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Förord  

Utan allt det andra skulle det inte blivit någonting. Keramikkärl, träslevar, 
pelargoner, tröjor, akvareller. Ett derbylag, ett band, wrestlingdrömmar, vänner, 
familj och kärlek. Bastutimmar, morgonyoga, skidspår och hundpromenader. 
Utan-hund-kvällar, nattjobb med mycket choklad och en och annan cola. Paus 
med dåliga tv-serier och än sämre filmer. Kaffe i hembygdsgården i Junsele och 
kaffe på Merlo slott. Mycket kaffe, överallt. Utan allt det här skulle det aldrig bli 
en avhandling.  

Först och främst skulle jag vilja tacka mina handledare Lena Andersson-Skog och 
Hans Jörgensen för allt stöd och tålamod under processen. Diskussionerna har 
varit många och givande. Ni har hjälp mig att tolka mina tankar och forma dem 
till ord. Jag skulle även vilja tacka samtliga kollegor på ekonomisk-historiska 
institutionen i Umeå för alla tips, råd och samtal under vägen – både för 
synpunkter under högre seminarium och alla fantastiska tankar som uppstår över 
en kaffe i fikarummet. Speciellt tack till Magnus Bohman som läste mitt manus 
inför slutseminarium och gav mig många oerhört givande kommentarer att 
arbeta med i slutskedet.  

Ett av mina bästa minnen var mittseminariet. Aldrig hade jag varit så nervös, men 
efter en lång diskussion med Dan Bäcklund kändes allt bra. Det var ett fantastiskt 
samtal. Tack Dan för att du såg det som fanns mellan raderna och ställde rätt 
frågor: ”Vad vill du göra, egentligen?” Det var kanske inte exakt så du sa det, men 
det var så det kändes. Rakt på och samtidigt ödmjukt och uppmuntrande. Några 
år senare fick jag uppleva ännu ett bra och rannsakande samtal med Mats Morell 
under slutseminariet. Tack Mats för ett mycket bra samtal och att du hjälpte mig 
i slutskedet att binda ihop trådarna.  Och tack Olle Krantz för en sista läsning av 
mitt manus.  

Det finns så många människor som jag mött under åren som varit värdefulla för 
den produkt som finns här. All hjälp jag har fått på alla arkiven har varit helt 
ovärderlig. Tack Monica Jonsson och Malin Järund på SCA:s arkiv för all 
vänlighet, hjälp, fina samtal och fantastiska kaffestunder. Tack Mikael Schavon 
på Kramfors kommunarkiv för all hjälp, vänlighet och kaffe. Många tack till 
Fredrik Granholm och Håkan Haglund från Sollefteå kommun som spenderade 
några dagar med mig på Junseles kommunarkiv och ett stort tack till Kalle 
Sjöqvist för att du tog tid och hjälpte mig att rota bland byakistor i Junseles 
hembygds arkiv. Tack för att du visade mig runt bland all historia som finns i 
Junseles hembygdsgård och det var vid denna rundtur som jag fick möjligheten 
att ta ett foto av Mo kyrkas interiör. Denna bild pryder avhandlingens framtida. 
På samma resa till Junsele träffade jag även Elsmarie Svensson som vänligt bjöd 
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in mig till sitt hem och berättade om Eden och flottning i Junsele och visade mig 
lämningar i Umån. Det är tack vare Ulla Ramne som jag fick kontakt med dessa 
fantastiska människor och berättelser i Junsele. Även ett stort tack till personal 
på Riksarkivet i Härnösand som väglett mig bland arkiven och plockat fram 
otaliga rullvagnar med handlingar till mig.  

Ett stort tack till kollegorna vid Mittuniversitetet för alla samtal och råd under 
dessa år, tack Svenbjörn Kilander, Stefan Dahlin och Anna Stjernström. Speciellt 
Tack till Erik Nydahl som både samtalat med mig under dessa år och läst ett av 
kapitlen i slutskedet av avhandlingen.  

Tack till både Frida och Torgny för att ni läst mitt manus trots att ni har ett hav 
med egna projekt. Tack Hanna G, Alx och Elisabeth som läst delar av mitt manus 
i slutskedet. 

Det har varit väldigt värdefullt att ha en stor grupp doktorander i sin närhet trots 
att vi har varit en liten men bra grupp på vår avdelning. Tack för allt skoj på 
institutionen och för berikande utbyte via den nationella forskarskolan.   

Tack Lisa för att du är en fantastisk medmänniska och för att jag får låna ditt hus 
när du är på annat håll och klappar sjölejon. Tack alla hundpassare under åren: 
mamma, Elin, familjen Holmberg, Lisa och Alx.  

Hela den här doktorandresan började i Kristianstad när jag fick uppmuntran av 
vänner och kollegor att ta steget och söka doktorandtjänst. Utan er skulle det inte 
blivit av. Tack Agneta och Torgny för att ni under många år funnits där som 
medmänniskor. Det går inte en lussebulle utan att jag tänker på er. Och Henrik, 
utan dig finns ingen som skickar upp mig på varken järnvägsbroar över 
strömmande vatten eller upp i gigantiska ekar. Och alla vänner som jag lämnade 
för detta äventyr, min andra familj. Hanna, alla Syrisar, Erica och Jakob med hela 
er familj – ni har fattats mig.  

Egentligen finns det så många fler jag skulle vilja nämna. För ni är många, 
värdefulla och fantastiska. Det största tacket går till Gunnar för att du är Den 
medmänniskan. Tack min familj, främst mamma Izabela, lillebror Roland och 
babcia Teresa, för all stöttning och påhejning. Förlåt taxen för att jag varit så 
tråkig den senaste tiden. Och vänner, lag, band, medmänniskor – tack för allt det 
andra.  

 

Holmsund mars 2018 
Umeå augusti 2018  
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Abstract 

During the nineteenth century, competition over forestland and waterways grew 
in Northern Sweden. This increased the pressure on existing institutions of 
natural resource governance. It culminated with a ban on private acquisition of 
woodland from smallholders in 1906. This thesis deals with how the local 
communities handled the institutional challenges of this process. I study two 
geographical areas connected to different stages in the chain of production, from 
the inland of standing timber to the downstream sawmills. Previous research 
states that the sawmill industry in this region used its position in local 
governments to gain economic advantages. The number of votes were related to 
the value of one’s property and income, which put forest and factory owners in a 
favorable political position. Another claim from previous works is that the local 
courts, in general, constituted a place for settling local natural resource conflicts 
in the eighteenth and nineteenth centuries. The two research questions extracted 
from this are: What role did formal political and legal institutions play in 
managing conflicts about natural resource use? What disagreements occurred in 
the different parts of the sawmill industry's production chain? The aim is to better 
understand natural resource conflicts between the local community and the 
sawmill industry, across the production chain, in the county of Västernorrland, 
1863-1906. To capture the regional differences, I study one industrial 
municipality – Gudmundrå, and one raw material municipality – Junsele. An 
iterative methodological approach is used. I find that the local government was 
not a significant arena for natural resource matters, in contrast to what could be 
intuitively expected from the literature. Sawmill companies did use their 
politically dominant position to influence the local community, however not in 
matters of resource management in this case. The local court was more 
important. These conflicts were often about property rights regarding contracts 
and the use of waterways and forestland, and damages imposed by this. Local 
farmers often initiated cases. This is in line with what the literature suggested on 
the role of local courts as the arena for settling private economic matters among 
locals. However, the nature of the conflicts changed over time and differed vastly 
between the two geographical areas. The results show that the conflict types were 
different in Gudmundrå and Junsele due to their geographical location, which 
provided a ground for different links of the sawmill value chain. The results also 
reveals that key institutional changes were characterized of both top-down and 
bottom-up processes. One example is local farmers who were involved in the 
processes of setting the terms for log driving routes. They served as an important 
link of the value chain that connected the raw materials to the production. 

Keywords: Economic history, sawmill industry, industrialization, conflict 
resolution, natural resources, local district court, 19th century Northern Sweden 
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1 Från fyrk till bolagsförbud 

I början av 1900-talet tillsatte riksdagen en kommitté i syfte att utreda de 
upplevda missförhållandena inom jordbruket i Norrland. Ett av de stora 
problemen var kopplat till förändringsprocesser i skogsbruket, inte minst en 
växande internationell efterfrågan på trävaror och timmer. Efterfrågan på skogen 
ökade kraftigt under 1800-talet samtidigt som det fanns en begränsning av 
tillgänglig skog i Mellansverige och Bergslagen. Intresset hade riktats mot de 
norrländska skogarna där sågverksbolagen hade köpt upp stora skogsarealer och 
avverkat skog utan återplantering. I denna utveckling försköts gränsen för 
skogsavverkningar inåt landet, och träd med lägre dimensioner avverkades. Här 
fanns möjligheter för hemmansägare och jordbrukare att sälja sin skogsmark för 
kontanter. Samtidigt ansåg en del riksdagspolitiker att de norrländska bönderna 
blivit underbetalade när de sålt sina hemman och att utvecklingen kunde vara 
skadlig för det norrländska jordbruket.1 

Den nationella kommittén tillsattes efter en motion till Riksdagen år 1901 
undertecknad av Stockholms borgmästare Carl Lindhagen. Lindhagen 
motionerade om en Bolagsförbudslag – att bolagen skulle förbjudas att köpa upp 
fler jordbruksfastigheter i Norrland.2 Efter kommitténs arbete ledde 
diskussionen i riksdagen så småningom fram till en förbudslagstiftning som 
trädde i kraft år 1906. Huvuddragen i riksdagens överläggningar kan klassificeras 
efter tre perspektiv.  

Det första var ekonomiskt. Det handlade om skogarnas långsiktiga överlevnad; 
med fortsatt utveckling hotades skogsbrukets bärkraft på grund av 
överutnyttjande. Det fanns en oro för att alltför mycket timmer hade avverkats 
och att detta påverkade åldersstrukturen och återväxten av skogen. Det andra 
perspektivet i den politiska debatten var den sociala frågan. Bondeståndets 
försvinnande ansågs vara nära förestående när bolagen tog över 
jordbrukshemman utan att ha för avsikt att bedriva jordbruk på marken. Det 
fanns en rädsla för att den jordbrukande befolkningen skulle tvingas bort, 
antingen som emigranter eller att de skulle få andra roller i en förändrad socio-
ekonomisk struktur – en proletarisering. Det tredje perspektivet var politiskt. 
Genom förvärven av hemman fick sågverksbolagen en väg in till 
kommunpolitiken och vidare till landstingsval och val till första kammaren. Det 
kommunala inflytandet stod i direkt relation till ägande av fastigheter och jord 
samt annan förmögenhet. Med andra ord: genom att sågverksbolagen säkrade sin 
råvaruförsörjning fick de fyrkar, röster i kommunalstämman. Bolagens köp av 

                                                             
1 Se exempelvis Prawitz (1951) s 29ff; Sörlin (1982) 156ff; Kilander (2014) s 75ff; Holmberg (2005) s 
8ff.  
2 Bäärnhielm (1995) s 17ff. 
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jordbrukshemman sågs därför som en primär faktor för urholkningen av det 
norrländska jordbrukssamhället.3 

Den gemensamma nämnaren som lyftes fram i alla tre perspektiv i den nationella 
debatten var att hotet mot naturresurserna och den sociala stabiliteten ansågs 
komma från den framväxande industrin, och särskilt från sågverksbolagen. 
Sågverksindustrin hade expanderat kraftigt under 1800-talets andra hälft och 
dess verksamhet byggde på tillgång till skog.4  

Två institutionella omställningar skapade förutsättningar för förändringen av 
skogsägandet under 1800-talet. För det första kom mark som ansågs ligga 
utanför bebyggda områden att tillfalla staten vilket skapade en tydlig 
ägarstruktur mellan stat och övriga intressenter.5 För det andra kom den 
allmänna skogen som tillhörde byarna att skiftas som privat egendom i samband 
med skiftesreformerna.6 Skiftesreformerna bröt upp många av de traditionella 
kollektiva ägande- och nyttjandeformerna i lokalsamhället. Bönderna fick 
tillgång till mer mark efter avvittringen, utan att några villkor var förknippade 
med marken, exempelvis att den måste brukas. Under avvittringen på 1800-talet 
fick hemman skog, med full äganderätt, från statens egendomar. Denna frihet 
innebar att bönderna därmed kunde sälja marken som hushållet inte använde 
aktivt. När det privata ägandet av skogen ökade innebar det att en större del av 
skogsresurserna kunde säljas, och det uppstod en marknad.7  

Sågverksbolagen försökte säkra tillgången till den värdefulla råvaran på olika 
sätt. Ett sätt var att genom privilegier från staten få rätt att hugga skog inom 
föreskrivna områden. Sågverksbolagen upprättade även kontrakt med 
privatpersoner om så kallade avverkningsrätter. Avverkningsrätterna gav bolag 
rätt att avverka skog inom ett avtalat område under den avtalade tiden. Till en 
början kunde kontrakt upprättas som löpte under 50 år. Den tillåtna avtalstiden 
minskade över tid, och vid slutet av 1800-talet var tiden ogynnsamt kort för 
sågverksbolagen. Denna institutionella ordning kunde leda till osäkerhet om 
vilka rättigheter markägarna hade. Slutligen kunde sågverksbolagen förse sig 
med råvara genom att köpa hela hemman med tillhörande skog.8 De flesta av 
skogsköpen skedde från mitten av 1800-talet till sekelskiftet 1900, när varken 
bolag eller bönder hade några tydliga uppfattningar om skogarnas kommande 

                                                             
3 Prawitz (1951) s 29ff.  
4 Se till exempel Rolén (1979) s 48ff; Sörlin (1981) s 21ff; Lundgren (1984) s 18ff; Holmberg (2005) s 
4ff. 
5 Holmberg (2005) s 4ff.  
6 Se till exempel Sörlin (1981) s 21ff; Holmberg (2005) s 8ff. 
7 Se till exempel Gadd (2000) s 194ff; Eliasson (2002) s 322ff. 
8 Rolén (1979) s 156ff; Ågren (1995), s 109ff; Pettersson (2015) s 45f.  
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värde. Med kontakterna med den internationella marknaden hade bolagen i 
många fall en större insikt i de möjligheter som låg i framtiden.9  

Ett klassiskt begrepp som förknippas med sågverksbolagens agerande i Norrland 
är baggböleriet. Ekonomisk-historikern Eli Heckscher skrev om bönderna som 
mer eller mindre blev lurade på sina skogar av sågverksbolagen som kunde sko 
sig och låta sina imperier växa.10 Denna bild visades i vardagsrummen av Sveriges 
Television genom serien Träpatronerna som sändes under två säsonger på 1980-
talet. Ekonomisk-historikern Sven Gaunitz betonade dock att konfliktbegreppet 
baggböleri är mer mångsidigt. Det kan dels syfta på olovlig avverkning på 
kronans skogar och dels på införskaffande av virke med ohederliga metoder. 
Enligt Gaunitz var skogsbolagen beredda att använda oklarheterna i lagen till sin 
fördel när stora ekonomiska vinster stod på spel.11 Det gemensamma för dessa två 
tolkningar är att sågverksbolagen inte nödvändigtvis bröt mot lagen, utan att 
avverkningen kunde röra sig i gråzonen mellan lag och oklart reglerade 
nyttjandemöjligheter av skogen.12 I tidigare forskning har också frågan varit 
livligt diskuterad om bolagens ekonomiska dominans i olika orter har lett till att 
de utnyttjat sin politiska dominans för att driva igenom sina egna intressen och 
företagsstrategier. Här finns olika uppfattningar. Det finns två huvudsakliga 
berättelser om böndernas försäljning av sina hemman till bolagen. Den 
traditionella förklaringen, att bönderna blev avlurade sina hemman till glupska 
sågverksbolag, är inte nödvändigtvis i linje med vad som faktiskt skedde.13 En 
annan förklaring var att bönderna sålde skogen självmant och att de agerade 
medvetet på en marknad.14 Det finns därmed olika tolkningar av relationen 
mellan lokalbefolkning och sågverksbolag i ekonomisk historisk forskning – 
kännetecknades den av konflikter och motsättningar eller av samförstånd? Att 
det finns olika uppfattningar är inte konstigt med tanke på de snabba och 
omvälvande förändringarna som påverkade både lokalsamhället, dess aktörer 
och skogsbruket.  

Skogen skulle förvaltas, huggas, fraktas, sågas och exporteras. De olika 
aktiviteterna skapade nya förhållanden i lokalsamhället under trycket från en 

                                                             
9 Rolén (1979) s 156ff; Lundberg (1984) s 4ff. 
10 Se till exempel Heckscher (1941). 
11 Gaunitz (1980) s 10.  
12 Gaunitz (1980) s 2ff.  
13 Carl Lindhagen förmedlade denna bild i sin resedagbok som han förde under sin resa genom 
Norrland 1902. Stockholms stadsarkiv, Carl Lindhagens samling. Handlingar rörande sociala, 
ekonomiska och kulturella förhållanden 1901-1912, B 6:2; Norrlandskommittén. Lindhagens och C. 
Carlssons resa i vissa delar av Norrland 1902 II. Stockholms stadsarkiv, Carl Lindhagens samling. 
Handlingar rörande sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden 1901-1912, B 6:2; 
Norrlandskommittén. Lindhagens och C. Carlssons resa i vissa delar av Norrland 1902 III. Denna 
syn förmedlades vidare i Nordisk familjebok, band 19 ”Norrlandsfrågan” (1913). Ekonomisk-
historikern Eli Heckscher fortsatte att beskriva relationen mellan sågverksbolag och 
lokalbefolkningen på samma sätt (1941).  
14 Se bland annat Nydahl (2017) s 137ff. 
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växande kommersialisering och konjunkturell inverkan på priser och förändrade 
ekonomiska villkor. Under de nya förhållandena som industrialiseringen förde 
med sig, där bland annat den växande internationella efterfrågan ökade, kom 
bolagens roll i lokalsamhället att förändras.15 I dessa nya gränssnitt mellan 
bönder och bolag, arbetare och kapital, uppstod potentiella konfliktytor kopplade 
till villkoren för trävaruindustrin.16  

Denna avhandling undersöker konflikter om naturresurserna mellan 
lokalbefolkningen och sågverksbolagen under perioden 1863-1906. Studien 
analyserar i vilken mån konflikter behandlades på de traditionella lokala arenor, 
och om det uppstod nya arenor i industrisamhället där konflikterna hanterades.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande målet med avhandlingen är att bidra till en ökad förståelse av 
hanteringen av konflikter som uppstått i lokalsamhället i samband med förändrat 
naturresursutnyttjande och förändrade institutionella förhållanden. Som nämnts 
i inledningen är avhandlingens direkta syfte att undersöka vilka konflikter om 
naturresurser som uppstod mellan lokalbefolkningen och sågverksbolagen 1863-
1906, i två kommuner i Västernorrland.  

Att studera industrialiseringen ur ett lokalt perspektiv breddar förståelsen av 
naturresursanvändning och konfliktlösning under en tid av en omfattande socio-
ekonomisk omvandling. Det är viktigt att hålla i minnet att sågverksindustrin är 
en areell näring – den är inte lokaliserad till en enda plats eller en fabrik, utan 
bygger på verksamhet i olika geografiska områden och orter inom en region.  

Sågverksindustrins verksamhet i lokalsamhället innehöll olika steg: Från 
anskaffningen av råvara i skogen till transport och sågning, lager och export. De 
olika delarna av processen samspelade med lokala aktörer på olika sätt och 
kommer i denna avhandling kallas för sågverksbolagens produktionskedja. 
Vidare diskussion om produktionskedjans utformning förs i metodavsnittet.  

För att kunna studera konflikter där de uppstod kommer studien att utgå från två 
kommuner i produktionskedjans olika delar: råvarukommunen Junsele och 
industrikommunen Gudmundrå. Det fanns ett samspel mellan dessa kommuner 
eftersom de länkades samman av älven som var transportled för råvaran. 

                                                             
15 Se till exempel Prawitz (1951) s 29ff; Rolén (1979) 48ff; Gaunitz (1980) 10ff; Sörlin (1982) 156ff; 
Lundgren (1984) 58ff. 
16 Se till exempel Gaunitz (1980) s 2ff; Isacsson och Persson (1998) s 125ff; Sörlin (1982); Lundgren 
(1984) s 58ff; Nydahl (2010); Rolén (1979) s 48ff. 
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Urvalsprocessen för de valda kommunerna skildras i avsnitt 2.1.1, Urval av 
kommuner. 

Avhandlingen utgår från följande frågeställningar: 

- Vilken roll spelade formella politiska och rättsliga institutioner i 
hanteringen av konflikter kring naturresursanvändning?  

- Vilken typ av naturresurskonflikter uppstod mellan lokalbefolkning och 
sågverksbolag i sågverksindustrins produktionskedja?  

Den här avhandlingen är inte en traditionell ekonomisk-historisk kronologisk 
berättelse, utan avhandlingen bygger på tre fallstudier där jag analyserar hur 
konflikter och dispyter hanterades på olika arenor. De två första fallen utgår från 
två institutionella arrangemang som tidigare forskning fastställt som viktiga 
formella beslutsarenor för konflikthantering i lokalsamhället. Det tredje 
exemplet bygger istället på produktionskedjan i sågverksindustrin, där jag följer 
konflikter sekventiellt mellan de olika leden från anskaffningen av skogen till 
sågverken.  

Studien baseras på flera typer av källmaterial som dels belyser skillnaderna 
mellan de valda kommunerna utifrån deras ställning i produktionskedjan, dels 
visar på vilka konflikter som behandlas av kommunalstämman och häradsrätten. 
För att bredda bilden av vilka motsättningar som förekom i lokalsamhället, 
kompletteras materialet från de två nämnda organen med några konflikter valda 
efter studier av bolagsarkiven och som hanterades av länsstyrelsen.  
Källmaterialet presenteras vidare i kapitel 2.  

Min förhoppning är att avhandlingen kommer bidra till att utveckla resultaten 
från tidigare forskning genom en bredare analys av konflikter om naturresurser 
mellan lokalbefolkning och sågverksbolag än vad som tidigare har gjorts, där hela 
produktionskedjan studeras. Arbetets empiriska, analytiska kärna bygger på ett 
flertal metoder och material som fortfarande används relativt sällan inom 
ekonomisk-historisk forskning, vilket innebär att avhandlingen även kan bidra 
till metodutvecklingen inom ämnet.  

1.2 Avgränsningar och definitioner 

Avhandlingen utgår från två kommuner i Västernorrland – Gudmundrå och 
Junsele. Västernorrland var ett sågverkstätt län med mycket skog och många 
vattendrag. Valet av dessa två kommuner diskuteras mer ingående i avsnitt 2.1.1. 
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I analysen av konflikter inom de två valda kommunerna är det två grupper av 
aktörer som står i fokus: sågverksbolag och lokalbefolkning. Aktörsgruppen 
”lokalbefolkningen” utgörs främst av bönder, det vill säga personer som livnär sig 
på jordbruk. Begreppet ”bonde” kan ha många betydelser. Bonde kan antingen 
syfta på bonden som jordbrukare, bonden som en del av en social klass i samhället 
eller bonden som medlem i en (politisk eller annan organiserad) grupp. Det finns 
idealtyper av den traditionella bonden och den mer kapitalistiska jordbrukaren 
som kulturgeografen Christer Persson diskuterar i sin avhandling.17 I den 
traditionella bilden av bonden agerar bonden och dennes familj i ett 
självhushållningsjordbruk. I det kapitalistiska jordbruket är bonden en 
företagare som producerar varor till försäljning på en marknad. Denna 
uppdelning har diskuterats av bland annat ekonomisk-historikern Mats Morell 
som menade att det är svårt att sätta en stämpel på 1800- och 1900-talsbonden 
som antingen traditionell eller modern. Morell åsyftade att bonden kombinerade 
självhushållning med marknadsproduktion.18 Bonden kan vara självförsörjande, 
leva på ett kommersiellt jordbruk eller i en kombination av dessa 
försörjningsstrategier.19 I avhandlingen kommer därför begreppet bonde spegla 
personer som ägde eller arrenderade jord. 

Sågverksbolagen är den andra huvudaktören i avhandlingen. Sågverksbolagen 
betraktas som aktörer i lokalsamhället vilka hade anspråk på lokala 
naturresurser. I avhandlingen kan sågverksindustrin benämnas som både en 
kollektiv aktör och som enskilda bolag, eller representeras av olika företrädare 
för bolagen. Däremot sker ingen ingående studie av branschens utveckling och 
inte heller görs någon företagsanalys.  

Tidsperioden för studien är 1863-1906. Studien inleds 1863 då kommunreformen 
trädde i kraft. Studien avslutas 1906 då sågverksbolagen förbjöds att förvärva fler 
skogsfastigheter i Norrlandslänen. Skogsindustrin stod inför nya förändringar 
och utmaningar vid sekelskiftet 1900. Därmed föreligger ytterligare en anledning 
att avsluta studien tidigt 1900.20   

Jag använder två begrepp i avhandlingen för att skildra motsättningar mellan 
lokalbefolkning och sågverksbolag: dispyt och konflikt. Det finns en hierarki i 
begreppen som jag snart återkommer till. Konflikt har ofta använts för att 
beskriva en motsättning mellan två parter som kolliderar eller hamnar i strid med 
varandra. Begreppet konflikt kan ha olika innebörd. Till exempel kopplar 
ekonomisk- historikern Anna Eriksson-Trenter begreppet till individernas 

                                                             
17 Persson (1992) s 3ff. 
18 Morell (2002), s 21.  
19 Bäcklund (1988) s 28ff.  
20 Skogsindustrin förändrades när massatillverkning tillkom. Med förändringen stod industrin för nya 
utmaningar. Senare kom sågverken att konkurrera om älvarna med kraftverksbolagen.    
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möjlighetsfält. Hon menar att rättigheter och skyldigheter var relativa termer 
som tolkades och fastställdes av häradsrätten baserat på sedvänjor och 
rättspraxis. Parterna kunde därtill argumentera utifrån sina möjlighetsfält.21 
Begreppet konflikt används i avhandlingen som benämning på en motsättning 
om naturresurser mellan lokalbefolkning och sågverksbolag, vilken behandlas 
inom ett bestämt formellt institutionellt regelverk. Det kan alltså vara en juridisk 
konflikt i häradsrätten eller en konflikt som definierades och behandlades av 
kommunalstämman. Begreppet dispyt kan däremot betyda meningsskiljaktighet 
eller gräl. Dispyt kommer därför användas för att belysa de motsättningar mellan 
lokalbefolkning och sågverksbolag som inte behandlades direkt av häradsrätten 
eller kommunalstämman utan som fångades upp av andra mekanismer i 
lokalsamhället innan formella konflikter uppstod.   

Konfliktyta syftar på de socio-ekonomiska skärningspunkter där konflikter 
kunde uppstå, till exempel en förändring av traditionella överenskommelser eller 
av överenskomna villkor i ett led i produktionskedjan fram till förädlingen. Med 
produktionskedjan avses vad som skulle kunna ses som det första steget och 
stödjande strukturer i en traditionell value chain – hanteringen av råvara och 
industrins infrastruktur.22 I detta beaktas även de institutionella 
förutsättningarna för sågverksindustrin. Vidare diskussion om hur begreppet 
produktionskedja används i avhandlingen förs i kapitel 2. Konfliktarena syftar på 
den funktion eller institution där konflikter behandlas, som till exempel 
kommunalstämma eller häradsrätt.    

Med naturresurser menas ”naturtillgångar, naturföreteelser i form av materia 
och energi som efterfrågas och utnyttjas av människan. De kan vara utnyttjade 
eller outnyttjade, upptäckta eller oupptäckta.”23 I den här avhandlingen innebär 
det specifikt skog, jord för odling och vatten. Skogen var förutsättningen för 
industrin. Vatten var en annan viktig naturresurs där konkurrensen om 
nyttjandet ökade när flottningen växte i omfattning. Jordbruksmarken var 
nödvändig för odling av föda åt sig själv, för att sälja eller för odling av gräs och 
spannmål som mat till djur.  För lokalbefolkningen var skogen en viktig resurs då 
den försörjde dem med ved och virke. Den här avgränsningen av konflikttyper 
innebär att konflikter till exempel mellan arbetare och kapitalägare eller 
konflikter mellan arbetare och bönder inte ingår i denna studie.  

För denna avhandling är tolkningen av naturresurskonflikter snäv.  Det infattar 
konflikter som direkt rörde frågor om skog, vattendrag eller odlingsjord. Ärenden 

                                                             
21 Eriksson-Trenter (2000) s 92.  
22 Porter (1998) s 37ff. 
23 Nationalencyklopedin, naturresurser. 
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/naturresurser (hämtad 2018-
06-09)  
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som indirekt kunde höra till naturresurser har uteslutits. Exempel på indirekta 
ärenden kan vara frågor om fattigvård eller skola som kan kopplas till en 
förändrad socioekonomisk struktur till följd av sågverksindustrins etablering i 
kommunerna. Till exempel beskriver historikern Eva Jakobsson 
naturresurskonflikter som motsättningar mellan olika intressen om vattnet. En 
motsättning mellan lokala naturresursintressen och ekonomiska intressen hos 
kraftbolagen.24 Vidare diskussioner om konflikter och konfliktbegreppet i 
tidigare forskning förs i avsnitt 1.4.7. 

1.3 Lokalsamhällets förändrade villkor vid 1800-talets mitt 

Ekonomisk-historikern Karl Polanyi definierade perioden från 1700-talets slut 
till den senare delen av 1800-talet som ”den stora omdaningen”.25 Begreppet 
syftar på den genomgripande samhällsekonomiska förändring som 
industrialiseringen förde med sig.  Han menade att i det traditionella samhället, 
före den industriella revolutionen, så var samhällets ekonomiska relationer 
inbäddade i de sociala strukturerna. Med det liberala marknadssamhällets 
uppkomst fick dock ekonomin, enligt Polanyi, en egen sfär utanför den sociala 
samhällskroppen, som bestod av arbete, pengar, mark och varor.26  Detta 
tvingade fram nya institutioner. I Sverige skulle detta i viss mån kunna illustreras 
tvingade under 1800-talet genomförda ekonomisk-administrativa och 
civilrättsliga och politiska reformerna. Innan industrialiseringen tog fart 
baserades många av de fundamentala strukturerna i samhället på jordbrukets 
förhållanden. Några av de mest genomgripande förändringarna under 1800-talet 
var näringsfrihet, att tvåkammarriksdagen ersatte den tidigare ståndsriksdagen, 
kommunreformen år 1863 samt en stadigt pågående förändring mot ett tydligare 
definierat privat ägande genom skiftesreformen och statens avvittringspolitik.27  

I början av 1800-talet var Sverige ett av Europas fattigare länder, dominerat av 
ett jordbruk, i sin tur dominerat av självförsörjning. Norrland var en glesbefolkad 
landsdel där försörjningen i huvudsak bestod av typer av olika slags 
kombinationsjordbruk. Trävaruindustrins expansion från mitten av 1800-talet 
har sedan dess varit en viktig faktor för den svenska ekonomiska tillväxten.28 
Under den andra hälften av 1800-talet blev norra Sverige centrum för denna 
utveckling. Norrland kunde erbjuda två saker som skogsindustrin var beroende 
av: skog som råvara och älvar för att forsla timmer från skogen ner till sågverken 
vid kusten.29  

                                                             
24 Jakobsson (2010) s 94ff.  
25 Syftar på Polanyis mest berömda arbete, boken The Great Transformation (1944). 
26 Polanyi (2001) s 34ff.  
27 Larsson (2014) s 56ff. 
28 Se till exempel Magnusson (2002) s 215ff; Lundberg (1984) s 29ff; Gaunitz och Bunte (1982) s 133ff. 
29 Sörlin (1982) s 156ff.  
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När sågverksindustrin ökade sin produktivitet behövdes mer arbetskraft för att 
industrins tillväxt skulle fortsätta. Mellan år 1850 och 1900 fördubblades 
befolkningen i Norrland (se Tabell 1). I Västernorrlands län ökade befolkningen 
från knappt 100 000 år 1850 till mer än 230 000 personer år 1900.30 Ökningen 
skedde delvis till följd av en naturlig befolkningstillväxt i Sverige under 1800-
talet, genom ökad nativitet och minskad mortalitet. Detta var dock inte hela 
sanningen; utvecklingen skedde inte jämnt över hela landet. I länsstyrelsens 
femårsberättelse för Västernorrlands län 1861-1865, skrev landshövdingen att 
anledningen till Västernorrlands befolkningsökning under 1800-talets var 
sågverksindustrin. Sågverksbolagen hade med sina höga löner lockat en mängd 
personer från andra orter i Sverige och från de skandinaviska länderna. De nya 
arbetarna stannade kvar och bosatte sig i länet.31  

1.3.1 Skogshushållningens förändrade villkor  
Detta avsnitt kommer att diskutera sågverksbolagens verksamhet och de 
förskjutningar som uppstod i de lokala ekonomiska systemen; det vill säga inom 
jord- och skogsbruket samt inom fisket. Fisket påverkades av sågverksbolagens 
omställning av älvarna i flottningsleder för en mer effektiv timmertransport. Då 
timmertransporterna var en central del i sågverksbolagens produktionskedja 
ägnas mest reflektioner åt sågverksnäringens inverkan på det lokala fisket genom 
flottningen. Avsnittet avslutas med en genomgång av några av de viktigaste 
institutionella ramarna som styrde nyttjande och äganderätt av skog och vatten.  

                                                             
30 Magnusson (2002) s 350ff; Schön (2000), s 302f; Larsson (1923), s 2. 
31 Kungl. Maj:t Befallningshavandes femårsberättelser, Västernorrland 1861-65, Bidrag till Sveriges 
offentliga statistik (BiSOS) serie H, s 3. Se också diskussionen om den allmänna befolkningstillväxten 
i Norrland, Frängsmyr, (1995). 

Tabell 1. Befolkning i Sverige och Västernorrland 1850-1900, i absoluta tal 
  

År Sverige Norrland Västernorrlands län 
1850 3 48 2541 398 496 99 558 

1860 3 859 728 464 651 116 669 

1870 4 168 525 520 293 134 598 

1880 4 565 668 628 742 169 195 

1890 4 78 4981 743 709 208 763 

1900 5 136 441 860 254 232 311 

Källa: Historisk statistik för Sverige Del 1. Befolkning Andra upplagan 1720-1967, Sverige 
statistiska centralbyrå, Stockholm 1969.  
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1.3.1.1 Från småbruk till skogsbruk  
Det norrländska jordbruket förändrades under industrialiseringen. Till exempel 
minskade antalet jordbruksarbetare under 1800-talets andra hälft. Samtidigt 
hade sågverksindustrin ett behov av arbetskraft. Tabell 2 visar hur 
sysselsättningen inom industrin ökade på bekostnad av jordbruket. Det är tydligt 
att jordbruket dominerade från mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet. Vid 
1900-talets början hade arbetarklassen växt sig stark samtidigt som 
sysselsättningen inom jordbruket hade minskat. Under 1800-talets andra hälft 
skedde en förskjutning av den socio-ekonomiska sammansättningen i 
Västernorrlands län från ett jordbruksdominerat samhälle till ett samhälle med 
en växande arbetarbefolkning.32 

Den socio-ekonomiska förändringen innebar att en större andel av befolkningen 
inte längre var beroende av jordbruk och självhushållning som huvudsaklig 
försörjning. Den växande arbetarbefolkningen efterfrågade jordbruksvaror vilket 
kunde tillgodoses genom en växande marknadsekonomi, ett utbyggt och mer 
effektivt transportsystem och genom tekniska innovationer inom jordbruket som 
maskiner, redskap och konstgödsel. Detta innebar att transportkostnaderna 
sjönk och avkastningen kunde öka. En annan drivkraft för en omställning inom 
jordbruket var den ökade efterfrågan på industriarbetskraft vilket gav incitament 
för att öka arbetsproduktiviteten.33  

 

 

                                                             
32 Fabriker och hantverk, 1896-1906, Bidrag till Sveriges offentliga statistik (BiSOS) serie D; 
Bäcklund (1988) s 28f; Wohlin (1909) s 137. 
33 Bäcklund (1988) s 28f.  

Tabell 2. Totalbefolkningens fördelning på yrkesgrupper i Västernorrland 
1751-1900, i procent 

År Jordbruk Industri Handel och 
kommunikation 

Tjänst och 
service 

1751 80 8 2 10 

1800 85 7 1 7 

1840 88 7 1 4 

1900 57 32 8 3 
 
Källa: Wohlin (1909), s 137.  
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Alla jordbruk blev dock inte kommersiella storjordbruk eller ens självförsörjande 
enheter genom avsaluproduktion Det fanns fortfarande småjordbruk där 
familjen var den primära arbetskraften och där kombinationsjordbruket skapade 
förutsättningar för den fortsatta existensen Även de mindre jordbruken 
genomgick en omvandlingsprocess när skogsindustrin expanderade och andra 
försörjningsmöjligheter, som lönearbete i skogen, uppstod under 
vintermånaderna. Kombinationsjordbruk eller skogsjordbruk överlevde dels 
genom att de kunde producera ett överskott för avsalu av jordbruksvaror och dels 
bidra till försörjning genom skogsprodukter. Genom de utbyggda 
distributionsnäten kunde även småbruken bli en del av marknadsekonomin och 
sälja överskott och köpa basförnödenheter.34  

Gränserna för vilka områden som var intressanta för sågverksbolagen försköts 
under industrialiseringsförloppet. Det ökande behovet av skogsråvara gjorde att 
avverkningens yttre gräns av skog ständigt flyttades längre bort från sågverken. 
Utvecklingen av, den vanligen kallade, ”timmerfronten” gjorde att avverkningen 
rörde sig från Norge till Mellansverige (Värmland) och därefter mot 
Norrlandskusten. Inom Norrland försköts gränsen mot inlandet och norrut. Även 
intresset för allt lägre timmerdimensioner förändrades över tid. Ekonomisk-
historikern Jörgen Björklund har visat hur den genomsnittliga 
timmerdimensionen hos avverkade träd i de norrländska skogarna minskade från 
1880-talet. Träddimensionerna minskade under slutet av 1800-talet eftersom 
efterfrågan ökade samtidigt som det fördes en nationell politik som minskade 
bolagens möjligheter både till att skaffa avverkningsrätter och köp av 
skogsfastigheter. Björklund förklarade att bolagen i Sundsvallsdistrikten inte 
kunde förlita sig på timmer genom uppköp av skogsfastigheter då priset på 
grovtimmer ökade snabbt. Därför sökte sig bolagen även till norra Finland och 
norra Ryssland.35 Därmed blev de geografiska avstånden i sågverksbolagens 
produktionskedja betydligt större.  

Skogsbrukets etablering skedde inom rådande lokala sociala och ekonomiska 
strukturer. För att få arbetsorganisationen att fungera krävdes ett system för 
kontroll över arbetskraften vid avverkning och flottning.36  Flottningen lades ut 
på entreprenad till lokala aktörer som anställde både huggare och flottare för den 
aktuella säsongen. Dessa lokala säsongsarbetare kunde till exempel vara 
jordbrukare som fick en del av sin försörjning genom skogsarbete. Denna 
organisation gjorde det möjligt för sågverksbolagen att utnyttja och därmed 

                                                             
34 Bäcklund (1988) s 28ff.  
35 Björklund (2003) s 7ff. 
36 Lundgren (1984) s 27.  
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förstärka de lokala befintliga hierarkiska systemen med en inbyggd social kontroll 
och ekonomiska för- och nackdelar. 37 

1.3.1.2 Från fiskevatten till flottningsled 
Timmertransporter på vatten var en central del i sågverksindustrins 
produktionskedja. Flottlederna var den infrastruktur som möjliggjorde 
utnyttjande av skogsinnehav långt bort från sågarna. Detta avsnitt belyser hur 
den ökade flottningen hade påverkan på fiskebeståndet och hur samhället sökte 
åtgärder för att fisket och flottningen skulle kunna samagera.  

I början av 1860-talet var fisket en viktig binäring i Västernorrland. Saltsjöfisket 
bestod huvudsakligen av strömming och i älvarna fiskades lax, laxöring och sik. 
Fiskeriinspektorn i Värmland, O. G. Norbäck skrev 1884 i boken Handlingar i 
Fiskevård och fiskeafvel, att timmerflottningen hade en negativ påverkan på 
fisken. Norbäck pekade här särskilt på de positiva effekterna som utplantering av 
fiskyngel hade haft på fisket utanför Sverige. I till exempel Amerika hade laxyngel 
släppts ut med goda resultat. I Tyskland hade fiskeriföreningar arbetat med bland 
annat fiskeavel. I Frankrike och Tyskland hade fiskeavelsanstalter etablerats 
redan i början av 1800-talet. I Viskan restaurerades laxfisket efter ett gasutsläpp 
och i Ätran förstördes lekplatser av timmerflottningens barkspill. Även i Ätran 
släpptes laxyngel ut och mängden fisk ökade efter några år.38 Fiskodling behövdes 
eftersom lekfisken stördes när vatten tappades av från älv- eller åflödena. Hade 
rommen hunnit läggas kunde den bli torrlagd utan tillförsel av naturligt vatten. 
Kläckta yngel hade svårt att ta sig fram i ett avtappat vatten. För att 
hindraförsämringarna, föreslog Norbäck att avtappning av vattnet skulle ske först 
från mitten av juli så att fisken fick leka i fred och ynglen fick en chans att växa 
till sig.39    

Ett annat problem uppstod när spån i vatten sjönk och täckte botten. Därmed 
dödades all växtlighet. Barken avsöndrade flis, kåda och terpentin. När timmer 
barkades för flottning hölls bark och andra ämnen bort från älven, men stränder 
och ibland lekplatser, kunde fortfarande förpestas av barken som skalats bort på 
land innan stockarna fördes till vattnet.40 Timmer som flottades kunde även slå 
ihjäl fisk. På vissa platser kunde forsar täppas till helt av timmer från vattenytan 
ner ända till botten. Laxen som är en art som går upp i älvarna för att leka kunde 
därför utestängas från sina lekplatser. Norbäck förespråkade att 
flottningsföreningar skulle ansvara för den åverkan som flottningen orsakade.41  

                                                             
37 Lundgren (1984) s 28f.  
38 Norbäck (1884) s 63f.  
39 Norbäck (1884) s 24.  
40 Norbäck (1884) s 29f.  
41 Norbäck (1884) s 30.  
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År 1870 kom rapporter om ett avtagande fiske i Västernorrlands älvar, vilket sågs 
som en trolig följd av den ökade flottningen. Länsstyrelsen hade yttrat sig om det 
obarkade timrets negativa effekt på fisket. De menade att fisket skulle kunna 
”återvinna sitt forna anseende” om timmer kunde flottas obarkat och om fler 
fiskodlingsanstalter inrättades i länet. Över tid ökade antalet utsläppta fiskyngel 
från odlingsanstalterna.42 Trots det skrev länsstyrelsen år 1905 att mängden 
fiskad lax i Ångermanälven hade sjunkit drastiskt under slutet av 1800-talet (se 
Tabell 3). En av åtgärderna var att fortsätta öka laxodlingen, upprätta en ny 
fiskodlingsanstalt i Långsele som var bekostad av Ångermanälvens 
flottningsförening och en utveckling av befintliga fiskodlingsanstalter som var 
delvis bekostade av flottningsföreningar.43  

År 1905 kom en skrivelse till styrelsen för Ångermanälvens flottningsförening 
undertecknad av landshövdingen och hushållningssällskapet. Skrivelsen gällde 
flottningens påverkan på fisket där undertecknarna krävde flottningsföreningen 
på ekonomisk kompensation för dess inverkan. Kostnaden som föreningen 
krävde av hushållningssällskapet var 1500 kronor per år under tre års tid.  

  

                                                             
42 Kungl. Maj:t Befallningshavandes femårsberättelser, Västernorrland 1886-90, Bidrag till Sveriges 
offentliga statistik (BiSOS) serie H.  
43 Kungl. Maj:t Befallningshavandes femårsberättelser, Västernorrland 1901-1905, Bidrag till 
Sveriges offentliga statistik (BiSOS) serie H. 

Tabell 3. Fiskad lax och flottad ved i Västernorrland 1894-1904, i ton och 
tusental 

År  Lax (ton)  Timmer (tusental) 

1894 38 8960 

1896 28 12110 

1898 27 14880 

1900 13 15715 

1902 8 14480 

1904 8 20830 

Källa: Kungl. Maj:t Befallningshavandes femårsberättelser, Västernorrland 1890-1895; 1896-1900;
1901-1905, Bidrag till Sveriges offentliga statistik (BiSOS) serie H  
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I flottningsföreningens verksamhetsberättelse år 1905 skriver styrelsen:  

Då såväl allmänheten som sakkunnige anse, att virkes flottningen är en af de 
väsentligaste orsakerna till fiskets aftagande i elfar och sjöar, der flottning 
bedrifvs, torde det vara på sin plats, att föreningen anslår ett skäligt belopp för 
fiskets främjande.44  

Formuleringen tyder på att flottningsföreningens styrelse var medveten om att 
deras verksamhet kunde vara skadlig för fisket. Hushållningssällskapet fick ett 
anslag på 2000 kronor i tre år från och med 1906. Denna summa var betydligt 
högre än den begärda.45  

I Västernorrland expanderade flottningen från Ångermanälven till biflottleder i 
angränsande vattendrag som rensades och anpassades för att göra det möjligt att 
avverka timmer i tidigare orörda skogar.46 Detta avsnitt har redogjort för 
bakgrunden till de möjliga konflikterna i lokalsamhället när det uppstod 
konkurrens om vatten. Avsnittet har speciellt belyst hur fisket påverkades och 
vilka åtgärder som vidtogs i syfte att upprätthålla goda fiskemöjligheter när 
flottningen expanderade. I och med nya regleringar, innovationer och 
investeringar möjliggjordes transport av timmer från tidigare alltför avlägsna 
platser, som låg längre bort från de större älvarna. Regleringarna av nyttjande- 
och äganderätt till skog, jord och vatten under 1800-talet kommer diskuteras 
härnäst.  

1.3.1.3 Den nationella skogspolitiken och regleringarna 
Förutsättningarna för hushållningen av skogen har förändrats vid upprepade 
tillfällen i lagstiftningen. På 1500-talet uppmuntrades till en kolonisation av 
skogarna. Under 1600-talet fick staten ett större intresse för järnproduktionen 
och gruvverksamheten., och staten ville därför ge bergsbruket en ökad tillgång till 
skogen Därför begränsades allmogens rättigheter till skogen eftersom deras 
verksamheter sågs som misshushållning med skogsresurser.47  

År 1638 fick kronan full äganderätt till de skogar som inte kunde påvisas tillhöra 
någon annan. På 1700-talet ändrades statens syn på bergsbrukens och 
allmänhetens användning av skog. Nu diskuterades frågor om virkesslöseri och 
skogsbrist. Statens syn på svedjebruk skiftade under perioden 1650-1750. 1647 

                                                             
44 Ångermanälvens flottningsförening, A 120 volym A2:1, Årsberättelse 1905, Ångermanälvens 
flottningsförening, Riksarkivet i Härnösand depå nord.  
45 Ångermanälvens flottningsförening, A 120 volym A2:1, Årsberättelse 1905, Ångermanälvens 
flottningsförening, Riksarkivet i Härnösand depå nord.   
46 Björklund (2003) s 5ff. 
47 Jansson (2009) s 228; Pettersson (1995) s 130ff. 
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förbjöds allt svedjande om inte syftet var att röja för åker eller äng. 1689 fick 
bönder rätt att svedja med statens tillstånd.48   

När befolkningen ökade under 1700-talet fanns behov av nybyggen. 1700-talets 
avvittringspolitik begränsade allmogens besittningsanspråk på de icke- 
avvittrade skogarna och därmed hade statsmakten mark att disponera för en 
kolonisation av dittills oanvända markområden. Med ett tillägg till 1734 års 
skogsordning begränsades böndernas användning av skogsresurser som tidigare 
beskrivits som allmänning. Uttag för byggnader och brännved skulle 
behovsprövas och avverkning för försäljning blev starkt reglerat.49  

År 1805 fick skattebönderna fri dispositionsrätt över skogar, under 
förutsättningen att de inte skulle missköta den. 1866 kom en begränsning i denna 
frihet. Skogarna på vissa skattehemman och nybyggen fick inte avverkas utöver 
husbehov utan godkännande av länsstyrelserna. Förordningens syfte var att 
skogen inte skulle utnyttjas för hårt, utan att man skulle hushålla med resurserna 
inför framtiden. Denna förordning var grunden till skogsvårdslagen som skulle 
etableras år 1905.50 

På 1860-talet stod hushållen för den största delen av användningen av 
skogsresurserna, men därefter ökade industrins skogsanvändning markant.51 
Industrin fick intresse för alla större träd, även död ved. När beståndet minskade 
blev därför även träd av lägre dimension intressanta, vilket drev på en allt mer 
storskalig utvinning av skogen.52  

År 1855 tillsattes en nationell skogskommitté med uppdrag att ge råd för att 
kunna säkerställa långsiktig vård av skog. Kommitténs förslag (som avvisades) av 
Kungl. Maj:t innebar att markägaren skulle ansvara för återväxten av den 
avverkade skogen. Istället kom en Kunglig förordning i december 1857 om 
stängselskyldighet. Djurägaren hade därefter skyldighet att stänga inne betande 
djur eller se efter dem genom vallning. År 1869 bildades den Norrländska 
skogskommittén. Kommittén tillsattes på uppdrag av Kungl. Maj:t i syfte att 
komma med förslag till bättre hushållning med skogarna i Norrland.  Norrländska 
skogskommittén kom med ett betänkande 1870 med förslag om bland annat 
återväxtplikt där staten skulle kunna vidta åtgärder om detta försummades. 

                                                             
48 Gaunitz, (1992) s 69ff; Lundgren (1987) s 63ff; SOU (1925) s 20ff, Bäärnhielm (1995) s 17ff; 
Holmberg (2005) s 1ff. 
49 Gaunitz, (1992) s 71ff; Lundgren (1987) s 63ff; SOU (1925) s 56ff, Bäärnhielm (1995) s 17ff; 
Holmberg (2005) s 4f. 
50 Gaunitz, (1992) s 69ff; Lundgren (1987) s 69ff; SOU (1925) s 20ff, Bäärnhielm (1995) s 17ff; 
Holmberg (2005) s 8ff. 
51 Östlund (1995) s 160ff. 
52 Lars Östlund menade att industrialiseringens påverkan på ekosystemet var större än någon annan 
form av tidigare skogsanvändning. Både den nationella och internationella efterfrågan på timmer 
växte från 1800-talets mitt. Östlund (1995) s 160ff. 
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Förslaget var nära att antas 1874, men riksdagens två kamrar kunde inte enas på 
vilket sätt skogsägarna skulle tvingas att följa lagen. År 1873 resulterade 
kommitténs förslag i en inskränkt dispositionsrätt till enskilda skogar samt en 
avverkningsstadga för Norr- och Västerbotten. Detta ledde inte till de resultat 
som staten önskat. 53  

Riksdagen antog år 1874 en dimensionslag i syfte att skydda den unga skogen 
genom restriktioner mot att hugga träd under en viss fastställd dimension. 
Föreningen Skogskultur i Norrland bildades år 1883 med syftet att verka för 
skogsodlingens spridning med en god kultur genom sådd och plantering. Under 
det sena 1800-talet blev det allt tydligare att staten hade ett intresse av att reglera 
skogarna (se Tabell 4).54 

Ett nytt försök att komma till rätta med den nationella skogshanteringen 
initierades genom att en andra skogskommitté tillsattes 1896. Den lämnade sitt 
betänkande år 1899. Betänkandet innefattade ett lagförslag angående vård av 
enskilda skogar, lag om skyddsskogar, bildande av skogsvårdsstyrelse samt uttag 
av skogsvårdsavgifter. Förslaget blev till en skogsvårdslag som antogs 1903 och 
som kom att gälla från år 1905. Skogsvårdsavgiften togs ut genom exporttullar på 
trävaror och trämassa. Samma år, 1905, bildades skogsvårdsstyrelser i länen. 
Kommunerna fick möjlighet att bilda egna skogskommittéer som skulle verka för 
skogshushållningen inom kommunens område.55  

                                                             
53 Gaunitz, (1992) s 69ff; Lundgren (1987) s 69ff; SOU (1925) s 20ff; Bäärnhielm, (1995) s 17ff; 
Holmberg (2005) s 8ff.  
54 Holmberg (2005) s 8ff. 
55 Bäärnhielm, (1995) s 17ff. 
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År 1901 tillsattes en kommitté kallad Norrlandskommittén, som arbetade fram 
till 1904 med att utreda trävarurörelsens verkningar i Norrland och Dalarna. Som 
jag redan inledningsvis diskuterade, tillsattes den att söka svaren till varför så 
många jordbruksfastigheter hamnat i skogsbolagens ägo. Svaren från 
sockenombuden till kommittén visade att det inte fanns en generell orsak men 
att några mönster kunde skönjas. Flera sockenombud i Ådalen hävdade att 
många hemman blev eftertraktade av bolagen på grund av sina lägen. Hemman 
som låg nära lastage- eller sågplatser var av intresse för sågverksbolagen. De 
erbjöd goda transportmöjligheter i älven enligt äldre principer om äganderätt av 
strand (den som äger strand äger också vattnet).56 En annan anledning som 
kommittén lyfte i sitt utlåtande var att bönderna inte kunde använda 

                                                             
56 Norrlandskommittén (1904) s 381ff, fråga 24. 

Tabell 4. Huvudsakliga regleringar av skogen 1866-1905 

Lag/beslut År Innebörd
Förordning 
angående 
dispositionsrätt till 
skogarna 

1866 Avverkning utöver husbehov utan 
skogstjänstemans godkännande blir förbjuden. 
Förordningen är vårdande med tanke om att inte 
angripa skogen för hårt, utan hushålla resurserna 
med tanke på framtiden. Denna förordning är 
grunden till skogsvårdslagen 1903.  

Dimensionslag 
antas av riksdag 

1874 Ett styrmedel för att skydda ungskogen, endast 
större dimensioner får huggas.  

Riksdagen beslutar 
om andra 
skogskommittén 

1896 Skogskommittén bildas i syfte att främja vården av 
de enskilda skogarna.  

Riksdagens beslut 
om 
skogsvårdsavgift 

1903 Skogsvårdsavgiften baseras på värdet av 
exporterad skog. Avgifterna får noggrannare 
precisioner 1905. 

1903 års 
Skogsvårdslag 
träder i kraft 

1905 Resultatet av detta blev de skogsvårdsstyrelser 
som bildades i alla län förutom Norrbotten, 
Västerbotten och Gotland. Skogsvårdsstyrelsens 
uppdrag var att verka för skogshushållningen. 
Skogsvårdsavgifter togs ut genom en reglerad 
exporttull.  

Bolagsförbudslagen 
antas 

1905 Efter lagen som antogs för norra Sverige fick inte 
bolag köpa skogsfastigheter. På det sätt kunde 
staten hindra uppköp i syfte att skövla tillhörande 
skog.  

Källa: Eklund (1991) s 74ff, Sörlin (1981) s 21ff, Holmberg (2005) s1ff. 
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hemmansskogarna på samma sätt som bolagen, och att de då hade större 
ekonomiska fördelar av att avyttra fastigheten. Kommittén ansåg att bönderna 
saknade kunskaper om skogens faktiska värde samt att de saknade kunskap och 
medel för de investeringar som skulle krävas för att fullgöra odlingar och 
byggnader inom sina nybyggarhemman.57  

En anledning till att bönderna sålde sina fastigheter var att de var skuldsatta, och 
att bönderna blivit erbjudna pengar som de inte kunnat motstå. Sockenombuden 
menade att dryckenskap, slöseri och lättja var orsakerna till skuldsättningen för 
enskilda hemmansägare. Inte bara direkta ekonomiska trångmål låg bakom 
försäljningarna. Svårigheterna med att dela upp egendomarna vid arvsskiften var 
andra orsaker till att markerna såldes vidare. I områden med större skogsarealer 
hade sockenombuden rapporterat att det främst var nybyggen som sålts till 
bolagen, eftersom nybyggarna hade haft problem med att hålla sig till villkoren 
för jordägandet. Det skulle finnas odlingsbar mark med avkastning, slåttermark, 
hö till foder och betesängar. Det var även nödvändigt att ha barktäkt och 
möjlighet till fiske och jakt.58 

Efter utredningsarbetet lämnade Norrlandskommittén ett förslag till beslut om 
bolagsförbudslag med motiveringen att förbudet skulle skydda skog från 
kortsiktigt nyttjande och skövling. Efter många intensiva debatter förbjöds bolag 
att köpa hemman i norra Sverige från 1906.59 

Vid sidan av den vårdande lagstiftningen formaliserades det privata ägandet av 
skogen under 1800-talet. År 1824 tillkom en avvittringsstadga för bland annat 
Västernorrland som gav bönderna möjlighet till större utmarksarealer. Från 1827 
skulle även skogen skiftas vid laga skifte. En annan reglering som var viktig för 
sågverksbolagens expansion var att 1842 upphävdes alla begränsningar i de 
svenska sågverkens sågrätt. Det innebar att det inte fanns några begränsningar 
av hur många träd varje sågverk fick såga årligen. Sågverken kunde därmed 
expandera fritt.60   

Fram till 1889 kunde sågverksbolagen köpa avverkningskontrakt inom ett 
område som gällde under 50 år. Kontrakten upprättades mellan hemmansägare 
och bolag. Kontrakten gav bolagen rätt att avverka skog under den avtalade 
perioden. Oftast reglerade kontrakten om hemmansägarna kunde använda 
timmer för husbehov och vilka träddimensioner som var avsedda för bolagen. 
Efter 1889 begränsades kontrakten till 20 år, vilket ökade bolagens intresse för 
att istället köpa upp skogsfastigheter. Från 1905 fick avverkningskontrakt endast 

                                                             
57 Norrlandskommittén (1904) s 381ff, fråga 24. 
58 Norrlandskommittén (1904) s 381ff, fråga 24. 
59 Holmberg (2005) s 17ff; Se också diskussioner i Sörlin (1982) s 161ff. 
60 Gaunitz, (1992); Lundgren (1987); SOU (1925); Bäärnhielm, (1995) s 17ff; Holmberg (2005). 
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utfärdas på fem år, vilket gäller än idag.61 Begräsningen i tid av 
avverkningskontrakten var en faktor som drev bolagen till hemmansköp. En 
annan faktor på 1870–1880-talen var den ökade konkurrensen om köptimmer 
och avverkningsrätter. Därför kunde bolagen välja att köpa hemman med skog 
och jord där konkurrensen var lägre.62 

Den statliga kolonisationspolitiken under 1800-talet uppmuntrade aktivt till 
uppodling av tidigare öde trakter. Avvittringen innebar att hemman styckades av 
på tidigare statlig mark och tilldelades enskilda nybyggare. I Norrland innebar 
detta att en stor mängd statlig skog överfördes till privat ägo och gjorde det 
möjligt för bönder att få mark för nybyggen. Avvittringsprocessen var en viktig 
orsak till den ökande andelen privat ägd jord i Norrland.63 Avvittringen i 
Norrland skedde i olika steg. Stora delar avvittrades efter 1820. Norrlands inland 
avvittrades efter 1873 års avvittringsstadga. Genom avvittring ville staten skapa 
långsiktigt bärkraftiga hemman och befolka Norrland med framtida 
skattebetalare.64 Nybyggen i Norrland var ett viktigt led i tillväxten av den rörliga 
jordmarknaden och överföringen av skogsfastigheter från kronan till 
sågverksbolagen. Via enskilda nybyggen avstyckades mark från kronans ägo som 
efter upprättade villkor kunde övergå till privat egendom. Det var dock svårt att 
skapa bärkraftiga hemman. En möjlighet för dessa hemmansägare blev därför att 
sälja sina hemman.65 Kolonisationspolitiken ledde till att nya regler 
implementerades om nyttjande och ägande av mark, utan hänsyn till de samiska 
kulturerna.66  

Under 1700- och 1800-talet grundades rätten till vatten i en allmänningsprincip. 
Rättigheterna var inte lagstiftade utan byggde på en praxis som växt fram och 
fungerade som en norm. Det som ansågs vara allmänt vatten tillhörde staten och 
var därmed tillgängligt för allmänheten. Rätten gällde vatten till husbehov, bad, 
vattning av djur och till rodd. För vattendrag med privata ägare gällde andra 
föreskrifter.67 Vattendragen har alltid haft olika användningsområden, 
exempelvis fungerat som kraftkälla, bevattningsresurs eller farled. Några 
principer som användes för att fördela rättigheterna till strömmande vatten var 
efter strandägarrätt, naturligt flöde och skäligt bruk. Enligt strandägarrätten 
tillföll angränsande vatten jordägaren. Med naturligt flöde menades att vatten i 
första hand skulle vara i sin naturliga form, det vill säga oreglerat av kanaler, 
flottleder eller andra konstgjorda hinder. Principen om skäligt bruk blev en 
konstruktion som under 1800-talet kunde åberopas när konflikter om nyttjande 

                                                             
61 Holmberg (2005) s 8ff. 
62 Nydahl (2017) s 137. 
63 Bergström (1979) s 11ff.  
64 Se till exempel Lundgren (1984) s 80ff; Cornell (1982).  
65 Eliasson (2002) s 322ff.  
66 Se till exempel Lundgren (1984) s 80ff. 
67 SOU (1946:3) s 22ff.  
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uppstod. Principen innebar att vattnet skulle användas på ett sätt som inte 
skadade annan person eller dennes egendom.68  

1734 års lag gav strandägaren rätten till vattnet. Lagstiftningen innebar att 
vattenrätten kunde monopoliseras om en tillräckligt köpstark aktör kunde köpa 
marken. Från 1734 års lag stadgades att kungsådran skulle finnas i vattendrag där 
den funnits av ålder och att dess öppethållande var ovillkorligt.69 Kungsådran 
hade funnits sedan medeltiden och innebar att en del av ett vattendrag skulle vara 
en fri farled. Kungsådran inskränkte den privata äganderätten. 
Strandrättsprincipen innebar att den som ägde land också ägde intilliggande 
vatten, vilket reglerades redan i landskapslagarna under medeltiden. Detta 
innebar också att vatten som strömmade fritt skulle också få strömma. Om någon 
till exempel ville anlägga en kvarn skulle ingen annans egendom skadas eller 
inskränkas. Kungsådran fick inte regleras utan skulle strömma fritt och kunna 
nyttjas av allmänheten.  

På 1860-talet, under arbetet med en ny lag kring nyttjandet av vatten, kritiserade 
Vattenrättskommittén kungsådran. Den ansågs gynna de agrara intressena 
framför de industriella. Den nya vattenrättskommittén 1870 svängde i frågan, och 
ansåg istället att kungsådran skulle bevaras då den borde jämföras med den 
praxis som ofta användes – ”urminnes hävd”. Detta fastställdes också i 
vattenrättsförordningen 1880.70 Förordningen fastställde att det gällande 
regelverket om att den som ägde strand också ägde vatten skulle även 
fortsättningsvis gälla. Förordningen gav dock inte strandägaren rätt att dämma 
så att det skulle skada annans egendom. Till exempel fick de mindre sågarna ett 
större ansvar för den påverkan deras verksamhet hade på vattnet då de själva fick 
ta ansvar för att inte förorena vattnet.71  

Vid arbetet med den nya regleringen av flottningen diskuterades också olika 
äganderättsliga principer: strandägarrätten, dämningsrätten och allmän 
kungsådra.72  En viktig punkt gällde distinktionen mellan vad som var det 
enskilda och det allmänna, om huruvida en enskild aktörs behov kunde även ses 
som en det allmännas behov. Statens inställning var att flottningen som 
infrastruktur skulle ses som ett allmänt intresse, och flottningen skulle därför 
regleras på ett gynnsamt sätt.73 Den enskildes behov av total äganderätt till strand 
ställdes där mot flottningens behov att nyttja vatten. Det var i första hand inte en 
reglering som skulle gynna den växande exportindustrin, utan det var en 

                                                             
68 Jakobsson (1996) s 113ff. 
69 SOU (1946:3) s 22ff; Jakobsson (1996) s 119ff; Jakobsson (2010) s 97ff.  
70 Sörlin (1988) s 243f; Jakobsson (1996) s 122f. 
71 SFS 1880:57, § 12.  
72 Nydahl (2017) s 88ff.   
73 Nydahl (2017) s 90ff.  
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reglering som skulle gynna infrastrukturen och vara till fördel för det allmänna 
intresset.74 Resultatet blev flottningsdominerade älvar. Det strömmande vattnet 
fick ett helt nytt värde under industrialiseringen och sågs av staten som en viktig 
del i samhällsekonomin. Förslaget till flottningsförening passerade genom 
riksdagen. Skogsindustrin kan ses som vinnarna i utformningen av 1880 års 
förordning om allmän flottled. Detta skedde på bekostnad av de agrara intressen 
och den tidigare gällande strandägarrätten.75 Den 30:e december 1880 ersattes 
den tidigare bestämmelsen om flottning på kungsådra (Byggningabalken 1736, 
20 kap, 3§) av flottningsförordningen som inrättade ”Allmän flottled”. Där 
flottning tidigare bedrivits skulle flottning även fortsättningsvis få finnas. 76 

Efter 1880 skulle flottningen bedrivas av flottningsföreningar. Tidigare kunde ett 
bolag få tillstånd av länsstyrelsen att få bedriva flottning som flottningsoktroj. 
Flottningsföreningarna skulle istället bestå av de aktörer som flottade inom 
föreningens upptagningsområde. I teorin betydde det att både sågverk och 
småbönder kunde ingå i samma förening och dela på kostnaden för årets 
flottning. Vid instiftande av ny flottled skulle ansökning behandlas av 
länsstyrelsen. Den instiftade nya allmänna flottleder om det fanns ett allmänt 
behov av detta.77  

På 1880-talet var landshövdingen i Västernorrland av uppfattningen att 
flottningsstadgan underlättat för utbredningen av flottningen och att den nya 
regleringen bidragit till att minska konflikter och motsättningar. 
Landshövdingen skrev i sin femårsberättelse 1881-85: 

Med stöd af nya flottningsstadgan och vattenrättslagen, hvilka förordningar 
under denna period kommit till tillämpning, låta sig regleringar af vattendrag 
till allmänna flottleder nu lättare utföra, utan att flottningsintressenternes samt 
strand- och fiskeegarnes vanligen stridiga intressen komma allt för mycket i 
delo med hvarandra.78 

Med den nya formaliseringen av flottningen blev det på ett sätt enklare att inrätta 
flottleder eftersom det inte längre krävdes strandrättigheter för att få tillgång till 
vattnet. Mellan 1880 och 1914 femdubblades antalet flottleder i Sverige, från 
5000 till 27 000 kilometer.79 Vattnet blev en mer konkurrensutsatt och reglerad 
resurs under industrialiseringen.80  

                                                             
74 Nydahl (2017) s 86ff.   
75 Nydahl (2017) s 87ff.  
76 Eklund (1991) s 85ff; Holmberg (2005) s 8ff. 
77 SOU (1946:3) s 23ff. 
78 Kungl. Maj:t Befallningshavandes femårsberättelser år 1887, Västernorrland 1886-90, Bidrag till 
Sveriges offentliga statistik (BiSOS) serie H. 
79 Sörlin (1982) s 146.  
80 Lundberg (1987), Jakobsson (1996); Össbo (2014); Nydahl (2016).  
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Detta avsnitt har belyst de lokala socioekonomiska förändringar som drevs av 
sågverksexpansionen under 1800-talets andra hälft med en geografisk 
utgångspunkt från mellersta Norrland. Avsnittet har även berört vilka regleringar 
av skog, jord och vatten som verkade under 1800-talet. I den nya 
socioekonomiska strukturen kunde sågverksbolagen bli både arbets- och 
uppdragsgivare. Sågverksbolagen kunde även bli en lokalpolitisk maktfaktor. 
Bakgrunden till detta diskuteras härnäst. 

1.3.2 Kommunreform och fyrksättning  
Föregångaren till kommunalstämman var sockenstämman vilken hade hand om 
både kyrkliga och civila ärenden. Socknen hade medeltida anor och bildade en 
kyrklig skatteadministration. Under 1800-talets början utgjorde kyrkostämmans 
ärenden betydligt fler än de kyrkligt administrativa. Bland vanligt förekommande 
ärenden fanns fattigvård, medelförvaltning, val av representanter och 
skolärenden. Sockenmännen var deltagarna i stämman som leddes av 
sockenprästen.81  Byalaget valde representanter till sockenstämman. Byalag var 
främst organisationer som hörde till jordbruksproduktionen och bestod av en 
eller flera byar.  De kan liknas vid ett bolag där bönderna företrädde sin del av 
jorden i byn, med ett kollektivt intresse.82 Byalagens verksamhet gällde främst 
bestämmelser kring djurhållning, men den gällde även bland annat 
brandsynefunktion med inspektion av skorstenar. De kunde i viss mån bekämpa 
oordning, fylleri och sabbatsbrott.83  

Sockenstämmans funktion var, enligt historikern Peter Aronsson, ett komplext 
samspel som växte fram organiskt. Det regelverk som följdes lokalt var ofta byggt 
på praxis. Sockenstämman reglerade det vardagliga livet och fungerade som ett 
alternativ till häradsrätten men inte som den primära konfliktarenan.  De 
konflikter som behandlades av sockenstämman rörde oftast kollektiva 
handlingar såsom väghållning eller fall som berörde avflyttning. Den tidiga 
kommunen kan ses som mindre lokala enheter med ett ursprung i det gamla 
bondesamhället. Deras uppkomst eller existens är inte en produkt av statens 
ingripande utan snarare av lokala traditioner och sedvänjor.84 

Sockensystemet upplöstes 1862 och ersattes av kommuner. De tidigare 
socknarna delades in i de nya administrativa enheterna landskommuner, städer 
och köpingar. Inom kommunerna fanns en uppdelning mellan en del som kan ses 
som en borgerlig kommun och en del som den kyrkliga kommunen. 
Kyrkostämman hade hand om frågor som berörde kyrkan och skolan. I den 

                                                             
81 Gustavsson (1989) s 41ff; Brink (1990) s 48ff.  
82 Aronsson (1992), s 127ff.  
83 Aronsson (1992) s 36ff.  
84 Aronsson (1992), s 128.  
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kyrkliga kommunen fattades besluten av kyrkostämman som leddes av socknens 
präst.85 I denna avhandling har den kyrkliga delen av kommunen avgränsats bort. 
En inkludering av den kyrkliga kommunen i analysen skulle kunna visa hur 
bolagen valde att positionera sig inom kyrkliga frågor och skolfrågor, men då 
kärnan för den här avhandlingen ligger på naturresurskonflikter har denna del 
uteslutits.  Fokus ligger istället på den borgerliga kommunen som visar hur stor 
andel av rösterna bolagen hade inom kommunalstämman och hur dessa 
användes.  

Efter kommunreformen 1862 följde en unik period i Sveriges historia då det 
politiska inflytandet i lokalsamhället stod i direkt relation till ekonomisk styrka 
genom en graderad röstskala.86  I det nya systemet som ersatte socknarna kunde 
både juridiska personer och fysiska personer få inflytande. Det kan tyckas 
demokratiskt att både män, kvinnor och juridiska personer som betalade skatt i 
kommunen fick rösträtt (om dessa erlagt tidigare påförd skatt och skattade för 
mer än fribeloppet på 300, senare 500 kronor).87   Storleken på rösten bestämdes 
på basis av taxerad egendom och inkomst. Detta system medförde dock 
komplikationer när industriföretagen växte fram över landet och genom sitt 
ägande kunde få ett dominerande inflytande i en kommun. Detta gällde kanske 
särskilt i de norrländska kommunerna där den ekonomiska strukturen var 
ensidig och trävaruindustrins expansion koncentrerade egendomar och 
inkomster i ett fåtal händer – främst sågverksbolagen. Frågan om 
sågverksbolagens växande kommunala inflytande blev en av grundsatserna i 
riksdagsdebatten i början av 1900-talet i frågan om förbud för bolagens 
hemmansköp.88 

Kommunen ägde mer eller mindre rätt att bestämma över sina egna 
angelägenheter genom kommunalstämman. Verkställande instans var primärt 
kommunalnämnden, men i vissa fall även andra nämnder eller personer. 
Kommunen styrde över sin ekonomi. De kommunala angelägenheterna kunde 
röra antingen alla eller bara vissa delar av befolkningen, allmänna eller särskilda 
ändamål.89  I kommunreformen fanns begränsat utrymme för statlig kontroll, 
vilket gav mer självständighet och handlingsutrymme lokalt. Många forskare 
menar att staten representerade den offentliga sfären, men att kommunen liksom 
bolag tillhörde den privata sfären.90  Statsvetaren Laurence James Sharpe 
menade att de tidiga kommunerna var nödvändiga för staten för att vissa 
grundläggande samhällsuppgifter som skola och fattigvård skulle kunna skötas. 

                                                             
85 Gustavsson (1989) s 41ff; Brink (1990) s 48ff.  
86 SFS 1862:13; Aldén (1901) s 227f.  
87 Nilsson och Forsell (2013) s 272ff. 
88 Prawitz (1951) s 29ff. 
89 SFS 1862:13.  
90 Till exempel Gustavsson (1987) s 36f; Kilander (1991) s 18ff.  
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Sharpe menade att om inte kommunerna som organ funnits för detta ändamål, 
hade andra statliga lokala samordningar inrättats, men att kommuner var en 
bättre lösning.91 Bland de första kommunala ansvaren var hälso- och 
fattigvårdsfrågor. Efter hand kom fler ansvarsområden att läggas på 
kommunerna. Några av landskommunernas vanligaste ärenden var val till 
förtroendeuppdrag och kommunens ekonomi.92  Sharpe representerar en syn på 
kommunernas tillkomst som en ovanifrån-process, en implementering av 
initiativ från statlig nivå. Historikern Peter Aronsson menade att utvecklingen 
baserades på sedvänjor93 medan historikern Erik Wångmars tolkning var att 
kommunerna fungerade som ett mellanting mellan den privata och den offentliga 
sfären där kommunerna över tid, fram till 1940-talet, fick minskat 
handlingsutrymme i förhållande till staten.94 I de senare tolkningarna finns 
utrymme för att räkna in en större lokal handlingsfrihet i utvecklingen, vilket är 
ett perspektiv som jag också ansluter mig till. 

1862 fastställdes hur kommunalstämma och nämnd skulle organiseras, vem som 
hade rösträtt, vilket ansvar som de kommunala organen hade och hur skatten 
skulle beräknas.95  Ordföranden för kommunalstämman och kommunalnämnden 
valdes ofta i slutet av året och taxeringsnämnd och bevillningsberedning i början 
av kommande år. Kommunalnämnden fungerade som styrelsen för kommunen. 
Bevillningsberedningen bestod av två till sex ledamöter valda av 
kommunalstämman. Ordföranden utsågs av länsstyrelsen. 
Bevillningsberedningen hade i uppdrag att värdera de skatteskyldigas inkomster 
och fastighetsvärden. Deras arbete blev grunden för debiteringen, beskattningen. 
Det var på detta underlag som taxeringskommittén, eller från 1883 
taxeringsnämnden, fattade beslut om skatt. Ledamöterna i taxeringsnämnden 
skulle vara nio, de behövde inte vara bosatta inom kommunen och nämnden 
utsåg sin egen ordförande. Vid sammanträdet med taxeringsnämnden skulle det 
även finnas en representant från kronan.96 

Skatten för landskommunerna 1862 reglerades i kommunalförordningen där 
varje mantal motsvarade 100 fyrkar.97 

                                                             
91 Sharpe (1970) s 153ff.  
92 SFS 1862:13; Wångmar (2003) s 11f; Nilsson och Forsell (2013) s 272ff. 
93 Sharpe (1970); Aronsson (2001) s 26ff.  
94 Wångmar (2003) s 241. 
95 SFS 1862:13; SFS 1862:14.  
96 Bevillningsförordningen § 22 och § 38.  
97 SFS 1862:13.  
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Redan under 1863 avvecklades relationen mellan mantalssatt jord och fyrkar 
vilket gav jordägare liksom arrendatorer rösträtt, när alla beskattningsföremål 
enligt Bevillningsstadgans II artikel blev en grund för fyrksättningen: 
jordbruksfastighet, annan fastighet (till exempel fabrik eller hamn) och inkomst. 
Bevillningsberedningen uppskattade skatten för de olika skattekategorierna.98 
Det fastlades 1863 att fyrktalsättningen skulle verkställas av kommunalnämnden 
och det kom ett formulär, fyrktalslängd som skulle fungera som grund för detta 
arbete.99 

Kommunerna verkar dock ha agerat efter eget tycke under inledningsfasen. I 
Sveriges officiella statistik 1871 beskrivs att kommunerna använde regelverket för 
fyrksättning på olika sätt. Det fanns inga regler som bestämde hur stor del av 
bevillningen som skulle komma från de olika inkomstslagen. Olika stor del av 
bevillningen kunde användas som underlag för att räkna fram fyrkar inom de tre 
fyrkgrundande delarna.100 Den grund som kom att gälla för principerna för 
fyrksättningen fram till 1892 redovisas i figur 1. Den visar hur fyrksättningen 
kunde se ut och ger ett exempel på hur röster beräknades. 

Mellan 1863 och 1883 var det bevillningsfria avdraget 300 kronor och efter 1883 
höjdes nivån till 500 kronor. Det innebar att om inkomsten var lägre betalade 
personen ingen skatt och fick heller ingen rösträtt. För att få rösträtt i 
kommunalstämman var den röstberättigade även tvungen att ha betalt in den 
pålagda bevillningen för de tio senaste åren.101 

I regleringen som antogs 1863 gav jordbruksfastigheter dubbelt så många fyrkar 
som de övriga beskattningsföremålen (annan fastighet och inkomst). 
Bevillningen beräknades (den statliga skatten) på olika grunder beroende på 

                                                             
98 SFS 1862:13. 
99 SFS 1863:50 § 9. 
100 Bidrag till Sveriges offentliga statistik (BiSOS). R, Valstatistik: Kommunala rösträtten, 1871, s III.  
101 Nydahl (2014) s 96ff; Wigren (1988) s 3ff; Lundberg (1984), s 22 f. 

Figur 1. Exempel på fyrksättning 1863-1892 

 

Källa: Författarens exempel baserat på Lundberg (1984), s 22 f.  
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skattekategori.  För jordbruksfastighet utgjorde tre procent av taxeringsvärdet 
beskattningsbar inkomst och annan fastighet utgjorde fem procent av 
taxeringsvärdet beskattningsbar inkomst. En procent av den beskattningsbara 
inkomsten var bevillningen. Efter 1892 fördubblades jordbruksfyrkarna och en 
fyrk motsvarade tio öre för all slags bevillning.102 

1898 inleddes en successiv avtrappning av den graderade röstskalan. Ett första 
tak infördes på 5000 fyrkar för rösterna i landskommunerna. I 
stadskommunerna hade ett första tak införts redan 1869.103 

1.3.3 Häradsrätten som landsbygdens lokala rättsinstans 
Häradsrätterna var sedan lång tid tillbaka domstolar på landsbygden. Städernas 
motsvarighet kallades för rådhusrätter. Häradsrättens uppgift var att behandla 
juridiska ärenden inom dess geografiska upptagningsområde. Under 1700-talet 
hade häradsrätterna behandlat de flesta viktiga frågor som berörde 
lokalsamhället, inklusive frågor om social omsorg, men dessa ärenden övertogs 
av municipalsamhällen, socknar och kommuner under 1800-talet.104 Bland de 
ärenden som behandlades av häradsrätten under undersökningsperioden fanns 
bouppteckningar, lagfarter och brottmål.  

I häradsrätten satt mellan sju och tolv valda nämndemän som inte var juridiskt 
utbildade. Häradshövdingen var den ordinarie ledaren för häradsämbetet. Bland 
nämndemännen kunde det istället finnas en häradsdomare. Denna var utsedd av 
häradshövdingen som ställföreträdande. Den utsedda häradsdomaren var ofta 
den mest erfarna nämndemannen, men det kunde hända att häradshövdingen 
satt som ordförande för tingen.105 Nämndemännen var valda på sex år av 
kommunalstämmorna som tingslaget omfattade. Nämndemännen betraktades 
som en enhet och inte som personer som var och en ägde varsin rösträtt. 
Nämndemännen kunde gå emot häradshövdingen om alla var eniga. Skulle 

                                                             
102 SFS 1892, 2 december.  
103 Wigren (1988) s 5.  
104 Taussi Sjöberg (1988) s 17ff; Westling (2015) s 3ff.  
105 I de undersökta häradsrätterna i avhandlingen leddes tingen oftast av en häradsdomare, men i 
Resele tingslag på 1884-85 leddes tinget av häradshövdingen. Dombok för Gudmundrå tingslag år 
1864 AIa:45; Gudmundrå dombok för vårtinget 1865 AIa:46; Gudmundrå dombok för hösttinget 
1865 AIa;47; Dombok vid Gudmundrå vinterting 1884, AIa:75; Gudmundrå dombok vid höstting 
1884 AIa:76; Gudmundrå dombok vid vinterting 1885 AIa:77; Dombok vid Gudmundrå höstting 
1885 AIa:78; Dombok vid Gudmundrå vinterting 1904, AIa:113; Dombok vid Gudmundrå 
sommarting och höstting 1904 AIa:114; Dombok vid Gudmundrå vinterting och sommarting 1905 
AIa:115, Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. Domböcker vid 
ordinarie ting, 1864 AIa:108; Domböcker vid ordinarie ting, 1864 AIa:109; Domböcker vid ordinarie 
ting, 1865 AIa:110; Domböcker vid ordinarie ting, 1865 AIa:111, Sollefteå tingslags häradsrättsarkiv, 
Riksarkivet i Härnösand; Dombok vid höstting med Resele tingslag 1884 AIa:6; Dombok Resele 
tingslag 1885 AIa:7; Dombok för Resele vårting 1904 AIa:43; Dombok för Resele höstting1904 AIa:44, 
Dombok för Resele vårting 1905 AIa:45; Dombok för Resele höstting 1905 AIa:46, Resele tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. Westling (2015), s 3ff; Häradsrätt i www.ra.se/nad (2016-
05-04).  
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nämndemännen vara oense i en fråga så vägde häradshövdingens ord tyngst. 
Häradshövdingen utsågs av konungen.106 

Häradsrätten sammanträdde vanligen två gånger per år, våren och hösten men 
ibland även på sommaren. Hände det något särskilt allvarligt mellan de ordinarie 
tingen kunde extra ting, urtima ting, sammankallas. Tingen som hölls under 
början av året kunde kallas för vinter eller vårting. Årets första ting skulle inledas 
efter sjunde januari och avlutas före midsommar. Hösttinget skulle hållas mellan 
den 24 augusti och 21 december. Ett ting innefattade flera sammanträden vilka 
kunde pågå under flera dagar. Rätten behövde ofta en tid för överläggning innan 
domen presenterades. Vanligen skulle en dom avdömas innan tingets slut. Om 
domaren fann rimliga skäl beviljades uppskov i enskilda ärenden. Exempel på 
skäl var möjligheten att höra fler vittnen eller för att tillföra fler bevis.107  
Exempelvis kunde ett vinterting öppnas i början av januari med två mötesdagar. 
Därefter följde några mötesdagar i mars och maj.108  

1.3.4 Sågverksbolagen vid Ångermanälven  
Svensk trävaruindustri blomstrade i Västernorrlands län mot slutet av 1800-
talet. Bolagen som var verksamma inom länet stod för en tredjedel av svensk 
trävaruindustris tillverkningsvärde under denna period.109 Vattendragen var en 
viktig transportled och länk mellan råvara och sågverk. I Västernorrland fanns 
rik tillgång på råvara och älvar att transportera denna på, vilket lockade många 
sågverksbolag att etablera verksamhet.110  

Sågverksbolagen var tätt placerade vid Ångermanälvens mynning, nedre Ådalen. 
Vattnet var lugnare och grundare där vilket gjorde det möjligt att, ovanför 
pärlbandet av sågverk, etablera ett stort sorteringsverk, Sandslån. Av de nästan 
50 stycken ång- och elsågar, fanns 13 i Gudmundrå kommun. När pappers- och 
massaindustrin etablerades, fanns sju fabriker i området, samtliga i Gudmundrå. 
Ådalens första massaindustri ägdes av Frånö Nya AB och stod klart 1896. 
Fabriken, Frånö sulfitfabrik kunde ta tillvara på avfallet från sågverken i området. 
Utöver sågverk- och massaindustrierna fanns även glasbruk, träsliperier, 
järnbruk och varv i Ådalen.  Några av de större sågverksbolagen presenteras 
härnäst (se Figur 2 för några av de större bolagens lokalisering i nedre Ådalen. 

                                                             
106 Westling (2015), s 3ff; Häradsrätt i www.ra.se/nad (2016-05-04). 
107 Inger (1997) s 209; Matz (1925) s 2ff; 1734 års lagar, med 1842 års revidering, Rättegångsbalken. 
108 Dombok för Resele vårting 1904, AIa:43, Resele tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i 
Härnösand.   
109 Fabriker och hantverk, 1896-1906, Bidrag till Sveriges offentliga statistik (BiSOS) serie D; 
Bäcklund (1996).  
110 Eklund (1991); Sörlin (1981); Holmberg (2005). 
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Kramforssågen, senare Kramfors Aktiebolag, hade en lång historia. År 1735 köpte 
Erik Christopher Reselius ett sågläge av bönderna i Limsta by, Gudmundrå 
socken. Kramfors sågverk var beläget vid mynningen av Kramforsån, eller som 
den kallades då, Sqvällån. Ån mynnar ut i en vik vid Ångermanälven. 
Byggmästare Christopher Kramm byggde och namngav en såg på platsen. 
Tillsammans med Johan Sällström och Erik Christopher Reselius, två 
handelsmän från Härnösand och Stockholmsborgaren Erik Boreus bildade de ett 
sågverksbolag som efter statligt privilegium fick lov att avverka 4000 träd årligen 
från övre Ådalen.111 Enligt ägomätningen i Limsta 1757 hade Kramforssågen rätt 
att bedriva verksamhet från år 1742. I ägomätningen upprättad 15 år efter att 
sågen tagits i bruk nämns olägenheter som sågverket förorsakade. I Sqvällviken 
som senare kom att kallas Timmerviken eller Kramforsviken, flöt stora mängder 

                                                             
111 Mannerheim (1928) s 52f; Renström (1990), s 20; Kramfors kommunarkiv, Handlingar från äldre 
tider rörande Kramfors sågverk, 1846-1884, III.  

Figur 2. Bolagslokalisering i nedre Ådalen vid slutet av 1800-talet 

Källa: Författarens egen illustration efter ”Karta öfver Norrland”, Millrath (1873). 



 

29 

timmer. Det nämndes att det kunde finnas 2000 timmer i viken som placerades 
där i väntan på att bli uppsågat virke.112 Konflikterna om rätten till vatten och 
vikar var inte ett nytt problem utan verkar ha följt de större sågarna från start. 

Bolaget expanderade under 1800-talet, fler och bättre sågar byggdes och andra 
bolag köptes upp. 1837 köpte Kramfors ägare Lo-sågen i Ådalen.  Robert Bagge, 
tidigare förvaltare på Lo, blev 1849 den nya koncernens första disponent. Under 
sin tid på Kramfors förvärvade Bagge både hemman och avverkningsrätter. 1876 
lämnade Bagge företaget och bygden.  Under sin tid i Ådalen hade han varit en av 
stiftarna och ordförande för Ångermanälvens flottningsbolag, ordförande i 
kommunalstämman, och initiativtagare och överbefälhavare för 
skarpskytteföreningen. Robert Bagge efterträddes av sin son John Bagge. 1880 
efterträddes han i sin tur av Pehr Erland Lagerhjelm från Bofors som tog titeln 
brukspatron. 1886 ombildades bolaget som ägde Kramfors, J.A. Kjellberg till 
Kramfors Aktiebolag (AB). 1887-1909 leddes företaget av Paul Burchardt.113  

Företaget levde kvar till 1954 då Kramfors AB genom fusion uppgick i Svenska 
Cellulosa Aktiebolaget (SCA). Bolagets verksamhet var omfattande och 
mångsidigt. Bland näringarna fanns skogs- och jordbruk, tillverkning av sågade 
trävaror, trähus, sulfit- och sulfatcellulosa, slipmassa, papper, träfiberplattor, 
elkraftproduktion och distribution samt en rederirörelse.114  

Para ångsåg i Sånga kommun flyttades 1884 av ägaren Johan Fahlén till Dynäs i 
Gudmundrå. Sågen kom därefter att istället kallas Dynäs ångsåg. Dynäs sågverk 
blev aktiebolag 1896. Johan Fahlén lämnade över sågen 1900 till sin son Hugo 
som styrde bolaget till 1907. Hugo Fahlén efterträddes av konsul Johan Ekman 
vilken samma år expanderade bolaget genom köpet av Wäja sågverk.115  

Frånö ångsåg Aktiebolag bildades 1875 av ett konsortium. Disponent för Frånö 
var Olof Nylén. I allmänhet befann sig skogsindustrin i lågkonjunktur mot slutet 
av 1880-talet. Frånö hade begränsat med egen skog och hamnade i ekonomisk 
kris på grund av bristande egen råvaruresurs.  Bolaget ombildas 1885 till Frånö 
Nya Aktiebolag med L. Z. Backer som disponent. 1892 tog Sören W. Mörch över 
som beslöt att sågverket skulle rivas och istället uppfördes Ådalens första 
sulfitfabrik under åren 1895-96. Fabriken brann 1907 och köptes därefter av 
Kramfors AB.116  

                                                             
112 Lantmäterimyndighetens arkiv, Västernorrlands län, Kramfors stad, Limsta nr 1-7, Geometrisk 
karta 1757.  
113 Mannerheim (1928) s 52f; Qvist (1946) s 173ff; Renström (1990) s 20.  
114 Johansson (2003) s 12ff. 
115 Sundsvalls museum, Ådalskommittén (1980) s 88. 
116 Sundsvalls museum, Ådalskommittén (1980) s 90f. 
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Sandviken sågs Aktiebolag grundades 1868 och ägdes av Fredrik Hendrik 
Versteegh, J. Boot och F. H. Pont.117 Precis som många av bolagets företrädare 
hade Versteegh sina rötter i Holland. Många av sågverksaktörerna var aktiva i 
både lokalsamhälle och inom andra skogsföretag. Versteegh var till exempel aktiv 
bland fler sågverksföretag i Västernorrland. 1833 blev han huvudägare i 
Härnösands Ångsågs Aktiebolag och var även huvudägare av Graningeverken 
Aktiebolag som etablerades 1873.118  

1871 anlades en såg på Strömnäs bys södra område. Nicolaus Donatus Qvist blev 
inspektor för det nygrundade Strömnäs ångsågs Aktiebolag. Qvist var chef för 
sågverket fram till 1904 då han lämnade över till sin svärson Axel Sahlberg. Den 
första styrelsen bestod av N. D. Qvist, Johan Fahlén och Constantin Falck. Fahlén 
var handlare i Ådalen, involverad i sågverk i Para och Dynäs samt 
riksdagsledamot i andra kammaren. Falck satt med i flera 
sågverksbolagsstyrelser. Under de första åren köpte bolaget upp ett par mindre 
träbolag i närheten. Fabriken eldhärjades 1878 men återuppfördes.119  

1867 etablerades Svanö ångsågs Aktiebolag med Nils Åkerblom som chef. 
Företagets ändamål var att, med utgångspunkt i ortens skogstillgångar i 
Gudmundrå, bedriva sågverksrörelse och sågverksutskeppning. Sågverket var 
beläget på en ö i Svanösundet.  Bolaget expanderade genom uppköp av andra 
bolag, däribland genom köp av Sprängsviken Aktiebolag 1906120 Sprängviken 
Aktiebolag hade bildats efter att den tidigare ångsågen Sprängviken gick i 
konkurs på 1870-talet.121  

Sågverksbolaget Sandö Aktiebolag i Bjätrå socken bildades 1889 för övertagande 
av firman Johan Wikner & Co, Härnösand. Firmans innehavare var Bernhard och 
Wilhelm Kempe. Vid sekelskiftet 1900 var Magnus Klockhoff disponent vid 
Sandö sågverk samtidigt som han var ordförande i Juvanåns flottningsförening. 
Kopplingen mellan bolaget och flottningsföreningen var stark. Ansökan om 
utbyggnad av flottningsled i Juvanån hade gjorts av Wikner & Co och Juvanåns 
flottningsförening hade sina möten i bolagets lokaler i Junsele.122 Sandö är ett 
exempel på att det lokala inflytandet och ägandet av jordbruksfastigheter hade 
många dimensioner: genom bolagsröster, som en närvarade aktör i 
lokalsamhället och som arbetsgivare. 

                                                             
117 Sundsvalls museum, Ådalskommittén (1980) s 118. 
118 Qvist (1948) s 64ff; Larsson (2014) s 116. 
119 Qvist (1948) s 74ff. 
120 Qvist (1948) s 130ff. 
121 Åslund, (1878), s 128; Sundsvalls museum, Ådalskommittén (1980) s 128. 
122 Sundsvalls museum, Ådalskommittén (1980) s 68. 
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1800-talets företagande var ofta sammanflätat mellan ägande, företagsledning 
och kreditgivning. Regionala handelskapital och personliga nätverk var viktiga. 
Först på 1890-talet började en uppdelning ske mellan företagsledning och ägande 
där expertkunskaper fick en större betydelse.123 Ett typiskt exempel var Kjellberg 
& Söner som ägde Kramfors Aktiebolag eller den Dicksonska handelsfirman i 
Göteborg, som också var en stor såverksägare i Norrland. Under 1800-talet 
började sådana företag inrikta sig på trävaruproduktion med verksamhet i 
Värmland och Norrland. Denna ägar- och företagsstruktur gjorde att en stor del 
av export och import sköttes via hamnar i till exempel Göteborg och Stockholm. 
Kapitalstarka grupper uppstod senare lokalt vilka investerade i branschen genom 
att köpa och modernisera gamla bruk.124 En stark lokal företagsklass kunde 
etablera sig i slutet av 1800-talet. Den största mängden kapital i Norrland var 
dock bunden till sågverksindustrin.125 

Sammanfattningsvis bestod sågverksindustrin av många olika aktörer i 
lokalsamhället. Relationen mellan bolagen var komplex då ledningen för bolag 
samtidigt kunde vara involverad även i flera andra bolag. Över tid förändrades 
ägandebilden, bolag gick i konkurs, brann, köptes upp, ombildades.  

Nästa avsnitt kommer att diskutera människors nyttjande av vatten, jord och 
skog utifrån olika förklaringsmodeller på varför konflikter kunde uppstå i 
lokalsamhället och hur de kunde reduceras eller klaras upp. 

1.4 Tidigare forskning och analytiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de olika forskningsområden som detta arbete knyter 
an till. Det kommer inte göras någon heltäckande genomgång av resultaten i olika 
discipliner. Huvudsakligen kommer empiriska resultat och teorier presenteras 
utifrån sågverksindustrins expansion i Norrland ur ekonomisk-historiskt 
perspektiv.  

Det första forskningsområdet som presenteras berör industrialiseringen och 
skogsindustrins utveckling. Detta forskningsområde brukar traditionellt 
behandla valda delar av sågverksbranschen så som flottning, skogsförvärv, 
produktion eller arbetsförhållanden. Forskning om sågverksindustrins 
produktionsekonomi och arbetarhistoria är emellertid fält som faller utanför 
avhandlingens inramning och inkluderas därför inte i forskningsöversikten. I 
genomgången av det andra forskningsområdet berörs både tidigare forskning om 
förändrade beslutsstrukturer i de nya kommunerna och sågverksbolagen som 

                                                             
123 Larsson (2014) s 95f. 
124 Mannerheim (1928) s 48ff. 
125 Larsson (2014) s 95f.  
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lokalpolitisk aktör i kommunalstämman. Avsnittet 1.4.3 behandlar häradsrätten 
som konfliktarena för lokala naturresurskonflikter. 

Tidigare forskning och teorier kring konkurrensen om naturresurser och därmed 
konsekvenser av industrialiseringen studeras för att svara på frågor om vad som 
hände när konkurrensen om naturresurser intensifierades då sågverksindustrin 
expanderade och blev en aktör i lokalsamhället. I tre avsnitt diskuteras olika 
perspektiv på naturresurskonflikter – utifrån konkurrensen med en tilltagande 
industrialisering och förändrade förutsättningar för nyttjande och ägande av 
naturresurser.  Sist behandlas forskning kring äganderätt utifrån ett perspektiv 
på relationen mellan aktörer när konkurrens uppstår om naturresurser.  

Avsnitt 1.4 avslutas med konklusioner om hur tidigare forskning identifierat 
orsaker till konflikter och hur de förklarats från olika empiriska och teoretiska 
perspektiv.  

1.4.1 Perspektiv på sågverksexpansionen och konflikter 
I historieskrivningen finns det olika bilder av vilka motiv sågverksbolagen haft i 
sina kontakter med lokalbefolkningen, särskilt i relationerna som gällde ägande. 
På senare tid har forskare ifrågasatt både om bolagen hade som avsikt att lura 
lokalbefolkning som sålde sina skogsfastigheter och om bönderna enbart var 
förlorare vid försäljningen av hemman.126 I detta avsnitt diskuteras tidigare 
forskning kring sågverksbolagskonflikter och hur sågverksbolagen har 
framställts som aktörer i tidigare forskning. 

Ekonomisk-historikerna Rune Bunte och Sven Gaunitz har studerat utvecklingen 
i Vindelns kommun 1800-1980. De relaterar utvecklingen av kommunens 
näringsliv till olika stadier av befolkningsutvecklingen och hur kommunens 
naturresurser kunnat täcka de behov som uppstod. Jordbruket behövde mätta ett 
växande antal munnar, men dess utveckling var beroende av kapitaltillgångar. 
Bolagen kom att äga en tredjedel av socknens skogsmark 1906. Gaunitz och Bunte 
menar att bolagsförbudet skyddade bönderna från bolagen. Inom 
kommunpolitiken hade bolagen utnyttjat sina maktfördelar och många 
skogsköpmän fanns bland de valda ledamöterna. I den samhällsekonomiska 
beskrivningen av Vindelns historia beskrivs sågverken främst som en motor i ett 
kapitalflöde som uppstod med sågverksindustrins produktionskedja.127 Gaunitz 
och Bunte skildrar i sitt arbete den ekonomiska utvecklingen i periferin, med 
marknadsekonomin som drivkraft. De studerar utvecklingen ur ett långsiktigt 
perspektiv, men utan att gå in på djupare diskussioner av aktörernas relationer 
till varandra och varför motsättningarna mellan sågverksbolag och 

                                                             
126 Se bland annat Nydahl (2017). 
127 Gaunitz och Bunte (1982) s 133ff. 
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lokalbefolkning uppstod när samhället och samhällsekonomin genomgick 
förändringar. 

Ekonomisk-historikern Dan Bäcklund har studerat omvandlingen av de 
småskaliga jordbruken i Jokkmokk 1870-1970. Bäcklund visar att den sociala 
strukturen förändrades mot slutet av 1800-talet när de växte fram en 
lönearbetarklass vid sidan av nybyggare och småbrukare. Virkeskörning och 
annan säsongsinkomst blev viktig när industrialiseringen expanderade i 
Norrbotten.128  Staten såg inte enbart positivt på denna utveckling. Kritik riktades 
mot småbruken i Norrbotten som ansågs ha jordbruket som en binäring och ett 
nödvändigt ont.129 Människorna i de inre delarna av Norrbotten försökte anpassa 
sina jordbruk efter de förutsättningar som var rådande. Skogsbruket 
konkurrerade främst med vintersysslorna i småbruksekonomin vilket också 
medförde att kombinationsjordbruket befästes med penninghushållning och 
därmed större involvering i marknadsekonomin.130 I kombinationsjordbruken 
rationaliserades driften och arbetstid frigjordes som kunde användas till annan 
verksamhet. Vid sekelskiftet 1900 erbjöd sågverksindustrin mer tillfälliga 
arbeten även under sommaren och avverkningssäsongen förlängdes.131 
Bäcklunds arbete gör det möjligt att förstå lokalbefolkningen som beskrivs i 
denna avhandling, som kombinerade sina jordbruk med de nya 
försörjningsmöjligheterna som sågverksbolagen erbjöd genom huggning och 
flottning. 

Historikern Mats Rolén undersökte i sin avhandling bolagsexpansionens och den 
agrara revolutionens sociala och demografiska konsekvenser för människorna i 
den norrländska skogsbygden i Revsund 1820-1977. Rolén följde 
sågverksindustrins utveckling från expansion till stagnation och slutligen 
tillbakagång. Studiens fokus var att ge svar på dagens glesbygdsproblem genom 
att söka svar till förändringen från det traditionella agrarsamhället. Därför valde 
Rolén att studera befolkningsutveckling i relation till social omgruppering och 
social rörlighet. Resultatet visade att den successiva övergången till 
marknadsekonomin genom sågverksindustrins genombrott följdes av stagnation 
och marginalisering av glesbygden. Den södra norrländska glesbygden följde 
näringslivets fortgående strukturomvandling. Industrierna effektiviserades, blev 
större och färre. På så sätt hamnade människorna i glesbygden allt mer i 
periferin. Under den tidiga industrialiseringen köpte bolagen avverkningsrätter i 
bondeskogar och den agrara befolkningen övergick samtidigt till att bli 

                                                             
128 Bäcklund (1988) s 43ff.  
129 Bäcklund (1988) s 61f.  
130 Bäcklund (1988) s 63ff.  
131 Bäcklund (1988) s 91ff.  
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lönearbetare hos sågverksbolagen. Efter 1879 köpte sågverksbolagen hemman 
med full äganderätt och bönderna blev arrendatorer.132 

Den här avhandlingen kommer inte primärt att behandla de sociala aspekterna 
av sågverksbolagens hemmansköp. Eftersom Rolén har ett sådant 
forskningsperspektiv kan hans studie visa på en annan effekt av bolagens 
hemmansköp. Roléns resultat styrker att sågverksindustrin varit påskyndande i 
skogsbygdens inkorporerande i en marknadsekonomi. Han menar att bolagens 
köp av hemmanen kunde upplevas forcerande och därför skapade sociala 
spänningar i samhället. Enligt Rolén går det inte att fastställa om bolagsköpen 
var den enda orsaken till den sociala misär som uppstod. Bolagen blev genom sin 
expansion en ny ekonomisk maktfaktor i lokalsamhället som bidrog till en 
omfattande social och ekonomisk förändring.133 

Historikern Erik Nydahl menar att den traditionella bilden av hur bolagen köpte 
upp skog under 1800-talets andra hälft, kan beskrivas som en ”skoglig 
guldruschtid”.134 Den traditionella bilden innebär att bolagen hänsynslöst 
exploaterade Norrland i jakten på råvara. Nydahl har undersökt den så kallade 
Hacksjöaffären 1887 för att skildra affärsrelationerna på nära håll och ge ett 
exempel på hur förhandlingar mellan lokalbefolkning och sågverksbolag såg ut 
när skog förvärvades. Han ifrågasätter tidigare dystopiska beskrivningar av 
hjälplösa, nedsupna och avlurade bönder och bolagen som en utomstående part 
som utnyttjat sin position. 135 

Resultatet visade att när priserna pressades upp av den ökade efterfrågan på skog 
kunde även bönder dra nytta av detta. Bönderna kände till att de satt på en viktig 
resurs och att det rådde konkurrens. Däremot hade bolagen andra övertag. Det 
var erfarna affärsmän från Göteborg som vistades i Häcksjö. Nydahl 
argumenterar i sin undersökning för att laga skifte möjligen användes som en 
joker i förhandlingarna. Som delägare i byn kunde bolaget begära laga skifte, 
vilket då skulle bekostas av alla delägare. Det kunde användas som en strategi för 
att muta in en hel by.136  

Nydahl betonar att hans undersökning bekräftar att det inte nödvändigtvis var 
bolagen som hade ett affärsmässigt övertag. Även bolagen kunde vara tveksamma 

                                                             
132 Rolén (1979) s 174ff. 
133 Rolén (1979) s 156ff. 
134 Nydahl (2017) s 2.  
135 Nydahl syftar bland annat på Bo Stråths beskrivning av processen i Sveriges historia 1830-1920 
(2012).  
136 Nydahl (2017) s 2ff. 
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till om affären skulle bli bärkraftig. Varken bönder eller bolag hade ju visshet om 
framtida konjunkturer.137  

Ekonomisk-historikern Maths Isacson och historikern Bo Persson har studerat 
konflikter mellan traditionella skogsbönder, arbetare och sågverksbolaget 
Marma i Ängersjö, Hälsingland. Den inledande konflikten mellan skogsbönderna 
och Marma Sågverksaktiebolag inleddes på 1850-talet när bolaget förvärvade 
skog genom avvittring. När laga skiftet påbörjas under 1890-talet åberopade 
bönderna sin rätt till skogen. Skiftet pågick inpå 1920-talet. Vid ett par tillfällen 
nådde konflikten Högsta domstolen.  Till en början dömdes skogen till böndernas 
fördel då avvittringen ansågs vara olovlig. Men Marma Sågverksaktiebolag 
segrade i slutändan när bolaget hade åberopat sitt praktiska hävdande av skogen. 
Här räckte det inte att bönderna nyttjat skogen efter gamla traditioner för 
husbehov. Kostnaden för konflikten försatte några av bönderna i konkurs.  På tio 
år höggs nästan all skog ner i området, eftersom både bönder och bolag var i 
behov av det kapital som varit bundet i skogen.  

Isacson och Persson visade att laga skiftet förrättades under en brytningstid 
mellan en äldre och en mer modern rättsuppfattning. De menade även att ”… 
konflikten blir begriplig först om man ser den som en tvist om viktiga 
maktresurser för att förverkliga vissa mål, mål som dessutom förändrats över tid 
och är knutna till identiteter.”138 Ängersjö hade tidigare varit en skogsbygd där 
jorden varit en maktresurs och viktig för att överleva. Med skogsindustrin som en 
ny aktör i samhället tillfördes kapital och bönderna tvingades in i en ny identitet; 
de var inte längre bara bönder utan även skogsägare och lönearbetare.139 I 
konflikten försökte bönderna använda traditionella maktresurser – 
bysamfälligheten och häradsrätten (juridiken) – medan sågverkets maktresurser 
var överlägsna. De hade tillgång till kapital, sin organisation och juridiskt 
kunnande. Böndernas intention var att behålla skogen som samfällighet med 
målet att bli skogsägare med kontroll över skogsresursen och sälja till 
Marmabolaget. Bolaget ville få kontroll över skogsråvaran. Lokalbefolkningen 
hade börjat förstå dess kommersiella värde och agera utifrån det, vilket de inte 
hade gjort några decennier tidigare.140 Såväl Gaunitz som Isacsons och Perssons 
studier visade att de tidiga leden i sågverksindustrins produktionskedja var en 
konfliktyta där rättigheter och skyldigheter ställdes mot varandra.  

                                                             
137 Nydahl (2017) s 10ff.  
138 Isacson och Persson (1998) s 149.  
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1.4.2 Förändrade beslutsstrukturer i lokalsamhället 
Då bolagens röster i de norrländska kommunalstämmorna ökade över tid menar 
forskare att bolagen hade möjlighet att använda sitt lokalpolitiska inflytande till 
sin fördel. Detta avsnitt diskuterar därför lokala maktförhållanden och tidigare 
forskning om kommunalstämman och sågverksbolagen som lokalpolitisk aktör.  

Ekonomerna Daron Acemoglu och James A. Robinsson menar att förståelsen för 
institutioner är central för att kunna analysera ekonomiska incitament och 
långsiktig förändring av samhället. Enligt dem är institutioner nära 
sammanbundna med politik och därigenom med makt. Politik styr även 
resursdistributionen i samhället.141 Ekonomen Jack Hirshleifer menar att 
konflikter mellan personer i olika ekonomiska samhällsskikt oftast slutar med att 
de fattiga/svaga förbättrar sina positioner relativt rika/starkare/större. Han 
kallar detta ”the paradox of power”, maktens paradox. Hirshleifer menar att de 
svagare är rationellt motiverade att kämpa mer och investera relativt mer i 
konflikter. Däremot i konflikter där den starka/rika gruppen har mer att tjäna, 
kan även de rika/starka investera mer i konflikten och vinna.142 Acemoglu och 
Robinson menar att ojämlikheter i institutioner premierar ”eliten” vilket kan bli 
till en nackdel för den övriga befolkningen. Elitens starka position i samhället kan 
exkludera andra samhällsskikt. Acemoglu och Robinson menar att eliten hade 
bättre förutsättningar för att kunna upprätthålla sin status över tid. Elitens 
övertag kunde utgöra ett hinder för tillväxten och existerade på bekostnad av den 
långsiktiga ekonomiska utvecklingen.143  

Historikern Harald Gustafsson har belyst sockenstugans utveckling under 1800-
talet, från en del i ett agrart samhälle till en del i ett begynnande industrisamhälle. 
Sockenstugan gav plats åt bland annat sockenstämman, kommunalstämmans 
föregångare. Den leddes av prästen och jordägandet styrde rösträtten. På 60 år, 
från 1810 till 1870, hade samhället förändras radikalt på många sätt. I den nya 
kommunen var det kapital och ägande som kunde ge tillträde till eller stänga ute 
folk från omröstning. Gustafssons studie visar att den tidigare sockenstämman 
kunde ha en roll som internt konfliktlösande eller konfliktdämpande. Bland de 
områden som behandlades av stämman fanns bland annat fattigvården, skolhus 
och vaccination. Gustafsson visar även att sockensjälvstyrelsen bars upp av den 
agrara befolkningen, att makten fanns hos dem innan kommunreformen och 
fyrksystemet var implementerade.144  

Gustafsson sammanfattar utvecklingen som: reglering, formalisering och 
elitisering. Han menar att samhället efter 1870 fortsatte utvecklingen mot en 
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allmän rationalisering och byråkratisering.145 Gustafsson har en processuell 
ansats för att förstå den politiska kultur som utvecklades. Gustafsson förklarar 
utifrån Max Webers rationalitetsfokuserade teori, att när samhället förändrades, 
förändrades även den politiska kulturen från traditionell till modern och 
rationell. Enligt Gustafsson fanns det inom den traditionella politiska kulturen 
en strävan där samhället gick mot konsensus. I den moderna politiska kulturen 
fanns det en större möjlighet för åsikternas fria konkurrens. Under 1800-talet såg 
Gustavsson en generell förskjutning från en feodal politisk kultur som strävade 
efter enhällighet och samförstånd mot en borgerlig politisk kultur med ett 
ansvarigt valt organ som hade möjlighet att fatta majoritetsbeslut. Inom denna 
politiska kultur blev det i en ökad utsträckning möjligt att lösa lokala konflikter 
inom reglerade bestämmelser.146 

Genom att ha studerat förändringar i lokalsamhällets politiska strukturer drar 
Gustafsson slutsatsen att konflikter finns i, och löses av, ett samspel av formella 
lagar och olika normer.147 Gustafssons studie är ett viktigt bidrag för att förstå 
samhället före och under den tidiga kommunaliseringen. Utifrån Gustafssons 
studie kan slutsatser dras att konflikter i lokalsamhället inte var ett nytt fenomen. 
Sockenstämman och verksamheten kring sockenstugan i bredare mening var 
därmed ett viktigt forum för att lösa lokala konflikter och ett komplement till 
häradsrätten.  

Erik Nydahl har undersökt hur den lokalpolitiska kulturen utvecklats i två 
ångermanländska landskommuner perioden 1860-1930. Nydahl studerade bland 
annat bolagens närvaro, makt och inflytande över tid, från kommunalreformen 
och under den period då bolagens makt började begränsas. Nydahl visade att 
makten i kommunen fördelades efter kapitaltillgångar och inkomster av olika slag 
i olika kommuner. Majoriteten av fyrktalen baserades på jordbrukstaxering i 
Stigsjö, medan i Ytterlännäs var det till stor del inkomstskatten som styrde. Även 
om fördelningen såg olika ut, var det både i Stigsjö och Ytterlännäs 
bolagsexpansion som påverkade fyrktalen.148  

Studien jämförde två kommuner som mötte industrialiseringen på olika sätt: i 
periferin och mitt i Härnösandsdistriktet. Nydahl fann att bolagens fyrkandelar 
snabbt kunde skifta med den konjunkturella utvecklingen i kommunen mitt i 
Härnösandsdistriktet, medan andelen i periferin var mer konstant. Fyrkarna 
spelade därför en mindre roll i den kommunala politiken fram till 1870-talet. 
Därefter följde dels en period av bolagsexpansion och dels en period där 
effekterna av befolkningsökningen började synas. Detta skapade behov av 
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organiserad fattigvård, skola och infrastruktur. I kommunerna representerades 
bolagen ofta av en brukspatron. På så sätt kunde kommun- och 
bruksangelägenheter gå hand i hand. I konfrontationer mellan bönder och bolag 
blev fyrkarna en viktig maktfaktor.149 Nydahl menade att även om inte 
bolagsfyrkarna alltid användes direkt så fanns det en maktfaktor. Nydahl visade 
exempel där folk inte brydde sig om att gå på kommunalstämman eftersom de 
visste att bolagen ändå hade förutsättningarna att segra i en votering. Därmed 
passerade många beslut om skola, fattigvård under 1870- och 1880-tal utan 
direkt motstånd.150 Gustafssons studie som behandlas ovan visar på 
förskjutningen mellan traditionell och modern makt. Nydahl tog vid och visade 
på hur den lokala politiska kulturen utvecklades över tid. Hans studie visar en 
dimension av hur sågverk agerade inom ramen för de formella institutionerna, 
samtidigt som studien belyste att det finns dimensioner i kommunens 
maktförhållanden som inte kan mätas direkt – förtroendekapital och socialt 
kapital. Studien var fokuserad på utvecklingen av kommunerna – från böndernas 
kommun till bolagens kommun, där konflikter kunde uppstå inom ramen för 
kommunpolitiken. 151 

Historikern Stefan Dalin, som undersökt valdeltagandet i stadsfullmäktige i 
Östersund 1862-64, visade att Östersunds (numerärt begränsade) socio-
ekonomiska elits elektorsframgångar stärktes av att ”småfolket” inte 
organiserade sig. I vissa fall röstade inte heller bönder. Dalin tolkade detta som 
ett uttryck för en insikt om att det inte fanns någon möjlighet för dem att påverka 
stadens styrelse.152  

Ekonomisk-historikern Bertil Jakobsson menade att Söderfors Bruk hade djupa 
traditioner i Söderfors kommun. Därför kom bolagets tjänstemän att dominera 
kommunen fram till 1890-talet.153 Ekonomisk-historikern Ove Lundberg studie 
visar hur sågverksbolagen medvetet påverkade den kommunala politiken i 
Örnsköldsviksområdet (Anundsjö, Själevad och Mo kommun) efter 1870-talet, 
bland annat genom att ha ledamöter i taxeringsnämnden som kunde påverka 
skattesättningen och vid val av andra lokala förtroendeuppdrag för att påverka 
beslut. Lundberg kopplar i sin studie samman sågverkens expansion med hur 
bolagen påverkade den lokala samhällsutvecklingen genom kommunpolitiken i 
Örnsköldsviksområdet 1860-1900.154 Bolagen strävade främst efter att sänka 
skatten och många konflikter uppstod därför i taxeringsärenden mellan 
skogsbolagen och bönderna. Bolagen krävde återbetalning och bönder motsatte 
sig detta. Lundbergs studie visar att bolagen försökte integrera den kommunala 
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verksamheten i sin ekonomiska verksamhet, med andra ord: att bolagen 
medvetet utnyttjat den politiska beslutsapparaten i kommunerna. Däremot var 
inte bolagen intresserade av kommunalpolitik som inte berörde dem själva direkt 
ekonomiskt.155 Lundberg skriver att syftet med hans studie var att hitta 
drivkrafterna i den förändringsprocess som kännetecknade utvecklingen i stora 
delar av Norrland under 1800-talet. Han skildrar en viktig del av det norrländska 
samhällets förändring under den perioden. Hans studie visar en bild av den 
sociala omvandlingen och bolagens roll i det kommunala beslutsfattandet där den 
lokalpolitiska arenan framstår som viktig att beakta för att skildra lokala dispyter 
och samhällsutveckling.156 Det var främst de ekonomiska frågorna som 
intresserade bolagen. Lundberg menar att konjunktursvängningarna spelade 
roll, men att det var dessa som avgjorde huruvida bolagen valde att engagera sig 
eller inte.157 Lundberg framhåller sågverksbolagen som en medveten, 
marknadsekonomisk aktör i en pågående samhällsomvandling och antyder att 
resultaten är generella för hela Norrland.158  

Flertalet tidigare studier har varit inriktade på att förstå utfallet av det graderade 
röstsystemet tillämpning. Eftersom kommunalstämman var en viktig arena i 
lokalsamhället där sågverksbolagen var en aktör, är det relevant att studera 
kommunen som en arena för uppgörelser av lokala naturresurskonflikter.   

1.4.3 Häradsrätten i lokalsamhällets tjänst 
I en studie av Sollefteå tingslag 1865, menar rättshistorikern Marja Taussi 
Sjöberg att tinget var en central mötesplats.159 Den höga närvaron, som var en 
femtedel av den vuxna lokalbefolkningen, tolkar hon som att det fanns en allmän 
kunskap i lokalsamhället om lag och rättslig process. Taussi Sjöberg hävdar 
därför att tingen hörde till vardagen på ett ”naturligt och genuint sätt” och att 
tinget användes som ett forum för att lösa lokala privata ekonomiska frågor.160 
Taussi Sjöberg menar även att över tid övergick tingen till en mer ”fabriksmässig 
produktion av rättvisa”.161 

I en större studie har Marja Taussi Sjöberg analyserat brott och straff i 
Västernorrland, under perioden 1861-1890, studerat förekomsten av brottslighet 
i länet.  Antalet arbetare inom sågverksindustrin ökade och så även antalet ogifta 
unga män i områdena i och runt Sundsvall och Ådalen. Taussi Sjöberg har 
studerat brottsligheten utifrån två antaganden inom tidigare forskning. Det första 

                                                             
155 Lundberg (1984) s 138ff. 
156 Lundberg (1984). Se till exempel s 24, 181ff och 204ff.  
157 Lundberg (1984) s 131ff.  
158 Lundberg (1984) s 199ff. 
159 Taussi Sjöberg (1988) s 250.  
160 Taussi Sjöberg (1988) s 257.  
161 Taussi Sjöberg (1988) s 257.  
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antagandet var att kriminaliteten var högre i ett industrisamhälle än 
jordbrukssamhälle eftersom det nya industrisamhället präglades av sekundära 
kontakter och svag informell social kontroll vilket medförde frustration. Det 
andra antagandet var att den högre brottsligheten i industrisamhället kunde 
förklaras med en bättre organiserad poliskår som kunde leda till fler gripanden 
och förändringar inom rättssystemet.162 I resultaten visar Taussi Sjöberg att 
brotten fördubblades i länet under undersökningsperioden. Hon menar att 
eftersom de grövre brotten inte ökade så går det inte att dra slutsatser om att 
industrialiseringen och urbaniseringen hade en destruktiv effekt.163 Däremot 
menar Taussi Sjöberg att samhället blev mer differentierat utifrån de lagar och 
förordningar som tillkom under slutet av 1800-talet. Fylleri och 
förargelseväckande beteende var ett vanligt förekommande brott som 
dominerades av arbetare, gesäller och lärlingar. Fylleriet samvarierade med de 
ekonomiska konjunkturerna i länet.164 Taussi Sjöberg tar ett viktigt översiktligt 
grepp om en av industrialiseringens möjliga samhällskonsekvenser och belyser 
utvecklingen utifrån nya resultat. I sina slutsatser poängterar Taussi Sjöberg att 
övergången mellan ett agrart samhälle till ett industriellt samhälle inte medförde 
en ökad brottslighet. Samhället anpassades genom nya lagar och mer kontroll. 
Den största kontrollen riktades mot arbetarklassen eftersom den ansågs utgöra 
det största hotet.165  

Bland studier om naturresurserkonflikter finns bland annat historikern Maria 
Ågrens arbete om ägandestrukturer i det förindustriella samhället i södra 
Dalarna 1650-1850. Den skildrar ett samspel mellan rättslig förändring och social 
differentiering. Ågren problematiserar samspelet mellan produktion och 
samhällsförändring. Ågren menar att i övergången från en hushållsbaserad till en 
mer individbaserad produktion kunde lag och rätt fungera på olika sätt vild olika 
tillfällen vilket kunde medföra sociala problem. Övergången från gamla till nya 
normer kunde också ha sociala effekter på lokalsamhället.  När industrierna växte 
fram kom många av arbetarna ur en ny befolkningsgrupp av jordlösa. Ågren har 
analyserar denna nya samhällsgrupp utifrån äganderätt och rättspraxis med 
fokus på skulder och dess effekter i olika sociala skikt.166 I stora drag visar Ågren 
på de mekanismer som ledde till social differentiering genom regleringar och 
effekter av rättsväsendet under perioden 1650-1850 i Stora Tuna, Kopparbergs 
län. Vid bruken använde bruksägarna lån och skulder som ett sätt att knyta 
arbetare till sig; ett kapitalistiskt förhållningssätt till jord utvecklades.167   
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Under perioden 1750-1850, som generellt präglades av befolkningsökning, ökade 
gruppen ”bönder” med tio procentenheter medan de obesuttna fyrdubblades 
enligt Ågren. Hon pekar också på att det i rättsväsendet pågick en dragkamp om 
skog och jord, en process som befrämjade utsöndring. Bland annat kan detta ses 
i att vitesutsättanden ökade. Detta kunde hindra människor från nyttjanderätt av 
mark, vilket i sin tur var ett led i proletariseringen. Ågren visar att de små 
jordägarna och backstugusittarna ökade i antal, men så länge utmarkerna 
skiftades till privat egendom fanns det möjlighet för denna samhällsklass att klara 
sig. Vitesförbuden var enligt Ågren ett yttryck för en mer definierad ägostruktur. 
Genom dessa kunde jordägare eliminera konkurrens om jorden. Främst handlade 
det om att förhindra sedvanor som att låta djur passera. Rättsutövningen fick här 
en roll som jordägarnas beskyddare.168 Ågren fastställer att rätten hade en viktig 
roll för de jordägande bönderna. I vilken mån de jordägande bönderna i 
Västernorrland agerade i häradsrätterna i samband med konflikter om 
naturresurser kommer att fastställas i denna avhandling. 

Ekonomisk-historikern Anna Eriksson-Trenter studerar användningen av och 
tolkningar av lagarna i samband med naturresurskonflikter i nordvästra 
Hälsingland under perioden 1840-1870. Studien syftar till att lokalisera de 
samhällsförändringar som kom till uttryck i aktörers agerande för att trygga sina 
rättigheter till naturresurser i en skogsbygd. Eriksson-Trenter menar att 
lokalsamhället i detta skogsområde utsattes för tryck med befolkningsökning, en 
ökad efterfrågan på skogsråvara och ett ökat statligt intresse för kontroll av 
naturresurserna. Eriksson-Trenter studerar hur lokalbefolkningen påverkades av 
dessa förändringstryck genom förhandlingar mellan stat och lokalbefolkning 
under 1800-tals avvittringen och konflikter om naturresurser i häradsrätten.169 
Resultaten visar att lokalbefolkningen upplevde att det fanns en resursbrist redan 
under avvittringen. Lantmätaren gynnade redan utstakade ägostrukter och 
rättsliga förhållanden, och nybyggarna hamnade i underläge gentemot redan 
etablerade skattehemman.170 De mest konfliktskapande resurserna i 
häradsrättsprotokollen på 1860-talet var utmarksresurser för bete och slåtter 
samt skogen. Tidigare hade konflikterna utgjorts av konflikter kring fastigheter.171 
Erikson-Trenter tolkar denna utveckling som ett uttryck för hur aktörerna 
uppfattade sina möjligheter att nyttja normer och lagar. Häradsrätten användes 
som ett rum för att hävda eller bevaka sina intressen och rättigheter. Parterna 
använde sig av olika formella institutioner som de kände till och äldre sedvänjor 
för att hävda sin rätt. Formaliseringen av äganderättssystemet medförde ett ökat 
intresse för att hävda sin äganderätt i form av ägodokument.172 Häradsrätten fick 
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en funktion av att vara en återhållande kraft vilket gynnade de lägre skiktens 
rättigheter. Vid häradsrätterna nyttjades främst formella lagar och förordningar 
som äganderättslig princip medan vid avvittringsförhandlingarna gällde de äldre 
husbehovsekonomiska principerna utifrån behov. Eriksson-Trenter identifierar 
parallella normsystemen i lokalsamhället för egendomsrätten, vilket visade att 
det fanns en flerskiktad rättighetsstruktur som genomsyrade 
naturresursanvändningen. Denna struktur fungerade som en lösning på 
konflikter men kunde även vara en orsak till konflikter.173  

Eriksson-Trenter studerar konflikterna utifrån aktörernas möjlighetsfält och hur 
de kunde nyttja formella och informella institutioner. Utifrån detta perspektiv 
antas att människors agerade var en produkt av de rådande institutionella 
ramarna. Därmed var människors agerande ett uttryck för de sedvänjor och 
regelverk som styr dem. Sedvänjor och regelverk var inte alltid givna och 
förändras över tid. De styrs individens sociala nätverk, hierarki, handlingskraft 
och resurser.174  

Eriksson-Trenter menar att det fanns parallella normsystem i samhället.175 
Resultatet fastställde att det fanns samagerande normer i lokalsamhället genom 
en flerskiktad rättighetsstruktur. Det är ett viktigt resultat att ta med sig i 
analysen av konflikter i häradsrätten i denna avhandling. Avhandlingen kommer 
inte specifikt spegla normer och sedvänjor i ett rättssystem. Avhandlingen 
kommer istället analysera naturresurskonflikter i flera lokala konfliktarenor för 
att fånga in konflikter i två parallella processer: sågverksbolagen 
produktionskedja och institutionella förändringar i lokalsamhället.  

Ekonomisk-historiken Staffan Granér analyserar häradsrättsprotokoll i Fyrkdals 
härad från 1630 till 1750 i syfte att visa hur och varför egendomsrelationer 
omvandlades mellan grannar, byar och andra samverkansorgan. Han undersöker 
de ärenden som behandlades av tinget och kunde se att samhävdade utmarker 
tenderade att bli mer individuellt uppdelade över tid. Granér menar att en 
tilltagande brist på resurser var en bakomliggande orsak till utvecklingen, men 
såg även andra samhällsomvandlingsprocesser som viktiga faktorer. Det var en 
tid av demografisk expansion, kommersialisering, teknisk utveckling och 
institutionella förändringar kring nyttjande av skog och mark. Granér betonar i 
sin analys vikten av att se de konkurrerande intressena kring fördelningen av 
rådigheter som ett tillägg till property rights-teorin. Ett av Granérs stora bidrag 
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är att han belyser fördelningseffekterna i fördelningskonflikter om 
naturresurser.176 

Ekonomisk-historikern Jesper Larsson har studerat konfliktmekanismer och 
uppgörelser i Kopparbergs läns häradsrätt, närmare bestämt Leksand, mellan 
1660 och 1870.  Han undersökte främst konflikter om allmänningar och hur 
problem kring gemensamma naturresurser löstes. I hans resultat framgår det att 
häradsrätten var en viktig arena för konfliktlösning i lokalsamhället på 1700-
talet. Det var en nödvändig institution för att upprätthålla kollektiv nyttjanderätt 
av allmänningar. Häradsrätten identifierade ett hot mot det kollektiva nyttjandet 
av naturresurser – att det fanns individer som överskred sina rättigheter till sin 
egen förmån. För att lösa denna typ av konflikter var det av största vikt att det 
fanns kännedom om individer för att uppnå effektiv långsiktig lösning för ett 
kollektivt nyttjande.  Larsson ifrågasatte dock huruvida häradsrätten var en lokal 
konfliktarena som på ett snabbt och effektivt sätt kunde lösa konflikterna. Han 
kommer fram till att det inte framför allt var därför lokalbefolkningen valde att ta 
sina konflikter till häradsrätten, utan att närheten till tingen var avgörande.177  

1.4.4 Industrialisering och naturresurser 
Många forskare har slagit fast att konkurrensen om naturresurser ökade under 
industrialiseringen. Detta avsnitt illustrerar hur tidigare forskning har belyst 
konflikter om naturresurser i olika lokala studier.   

Historikern Åsa Össbo har undersökt hur vattenkraftsutbyggnad i 
renskötselområden vid Stora Luleälven hade inverkan på det samiska samhället 
under perioden 1910-1968. I Luleälven kolliderade två intresseområden, 
renskötseln och utbyggandet av vattenkraft i älven. Össbo undersöker en senare 
del av industrialiseringen med fokus på politiken och samhällseffekter genom att 
studera rättsprocesser. Hon visar därigenom att samiska rättigheter 
osynliggjordes och förminskades av både stat och bolag. Össbo menar att 
vattenkraftsutbyggnaden var en kolonisering av samisk mark.178  

Även teknikhistorikern Eva Jakobsson har studerat industrialiseringen av 
älvarna genom att undersöka regleringen av vattendragens användning. En 
delstudie behandlade en konflikt mellan bönder och kraftbolag i samband med 
Skagens första reglering.179 Konflikten grundade sig i tolkningen av 1880 års 
vattenrättsordning. Kraftbolaget krävde större spelrum medan bönderna ville 
skydda sina agrara intressen. Bönderna försökte värdera den skada på strand och 
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fiske som kraftbolagets åverkan förorsakade dem, men det var svårt att värdera 
eftersom främsta användningen av resurserna ansågs vara till husbehov. Domen 
föll till fördel för kraftverket eftersom den nya tekniken ansågs gå före. 
Kraftbolaget menade att företagets nytta av vattnet var nio gånger större än 
skadan de orsakat. Domen var viktig eftersom den blev vägledande för framtida 
utbyggningar av vattenkraft. Jakobsson menar att när äganderätten utmanades i 
häradsrätten stod bönderna mot den nya eliten, det vill säga industrimännen och 
deras advokater.180 Avhandlingen speglar hur regelverket för 
naturresursnyttjande förändrades över tid och hur vattenkraftsbolagen agerade 
inom dessa ramar. Jakobssons visar att häradsrätten är en relevant arena att 
undersöka för att finna konflikter om naturresurser mellan bolag och 
lokalbefolkning.181  

Konkurrens om vatten har belysts av bland annat ekonomisk-historikern Nils 
Eklund som har undersökt flottningen på Ljungan och Indalsälven från 
etablering till avveckling. Eklund visar hur olika intressen konkurrerade om 
vattnet där ekonomisk lönsamhet fick företräde. Vid flottningens etablering fick 
fisket träda tillbaka. Det ekonomiska värdet av timmer gick före när den 
nationella politiken vid den tidiga industrialiseringen var pro-industriell.182 
Flottningsföreningarna blev en ny aktör i lokalsamhället i takt med att efterfrågan 
på timmer ökade. Eklund menar att bönderna inte hade någon större 
medvetenhet i början på 1850-talet om sina skogars kommersiella värde. 
Flottningsföreningarna betalade sällan för nyttjande av strand utan bönderna 
nöjde sig med möjligheten att sälja sitt timmer.  Med tiden insåg bönderna värdet 
och strider kunde uppstå mellan flottningsföreningarna och bönderna. Eklund 
visade att flottningsföreningarna verkade på två fronter. Den ena i tingssalen och 
den andra ute vid flottlederna. Flottningsföreningarna hade ett kunskapsmässigt 
och ekonomiskt övertag mot bönderna i rätten. När fisket fick ge vika för 
flottningen berodde det på att staten såg trävaruindustrin som ekonomiskt 
viktigare. Eklund hävdar att detta återspeglas i 1880-års flottningsstadga.183  

Eklunds studie följer flottningens upp- och nedgång, där flottningen fick träda 
tillbaka på grund av minskade kostnader för alternativa transportmöjligheter på 
vägar och vattenkraftens utbyggnad.184 Resultatet visar att flottningsledernas 
utbyggnad varken var första eller sista gången som ekonomiska intressen var 
vägledande i besluten. Även efter flottningsledernas glansperiod förblev älvarna 
en del av en infrastruktur.  
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Ekonomisk-historikern Erik Törnlunds avhandling behandlar en modernare 
period, och han menar att den direkta anledningen till flottningens upphörande 
var lastbilstransporterna från 1950-talet och framåt Tillsammans med 
vattenkraftsutbyggnaden kallar han dessa två avvecklingsanledningar för externa 
drivkrafter. Här understryker han att konkurrensen om vattnet tog nya former i 
och med utbyggnaden av vattenkraften.185 Eklunds och Törnlunds avhandlingar 
visar att det fanns en konkurrens om vatten som resurs och att sågverksbolagen 
var en av de huvudsakliga intressenterna. Resultaten i dessa arbeten belyser 
sambanden mellan regleringar och den industriella utvecklingen över en längre 
period. Däremot problematiseras inte lokala och regionala utvecklingsförlopp, 
vilka i vissa fall förde med sig konflikter och motsättningar som uppstod i 
konkurrensen om älvarna.  

1.4.5 Rätten till egendom 
Det engelska begreppet property rights har en vid betydelse och syftar till att 
beskriva relationen mellan individer som uttrycks i termer av rättigheter till 
egendom. Property rights handlar alltså inte om att analysera gränsdragningar 
mellan en person och ägor utan om ett nätverk av rättigheter mellan personer, 
grupper eller organisationer. Det är egendomen som skapar banden i 
nätverket.186 Property rights används ofta inom neoinstitutionell ekonomisk teori 
för att belysa individers rättigheter att nyttja en resurs som regleras av formella 
eller informella institutioner.187 

En mix av försörjningssätt kopplade till jordbruk, skog och fiske var grunden i 
jordbrukssamhället. Med det följde också en väv av rättigheter och skyldigheter 
kopplade till naturresurserna.188 I den formella rättsordning som utvecklats 
utgjorde ägande- och nyttjanderätten av olika resurser en grundläggande 
struktur för de sociala och ekonomiska relationerna i samhället.189 Property 
rights syftar inte nödvändigtvis till ett rent privat ägande av naturresurser utan 
innefattar också nyttjanderätter och servitut.190 Dessa överlappande lager av 
rättigheter och praxis blev svårare att tolka och upprätthålla när samhället 
förändrades mot att bli mer marknadsorienterat.191  

Ekonomisk-historikern Staffan Granér har studerat effekterna av hur 
marknadsrelationer etablerades inom det förindustriella samhället. Han 
undersökte vilka arrangemang som låg bakom fördelningen av resurser, olika 

                                                             
185 Törnlund (2002) s 45ff.  
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aktörers positioner, sociala nätverk och maktrelationer.192 Granér visade att en 
ökande marknadsintegration var en drivkraft i samhällsomvandlingen. Det var 
en av anledningarna till upptrappningen av konflikter som han undersökte 
beträffande bönders förfogande över mark och naturresurser i en skogsbygd.193 

Property rights-teorierna bygger på antaganden om rationella val och att 
individer drivs av att vilja optimera sina individuella nyttofunktioner men 
samverkan kan också vara ett medel för att uppnå detta. Granér menar att det är 
nödvändigt att ta hänsyn till motsättningar som uppstod kring omvandlingens 
fördelningseffekter och böndernas inbördes maktrelationer för att öka 
förståelsen av samfällda och enskilda rådigheters utveckling. Han visar i sin 
studie att etableringen av bruk i den värmländska skogsbygden bidrog till 
privatisering och en tilltagande utvinning och knapphet av naturresurser. Han 
visar även att bönder kunde stärka sin position gentemot andra aktörer genom 
att hävda sin privata äganderätt. En bidragande faktor var att bönderna hade en 
stark position på den lokala rättsarenan.194  

1.4.6 Konkurrensen om lokala naturresurser 
Skogen kom under 1800-talet mer och mer att framträda som en knapp 
naturresurs när efterfrågan på timmer ökade.195  Ekonomen John R. Commons 
menade att när ett samhälle gemensamt nyttjar och ska hushålla med knappa 
resurser finns en stor sannolikhet för att konflikter uppstår, speciellt om 
nyttjandet av dessa resurser inte regleras.196 Hur regleringen ska ske råder det 
delade meningar om. Ett synsätt betonar reglering och kontroll ovanifrån, från 
en statsmakt. Andra perspektiv betonar till exempel vikten av förankring hos de 
lokala parterna. De olika angreppssätten skiljer sig även åt i synen på i vilken mån 
det faktiskt är möjligt att kontrollera och reglera resurser som skog och 
vattendrag som är komplicerade eller att helt utestänga någon. 

Tragedy of the commons, eller allmänningarnas tragedi, förutspår en förödelse 
för miljön när många individer har fri tillgång, kollektivt nyttjande eller oklart 
specificerade rättigheter till samma resurs. Människan är alltså av sin natur 
tvingad att optimera sina tillgångar i en värld som har begränsade resurser, det 
finns alltså en stor risk att resurser överutnyttjas om de inte regleras. Lösningen 
är regleringar och definierad äganderätt.197 Denna syn på människors 

                                                             
192 Granér (2002) s 304.  
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gemensamma nyttjande av naturresurser är pessimistisk och innebär att 
människor inte kan samspela om deras handlingar inte begränsas.  

Nationalekonomen Elinor Ostrom har kritiserat denna syn på 
naturresursnyttjande. Hon menar att resursutnyttjande kan regleras genom 
statlig kontroll, men framförallt förordar Ostrom en lokal privatisering eller 
lokalt uppkomna regleringar av gemensamma resurspooler. Ostrom menar att 
människan är benägen att hushålla med naturresurserna på ett långsiktigt och 
hållbart sätt om hon får utgå från egna erfarenheter och lokala förutsättningar. I 
de fältundersökningar som Ostrom gjort, var hon dock medveten om att individer 
inte agerar efter uppställda teoretiska ramar. Ofta är privata och offentliga 
institutioner sammanflätade på sätt som skiljer sig från de teoretiska 
modellerna.198  

Ostrom har visat att människor har en förmåga att forma regler och ta 
konsekvenserna av mindre lyckade lösningar och att omforma institutionerna för 
att lösa de problem som har uppstått. En av huvudpunkterna i Ostroms 
antagande om effektiva lokala allmänningar är att det finns en lokal arena för att 
lösa de konflikter som uppstår. Existensen av ett accepterat rättsligt 
institutionellt arrangemang är konfliktreducerande, men funktionen måste både 
vara kostnadseffektiv och nära tillgänglig.199 För att en självreglering av lokala 
konflikter ska fungera pekar Ostrom ut ett antal faktorer som är viktiga för att l 
bevara den gemensamma resurspoolen. De bygger på att det är tydligt definierat 
vad som gäller för nyttjande av resurser och att reglering och översyn görs av dem 
som nyttjar resursen. Det ska finnas ett medbestämmande och graderad 
sanktionering mot dem som bryter mot de uppsatta reglerna.  Enligt Ostrom 
bygger en centraliserad kontroll på att informationen till den centrala 
myndigheten är riktig för att misstag i sanktioner inte ska ske och legitimiteten 
urholkas.200 I en teoretisk modell där deltagarna själva kan reglerna genom till 
exempel avtal har aktörerna större kontroll. Ostrom anser att domstolar är en 
möjlighet för parter att kunna ingå avtal. De har en funktion som säkerhet och 
kan lösa konflikter i nära anslutning till var de uppstått.201 I den svenska 1800-
talskontexten är häradsrätten en sådan instans som hjälper parterna att hitta 
metoder för att lösa tvister.202  

Detta ljusa perspektiv har problematiserats av ekonomisk-historikern Nils-
Gustav Lundgren. Han menar att resurskonflikter alltid har funnits och troligen 
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48 

alltid kommer att finnas i och med att samhällets resurser vid någon tid blir 
knappa och driver på institutionell förändring. Som en lösning på dessa konflikter 
föreslår Lundgren en tydligare äganderätt genom privatiseringar.203   Tvärtemot 
detta menar ekonomisk-historikern Ronny Pettersson att bönderna inte såg 
övergången till enskilt ägande av skog vid laga skifte som ett incitament till en 
bättre eller effektivare hushållning.204 Istället ökade urholkningen av 
skogsresursen när regleringar av nyttjande och ägande av resurserna förändrades 
hastigt och osäkerhet kring ägandeförhållandena uppstod.205 Detta går emot 
bland annat Commons antagande om statliga regleringar som styrning för 
effektivt samspel och användning av naturresurser. Ekonomisk-historikern Tine 
De Moor anser att individerna i det förindustriella samhället var medvetna om 
den balansgång som krävdes för att upprätthålla effektiva allmänningar. Därför 
är det viktigt att ta hänsyn till sociala, ekonomiska och institutionella 
förändringar för att studera utvecklingen av allmänningar i det förindustriella 
Flandern.206  I denna beskrivning saknas dock det kronologiska perspektivet, 
Även om osäkerheten på lokal nivå kunde öka kortsiktigt, innebar 
privatiseringarna och förtydligandet av vilken mark som staten respektive andra 
aktörer ägde att ett nytt property rights system etablerades och snart dominerade 
konfliktlösningarna. 

1.4.7 Slutsatser och vidare analys  
Tidigare studier av konflikter om naturresurser i lokalsamhället, i detta fall 
skogen, kan generellt sett delas in i två konflikttyper. Den första är relaterad till 
politisk makt. När sågverksbolagen blev en ekonomisk maktfaktor kunde detta 
leda till ekonomiska konflikter i kommunalstämman.207 Med den politiska 
makten kunde sågverksbolagen utöka sitt inflytande i lokalsamhället, vilket i sin 
tur kunde leda till sociala konflikter.208 Ett majoritetsinflytande kunde även 
användas till att få kontroll över naturresurser.209  Frågan är om detta är vad som 
hände? Här har tidigare forskning inte levererat ett definitivt svar. 

Den andra konflikttypen har sitt ursprung i generella konflikter om 
naturresurser. En anledning till att konflikterna uppstod berodde på de ökande 
skillnaderna mellan traditionella användningsområden och de framväxande 
möjligheterna att skapa nya, oförutsägbara förhållanden. Detta skapade 
spänningar mellan såväl traditionella konkurrerande intressen som nya aktörer 
som kunde etableras.210 En annan orsak till konflikter som har diskuterats är den 
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brist på resurser, den knapphet, som under olika perioder har lyfts upp på högsta 
politiska beslutsnivå.211  

Vissa forskare har argumenterat för den privata äganderätten som lösning till 
konflikter kring naturresurser.212 Andra forskare har hävdat att ett privat ägande 
istället för kollektivt nyttjande kan användas som en maktfaktor som leder till 
konflikter.213  

Som konfliktreducerande arenor under den tidiga industrialiseringen i Sverige 
har tidigare forskning lyft fram två lokala arenor som betydelsefulla – 
kommunalstämman och häradsrätten. Kommunalstämman tog över rollen efter 
sockenstämman för att lösa lokala konflikter som ofta var av ekonomisk 
karaktär.214 Utifrån tidigare forskning framstår därför både kommunalstämman 
och häradsrätten som relevanta konfliktarenor att studera. I häradsrätterna lyftes 
konflikter om naturresurser och de påstås ha fungerat som en naturlig mötesplats 
för människor i bygden.215 De fyllde en funktion som konfliktlösare, men var inte 
tidseffektiva.216 Därför finns det anledningar att söka efter alternativa 
konfliktarenor.217 Larsson resonerar att det skulle kunna ha funnits sådana, men 
han nämner inte vidare vilka de i så fall skulle kunna ha varit.218  

Sågverksindustrins verksamhet bestod av flera steg som kan betraktas som en 
produktionskedja. Tidigare forskning har ofta studerat en isolerad konfliktyta 
eller konfliktarena så som konkurrensen om vattenresursen, kommunalstämman 
eller häradsrätten.219 Föreliggande studie kommer även att undersöka konflikter 
i sågverksindustrins produktionskedja. Genom att studera konflikter utifrån 
produktionskedjan istället för genom en specifik konfliktarena, kan studien 
belysa det som Larsson efterfrågar, andra konfliktarenor. En studie av olika faser 
i sågverksbolagens produktionskedja från råvara till utskeppning för den 
internationella marknaden möjliggör en geografisk bredd i studien och sökandet 
efter andra lokala arenor som användes för att lösa eller förebygga en konflikt. 
Hur denna studie är upplagd diskuteras i nästa kapitel. 
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 Metod, undersökningsdesign och 
material 

Jag har valt att studera konflikter om naturresurser där konflikterna uppstod i 
lokalsamhället. Historikern Eva Österberg menar att det kan ge mer kunskap att 
studera lokalsamhället istället för att till exempel ha ett nationellt perspektiv. Det 
gäller särskilt studier som är problem- och teoribaserade. Österberg understryker 
särskilt interaktionen mellan medborgarna och statsmaktens beslutsramar, som 
återspeglar förhållandet mellan stat, lokalsamhället och befolkning i 
lokalsamhället.220  

För att komma dessa konflikter närmare har jag därför valt konflikarenor och 
källmaterial där dessa konflikter behandlades. Generellt vilar den här 
avhandlingens design på en induktiv och kvalitativ metod. I detta kapitel beskrivs 
dels avhandlingens generella metoder och undersökningsdesign, dels lämnas en 
redogörelse för de specifika metoder som används i avhandlingens olika 
empiriska delar.  

Efter en skildring av den övergripande avhandlingsdesignen följer en beskrivning 
av valet av relevanta kommuner för närmare studier. Därefter redogörs för 
metoderna för processtudien enligt ordningen i Figur 3, det vill säga den politiska 
konfliktarenan, den juridiska konfliktarenan och slutligen metoderna för analys 
av konflikter i produktionskedjan.  

2.1 Metoderna för den empiriska processen 

Enligt filosofen Paul Ricœur arbetar historiker vanligen med en metodologisk 
tolkningsprocess i tre steg. Arbetet sker i de tre faserna arkivarbete, genomgång 
av insamlat material för att söka förklaringar och svar på forskningsfrågorna och 
slutligen gestaltning av resultatet i skrien text.221 Ricœurs förhållningssätt 
innebär att forskaren har en intention med sitt arkivarbete, det finns ett mål 
redan när forskaren söker efter svar i arkiven. Relationen mellan de tre stegen 
behöver inte vara linjär. Arbetet med de tre stegen kan liknas vid ett pussel där 
olika delar staplas eller sätts ihop. Pusselbitarna är olika, de måste vridas och 
vändas. Pusslet sätts ihop en bit i taget tills det bildar en helhet.222 Jag har under 
arbetets gång kommit tillbaka till de tidigare faserna under arbetes gång. Vid en 
sådan design finns dock en risk för att det är det insamlade materialet som driver 
studien framåt och inte problemformuleringen. Därför har 
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problemformuleringen och avhandlingens syfte varit vägledande i arbetet med de 
olika pusselbitarna.  

Agrarhistorikern Janken Myrdal förespråkar den källpluralistiska 
indiciemetoden som ett sätt för forskaren att låta källorna tala. Med källpluralism 
menas att mer än en källa ska svara på forskningsfrågan. Det är dock viktigt att 
beakta att källorna inte är upprättade för våra specifika forskningsfrågor. Detta 
kan liknas vid ett ledtrådssökande detektivarbete, där forskaren söker indicier i 
ett historiografiskt sammanhang.223 Metoderna är enligt Myrdal särskilt 
användbara i vardagshistoria som berör många människor eller i ett 
svårutforskat ämne. Riskerna för att använda metoderna är att forskaren kan ha 
en omedveten önskan att övertolka. Källmaterialets säregenhet ställer krav på 
historikerns förmåga i tolkning och framställning, analys, tolkning och 
beskrivning måste göras med insikt och med varsam hand.224  

Myrdal kopplar sitt urval av metoder till den klassiska källkritiken, det vill säga 
krav på rumslig och kronologisk närhet och diskussion om källmaterialets 
tendens. För en historiker kan källkritik fungera som en metod i sig för att 
bearbeta källmaterial. Att historikern ska förhålla sig kritiskt till sitt källmaterial 
(primärkällorna i detta fall) har sina rötter i Leopold von Rankes bidrag till 
historievetenskapen där Ranke menade att källvärderingen och 
historieskrivningen måste ligga i samma händer. Källkritikens huvudprinciper 
består av att granska källor utifrån dess äkthet, samtidskriterium, tendens och 
beroende. Trovärdigheten bedöms även utefter om källan är en kvarleva eller en 
berättelse. En källa kan egentligen vara både och, beroende på vilken fråga 
forskaren ställer sig.225 Källkritiken kan vara historikerns sätt att säkerställa 
validiteten hos resultatet. Men genom att enbart beakta källans närhet, beroende 
och tendens kan källkritiken som metod bli snäv. Maria Ågren föreslår därför att 
historikern även lägger fokus på källmaterialets synlighet, vikt och 
trovärdighet.226 Ågren menade även att historiker behöver självkritik: ”Insikten 
om att vi förmår se och förstå av det förgångna begränsas inte enbart av källornas 
skevhet och fragmentariska bevarandegrad.”227 Med det pluralistiska arbetssättet 
med källmaterial blir synen på källkritik och insikt nödvändig i analys och 
presentation av resultat.  

Konflikter i avhandlingen analyseras utifrån ett ekonomisk-historiskt perspektiv 
med aktören i fokus. I enlighet med detta perspektiv sätts aktörernas agerande i 

                                                             
223 Janken Myrdal kallar det för Ledtrådsparadigmet och hänvisar till Ginzburg (1986) s 96-101.  
224 Myrdal (2007) s 495ff; Lilja (1989), s 47ff. 
225 Thurén (2005).  
226 Myrdal (2007), s 500; Tosh (2000) s 79; Ågren (2005) s 252f.  
227 Ågren (2005) s 260. 
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relation till ett generellt sammanhang.228 Den historiska metoden är vägledande 
enligt vilken forskaren både studerat ett skeende och förhåller sig kritisk till sitt 
källmaterial som bland annat Myrdal och Ågren förespråkar. I den historiska 
metoden ingår också forskarens medvetna val och därmed avgränsningar.229   

Fortsättningsvis i detta avsnitt presenteras den empiriska processen. Metoder 
och avgränsningar för de olika delarna diskuteras i separata avsnitt. 

2.1.1 Presentation av den empiriska processens delar 
Ingången till den empiriska studien utgår från ett urval av kommuner. Hur detta 
urval ser ut diskuteras vidare i nästa avsnitt.  

Som figur 3 visar, består den empiriska studien av tre huvuddelar. Samtliga utgår 
från avhandlingens syfte: att studera konflikter om naturresurser (för en mer 
ingående beskrivning av studiens syfte se avsnitt 1.1). De två första delarna utgår 
från kommunalstämman och häradsrätten och undersöker hanteringen av 
naturresurskonflikter på två traditionella arenor. Den tredje och sista empiriska 
delen utgår istället från sågverksindustrins produktionskedja. På så sätt blir det 
möjligt att analysera konflikttyperna utifrån de specifika villkor där de uppstår. 
Detta kan ge en alternativ ingång till förståelsen för var olika typer av konflikter 
behandlades i lokalsamhället.  Den tredje empiriska delen har kompletterats med 
andra källmaterial än de som används i de två första delarna för att kunna ge en 
bredare bild av de olika konflikttyperna. Källmaterial diskuteras senare i detta 
kapitel.   
 

 

                                                             
228 Krantz och Nilsson (2008) s 263.  
229 Tosh (2000), s 11ff; Dahlgren och Florén (2005) s 175ff; Kjeldstadli (2006) s 28ff. 
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Under den empiriska processen har olika urval och avgränsningar gjorts 
fortlöpande. Några av dem har diskuterats i inledningskapitlet: den tidsmässiga 
avgränsningen för avhandlingen, de geografiska avgränsningarna, aktörerna och 
valet av konfliktarenor. Avgränsningar i arbetet med källmaterialet diskuteras 
mer ingående i de empiriska kapitlen.  

2.1.1 Urval av kommuner – teoretiska och metodiska 
utgångspunkter 

På vilka sätt som den lokala maktbalansen är konstruerad ger en ingång till den 
empiriska studien i avhandlingen. I denna avhandling avser begreppet lokal 
maktbalans hur relationen mellan olika aktörer i kommunalstämman speglas 
genom deras respektive röststyrka. Röststyrkan fastställdes för individ eller 
organisation genom ägandet av taxerbara fastigheter i kommunen och inkomst. 
För att fastställa maktbalansen i Västernorrland har jag använt mig av den 
offentliga statistiken över den kommunala rösträtten för åren 1892 och 1904. Här 
redovisas den kommunala röststatistiken för fyra gruppers röster: enskilda 
personer, aktiebolag, andra bolag och menigheter.230  

För att fastställa den lokala maktbalansen ur detta perspektiv, det vill säga 
förhållandet mellan sågverksbolag och andra aktörer. Jag har räknat fram 
bolagens röster efter ägande och inkomst, och sedan använt GIS (Geografiskt 
informationssystem) för att markera vilka kommuner rösterna finns i.231 GIS är 
ett verktyg för att kunna hantera data och analysera olika attribut inom bestämda 
geografiska områden.  GIS gör det möjligt att sortera fram 
undersökningskommuner kopplade till hur rösträtten har fördelats mellan olika 
aktörer. Genom att koppla data om röstandelar från den offentliga statistiken till 
den geografiska enhet som kommunen utgör, kan därmed den rumsliga analysen 
gestalta den geografiska spridningen av bolagens röster i länet och hur dessa 
förändrades mellan de valda åren. Jag menar att användningen av GIS på detta 
sätt kan ge en grund för att initiera en diskussion och analys av hur den 
ekonomisk-historiska strukturen av ägande, inkomst och kommunal röststyrka 
förändrats på ett sätt som hittills inte har använts (se figur 4).  

Den offentliga kommunala röststatistiken som redovisas för åren 1892 och 1904 
i  Figur 4 visar utvecklingen och skillnaden mellan bolagens röster i 
kommunerna. Bolagen hade rösträtt i samtliga kommuner i Västernorrlands 63 
landskommuner och 3 stadskommuner. Däremot var röstandelarna olika. 
Tolkningsramarna för valet av kommuner kommer att diskuteras härnäst.  

                                                             
230  Valstatistik, Kommunala rösträtten 1892 och 1904, tabell 1, Bidrag till Sveriges offentliga statistik 
(BiSOS) serie R.  
231 För samtliga kartor i avhandlingen har jag använt mig av Esri ArcGIS.  
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Kompletterande urval av de geografiska studieobjekten, kommunerna, har vilat 
på tre principer. Den första principen som ligger till grund för urvalet av 
kommuner är att ekonomiska resurser kan skapa politiska möjligheter, det vill 
säga att genom ekonomiska tillgångar fick olika aktörer lokalpolitiskt 
inflytande.232 Det utgår från att den som har en makt också har möjlighet att 
använda den till sin fördel. Att förstå maktrelationer kan ge en del svar på 
relationen mellan lokalbefolkning och sågverksbolag och konflikter mellan 
parterna. Som tidigare diskuterats avser maktrelation här hur stor andel av 
kommunalstämmans röster bolagen hade till sitt förfogande och i vilken mån 
övertaget användes i praktiken.  

Den andra urvalsprincipen bygger på antagandet att det fanns konflikter i 
lokalsamhället mellan sågverksbolag och lokalbefolkning i de områdena där 
sågverksbolag var en aktör med stort lokalpolitiskt inflytande.233 Under första 
halvan av 1800-talet var skogsbolagens råvaruförsörjning baserad på 
privilegieskogar och avverkningsrättigheter. Under 1800-talet köpte 
sågverksbolagen allt fler jordbruksfastigheter. Som tidigare diskuterats gav 
industriernas ökande omsättning och fastighetsköpen att bolagen fick fler röster 

i kommunerna.234 Därmed fanns en ökad konkurrens om jordtillgångarna och en 
ökad risk för att konflikter kunde uppstå. Detta ligger i linje med Commons och 
Ostrom som ansåg att en ökad konkurrens om naturresurser kunde medföra 
konflikter.235  

Den tredje principen innebär att urvalet av kommuner har gjorts för att göra en 
undersökning av olika steg i produktionskedjan möjlig. Antagandet är att en 
kommun med många stora sågverk många röster på få händer skiljer sig från en 
kommun med stor skogsareal där det är uppdelat på fler händer. För att spegla 
skillnaderna mellan olika typer av konflikter och konfliktarenor behövs därför en 
studie av både en så kallad industrikommun och en råvarubaskommun.236  

  

                                                             
232 Giddens (1990) s 27ff; Acemoglu och Robinson (2005) s 391ff. 
233 För tidigare forskning se till exempel Lundgren (1987); Commons (1932 och 1934); Ostrom (1990 
och 2002). 
234 Lundberg (1977), s 125.  
235 Commons (1932 och 1934); Ostrom (1990 och 2002). 
236 Tedebrand (1972) s 60ff. 
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Det fanns en koncentration av kommuner med stor andel bolagsröster vid de 
större älvarnas utlopp mot Bottenhavet, där bolagen hade sina sågverk. Det 
framgår tydligt att bolagens röstandelar i kommunerna ökade mellan dessa 1892 
och 1904. I början av 1900-talet hade bolagen stora andelar av rösterna också i 
inlandskommunerna.  Röstandelarna 1892 och 1904 är baserade på uppgifter om 
aktiebolag och andra bolag i förhållande till de totala antalet röster i 
kommunerna.  Det går att utläsa det totala antalet röster gruppen ”bolag” hade, 
men det går inte att dra några fullständiga slutsatser om vilka sågverksbolag som 
hade dessa röster.237  Det finns därför anledning att framöver fördjupa 
undersökningen på kommunnivå för att ge svar på vilka bolag som ägde rösterna 
och hur dessa röster var sammansatta utifrån kommunala handlingar.  

Utifrån de inledningsvis nämnda principerna och det mönster som träder fram i 
analysen av valstatistiken 1892 och 1904, är Gudmundrå kommun en relevant 
industrikommun att undersöka. Gudmundrå i Ådalen var en kommun där många 
sågverksbolag var etablerade och hade en stor andel röster i kommunalstämman 
under 1892 och 1904. 1892 fanns nio ”individer” med fler än 1000 röster vardera. 
Åtta av dessa var bolag. Från sekelskiftet tillämpades ett tak med högst 5000 
röster per röstberättigad. Det innebar att sju röstberättigade, samtliga bolag, fick 
sina röster reducerade 1904.238 Det finns ett antal råvarukommuner i inlandet 
längst Ångermanälven som lämpar sig som studieobjekt. 1892 var andelen 
bolagsröster fortfarande lågt bland många inlandskommuner, men till 1904 
ökade sågverksbolagens röster i många av dessa kommuner. 239   

Både Ådals-Liden och Junsele hade en stor ökning av andelen bolagsröster 
mellan 1892 och 1904. I de båda kommunerna fanns det lika många bolag med 
röster, men i Junsele hade dessa bolag fler röster. Den största röstägaren i Junsele 
1892 hade 671 röster. Först 1904 fanns det bolag med innehav över 1000 fyrkar. 
Dessa fyra bolag nådde inte upp till taket på 5000 fyrkar och berördes därför inte 
av reduceringen av röster.240 

  

                                                             
237  Valstatistik, Kommunala rösträtten 1892 och 1904, tabell 1, Bidrag till Sveriges offentliga statistik 
(BiSOS) serie R.  
238 Valstatistik, Kommunala rösträtten 1904, tabell 1, Bidrag till Sveriges offentliga statistik (BiSOS) 
serie R. 
239 Valstatistik, Kommunala rösträtten 1904, tabell 1, Bidrag till Sveriges offentliga statistik (BiSOS) 
serie R. 
240 Valstatistik, Kommunala rösträtten 1904, tabell 1, Bidrag till Sveriges offentliga statistik (BiSOS) 
serie R. 
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Junsele är ett bra studieobjekt av fler anledningar. Avståndet, och därmed den 
geografiska skillnaden, mellan Junsele och Ådalen var större än mellan Ådals-
Liden och Ådalen.  Junsele var en kommun med stor skogsareal. Många av 
älvarna som angränsade till Ångermanälven gjordes flottningsbara under 1800-
talet. Med sina skogar och många flottningsleder är Junsele ett lämpligt 
studieobjekt för att studera konflikter i sågverksindustrins tidiga 
produktionsled.241 Junsele och Gudmundrå sammanlänkades av Ångermanälven. 
Det innebär, att i teorin, var det samma träd i produktionsledet som köptes, 
höggs, flottades och sågades.  

Utifrån kommunernas geografiska placering och skillnader i röstantalets 
utveckling är Gudmundrå och Junsele två passande studieobjekt. Den historiske 
demografen Lars-Göran Tedebrand ställde upp kriterier för skillnader mellan 
kommunernas karaktärer genom en socio-ekonomisk klassificering av 
Västernorrlands kommuner. Hans resonemang byggder på taxeringen av två 
kategorier: jordbruksfastigheter och annan fastighet enligt 
Norrlandsutredningen 1906.242 Tedebrand definierade Gudmundrå som en 
industrisocken där jordbruket enbart utgjorde en binäring redan under tiden före 
1900. Industrialiseringsgraden var hög och sysselsatte en stor andel invånare.243 
I Gudmundrå uppgår kategorin ”Annan fastighet” till nästan 60 procent år 
1900.244 Detta tyder på att bolagen hade en etablerad verksamhet i form av 
sågverk, hamnar och lastageplatser. Inom kategorin som Tedebrand kallade 
jordbrukssocknar delade han upp kommunerna i dels jordbrukssocknar och dels 
i bolagssocknar där bolagen ägde mer än en tredjedel av jorden. Tedebrands 
benämning ”bolagssocken” för kommuner där bolag ägde mycket jord kan dock 
vara missvisande. I avhandlingen kommer därför denna typ av kommuner kallas 
för råvarukommun. Det beskriver kommuntypen mer tydligt samtidigt som 
termen belyser att dessa kommuner var en tydlig kontrast till 
industrikommunerna.  

2.1.1.1 Industrikommunen Gudmundrå 
Gudmundrå landskommun var belägen i det område som kallas Ådalen. Området 
Ådalen omfattar Ångermanälvens dalgång som börjar söder om Junsele och 
sträcker sig till älvens mynning i Bottenhavet.  Kommunen Gudmundrå gränsade 
i nordost till Ångermanälven, se Figur 5.  

Läget medförde goda möjligheter att skeppa timmer till sågverk från det inre av 
Ångermanland och Jämtland. Namnet Gudmunarahd nämns första gången i en 
skattelängd år 1314 som ett eget pastorat. Efterledet i namnet –radh syftar på 

                                                             
241 SOU 1932:26; Länsstyrelsen i Västernorrlands län (2010) s 1ff. 
242 Tedebrand (1972) s 60ff.  
243 Tedebrand (1972) s 60ff.  
244 Tedebrand (1972) s 62. 
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härad och förledet troligtvis till mansnamnet Gudmund. Många byar inom 
kommunens gränser var äldre, men under 1500-talet drabbades Ångermanland 
av stor ödeläggelse då bland annat byarna Hellgum, Mällby, Sjöby, Gissjö och 
Svanö var öde. Mot slutet av 1500-talet växte åter befolkningen och många av de 
tidigare ödelagda byarna befolkades igen.  Bland de nya byarna i skattelängderna 
fanns Dynäs, Limsta, Brunne, Frånö, Strömnäs, Lunde och Nensjö.245   

Sågverksbolagens expansion och kolonisationsrörelsen återspeglades i 
kommunens befolkningsutveckling. 1880 hade kommunen drygt 4 000 invånare, 
men redan 1906 hade invånarantalet ökat till över 9 000 personer.246 
Befolkningen påverkades av industrins fluktuerande konjunkturer och det 
skedde in- och utflyttningar mellan de närliggande kommunerna. I Gudmundrå 
ökade befolkningen både genom födslar och inflyttning till kommunen. Precis 
som i övriga Sverige förekom utflyttningar från Gudmundrå till Amerika under 
slutet av 1800-talet.247 

 

                                                             
245 Nybom (1938) s 253; Högberg (1901). 
246 Åslund (1878) s 128.  
247 Gudmundrå befolkningsstatistik 1861-1987, Gudmundrå kyrkoarkiv Riksarkivet i Härnösand; 
Wohlin (1909) s 137.  

Figur 5. Karta över Gudmundrå kommun i Västernorrlands län 

Källa: Författarens egen illustration efter ”Karta öfver Norrland”, Millrath (1873). 

 



 

60 

2.1.1.1 Råvarukommunen Junsele 
Junsele är den kommun i Västernorrland som ligger närmast södra Lappland där 
Ångermanälven rinner in i länet. Ett skogsrikt, kuperat landskap bildade 
landskommunen Junsele. Bygden mellan Betaresjön och Ångermanälven var 
belägen mellan dalgångar med sluttningar på över 500 höjdmeter. I början av 
1800-talet var Junsele relativt avskärmat. Först under 1840-talet drogs en 
landsväg mot Ådalsliden och Sollefteå vilket öppnade upp kommunen. I Junsele 
fanns inga större sågverk som i Gudmundrå, men det fanns gott om råvara i 
kommunens skogar.248 

1700-talets Junsele beskrevs som magert och fattigt. År 1752 genomfördes 
skogsavvittring i Junsele. Av avvittringsförfattningen framgår det att flottning till 
Lo och Kramfors i Ådalen påbörjats i liten skala under 1742, men huvudnäringen 
för bönderna var boskapsskötsel, fiske och jakt. Intill detta kunde de få 
sidoinkomst för skogsarbete åt bolagen som hade skog på allmänningarna.249 I 
början av 1800-talet kom potatisen och järnplogen till byarna. I början av 1800-
talet hade Junsele en befolkning på ungefär 600 personer. Vid mitten av 1800-
talet hade befolkningen nästan fördubblats. 1890 bodde nära 2700 invånare i 
Junsele.250 Sågverksbolagen sysselsatte en del av befolkningen i Junsele 
säsongsvis. Även om diverse sågarbeten inte var tillgängliga i Junsele, fanns 
andra arbeten kopplade till början av sågverksindustrin. Skogen skulle huggas, 
köras fram och flottas.251  

Inom kommunen fanns flera skogsbyar och många nybyggen efter avvittring. 
Skogsbyarna låg utanför de gamla odlingsbygderna och ofta högt belägna. 
Invånarantalet i dessa översteg sällan 110-120 personer. Mellan 1753 och 1905 
bildades 48 nya byar i Junsele.  Slättbränna, Gösing, Hällberget och Alderlund 
var några av dessa områden med nybyggen.252 Vallen, Krånge, Östanbäck, Mo och 
Bölen var några av de äldre byarna i Junsele. Mot slutet av 1800-talet blev Krånge 
en handelsplats där många samhällsfunktioner växte fram. Dagens Junsele tätort 
består av tidigare byarna Krånge, Mo där den äldre kyrkan låg, Lillegård, Bölen 
och Östanbäck.  

                                                             
248 Högberg och Isaksson (1949). 
249 Skogsavvittringen år 1752 i Junsele (1981). 
250 Högberg och Isaksson (1949). 
251 Summarisk redogörelse för folkmängden i Junsele 1860-1897, Junselekyrkoarkiv, Riksarkivet i 
Härnösand.  
252 Renström (2001a) och (2001b). 
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Figur 6. Karta över Junsele kommun i Västernorrlands län 
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2.1.1 Lokala konflikter, aktörer och konfliktarenor  
Historikern Britt Liljevall menar att det fanns en motvilja i den lokalpolitiska 
kulturen att låta vissa konflikter komma till offentligt uttryck – detta betyder inte 
att det var konfliktfritt utan att konflikterna sällan protokollfördes.253 Därför kan 
det vara av vikt att undersöka flera arenor. Tidigare forskning har visat att 
kommunalstämman och häradsrätten är relevanta lokala arenor att undersöka 
för att finna konflikter mellan sågverksbolag och lokalbefolkning. Den 
kommunala röststatistiken har visat att sågverksbolagen hade röster i både 
Gudmundrå och Junsele. För att kunna belägga vilka sågverksbolag som var 
röstägare i respektive kommun inleds det empiriska avsnittet som fokuserar på 
kommunalstämman med att analysera rösterna i de båda kommunerna. 
Häradsrätten var det mest betydande rättsliga forum som stod till buds för 
lokalsamhällets aktörer. Det var en arena för privatekonomiska ärenden vid den 
här tiden och en viktig plats för att lösa naturresurskonflikter.254  

2.1.1.1 Kommunalstämman som konflikarena 
Kommunernas fyrktalslängder ger en mer ingående bild av röstägarnas 
röststyrka än den offentliga kommunala röststatistiken. Fyrktalslängderna visar 
individdata och uppgifter om vilka skatter rösterna baserades på. 
Taxeringslängder används för samma analys av den kommunala 
röstsammansättningen eftersom rösterna stod i direkt relation till 
kommunalskatter. I Gudmundrå saknas fyrktalslängder och istället har rösterna 
beräknats utifrån taxeringslängderna.  

År 1879 har valts i egenskap av det sista året innan den nya nationella 
flottningsstadagen började gälla. Det innebär att de konflikter som hörde till den 
tidigare ordningen blir uppfångade. År 1894 (1899 för Junsele) representerar en 
tidpunkt när sågverken hade expanderat och industrin utgjorde en stor del av den 
lokala ekonomin. Valet av ett längre intervall i Junsele än i Gudmundrå grundar 
sig på att den offentliga valstatistiken indikerar att bolagsköpen i Junsele kom 
igång mot slutet av 1800-talet. 1899 hade ännu inget tak på röster införts vilket 
gör att villkoren är de samma som 1894.  

För att finna svar på vilken möjlighet sågverksbolagen hade att använda sina 
röster räcker det inte att bara göra en analys av rösternas sammansättning. Det 
intressanta är om och hur de användes för att bygga upp bolagens – eller andra 
aktörers – maktpositioner i kommunen. Avgörande är sedan hur makten 
användes i beslutsfattandes. Därför kompletteras analysen med uppgifter om 
vilka kategorier som innehade olika förtroendeposter: kommunalstämmans 

                                                             
253 Liljewall (1995) s 289.  
254 Taussi Sjöberg (1988) s 257; Ågren (1992) s 20ff; Eriksson-Trenter (2000) s 71ff; Larsson (2016) s 
1100ff. 
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ordförande, kommunalnämndens sammansättning och representanterna i 
kommunala ekonomiska organ vart tionde år mellan 1865 och 1905.  

Kommunalstämmans protokoll ger en inblick i vilka diskussioner och beslut som 
fattades. Protokollen från Gudmundrå kommunalstämma har studerats under 
följande perioder: 1863-66, 1874-76, 1884-88, 1894-98, 1904-1906.  

Handlingarna i Junsele kommunarkiv täcker åren 1863-1887, därefter är det ett 
glapp i materialet fram till 1907. I Junsele har fallstudien gjorts utifrån 
kommunalstämmoprotokoll för åren 1865-1866, 1879-1880, 1887 samt 1907.  Vid 
de fyra valda nedslagen studeras sammansättningen av kommunalnämnden, 
bevillningsberedningen, taxeringskommittén samt vem som hade 
ordförandeskapet för Junsele kommunalstämma.  

2.1.1.2 Häradsrätten som konfliktarena  
Analysen av häradsrätten görs i syfte att svara på i vilken omfattning denna 
juridiska arena användes för att behandla naturresurskonflikter. Detta görs 
genom en systematisk empirisk analys av de ärenden som behandlades från 
Junsele och Gudmundrå.  

Min genomgång av häradsrättens fall omfattar tre olika perioder under 
undersökningsperioden: åren 1863-64, 1884-85 samt 1904-95. Vid den första 
perioden är sågverksindustrin i början av sin expansionsfas. Under 1880-talet har 
utbyggnaden av flottningsleder tagit ordentlig fart. I början av 1900-talet har 
bolagen förvärvat en stor mängd avverkningsrätter, skogsfastigheter och ett stort 
antal biflottleder har anlagts. Tanken bakom urvalet är att kunna spegla om det 
skett förändringar i antalet konflikter och deras karaktär över tid och i de två 
kommunerna.255  

Efter en generell översikt av materialet kommer en fördjupad diskussion att göras 
av de ärenden som handlade om naturresurskonflikter mellan sågverksbolagen 
och lokalfolkningen. Avsikten är att undersöka hur naturresurskonflikter 
hanterades i häradsrätten. De konflikter som behandlades i både 
kommunalstämman och häradsrätten kommer att analyseras vidare i kapitel 0 
och 4. 

2.1.2 Skillnader i konflikter över tid och rum  
Sågverksindustrins areella karaktär innebär att råvaruutvinning och produktion 
skedde på olika platser som var tydligt sammanlänkade genom ett 
infrastrukturnät byggt på vattentransport och flottleder.  Sågverksbolagens 
verksamhet var sammansatt av olika led i en produktionskedja som sträckte sig 
                                                             
255 Yin (2013), s 92ff.  
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över ett större geografiskt område. Ägande- och nyttjanderätten till de reusrser 
som användes påverkade dels handlingsfriheten hos aktörerna – bönder och 
bolag. Dessa förhållanden förändrades också under 1800-talets andra hälft, vilket 
bidrog till att traditionella informella rättigheter och praxis ibland hamnade i 
konflikt med nyare formella villkor (och tvärtom). Jag studerar det som brukar 
kallas första ledet i sågverksindustrins värdekedja – från råvaruuttag till första 
förädlingsledet – från skog till sågverk. Undersökningar av globala värdekedjor 
fokuserar ofta på förändringar av industrins organisation efter första steget.256  

Ett exempel på en studie som inkluderar det första steget (verksamheten ”up 
stream”) av bauxit och aluminiumindustrin är ekonomisk-historikern Espen 
Storlis studie. Aluminiumindustrins produktions. och värdekedja var 
sammanlänkad genom råvara, teknologi, kapital och marknad.257 Tidigare studier 
hade aluminiumtillverkningens sista led varit i fokus. Storli menade dock att den 
typen av studier, som bara undersöker förhållanden i slutledet av kedjan, skapar 
en ”Black box” där industrins komplexitet göms, eftersom verksamheten har sin 
början i utvinning av bauxit.258 Storlis angreppssätt möjliggjorde en studie av 
social, ekonomisk och miljöpåverkan som en del av en global ekonomi utifrån 
bauxitindustrin.259   Av särskilt intresse här, är Storlis påpekande att globala 
ekonomiska processer består av olika lokala, regionala och nationella processer 
som ibland motverkar varandra och ibland konvergerar. Han påpekar att ett 
bottom-up perspektiv är viktigt för att få en historisk kunskap om uppbyggnaden 
av globala industrier. Sågverksindustrin är i hög grad en del av en global 
värdekedja och jag vill visa på komplexiteten i processen genom att fördjupa 
analysen av det lokala ledet.  I en annan studie analyserar Storli förstatligandet 
av tennindustrin i Bolivia på 1950-talet. Den globala produktionskedjan sträckte 
sig från utvinning av tenn i utvecklingslandet Bolivia till marknadsproduktion 
och försäljning av färdiga tennprodukter i industriländerna. Maktförhållandet i 
tennindustrins komplexa produktionskedja kunde alltså inte förflyttas helt 
genom nationella politiska beslut då den var starkt integrerad i en global politisk 
ekonomi. Produktionsländerna saknade kunskaper om marknaden och blev 
därför tvungna att samarbeta med multinationella handelsbolag för att sälja 
varorna på den internationella marknaden. På så sätt kunde starka ekonomiska 
aktörer påverka produktionskedjan till sin fördel – men framväxten av dessa 

                                                             
256 Se till exempel Porter (1998) s 37ff. Michael Porters modell syftar till att studera ett kundvärde 
eller att identifiera den svaga länken inom ett företags prestation. Porters avsikt var bland annat att 
studerar hur intäkter och kostnader hos ett företag påverkade dess organisation och förändringar av 
värdekedjan och dess nationella och ibland internationella förändringar. 
257 Storli (2013) s 24. 
258 Storli (2013) s 25ff. 
259 Ingulstad, Storli och Gendron (2013) s 1ff. 
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relationer byggde också på lokala entreprenörers agerande och förmåga att på 
kort och lång sikt vara ekonomiska agenter.260  

I denna avhandling studeras sågverksbolagens produktionskedja genom 
aktiviteter som var centrala för sågverksindustrin, från råvaruanskaffning till 
försäljning (se Figur 7).  Exportledet har uteslutits från studien eftersom den 
vidare exporten var avsedd för områden utanför avhandlingen geografiska 
avgränsning. 

Genom de tillvägagångssätt som har beskrivits, är det möjligt att analysera 
konflikter i två parallella processer. För det första genom att följa de 
institutionella förändringar som skett i lokalsamhället och påverkat olika aktörer. 
För det andra att studera konflikter i sågverskolagens produktionskedja där 
särskilt uppdelningen av produktionsledets olika verksamheter gör det möjligt att 
fånga upp skillnader mellan råvaru- och industrikommuner.  

 

                                                             
260 Ingulstad, Perchard och Storli (2015) s 1ff; Storli (2015) s 203 ff. 

Figur 7. Sågverksbolagens produktionskedja fram till förädling  

Anskaffning Avverkning Transport Sågning Export 

 

 
 
Exempel på aktiviteter där sågverksbolag interagerar med lokalbefolkning 
Kontrakt och avtal 
mellan bolag och 
lokalbefolkning 
(avverkningsrätter 
eller köp) 

Arbete vid 
huggning av skog, 
upplåtande av 
timmer innan 
vidare transport 
samt tvister om 
rätt till fällda träd 

Upprättande 
av 
flottningsleder 
och den årliga 
flottningen 
(arbete och 
åverkan av 
flottning) 

Förvaring av 
timmer och 
arbete vid 
sågverk 

 

 



 

66 

De tidigare empiriska studierna visar att transporten, flottningen var ett led i 
produktionskedjan där det ofta uppstod konflikter. Detta visades även i de 
ärenden från olika häradsrätter som bolaget valt att arkivera. Transporten och 
tillgången till vatten var avgörande för sågverksbolagens verksamhet. Utan 
möjlighet till transport av virke kunde inte skog omsättas till kapital. För att fånga 
upp sådana frågor har kompletterande källmaterial hämtats från ett bolagsarkiv 
och en byakista. 

Bolagsarkivet tillhör den största aktören (enligt kommunrösterna) i Gudmundrå 
och Junsele – Kramfors Aktiebolag. Bolaget har ett välbevarat och rikt arkiv. I 
vissa fall har bolagets arkiv använts för att verifiera köpekontrakt i juridiska 
tvister. Men främst har arkivet använts för att bredda bilden av konflikter mellan 
sågverksbolag och lokalbefolkning. 

Ur bolagets arkiv används skogsförvaltningens räkenskaper för att undersöka 
ekonomiska kompensationer för skador, som ett möjligt sätt för att reducera 
konflikter kring timmertransporterna. De skador som ingår i undersökningen är 
tramp på mark, vattenskadad slåtter eller det som enbart noterats som 
”vattenskador”. Reparationer av dammar har inkluderats eftersom dammar dels 
indikerar en förändring på landskapet som flottningen bidragit med, dels för att 
det är en indikator i att skador kan ha uppstått i och med en brusten damm. 
Räkenskaperna undersöks under perioden 1864-1879 vart femte år. Spridningen 
över perioden ger en bild av förändring över tid. Undersökningen avslutas 1879 
eftersom kontot som omfattade flottningsskador försvann från räkenskaperna år 
1880, samma år som flottningsförordningen antas. Ansvaret för flottningen förs 
då över från sågverksbolagen till de nya flottningsföreningarna. 
Flottningsföreningarnas arkiv har inte varit lika komplett för tidsperioden fram 
till 1906 och har uteslutits inom den här studien. Inför vidare studier skulle det 
vara intressant att studera även flottningsföreningar och därmed utvidga studien 
tidsmässigt. 

När studien kompletterats med ett sågverksbolags arkiv är det givet att också 
använda handlingar utifrån lokalbefolkningens perspektiv. Just Edens by i 
Junsele kommun har en tillgänglig och välfylld byakista. Det visade sig att 
transportledet var av högsta vikt för lokalbefolkningen i Eden. I byakistan finns 
kopior på handlingar från länsstyrelsen syneförrättningar av nya flottningsleder. 
Dessa handlingar kan belysa flottningens inverkan på lokalbefolkningen och 
därmed bredda perspektivet på transportledet. 

I några fall har handlingar från lantmäterimyndighetens arkiv använts för att 
komplettera ärenden som lyfts i andra arenor. På så sätt har kompletterande 
uppgifter kunnat ge en bredare bild av olika konflikter och hur de hanterades i 
lokalsamhället.  
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2.1 Källmaterial och källkritiska aspekter 

Inom avhandlingens empiriska del används ett flertal källmaterial. Källmaterialet 
presenteras i samma kronologiska följd som i den empiriska beskrivningen.  

2.1.1 Kommunarkiv som källmaterial  
Kommunarkiven är källan till analysen av röstägare i kommunen. 
Kommunalstämmans protokoll används för vidare analys av sågverksbolagen i 
Gudmundrå och Junsele. 

I Gudmundrå kommun saknas fyrktalslängderna i kommunarkivet. Därför har 
rösterna beräknats på taxeringslängderna. Uppgifterna i taxeringslängderna 
ordnades efter byarna i kommunen med information om ägaren och värdet på 
fastigheten. Taxeringen för fast egendom var uppdelad mellan kategorier: 
jordbruksfastighet och annan fastighet.  Oftast fanns en kortfattade beskrivning 
av fastigheten så som gård, tomt, jordlägenhet eller såg. Dessa två kategorier 
beskattades på olika sätt (se metod). Inkomsten var den tredje komponenten som 
var till grunden för rösterna.  

För Junsele har fyrktalslängderna använts för att fastställa röstägarna i 
kommunen. Taxeringslängder och fyrktalslängder är en pålitlig källa, noga 
granskad av många intressenter, beredd av en nämnd och fastställd av 
kommunstämman.  

Kommunalstämman var det forum i kommunen som var tillgängligt för ”alla”. 
Med alla menas de personer som innehade rösträtt efter fyrktal. De allra fattigaste 
och de som inte ägde något, oftast kvinnor, fanns inte representerade i det 
offentliga rummet.  

Kommunstämmoprotokollen kan betraktas som beslutsdokument. 
Argumentation förekom säkert under möten men i protokollen redovisas nästan 
inga diskussioner. Ett exempel är de många val till förtroendeposter där enbart 
de valda personerna redovisas. Processen som ledde fram till valen är dold. 
Nomineringsförfaranden eller omröstningsresultat är väldigt sällsynt i 
protokollen.  

En stor brist i kommunalstämmans protokoll är svårigheten att följa olika 
ärenden från initiering till beslut. Om ett motionssvar diskuteras eller om någon 
får en uppgift att utföra protokollfördes det dessutom sällan. Vi får endast veta 
vem som fick uppdraget och om allt löpte på friktionsfritt återkom sällan någon 
redovisning av resultatet i protokollen. I varken Gudmundrå eller Junsele fanns 
bilagor tillfogade till protokollet. Det som står nedtecknat vid varje behandlad 
paragraf är det vi vet om ett ärende.  
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2.1.2 Rättshistoriska källproblem 
Häradsrättarkivets uppbyggnad och domböckernas innehåll styrdes av 1734 års 
lag.261 Att läsa häradsrättsprotokoll kan vara tidskrävande då tidens tand har gjort 
sitt på materialet. Som en följd av det är det ett faktum att handskrifternas 
läsbarhet varierar stort. Exempelvis är skrivarnas handstil olika tydlig. Kvaliteten 
på det bläck och på det papper som användes spelar också roll för läsbarheten. 
Arken har åldrats olika vilket har inverkan på kvaliteten. I vissa fall har 
inbindningen av dokumenten också påverkat läsbarheten.  

Det krävs en genomläsning av hela tingets protokoll med bilagor för att få en 
tydlig bild av de ärenden som togs upp. Domböckerna saknar dessutom register 
och det är därför svårt att söka efter specifika ärenden. Texten i protokollen var 
sällan uttömmande. Det framgick vem som var kärande, svarande och var dessa 
bodde. Ärendets karaktär beskrevs antingen i protokollet eller så hänvisade 
protokollskrivaren till stämningsansökan. Stämningsansökan tillfogades till 
protokollet som bilaga tillsammans med eventuella vittnesutsagor.  

Protokollen från domstolsbehandlingarna var juridiska dokument nedtecknade 
av tingsskrivare. Dessas uppgifter var inte att återge ett fullständigt referat av 
förhandlingarna, utan ofta benämns målen med standardskrivningar med väldigt 
lite information under denna period. Vi känner därför inte till om det fördes 
diskussioner och deras eventuella omfattning. Däremot kan det finnas vittnesmål 
återgivna i protokollen.262  

Protokollen för tingen inleddes med att mötet öppnades med en redogörelse för 
vem som var på plats och var mötet hölls. Därefter behandlades ärenden under 
flera dagar och ibland under flera veckor. De olika ärendena förtecknades i 
paragrafer. Vid klander av brott, skulle den anklagade själv stå till svars vid rätten 
enligt 1743 års lag. Vid grövre brott kunde en företrädare föra någon annans talan 
genom fullmakt. Vid tvist om till exempel pengar, arv och fast egendom mellan 
två enskilda personer kunde de anklaga varandra och få saken prövad av 
häradsrätten. Den som ansökte om stämningen kallades för kärande och 
motparten för svarande där den förlorande parten betalade 
rättegångskostnaderna. Stämningen skulle ske skriftligen. Först 1883 kom en 
reglering om hur stämningslistorna skulle se ut.263 

Över tid förändrades sättet att föra protokoll. Under 1860-talet var informationen 
extremt mager om vem, vad och var som hade hänt. För att få en tydligare bild av 
ärendet måste stämningen användas, som i regel finns tillfogad till protokollet. 
De ärenden som prövades av häradsrätten hade inga tydliga fastställda 
                                                             
261 Westling (2015), s 3ff; Häradsrätt i www.ra.se/nad (2016-05-04). 
262 Se till exempel Hägge (1970) s 21. 
263 Westling (2015) s 3ff; Häradsrätt i www.ra.se/nad (2016-05-04). 
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brottsrubriceringar utan målen beskrevs narrativt. Under 1880-talet blev 
informationen i protokollen något utförligare. Brottsrubriceringarna blev också 
mer uppstramade och standardiserade. I början av 1900-talet noterade 
häradsskrivarna oftast i marginalen vilka parterna i målet var, deras geografiska 
tillhörighet och vad ärendet gällde. Det blev därmed betydligt enklare för 
eftervärlden att få en snabb översikt om ärendets karaktär. Till exempel kunde 
det stå ”fordran”/”skuld”, ”åverkan” eller ”ersättning”. Dessa kategorier lämnar 
inte all nödvändig information för tolkning av målet, utan protokollen måste läsas 
för att det till exempel ska gå att fastställa vilken typ av ersättning det rör sig om. 
Ersättningen kunde exempelvis vara kompensation för utnyttjande av annans 
ägor eller för en felaktig leverans av en handelsvara, vilket i så fall innebar två helt 
olika ämnen.  

Olika praxis gällde för i vilket ting som ärenden skulle tas upp. Vid tvist om handel 
skulle målet behandlas i domstolen för den ort där handeln hade skett. Vid skuld 
eller annat tvistemål skulle kärande ställa den svarande inför den domstol där 
svarande var bosatt. Vid tvist om testamente skulle denna tas upp av den domstol 
där den döde varit bosatt. Vid brott och missgärningar skulle målet behandlas där 
svarande var bosatt.264 Denna praxis innebar att det inte per automatik förekom 
fler stämningsärenden i Gudmundrå tingsrätt, där bolagen var en part, eftersom 
bolagens verksamhet bedrevs i flera kommuner än bara Ådalen.  Det innebar att 
ärenden där bolagen avverkat skog som orsakade konflikter behandlades i den 
kommun där avverkningen skett. Till exempel stämde änkan Jonsson i Bölen, 
Kramfors Aktiebolag för åverkan på skog 1905. Ärendet behandlades därmed av 
Resele tingslag.265 

Deltagandet vid tingen var högt. I Sollefteå ting 1865 var en femtedel av tingets 
vuxna befolkning närvarande. Därför menar Taussi Sjöberg att häradsrätternas 
handlingar är ett bra underlag för att studera lokalsamhället.266  

2.1.3 Företagsarkiv och byakistor – lokala källor för 
konflikter 

Underlaget för analysen av konflikter i produktionskedjan utgörs av de konflikter 
som identifierats under genomgången av kommunstämmoprotokoll och 
häradsrättsprotokoll. Materialet från dessa ärenden har kompletterats med 
handlingar från Kramfors aktiebolag och Edens byakista. De källmaterial som 
inte diskuterats tidigare i detta avsnitt kommer att belysas härnäst.   

                                                             
264 Inger (1997) s 107ff; Matz (1925) s 3ff; 1734 -års lagar, med 1842 års revidering, Rättegångsbalken. 
265 §28, 15 januari, Dombok med Hösttinget med Resele tingslag år 1905, Dombok Resele tingslag 
1905, AIa: 46, Riksarkivet Härnösand. 
266 Taussi Sjöberg (1988) s 243.  



 

70 

Kramfors Aktiebolag var ett av de största bolag som bedrev verksamhet längs 
Ångermanälven, och har ett väl bevarat arkiv. Bolagets arkiv är både rikt och 
välstrukturerat.  Ur detta arkiv har två typer av handlingar använts. Den ena 
typen är kopior på rättsliga dokument som bolaget arkiverat. Den andra typen av 
dokument är räkenskaper för Skogsförvaltningen i Backe. Skogsförvaltningen var 
noga med att bokföra vilka utgifter de betalade ut som ersättning för skador som 
flottningen åsamkat. 

En av de källor som står närmast lokalsamhället är byakistorna. Kistornas 
innehåll kan variera väldigt mycket från kista till kista. Ofta innehöll de material 
som berörde samlivet och hur det reglerades i byn. Byarna valde helt själva vilka 
handlingar som skulle läggas i kistan som fungerade som ett arkiv. Byn väljer 
själva vem som ska få tillgång till materialet då det räknas som privata arkiv. 
Junsele hembygdsförening förvaltar fyra bykistor, Eden, Gårdselehöjden, Vallen 
och Krånge. Den mest välfyllda med äldre handlingar är Edens.  I Edens byakista 
som förvaras av Junseles hembygdsförening finns flera kopior på handlingar från 
länsstyrelsen som berörde flottningen på de mindre vattendragen som anslöt sig 
till Ångermanälven. Där fanns även handlingar som berör sänkningen av sjön 
Gösingen, köpekontrakt av en byasåg, kartor över samfälligheter, 
delningsprotokoll över delningar av samfälldigheter och andra resolutioner om 
flottning. Dessa handlingar kan dock även finnas i offentliga arkiv så som hos 
länsstyrelsen. Edens byakista är rik på handlingar från sekelskiftet 1900. Det är 
rimligt att anta att byn valde att samla ihop kopior på de handlingar som var 
viktiga för dem, de handlingar som definierade nyttjande av naturresurser och 
förutsättningar för nyttjandet. Handlingarna är till största delen avskrifter av 
förrättningar upprättade av andra myndigheter eller myndighetspersoner. 
Källorna behöver dock sättas in i ett större sammanhang: Var kommer de ifrån? 
Varför finns de här? Innehållet i flottningssynen diskuteras vidare i det sista 
empiriska kapitlet.  

2.2 Disposition  

Det fortsatta arbetet är upplagt på följande sätt: 

Avhandlingens huvudsakliga empiriska del utgörs av tre kapitel. Kapitel 3 och 4 
svarar på följande frågeställning: Vilken roll spelade formella politiska och 
rättsliga institutioner i hanteringen av konflikter kring 
naturresursanvändning? För att få svar på denna fråga kommer två traditionella 
konflikarenor att studeras. Kapitel 3 utgår från kommunalstämman som 
lokalpolitisk konfliktarena efter att ha diskuterat maktbalansen i de valda 
kommunerna.  Kapitel 4 utgår från häradsrätten som en lokal rättslig institution.  
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Det tredje huvudkapitlet i avhandlingens empiriska del, kapitel 5, svarar på 
frågan: Vilken typ av naturresurskonflikter uppstod mellan lokalbefolkning och 
sågverksbolag i sågverksindustrins produktionskedja? Kapitlet följer 
produktionskedjans kronologi, från anskaffning av råvara till sågning. I kapitel 5 
ingår exempel från olika källmaterial för att ge en bred bild av vilka motsättningar 
som uppstod i samband med sågverksindustrins ägande och nyttjande av 
resurser, affärer, skador och annan åverkan som orsakades på naturresurs samt 
transport av råvara och närvaro i lokalsamhället.   

Avhandlingen avslutas med en sammanfattning och diskussion av 
forskningsresultaten utifrån tidigare forskning och frågeställningarna för 
avhandlingen. Den huvudsakliga diskussionen utgår från analys av 
konfliktbegreppet, konfliktarenor samt olika typer av konflikter.  
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 Kommunalstämman som 
konfliktarena  

Kommunalstämman var ett politiskt forum där lokala aktörer möttes för att göra 
upp om lokalsamhällets frågor.267  Kapitlet kommer att diskutera och svara på 
frågorna om vilken roll den formella politiska institutionen hade för konflikter 
kring användningen av skogsråvaran. Särskilt intressant är frågan om vilka 
möjligheter sågverksbolagen hade att driva genom sina intressen genom 
kommunalstämman – och om bolagen faktiskt gjorde det eller inte. 

Kapitlet analyserar den lokala maktbalansen genom att undersöka 
kommunalstämmans röstsammansättning. Vidare diskuteras vilken roll 
kommunalstämman hade som formell politisk institution och vilken roll den 
spelade för konflikter kring naturresursanvändningen, särskilt skogen. Kapitlet 
är indelat i tre empiriska delar.  

Den första delen består av en djupgående analys av sågverksbolagens röster i de 
valda kommunalstämmorna och hur andelen röster förändrades över tid. Urvalet 
av de år som utgör nedslag för studien diskuteras vidare i nästa avsnitt. Den andra 
delen behandlar fördelningen av ansvarsområden och uppdrag inom 
kommunalstämman. Avsnittet utgår från följande organ: kommunalnämnden, 
taxeringsnämnden och beviljningsberedningen samt ordförandeskapet för 
stämman. Avsikten med dessa undersökningar är att relatera maktbalansen, 
sågverksbolagen och övriga aktörers röstandelar, till hur dessa användes på den 
lokala politiska arenan i lokalsamhället. 

Den tredje och sista empiriska delen är en genomgång av diskussionerna vid 
kommunalstämman i Gudmundrå och Junsele. Avsikten med denna genomgång 
är att undersöka vilka möjligheter sågverksbolagen hade att nyttja 
kommunalstämman. 

I detta kapitel benämns fyrktal som röster. I analysen av rösternas fördelning förs 
en diskussion om bolagens verkliga röststorlek. Det beror på att det fanns 
personer i kommunerna som var direkt kopplade till något bolag genom sin 
yrkestitel, som disponent eller inspektor. 268 Här finns det anledning att anta att 
dessa individers röster användes för att stärka bolagens inflytande. Dessa röster 
kommer att diskuteras, och förs in en kategori som i kapitlet kallas för 
bolagsröster inklusive representanter för bolaget.   

                                                             
267 Palme (1962); Nilsson och Forsell (2013). 
268 Se avsnitt 1.3.2 som beskriver hur rösterna fördelades på olika förmögenhetsgrunder.  
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3.1 Kommunalstämmans röstfördelning  
Hur många röster som fanns i kommunen beräknades under denna period på 
taxerad egendom och inkomst i kommunen. Rösterna sammanställdes i längder, 
i så kallade fyrktalslängder. I Gudmundrå kommunarkiv saknas just 
fyrktalslängder och därför har rösterna sammanställts utifrån 
taxeringslängderna (se figur 1 med tillhörande beskrivning). 

I taxeringslängderna fördelades skatteintäkterna geografiskt efter var den 
beskattade egendomen fanns. Materialet är omfattande. Skatteuppgifterna har 
inte sammanräknats för varje röstberättigad person utan är redovisade 
geografiskt efter kommunens byar. Det har därför krävts en stor arbetsinsats att 
identifiera och summera bolagens röstandelar. 

Rösternas fördelning på olika förmögenhetsslag i kommunerna har studerats vid 
två tidpunkter. Det första undersökningsåret för båda kommunerna är år 1879. 
Vid denna tidpunkt hade varken flottningsförordningen eller reduceringen av 
avverkningskontraktstiden trätt i kraft. Efter att flottningsförordningen antagits 
år 1880 bildades många flottningsföreningar knutna till inlandets biflottleder, 
och flottat timmer ökade.269 Först år 1899 sänktes den tillåtna kontraktstiden 
från 50 år till 20 år.270 

Det andra undersökningsåret av bolagsrösterna sker vid en tidpunkt då industrin 
vuxit, etablerats och de nyss nämna institutionella förändringarna 
implementerats. För Gudmundrå avser analysen år 1894 vid början av den 
nationella debatten om sågverksbolagens fastighetsköp.271  Eftersom det tog 
några år för bolagen att etablera nya flottningsföreningar och bygga nya 
flottningsleder och för att kunna se effekterna av denna omställning har analysen 
av Junsele skjutits fram några år. Hade dessa institutionella förändringar någon 
påverkan på hur rösterna i kommunalstämman fördelades 1899? 

3.1.1 Andel bolagsröster i kommunerna  
1879 fanns elva sågverksbolag bland de röstberättigade i Gudmundrås 
kommunalstämma. Hur stor andel av rösterna varje bolag hade varierade mycket 
mellan bolagen. Tabell 5 visar hur många röster varje bolag hade 1879 i 
Gudmundrå (kolumn 1) och hur stor procentandel röster varje bolag hade i 
förhållande till det totala antalet röster i kommunen. Det fanns sju sågverksbolag 
som hade etablerade sågverk inom Gudmundrå kommun.  

                                                             
269 Björklund (2003) s 3ff; Länsstyrelsen i Västernorrlands län (2010) s 1ff. 
270 Holmberg (2005) s 8ff. 
271 Sörlin (1988) s 156ff; Qvarnström (2016) s 214ff.  
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Dessa sju bolag hade även flest röster i kommunalstämman. Det största bolaget 
var Kramfors aktiebolag och de övriga (i storleksordning) var följande: 
Sandviken, Frånö, Svanö, Strömnäs, Sprängsviken och till sist Brunne 
aktiebolag.272 Sågverksbolag som hade etablerade sågverk utanför 
kommungränsen, som till exempel Ahlafors, Graningeverken och Utansjö, hade 
färre röster än de bolag som hade sågverk inom kommunen.273    

Bolagens röster kan beräknas på två sätt. Antingen summeras enbart de röster ett 
bolags taxerade egendom och inkomst ger eller så inkluderas även de röster detta 
bolags representanter förfogar över in i summan av bolagsrösterna. Tabell 5 visar 
båda beräkningssätten; både de röster som tillhörde bolag som juridisk person 
(kolumn 2) och antalet bolagsröster inklusive personer som företrädde bolagen 
(kolumn 3).  

                                                             
272 Författarens beräkningar baserade 1879 års taxeringslängd., Taxeringslängd 1863-1886 DIV:1, 
Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv. 
273 Författarens beräkningar baserade 1879 års taxeringslängd., Taxeringslängd 1863-1886 DIV:1, 
Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv. 

Tabell 5. Fördelning av röster mellan olika bolag i Gudmundrå år 1879 (i 
absoluta tal och procent) 

 1)  
Röster 

(n) 

2)** 
Andel röster 

(%) 

3)** 
Andel m rep 

(%) 
Ahlafors 150 1 1 
Brunne*  159 1 2 

Graninge 74 <1 <1 
Eriksdahl 42 <1 <1 

Frånö* 852 4 5 
Kramfors* 4788 14 19 

Sandviken* 1299 4 7 
Sprängviken* 708 2 4 

Strömnäs* 768 3 5 
Svanö* 826 3 6 
Utansjö 43 <1 <1 

Summa 9709 35 52 

 
 
Källa: Författarens beräkningar baserade på 1879 års taxeringslängd., Taxeringslängd 1863-1886
DIV:1, Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv. 
* Bolag med sågverk inom Gudmundrå kommun  
** Andel av de totala rösterna i kommunen 
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Tabell 5 visar till exempel att det största bolaget, Kramfors aktiebolag, hade 14 
procent av rösterna. Räknas deras representanter med ökar andelen till 19 
procent. Om representanter tas med förfogade bolagen över 52 procent av 
rösterna. Utan representanter var andelen 35 procent. Det spelat med andra ord 
roll hur man räknar. De andra bolagen med sågverk i Gudmundrå kommun ökade 
med en till tre procent om representanternas röster inkluderades i bolagens 
röster. Bolagen med verksamhet utanför kommunen hade inga representanter 
med rösträtt i kommunen. 274  

Rösternas sammansättning utgjordes av tre skattekategorier. Hur rösterna 
räknades fram från dessa olika skattekategorier har diskuterats mer ingående i 
metodkapitlet, se kapitel 2.1.1. De största bolagens röster i Gudmundrå var 
baserade till största del på inkomst. De hade även röster utifrån annan fastighet 
och jordbruksfastigheter. Detta visar att bolagen ägde hemman, hade sågverk och 
hade omsättning av kapital i sina fabriker.  

Med Kramfors Aktiebolag som exempel framgår det tydligt att bolagets röster till 
största del tilldelades för den inkomst bolaget skattade för i kommunen (se Tabell 
6, kolumn 3), eftersom 84 procent av bolagets röster var baserat på inkomst. 13 
procent utgjordes av de fabriker, kajbyggnader och lastageplatser som bolaget 
hade (kolumn 2 i samma tabell). De resterande tre procenten av Kramfors röster 
byggde på jordbruksfastigheter (se Tabell 6, kolumn 1). Även de andra sågverken 
inom Gudmundrå kommun följde samma mönster; också deras röster var till stor 
del baserade på inkomst. Rösterna som tillhörde bolag utanför kommunens 
gränser var däremot nästan enbart baserade på jordbruksfastigheter.275 

Sammanfattningsvis var taxeringsgrunden ”inkomst” (se Tabell 6, kolumn 3) 
viktig för bolagens antal röster i Gudmundrå 1879, och de bolag som hade 
inkomster genom sågverk i Gudmundrå kommun hade också flest röster i 
kommunalstämman. Sammanlagt hade sågverksbolagen 31 procent av rösterna i 
kommunalstämman år 1879. Om röstandelen för representanterna för bolagen 
inkluderas, hade sågverksbolagen 51 procent av rösterna i Gudmundrå 
kommunalstämma vilket innebar en majoritet.276 

Över tid, när sågverksbolagens omsättning växte, ökade även deras röster i 
Gudmundrå kommunalstämma. Tabell 7 visar bolagsrösterna och deras 

                                                             
274 Författarens beräkningar baserade på 1879 års taxeringslängd., Taxeringslängd 1863-1886 DIV:1, 
Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv. 
275 Författarens beräkningar baserade på 1879 års taxeringslängd., Taxeringslängd 1863-1886 DIV:1, 
Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv. 
276 Författarens beräkningar baserade på1879 års taxeringslängd., Taxeringslängd 1863-1886 DIV:1, 
Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv. 
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sammansättning år 1894.277 Kommunens största bolag, Kramfors Aktiebolag, 
ökade sin röstdominans över tid. 1894 hade bolaget 29 procent av kommunens 
samtliga röster, till skillnad från 14 procent 1879. 1894 hade ytterligare två bolag 
tillkommit - Johan Fahlén som ägde Dynäs ångsåg i Gudmundrå och Sunds 
aktiebolag, ett sågverk i Sköns socken.278    

Även 1894 fanns det en skillnad mellan bolagens röster utan (se Tabell 7 på nästa 
sida, kolumn 2) och med representanter (se Tabell 7, kolumn 3).  För sju av åtta 
bolag blev skillnaden en till två procent när representanternas röster 
inkluderades.279 

 

  

                                                             
277 Författarens beräkningar baserade på 1894 års taxeringslängd, Taxeringslängd 1896-1902 DIV:3, 
Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv. 
278 Författarens beräkningar baserade på 1894 års taxeringslängd, Taxeringslängd 1896-1902 DIV:3, 
Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv. 
279 Eftersom Dynäs sågverks röster tillhörde Johan Fahlén finns dessa röster enbart presenterade i 
kolumn 3 (alltså ej i kolumn 2).  
Författarens beräkningar baserade på 1894 års taxeringslängd, Taxeringslängd 1896-1902 DIV:3, 
Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv.  

Tabell 6. Inkomstslag som grund för bolagens röster i Gudmundrå år 1879 (i
procent) 

 1) 
Jordbruks- 

fastighet 
(%) 

2) 
Annan 

fastighet 
(%) 

3) 
 

Inkomst 
(%) 

Ahlafors 96 4 - 

Brunne*  94 6 - 

Graninge 100 - - 

Eriksdahl 100 - - 

Frånö* 12 29 59 

Kramfors* 4 13 84 

Sandviken* 4 19 77 

Sprängviken* 6 23 71 

Strömnäs* 2 33 65 

Svanö* 15 24 61 

Utansjö 77 23 - 

 
 
Källa: Författarens beräkningar baserade på 1879 års taxeringslängd., Taxeringslängd 1863-1886
DIV:1, Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv. 
* Bolag med sågverk inom Gudmundrå kommun  
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Bolag med sågverk inom kommunen hade flest röster 1894. Åter var det störts 
bolaget Kramfors aktiebolag och följdes av (i storleksordning) Sandviken, 
Strömnäs, Svanö, Sprängsviken, Björknäs, Frånö, Dynäs (genom Fahlén) och 
slutligen Brunne sågverk. 280 

Sågverksbolagens röster i Gudmundrå kommunalstämma var också till största 
del baserade på inkomst (se Tabell 8, kolumn 3). För bolagen med sågverk inom 
kommungränsen, var mellan 72 och 99 procent av rösterna baserade på inkomst. 

Bolag vars röster var till större del baserade på jordbruksfastigheter (se Tabell 8, 
kolumn 1) hade sina sågverk i andra kommuner.  

                                                             
280 Författarens beräkningar baserade på 1894 års taxeringslängd, Taxeringslängd 1896-1902 DIV:3, 
Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv. 

Tabell 7. Fördelning av bolagsröster i Gudmundrå år 1894 (i absoluta tal och 
procent) 

1) Röster  
(n) 

2)**Andel 
röster 

(%) 

3)**Andel 
med rep. 

(%) 
Ahlafors 36 <1 <1 

Björknäs* 2714 2 2 

Brunne* 1525 1 2 

Graninge 102 <1 <1 

Frånö* 2292 2 2 

Kramfors* 37235 29 30 

Kungsgården 
Marieberg 

330 1 1 

Sunds 196 <1 <1 

Sandviken* 7824 6 8 

Sprängsviken* 5464 4 5 

Strömnäs* 7881 6 7 

Svanö* 4362 3 4 

Johan Fahlén* 1759 - 2 

Summa 71 720 58 68 

 
Källa: Författarens beräkningar baserade på 1894 års taxeringslängd, Taxeringslängd 1896-1902 
DIV:3, Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv. 
* Bolag med sågverk inom Gudmundrå kommun  
** Andel av de totala rösterna i kommunen 
 



 

79 

 
Deras andel röster i förhållande till de totala rösterna i kommuner var betydligt 
lägre än bolag med sågverk i kommunen. Bolagen med sågverk utanför 
kommunens gränser ägde bara några enstaka hemman i Gudmundrå, och hade 
därmed inte mer än runt en procent av rösterna. Att bolag vars röster var 
baserade på jordbruksfastigheter hade en låg andel röster, markerar att 
Gudmundrå inte var den primära kommunen för sågverksbolagens 
råvaruförsörjning.281  

Sammanlagt hade sågverksbolagen 58 procent av rösterna i Gudmundrå 
kommunalstämma 1894. Tillsammans med representanter för bolagen hade 

                                                             
281 Författarens beräkningar baserade på 1894 års taxeringslängd, Taxeringslängd 1896-1902 DIV:3, 
Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv. 

Tabell 8. Inkomstslag som grund för bolagens röster i Gudmundrå år 1894 (i 
procent) 

1)Jordbruks- 
fastighet 

(%) 

2) Annan 
fastighet 

(%) 

3) Inkomst 
(%) 

Ahlafors 100  - - 

Björknäs* 4  16 80 

Brunne* 2  24 74 

Graninge 100  - - 

Frånö* 4  24 72 

Kramfors* 1  8 91 

Kungsgården 
Marieberg 

100  - - 

Sunds 100  - - 

Sandviken* 1  - 99 

Sprängsviken* 7  9 84 

Strömnäs* 2  7 90 

Svanö* 3  10 87 

Johan Fahlén* 5 16 80 

 
Källa: Författarens beräkningar baserade på 1894 års taxeringslängd, Taxeringslängd 1896-1902 
DIV:3, Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv. 
* Bolag med sågverk inom Gudmundrå kommun  
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sågverksindustrin 68 procent av de totala rösterna. Det var en ökning med 27 
respektive 17 procentenheter mellan 1879 och 1894.282 

Till skillnad från Gudmundrå, fanns det inga etablerade kommersiella sågverk i 
Junsele kommun. Men däremot fanns det omfattande skogstillgångar i 
kommunen. Analysen av rösterna i Junsele kommunalstämma 1879 och 1899 
bygger på fyrktalslängder. I dessa redovisas bevillningen och den pålagda fyrken 
för de olika beskattningskategorierna jordbruksfastighet, annan fastighet (till 
exempel fabriksbyggnad eller kaj) och inkomst.  

1879 fanns fyra sågverksbolag med röster i Junsele kommunalstämma (se Tabell 
9). Det största bolaget med fyra procent av rösterna var även här Kramfors 
aktiebolag. De övriga tre bolagen hade en procent av rösterna och var följande (i 
storleksordning) Nyvik, Kungsgården Marieberg och Locknö.283   

De fyra bolagen med röster i Junsele kommunalstämma 1879 var baserade 
antingen på inkomst (se Tabell 10, kolumn 3) eller på jordbruksfastigheter 
(samma tabell, kolumn 1). Genom att titta på sammansättningen av 
sågverksbolagens röster i Tabell 9 går det att utläsa att fastighetsköp inte var ett 
utbrett fenomen i Junsele 1879, eftersom bolagen erhöll relativt få röster baserat 
på jordbruksfastigheter (se relationen mellan kolumn 1 och kolumn 3 i Tabell 9). 
Sågverksbolagen hade även en låg inkomst i kommunen vilket gav få röster i 
Junsele kommunalstämma 1879 (se relationen mellan Tabell 8, kolumn 1 och 
Tabell 9, kolumn 3).284  

 

 

                                                             
282 Författarens beräkningar baserade på 1879 års taxeringslängd, Taxeringslängd 1863-1886 DIV:1; 
1894 års taxeringslängd, Taxeringslängd 1896-1902 DIV:3, Gudmundrå kommun, Kramfors 
kommunarkiv. 
283 Författarens beräkningar baserade på 1879 års taxeringslängd, Taxeringslängd 1863-1886 DIV:1; 
1894 års taxeringslängd, Taxeringslängd 1896-1902 DIV:3, Gudmundrå kommun, Kramfors 
kommunarkiv. 
284 Författarens beräkningar baserade på fyrktalslängd för Junsele socken år 1879, Kommunstämman 
Junsele 1863-1883 DI:1, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele. 
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Tabell 9. Fördelning av bolagsröster i Junsele år 1879 (i absoluta tal och 
procent) 

 
1) Röster (n) 2)* Andel 

röster (%) 
Kramfors 270 4 

Kungsgården Marieberg 100 1 

Locknö 60 1 

Nyvik 124 1 

B. & W. Kempe 64 1 

Robert Bagge 72 1 

C. A. Scharp & W. Enblom 222 2 

Övriga representanter 2125 19 

Summa 3037 (10+) 38 
  
Källa: Författarens beräkningar baserade på fyrktalslängd för Junsele socken år 1879, 
Kommunstämman Junsele 1863-1883 DI:1, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele. 
* Andel av de totala rösterna i kommunen 
+  Bolagens röster utan representanter 

Tabell 10. Inkomstslag som grund för bolagens röster i Junsele år 1879 (i
procent) 

1)** 
Jordbruks- 

fastighet 
(%) 

2)** 
Annan 

fastighet 
(%) 

3)** 
 

Inkomst 
(%) 

Kramfors 100 - - 

Kungsgården Marieberg - - 100 

Locknö 100 - - 

Nyvik - - 100 

B. & W. Kempe 100 - - 

Robert Bagge 100 - - 

C. A. Scharp & W. Enblom 62 38  

Övriga representanter 3 - 97 

 
Källa: Författarens beräkningar baserade på fyrktalslängd för Junsele socken år 1879, 
Kommunstämman Junsele 1863-1883 DI:1, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele. 
* Andel av de totala rösterna i kommunen 
** Sammansättningen av rösterna som framgår av kolumn 1 
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Utöver fyra sågverksbolag, fanns det fem personer med ett stort antal röster. 
Dessa personer hade en stark koppling till olika sågverksbolag. Vilka var dessa 
personer och varför kunde de kopplas till sågverksbolagens verksamhet? Robert 
Bagge var disponent för Kramfors sågverksbolag.  Kramfors var det dominerande 
bolaget i området under 1879 och tillsammans med Bagges röster hade bolaget 
fem procent av kommunens röster.285 Walter Enblom var handlare i Stockholm 
och ägare av flera skogsbolag, både inom sågverks- och järnindustrin, bland 
andra Gefleborg sågverk, Graningeverken, Kungsgården Marieberg, Gålsjöbruk, 
Forsse bruk samt Kalaby skogs- och bruksegendom.286 Enblom är ett exempel 
som visar på hur komplexa ägandeförhållandena kunde vara, och att det kunde 
vara svårt att entydigt fastställa vilket bolag olika personer företrädde. Bland de 
andra personerna med bolagsanknytning fanns Ole Dahl, disponent för Domsjö, 
samt Bernhard och Wilhelm Kempe, vilka tillhörde en skogsindustrifamilj som 
ägde företaget Wikner, och hade byggt upp Mo och Domsjö ångsåg. De var även 
ägare av bland annat Söråker, Sandö och Dal sågverk.287  

Utöver ovan nämnda framträdande representanter för sågverksbolagen fanns 
andra individer som också hade en tydlig koppling till sågverksindustrin. 
Personerna i kategorin ”Övriga representanter” var till exempel faktorer, 
skogsförvaltare eller skogshandlare. Dock framgår det inte av fyrktalslängden 
eller husförhörslängderna vilka bolag de arbetade för. Deras röster är därför 
summerade i kategorin ”övriga representanter”. Dessa personer hade gemensamt 
strax under 18 procent av rösterna i kommunalstämman.288  

Totalt hade sågverksindustrin tio procent av rösterna i Junsele 
kommunalstämma 1879. Inklusive representanterna för bolagen (kategorin 
”övriga representanter”) hade sågverksindustrin istället 38 procent av 
kommunalstämmans totala röster 1879, där de övriga representanterna stod för 
den största andelen röster. 289 

År 1899 hade antalet sågverksbolag med röster i Junsele kommunalstämma ökat 
från fyra bolag till 14 stycken (se Tabell 11). Det visar att sågverksbolagens 
intresse för mer perifera skogsområden hade ökat mellan åren 1879 och 1899. 
Det var inte bara antalet bolag som hade ökat utan även bolagens andel röster i 
kommunalstämman. Eftersom bolagens röster 1899 enbart baserades på 

                                                             
285 Qvist (1948) s 29ff; Författarens beräkningar baserade på fyrktalslängd för Junsele socken år 1879, 
Kommunstämman Junsele 1863-1883 DI:1, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele. 
286 Sven Walfrid Enblom, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16075, Svenskt biografiskt lexikon 
(art av Walfrid Enblom.), hämtad 2016-10-30. 
287 Qvist (1948) s25ff.  
288 Författarens beräkningar baserade på fyrktalslängd för Junsele socken år 1879, Kommunstämman 
Junsele 1863-1883 DI:1, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele. 
289 Författarens beräkningar baserade på fyrktalslängd för Junsele socken år 1879, Kommunstämman 
Junsele 1863-1883 DI:1, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele. 
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jordbruksfastigheter, se Tabell 12 kolumnerna 1 till 3, går det att fastställa att 
bolagens ökade röstandelar påverkades positivt av förändringarna av 
flottningsstadgan 1880. De tidigare perifera skogarna i Junsele blev mer 
attraktiva. Flera flottningsföreningar hade bildats på 1890-talet. Förändringarna 
i avverkningskontrakten 1889 hade gjort att bolagen därefter inte kunde teckna 
långsiktiga avtal. Då blev köp av jordbruksfastigheter den mer strategiska 
utvägen för sågverksbolagens framtida råvaruförsörjning.290  

 

                                                             
290 Författarens beräkningar baserade på fyrktalslängd för Junsele socken år 1899, Kommunstämman 
Junsele 1889-1901 DI:IV, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele. 

Tabell 11.  Fördelning av bolagsröster i Junsele år 1899 (i absoluta tal och 
procent)  

1) Röster 
 (n) 

2)* Andel 
röster (%) 

Brunne 48 <1 

Dahl 12 <1 

Härnösand ångsåg  48 <1 

Kramfors 768 5 

Kungsgården Marieberg 665 5 

Lungvik 126 1 

Löfvik 102 <1 

Sandviken 216 3 

Salåkers 19 <1 

Sandö 999 7 

Sprängsviken 398 3 

Strömnäs 194 1 

Svanö 51 <1 

Väja 150 1 

Övriga representanter 1669 13 

Summa 5465 (27+) 49 

Källa: Författarens beräkningar baserade på fyrktalslängd för Junsele socken år 1899, 
Kommunstämman Junsele 1889-1901 DI:IV, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele.. 
1899 bokfördes bevillning för jordbruksfastighet skilt från annan fastighet. För jämförbarheten
kommer dessa två kategorier slås samman och redovisas gemensamt.  
* Andel av de totala rösterna i kommunen 
+  Bolagens röster utan representanter 
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Till skillnad från förhållandet i Gudmundrå kommunalstämma, fanns det inte ett 
enskilt bolag som hade en tydlig majoritet i Junsele, varken år 1879 eller 1899.291 
Det allra största bolaget, Sandö, hade sju procent av rösterna. Kramfors och 
Kungsgården Marieberg hade fem procent av rösterna (vardera). Sandviken hade 
tre procent och följande bolag (i storleksordning) hade vardera en procent eller 
mindre: Strömnäs, Väja, Lungvik, Löfvik, Svanö, Brunne, Härnösand ångsåg, 
Salåkers och Dahls sågverk. 292   

 

 

                                                             
291 Författarens beräkningar baserade på fyrktalslängd för Junsele socken år 1899, kommunstämman 
Junsele 1889-1901 DI:IV, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele. 
292 Författarens beräkningar baserade på fyrktalslängd för Junsele socken år 1899, Kommunstämman 
Junsele 1889-1901 DI:IV, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele. 

Tabell 12. Inkomstslag som grund för bolagens röster i Junsele år 1899 (i 
procent)  

1)** 
Jordbruks- 
Fastighet 

(%) 

2)** 
Annan 

fastighet 
(%) 

3)** 
 

Inkomst
(%) 

Brunne 100 - - 

Dahl 100 - - 

Härnösand ångsåg  100 - - 

Kramfors 100 - - 

Kungsgården Marieberg 100 - - 

Lungvik 100 - - 

Löfvik 100 - - 

Sandviken 100 - - 

Salåkers 100 - - 

Sandö 100 - - 

Sprängsviken 100 - - 

Strömnäs 100 - - 

Svanö 100 - - 

Väja 100 - - 

Övriga representanter 90 - 10 

Källa: Författarens beräkningar baserade på fyrktalslängd för Junsele socken år 1899, 
Kommunstämman Junsele 1889-1901 DI:IV, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele.. 
1899 bokfördes bevillning för jordbruksfastighet skilt från annan fastighet. För jämförbarheten
kommer dessa två kategorier slås samman och redovisas gemensamt.  
* Andel av de totala rösterna i kommunen 
** Sammansättningen av rösterna som framgår av kolumn 1 
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Det kan se ut som att bolagen i Tabell 11 och Tabell 12 enbart var nya aktörer i 
Junsele. Med några tillskott var det dock i stort sett samma bolag som förekom 
1879 och 1899. De hade under perioden omformats eller köpts upp, och därmed 
bytt namn. Till exempel hade bolagen Locknö och B. & W. Kempe köpts upp av 
Sprängviken Aktiebolag.293   

I Junseles fyrktalslängd 1899 fanns ett antal inspektorer, faktorer och andra 
företrädare för bolag som hade röster i kommunalstämman. Emellertid går det 
inte heller nu, precis som i fyrktalslängden 1879, att utläsa vilket bolag dessa 
personer arbetade för.  Därför är dessa personer summerade under kategorin 
”övriga representanter”. Gemensamt hade dessa personer 13 procent av rösterna 
i Junsele kommunalstämma.  

År 1899 hade bolagen sammanlagt 27 procent av rösterna i Junsele 
kommunalstämma, vilket var en ökning med 17 procent jämfört med 1879. Om 
representanter för bolagen räknas in i bolagens, stiger deras andel av rösterna till 
49 procent. Det var en ökning med elva procentenheter jämfört med samma 
beräkning år 1879.294  

Undersökningen av rösterna i Gudmundrå och Junsele kommunalstämmor har 
visat att bolagens röstandelar ökade under perioden mellan 1879 och 1899. . 
Analysen visar att ökningen av rösterna berodde på olika förutsättningar i de 
båda kommunerna. I Gudmundrå hade bolagens inkomst stor inverkan på antalet 
bolagsröster, och andelen röster steg också när sågverkens omsättning ökade.  I 
Junsele ökade sågverksbolagens röster i takt med deras förvärv av 
jordbruksfastigheter. I både Gudmundrå och Junsele fanns också representanter 
för bolagen som hade en stor andel röster i kommunerna. Oavsett om dessa röster 
räknas som bolagsröster eller inte, är tendensen densamma: röstandelen i 
kommunerna som berodde på trävaruindustrins utveckling ökade.  

Vilken möjlighet hade sågverksbolagen att nyttja kommunalstämman? För att 
svara på detta kommer närmast en analys av vilka individer som valdes till olika 
kommunala uppdrag. Därefter kommer en analys av protokollen för de frågor 
som behandlades att göras för att bedöma hur sågverksbolagen uppträdde som 
aktörer på den lokalpolitiska arenan – och om kommunalstämman var en arena 
för uppgörelser om naturresurstillgångar.  

                                                             
293 Sundsvalls museum, Ådalskommittén (1980). 
294 Författarens beräkningar baserade fyrktalslängd för Junsele socken år 1899, Kommunstämman 
Junsele 1889-1901 DI:IV, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele.  
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3.2 Uppdrag och ansvar i kommunalstämman   
På kommunalstämmans möten valde de närvarande sina representanter som 
skulle arbeta med kommunens olika ansvarsområden. Dessa ansvarsområden 
kunde innefatta beslut om skatter, fördelning av fattigstöd samt ledningen 
(ordförandeskapet) för kommunalstämman eller kommunalnämnden.295  

Ledamöterna inom undersökningen är presenterade efter fyra kategorier: bolag, 
bönder, arbetare och övriga. Kategorierna är valda för att kunna spegla de socio-
ekonomiska grupperna i kommunen. Ledamöternas sysselsättning är hämtad 
från kommunalstämmans protokoll. I vissa fall är informationen i protokollen 
bristfällig. Personer som benämndes som ”nämndemän” i protokollet hade i regel 
en annan bakgrund. ”Nämndeman” var en titel för ett förtroendeuppdrag och inte 
ett yrke. Personer benämndes som nämndeman eftersom titeln var förenad med 
en högre status än till exempel hemmansägare eller bonde. När information om 
sysselsättning saknats har kompletterande uppgifter hämtats från 
församlingarnas husförhörslängder. 

3.1.2 Fördelningen av ansvarsområden och uppdrag i 
Gudmundrå 

Disponenten för Kramfors Aktiebolag, Robert Bagge var den första valda 
ordföranden för kommunalstämman i Gudmunrå år 1863. Bagge var aktiv inom 
flera av kommunens verksamheter, till exempel i kommunalnämnden och 
taxeringskommittén.296 Tillsammans med sin vice ordförande, skolläraren A. P. 
Westin, blev Bagge omvald ett flertal gånger som ordförande.297 Bagge lämnade 
ordförandeposten i kommunalstämman 1876, samma år som hans son Johan 
Bagge tog över som disponent för Kramfors Aktiebolag. 1876 ersattes Robert 
Bagge av den rutinerade Westin till ny ordförande för kommunalstämman.298  

Westin behöll sitt ordförandeskap i 15 år, fram till 1891 då kronolänsman 
Frånberg blev vald till ordförande. Frånberg ledde kommunalstämman 
tillsammans med Kramfors aktiebolags disponent Paul Burchardt som vice 
ordförande. Frånberg förklarade kort efter valet 1891 att han var sjuk och begärde 
sitt entledigande från posten. Paul Burchardt valdes till ordförande i hans ställe, 
tillsammans med nämndemannen och hemmansägaren Israel Nordin som vice 

                                                             
295 Nilsson och Forsell (2013) s 272ff. 
296 Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892 AI:1; Gudmundrå kommunalstämma 
protokoll 1892-1908 AI:2; Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv; Gudmundrå 
kommunalnämnd protokoll 1879-1902 AI:1, Gudmundrå kommunalnämnd protokoll band 3 1903-
1933, 1905-1921 AI:2, Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv.   
297 De återvaldes för sista gången den 31 december 1874.  
298 30 december 1876, § 11, Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892, AI:1, Gudmundrå 
kommun, Kramfors kommunarkiv.   
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ordförande.299 1902 valdes Hugo Fahlén, Dynäs sågverksdisponent, enhälligt till 
ny ordförande för Gudmundrå kommunalstämma. Nämndemannen Israel 
Nordin var fortsatt vice ordförande. På Nordins och Fahléns initiativ framfördes 
ett tack till den avgående ordförande Burchartdt. Detta tack fogades till 
protokollet: 

Herr ordförande! I egenskap af kommunalstämmans vice ordförande vill jag, 
då Herr Consul Burchardt nu med denna stämma nedlägger 
ordförandeklubban till Eder Herr Consul frambära kommunal stämmans 
hjeirtliga tack.  

Det är många och viktiga i kommunernas sociala lif djupt ingripande frågor, 
hvilka kommunalstämman har att afgöra. 

Till en lycklig läsning af dessa frågor fodras ett framstegsvänligt intresse hos 
dem, som ega att taga del i stämmans öferläggning och beslut. Detta intresse 
har, då det gäldt Gudmundrå icke heller saknats och jag hoppas, att det icke 
heller skall saknas i en kommande tid, men utgången af stämmans beslut beror 
i mycket på dens egenskap, som vid stämmans har att leda förhandlingarna.  

Gudmundrå kommun har haft lycka att få på stämmans ordförandestol se män, 
som jemte det, att de egt ett varmt intresse för kommunens utveckling, äfven egt 
förmågan att medt skicklighet och samvetsgranhet sköta sina fulla uppgifter och 
därefter tillcommit sig ett odeladt förtroende från den stora allmänhetens sida. 

Då Ni Herr Consul enhälligt af kommunalstämman korades till dess ordförande 
framgick därefter, att Ni redan då genom Edert arbete i den kommunala 
förvaltningen förvärfvadt Eder kommunens förtroende, och då Ni nu af skäl, 
som vi alla känna är förhindrad att taga återval, är det mig en kär plikt at säga 
det Ni fullgjutit Edert ansvarsfulla uppdrag på ett i alla utmärkt sätt. 

Den gemytlighet, måttfullhet och tack, jämte den inbördes aktning, hvarmed 
frågorna blivit framställda, äfven då någon gång meningsskiljaktigheter 
förekommit vittnas om en eminent förmåga vid utförandet af ordförandeskapet, 
och jag är förvisad om, att Ni länge skall komma att saknas på denna plats. 

Vi hoppas att de skäl som varit nog tungat vägande för Er att bli i tillfälle 
bidraga till en god läsning af de frågor, som framlades komma under stämmans 
behandling och gifva stämman beslut Edert af oss alla högt värderade stöd. 
Hjertligt tack!300 

                                                             
299 28 december 1891, § 12-14, Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892 AI:1, Gudmundrå 
kommun, Kramfors kommunarkiv.    
300 §7 29 december 1902, Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1897-1902 AI:3, Gudmundrå 
kommun, Kramfors kommunarkiv.    
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I vanliga fall framgick det sällan av kommunalstämmans protokoll hur 
ordföranden valdes, eller än mindre hur deras arbetsinsats uppfattades. Nordins 
skrivelse var ett undantag. Lovorden flödade om vilken resurs konsul Burchardt 
varit för Gudmundrå, även om det någon gång funnits meningsskiljaktigheter. 
Vid dessa tillfällen menade Nordin att Burchardt agerat professionellt i sin 
ordföranderoll. Det kan funnits opposition till inlägget, men i sådana fall har den 
inte fått komma till tals i protokollet.301 I analysen av Gudmundrå 
kommunalstämmas protokoll under perioden 1863-1906 har visat att votering 
sällan användes vid personvalen. Det betyder att stämman ansåg att det inte 
fanns något behov av detta. Tidigare forskning menar att en anledning till att det 
förekom få voteringar vid beslutsmöten kunde vara ett uttryck för att 
sågverksbolagens maktposition var överlägsen. Det var först senare när 
röstsystemet inte vilade på en ekonomisk makt utan parlamentarisk demokrati, 
och när till exempel arbetarrörelsen växte sig stark på 1920-talet, som andra 
röster kunde göra sig hörda.302 I Gudmundrå var posterna fördelade på 
representanter från olika sociala skikt. Den bredare representationen verkar varit 
uppskattad av kommunalstämmans deltagare då votering sällan begärdes och 
inga överklaganden tillfogades till protokollet.  

Precis som ordföranden i kommunalstämman valdes ordförandena för 
kommunalnämnden och kommunalnämndens ledamöter av 
kommunalstämman.303 Till ordförande för kommunalnämnd i Gudmundrå 1864 
valdes nämndemannen, kyrkvärden och hemmansägaren Clemens Jonsson med 
nämndemannen och hemmansägaren Jonas Dyrén som vice ordförande. 
Majoriteten av ledamöterna i nämnden 1864 (se Tabell 13) var hemmansägare.304  

                                                             
301 Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1897-1902 AI:3, Gudmundrå kommun; Gudmundrå 
kommunalstämma protokoll 1903-1908 AI:4, Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv.   
302 Nydahl (2010) s 150ff; Dalin (2014) s 71. 
303 Nilsson och Forsell (2013) s 272ff. 
304 Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892 AI:1; Gudmundrå kommunalstämma 
protokoll 1893-1896, Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv. 
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Ordförande för nämnden 1884 och 1904 var nämndemannen och mjölnaren 
Johan Lindbaum. 1884 hade han sällskap av disponenten Versteegh i Sandviken 
som vice ordförande. 1904 var nämndemannen och hemmansägaren Israel 
Nordin vice ordförande för Gudmundrå kommunalnämnd. Sammansättningen i 
nämnden dominerades av bönder.305  

De valda personerna inom kategorin ”bolag” i Gudmundrås kommunalnämnd 
var högt uppsatta representanter med titlar som brukspatron eller disponent. 
Bland dessa fanns år 1864 Robert Bagge, Kramfors aktiebolag. 1884 fanns 
Versteegh, Sandviken och Qvist, Strömnäs. Hasselblad, Sprängsviken var 
ledamot både år 1884 0ch 1904. Valda som suppleanter var Gravelius år 1884, 
Sandviken och Damstedt år 1904, grosshandlare och ägare av Brunne sågverk.  
Att högt uppsatta bolagsrepresentanter var invalda och aktiva i 
kommunalnämnden tyder på att bolagen ansåg det vara viktigt att vara en del av 
kommunens verkställande arbete. Det var praktiskt möjligt för dem att delta i 
arbetet i Gudmundrå eftersom de var bosatta inom kommunstämmans 
geografiska upptagningsområde.  

                                                             
305 Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892 AI:1; Gudmundrå kommunalstämma 
protokoll 1893-1896 AI:2; Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1897-1902 AI:3; Gudmundrå 
kommunalstämma protokoll 1903-1908, Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv; 
Husförhörslängd 1862-1872 AI:5a; husförhörslängd 1862-1872 AI:5b; husförhörslängd 1889-1898 
AI:8a; husförhörslängd 1889-1898 AI:8b, 1889-1898, husförhörslängd AI:8c, Gudmundrå 
kyrkoarkiv, Riksarkivet i Härnösand; Församlingsböcker 1889-1921 AIIa:1-7, Gudmundrå 
kyrkoarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 

Tabell 13. Antal representanter kommunalnämnden Gudmundrå 1864-1904 

År Bolag Bönder Arbetare Övriga 

1864 1 5 (5) - 1
1884 3 (1) 4 (3) (2) 1 (1)
1904 1 (1) 3 (1) (2) 2 (1)

Källa: Gudmundrå kommunalstämma protokoll, Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-
1892 AI:1; Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1893-1896 AI:2; Gudmundrå kommunalstämma 
protokoll 1897-1902 AI:3; Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1903-1908, Gudmundrå 
kommun AI:4, Gudmundrå kommun; Husförhörslängd 1862-1872 AI:5a; husförhörslängd 1862-1872 
AI:5b; husförhörslängd 1889-1898 AI:8a; husförhörslängd 1889-1898 AI:8b, 1889-1898, 
husförhörslängd AI:8c, Gudmundrå kyrkoarkiv, Riksarkivet i Härnösand; Församlingsböcker 1889-
1921 AIIa:1-7, Gudmundrå kyrkoarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
Inom parantes finns kommunalnämndens suppleanter. 
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Undersökningen av taxeringsnämnden i Gudmundrå visar att det bland 
ledamöterna fanns en stor spridning mellan olika yrkesgrupper. De var bönder, 
hantverkare, olika tjänstemän, kyrkans företrädare och mot slutet av 
undersökningsperioden fanns arbetare representerade.306 Tabell 14 och Tabell 15 
visar att det även fanns en bred representation bland alla yrkesgrupper även i 
Gudmundrås kommunala beskattningsorgan.307  

Sågverksbolagens representanter fanns med bland de valda ledamöterna i 
taxeringsnämnden under samtliga undersökningsår, men de var inte i majoritet. 
Bland bolagsrepresentanterna år 1864 och 1874 fanns sågverksbolaget Kramfors 
disponent Robert Bagge.308 1884 valdes disponent N. D. Qvist i Strömnäs och 
disponenten Hasselblad i Sprängviken till ledamöter i taxeringsnämnden. 
Samma år valdes konsul Versteegh, disponent Åkerblom i Svanö och faktorn J 
Emil Jansson i Kramfors till suppleanter för taxeringsnämnden i Gudmundrå 
kommun.309  Med andra ord, sågverksindustrin var väl representerad i det organ 
som lade fram förslaget till nästkommande års kommunalskatter. Denna trend 
höll i sig även 1894. Valda till ledamöter i taxeringsnämnden var Paul Burchardt, 

                                                             
306 Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892 AI:1; Gudmundrå kommunalstämma 
protokoll 1893-1896 AI:2; Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1897-1902 AI:3; Gudmundrå 
kommunalstämma protokoll 1903-1908, Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv.   
307 Gudmundrå kommunalstämma protokoll, Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892 
AI:1; Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1893-1896 AI:2; Gudmundrå kommunalstämma 
protokoll 1897-1902 AI:3; Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1903-1908, Gudmundrå 
kommun AI:4, Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv. 
308 5 juli 1863, Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892 AI:1, Gudmundrå kommun, 
Kramfors kommunarkiv.   
309 Gudmundrå kommunalstämma protokoll, Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892 
AI:1, Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv.  

Tabell 14. Antal representanter i taxeringsnämnden Gudmundrå 1864-1904 

År Bolag Bönder Arbetare Övriga 

1864 1 2 (1) - 1 (1) 
1874 1 2 (1) - 2 (1) 
1884 2 (3) 3 (1) - 4 (1) 
1894 2 (1) 2 (1) 1 4 (3) 
1904 1 (1) 1 (1) 1 1 (1) 

 
Källa: Gudmundrå kommunalstämma protokoll, Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-
1892 AI:1; Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1893-1896 AI:2; Gudmundrå kommunalstämma 
protokoll 1897-1902 AI:3; Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1903-1908, Gudmundrå 
kommun AI:4, Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv; Husförhörslängd 1862-1872 AI:5a; 
husförhörslängd 1862-1872 AI:5b; husförhörslängd 1889-1898 AI:8a; husförhörslängd 1889-1898 
AI:8b, 1889-1898, husförhörslängd AI:8c, Gudmundrå kyrkoarkiv, Riksarkivet i Härnösand; 
Församlingsböcker 1889-1921 AIIa:1-7, Gudmundrå kyrkoarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
Inom parantes finns taxeringsnämndens suppleanter.  
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disponent i Kramfors och Ernst Malmström, disponent i Brunne ångsåg. Vid den 
här tidpunkten hade Kramfors aktiebolag nästan en tredjedel av de kommunala 
rösterna (se avsnitt 3.1.1) och hade ett stort inflytande i kommunen oavsett om 
de fanns med i de kommunala organen eller inte. Inspektor Otto Gravelius i 
Sandviken var vald till suppleant i taxeringsnämnden.310 1904 var Dynäs 
disponent Hugo Fahlén kommunalstämmans ordförande och ledamot i 
taxeringsnämnden. Disponenten i Svanö, Ernst Malmström, var vald till 
suppleant.311  

I bevillningsberedningen 1864-1904 i Gudmundrå var det en spridd 
representation från de olika kategorierna, vilket framgår av Tabell 15. Bolagen 
hade ledamöter först 1884. Hemmansägare var den dominerande kategorin för 
ledamöterna under perioden 1864-1904. Bevillningsberedningen bestod år 1864 
av hemmansägaren Pehrsson och herr Bergfors, hemmansägare, gästgivare och 
handlare i Frånö. De två suppleanterna var Dyrén, hemmansägare och 
nämndeman samt Wallin, jordbrukare i Lunde.312  

 

 

                                                             
310 Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1893-1896 AI:2, Gudmundrå kommun, Kramfors 
kommunarkiv.  
311 Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1903-1908, Gudmundrå kommun, Kramfors 
kommunarkiv.   
312 Gudmundrå kommunalstämma protokoll, Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892 
AI:1, Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv. 

Tabell 15. Antal representanter i bevillningsberedningen Gudmundrå 1864-
1904 

År Bolag Bönder Arbetare Övriga 

1864 - 2 (2) - - 
1874 - 1 (2) - 1 
1884 1 2 - 1 (2) 
1894 1 2 - 1 
1904 1 (1) 2 (1) 1 (1) 2 (1) 

 
Källa: Gudmundrå kommunalstämma protokoll, Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-
1892 AI:1; Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1893-1896 AI:2; Gudmundrå 
kommunalstämma protokoll 1897-1902 AI:3; Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1903-1908, 
Gudmundrå kommun AI:4, Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv; Husförhörslängd 1862-
1872 AI:5a; husförhörslängd 1862-1872 AI:5b; husförhörslängd 1889-1898 AI:8a; husförhörslängd 
1889-1898 AI:8b, 1889-1898, husförhörslängd AI:8c, Gudmundrå kyrkoarkiv, Riksarkivet i 
Härnösand; Församlingsböcker 1889-1921 AIIa:1-7, Gudmundrå kyrkoarkiv, Riksarkivet i 
Härnösand. 
Inom parantes finns bevillningsberedningens suppleanter.  
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1874 företräddes bevillningsberedningen av kronolänsmannen herr C. F. 
Lokrantz och jordbrukaren och nämndemannen Elof Wallin i Lunde som tidigare 
varit suppleant. 1874-års suppleanter bestod av Lantbrukare herr Sundström 
samt bonden och nämndemannen Nils Nilsson Dylund i Östby.313 

Det var också först 1884 som en representant från sågverksindustrin blev invald 
i bevillningsberedningen. Det var disponent Qvist från Strömnäs. De övriga 
ledamöterna var lantbrukaren Sundström, häradsdomaren Ödberg och återigen 
lantbrukaren och nämndemannen Wallin. Suppleanter var handlaren Lindberg 
och kyrkvärden Westin.314 Enligt kommunalstämmans protokoll valdes inga 
suppleanter till bevillningsberedningen år 1894. Beredningen bestod av 
ledamöterna Hasselblad, disponent i Sprängviken, Lindbaum, mjölnare och 
nämndeman, Eriksson, före detta bonde och Hellman, handlare.315 1904 fanns 
mer än en ledamot som tillhörde sågverksbolagen varav den ena var ordinarie, 
Malmström, disponent i Svanö och den andra var Fahlén, disponent i Dynäs.316  

3.1.3 Fördelningen av ansvarsområden och uppdrag i Junsele 
I Junsele var ordförande för kommunalstämman och kommunalnämnden 
samma person. Den första på ordförandeposten var hemmansägaren Salomon 
Persson, som 1868 ersattes av Anders Molund, hemmansägare och före detta 
kronofjärdingsman.317 Vid valet av Salomon Perssons efterträdare den 27 
december 1867 uppstod stora meningsskiljaktigheter bland kommunalstämmans 
närvarande. Stämman hade valt bondesonen Erik Oskar Eliasson till ordförande. 
Efter valet reserverade sig skolläraren Ritzén mot beslutet, då han ansåg att 
Eliasson var högst olämplig som ordförande eftersom han inte var bofast i 
kommunen, och därmed inte ägde någon röst. Ritzén inflikade att han ansåg att 
en ordförande dessutom borde vara bosatt i hjärtat av socknen. Ritzén 
överklagande bifölls, och istället utsågs Anders Molund till den nya ordföranden 
för kommunalstämma och kommunalnämnd i Junsele.318 Molund hade samma 

                                                             
313 Gudmundrå kommunalstämma protokoll, Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892 
AI:1, Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv. 
314 27 jan 1884, § 1, Gudmundrå kommunalstämma protokoll, Gudmundrå kommunalstämma 
protokoll 1863-1892 AI:1, Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv. 
315 Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1893-1896 AI:2, Gudmundrå kommun, Kramfors 
kommunarkiv.  
316 Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1903-1908, Gudmundrå kommun, Kramfors 
kommunarkiv.   
317 Junsele kommunalstämma protokoll 1863-1880 AI:1, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, 
Junsele.  
318 27 december 1867 och 6 januari 1868, Junsele kommunalstämma protokoll 1863-1880 AI:1, 
Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele. 
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år haft andra förtroendeuppdrag i kommunen som ledamot i taxeringskommittén 
och i bevillningsberedningen.319  

Ordförandeposten i Junsele roterade mer än i Gudmundrå. 1870 ersattes 
hemmansägaren Daniel Ljungqvist i Krånge av handlaren Adam Engman. Valet 
av Engman genomfördes som en votering med slutna sedlar. Engman fick 
majoritet av rösterna och Erik Östlund fick enhälliga röster i valet till vice 
ordförande.320 Det skedde en förändring i början av 1900-talet då andra än 
hemmansägare blev valda till ordförandeposten. Det var istället 
kronolänsmannen Artur Ferdinand Domeij.321  

I Junsele kommunalnämnd 1868 satt enbart bönder, se Tabell 16. 1879 valdes tre 
hemmansägare in bland de ordinarie ledamöterna: Daniel Ljungqvist som även 
satt med i bevillningsberedningen, Jon Zackrisson som tidigare varit 
nämndeman och Salomon Persson som tidigare varit ordförande för 
kommunalstämman. I kommunalnämnden fanns även kronolänsmannen Kallin, 
tjänstgörande pastorn i församlingen och kyrkvärden.  Inspektor Svanström var 
ordinarie ledamot och inspektor Hellström var en av suppleanterna tillsammans 
med två hemmansägare. Även om sågverksbolagens disponenter var bosatta 
nedströms fanns bolagens inspektorer som på plats kunde föra talan för 
bolagen.322  

 

                                                             
319 §1 7 februari 1864 och §§ 29 maj 1864, Junsele kommunalstämma protokoll 1863-1880 AI:1, 
Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele. 
320 21 november 1870, Junsele kommunalstämma protokoll 1863-1880 AI:1, Junsele kommun, 
Sollefteå kommunarkiv, Junsele. 
321 Se till exempel 3 februari 1907, Junsele kommunalstämma protokoll 1880-1887, 1888-1906 lucka, 
1907-1917 AI:2, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele. 
322 Junsele kommunalstämma protokoll 1863-1880 AI:1, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, 
Junsele. 

Tabell 16. Antal representanter i kommunalnämnden Junsele 1879-1909 

År Bolag Bönder Övriga 

1868 6 - - 
1879 1(1) 3 (2) 3 
1886 (2) 4 (2) - 

Källa: Junsele kommunalstämma protokoll 1863-1880 AI:1 och Junsele kommunalstämma protokoll 
1880-1887, 1888-1906 lucka, 1907-1917, AI:2, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele;
Husförhörslängd 1864-1873 AI:7, husförhörslängd AI:8 1874-1883 och husförhörslängd 1884-1893
AI:9, Junsele kyrkoarkiv, Riksarkivet i Härnösand.  
Inom parantes finns kommunalnämndens suppleanter.  
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1886 var två ledamöter i Junsele kommunalnämnd representanter för 
sågverksindustrin. De var inspektor Klockhoff för Sandö och Svanström för 
Sprängsviken som var valda på två år som suppleanter i kommunalnämnden. 
Båda hade varit kontinuerligt engagerade under 1880-talet på olika positioner i 
de kommunala angelägenheterna.323 

I Junseles taxeringskommitté år 1865 bestod mer än hälften av ledamöterna av 
bönder.  Utöver fyra bönder av ledamöterna i taxeringskommittén 1865, ingick 
pastor Sandelius, handlare Jon Blomdal och sockenskräddare Erik Eliasson (se 
Tabell 17).  

År 1879 satt inspektor Anders Svanström och inspektor Ivar Hellström i 
taxeringskommittén. De övriga ledamöterna samma år bestod till största del av 
hemmansägare, men även skräddare Hedström och handlare Engman.324 
Eftersom uppgifter saknas om kommunalstämman under åren 1886-1909 vet vi 
vem som var vald till taxeringskommittén först 1909. Ordförande var då länsman 
Domeij och med honom var två bönder ordinarie ledamöter. Skogsförvaltaren 
Forsgren var en av de valda suppleanterna i taxeringsnämnden.325    

 

 

                                                             
323 Junsele kommunalstämma protokoll 1863-1880 AI:1, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, 
Junsele. 
324 Junsele kommunalstämma protokoll 1863-1880 AI:1, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, 
Junsele. 
325 Junsele kommunalstämma protokoll 1880-1887, 1888-1906 lucka, 1907-1917, AI:2, Junsele 
kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele. 

Tabell 17. Antal representanter i taxeringsnämnden Junsele 1865-1909 

År Bolag Bönder Övriga 

1865 - 4 (2) 3 (1) 
1879 2(1) 4 (1) 2 (1) 
1886 - 3 (2) 1 
1909 (1) 2(1) 1 

Källa: Junsele kommunalstämma protokoll 1863-1880 AI:1 och Junsele kommunalstämma protokoll 
1880-1887, 1888-1906 lucka, 1907-1917, AI:2, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele;
Husförhörslängd 1864-1873 AI:7, husförhörslängd AI:8 1874-1883 och husförhörslängd 1884-1893
AI:9, Junsele kyrkoarkiv, Riksarkivet i Härnösand; Församlingsböcker, 1900-1911, AIIa:1a,
församlingsböcker, 1900-1911 AIIa:1b och församlingsböcker, 1900-1911  AIIa:1c, Junsele kyrkoarkiv, 
Riksarkivet i Härnösand.  
Inom parantes finns taxeringsnämndens suppleanter. 
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Tabell 18 visar liknande mönster som ovan, att andelen bolagsrepresentanter i 
bevillningsberedningen 1865-1909 i Junsele var låg och andelen bönder var 
relativt hög.  

Detta avsnitt har studerat sammansättningen av några kommunala organ under 
perioden 1864-1909. I tidigare forskning finns det belägg för att sågverksbolagen 
använde sin position som ekonomisk maktfaktor och utnyttjade medvetet sin 
politiska makt i kommunalstämman för att stärka sin ekonomiska ställning.326 
Föreliggande studie visar att sågverksbolagens representanter hade ett intresse 
av att åta sig kommunala uppdrag, och det ansvar som uppdragen innebar. 
Sågverksbolagen hade dock aldrig majoritet i Junsele och Gudmundrå. Av 
materialet framgår inte hur besluten fattades inom organen, utan visar enbart 
sammansättningen i nämnden och dess organ.  

Huruvida dessa representanter för sågverksbolagen använde sin politiska 
position genom sina röster vid kommunalstämmans möten på motsvarande sätt 
som i Lundbergs studie kommer att vara fokus för undersökningen i nästa avsnitt. 

3.3 Diskussionerna vid kommunalstämman i Junsele 
och Gudmundrå 

Vid första sammanträdet för Gudmundrå kommunalstämma den 19 januari 1863, 
uppstod en tvist som hade sin grund i ett beslut fattat föregående år av ordförande 
och sågverksdisponenten Robert Bagge.327 Beslutet gällde fattigkassan och vad 
kommunen skulle göra med överskottet av fattigsäden (fattigkassan som delades 

                                                             
326 Se till exempel Lundberg (1984) s 126ff.   
327 19 januari 1863, Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892, AI:1, Gudmundrå kommun. 

Tabell 18. Antal representanter i bevillningsberedningen Junsele 1865-1909 

År Bolag Bönder Övriga 

1865 - 3 (1) 1 
1879 1 (1) 2 (1) - 
1886 1 3 (1) (1) 
1909 - 3 4  

Källa: Junsele kommunalstämma protokoll 1863-1880 AI:1 och Junsele kommunalstämma 
protokoll 1880-1887, 1888-1906 lucka, 1907-1917, AI:2, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, 
Junsele; Husförhörslängd 1864-1873 AI:7, husförhörslängd AI:8 1874-1883 och husförhörslängd 
1884-1893 AI:9, Junsele kyrkoarkiv, Riksarkivet i Härnösand; Församlingsböcker, 1900-1911, 
AIIa:1a, församlingsböcker, 1900-1911 AIIa:1b och församlingsböcker, 1900-1911  AIIa:1c, Junsele 
kyrkoarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
Inom parantes finns bevillningsberedningen suppleanter.  
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ut i form av säd). Fattigvården var kommunens ansvar, och det var en viktig 
angelägenhet för det lokala självstyret. Ansvaret för fattigvården formaliserades 
med 1847 års fattigvårdsförordning, vilken stadgade att varje kommun (före 1863 
varje socken) skulle ha en fattigvårdsstyrelse och ge bidrag till de invånare som 
behövde stöd. Styrelsen hade inga tjänstemän, utan besluten togs av 
ordföranden. Efter kommunreformen 1862 behandlades frågor om fattigstöd och 
undantag från beskattning av kommunalstämman. Över tid tog 
kommunalnämnden över stora delar av arbetet med fördelningen av fattigstöd.328  

Fram till 1871 hade varje enskild individ rätt att överklaga beslut om fattigvård 
till länsstyrelsen.329 Det var just en sådan överklagan, riktad till Bagge som 
verkställande ordförande, som togs upp av kommunalstämman. Vid 
sammanträdet den 19 januari 1863 diskuterades fjolårets överskott i 
fattigvårdskassan samt kommande utbetalningar för året 1863. Vissa menade att 
överskottet tillhörde byamännen, medan andra menade att pengarna skulle 
tillhöra fattigvårdsstyrelsen. Efter 1863 skulle medel till fattigvården fördelas på 
fyrken, vilket den också gjorde utan diskussioner följande år. Det innebar att 
invånarna därefter beskattades för detta ändamål efter förmögenhet (uppskattad 
efter beskattning).330 Efter omröstning beslutade kommunalstämman att 
fattigvårdskassan skulle användas till inköp av säd. I den här omröstningen 
användes fyrken för första gången i Gudmundrå kommunalstämma. För att 
fastställa beslutet användes alltså individernas varierande röststyrka istället för 
enkel majoritet. Det framkommer inte av protokollet hur många individer som 
röstade för och emot, men 5230 röster var för förslaget och 2046 röster mot.331  

Mycket talar för att det fanns många personer som var mot beslutet, även om 
deras gemensamma röst motsvarade ett lägre fyrktal. Beslutet överklagades till 
länsstyrelsen av hemmansägaren Jonas Näsman i Öd som företrädde samtliga 
hemmansägare enligt kommunalstämmoprotokollet. Näsman hade utsetts av 
hemmansägarna som ombud för tvisten om fattigsäden. Robert Bagge utsågs som 
ombud att föra talan för dem som var för bidrag.332  Det är oklart om detta var det 
sista ordet inom ramen för detta ärende. Det framkommer inte av 
kommunalstämmans protokoll hur utfallet av överklagan blev.   

                                                             
328 Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892 AI:1; Gudmundrå kommunalstämma 
protokoll 1893-1896 A:2, Gudmundrå kommun. 
329Nationalencyklopedin, fattigvård. http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/
lång/fattigvård (hämtad 2016-12-07) 
330 Se till exempel 31 oktober 1864, Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892, AI:1, 
Gudmundrå kommun. 
331 19 januari 1863 Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892, AI:1, Gudmundrå kommun. 
332 § 10, 19 januari 1863, Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892, AI:1, Gudmundrå 
kommun. 
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Ett annat exempel på ärenden där mötesdeltagarna inte var helt överens var då 
ett förnyat uppdrag skulle ges till kommunens fjärdingsman. Ärendet 
behandlades av kommunalstämman den 27 oktober 1884. Det fanns flera 
sökande till uppdraget. Att vara fjärdingsman innebar att vara lokal polis. Det var 
ett uppdrag på tre år som därefter öppnades upp för nytt val. Den som innehade 
uppdraget i Gudmundrå fram till sista december 1884 var Per Näsman. I 
protokollet beskrivs valet som om kandidaterna och löneanspråk lades fram vid 
sittande möte.  

Den erfarne Näsman inledde med ett löneanspråk på 550 kronor. Efter honom 
följde ett antal personer som kandiderade till samma post. De hade lägre 
löneanspråk som varierade mellan 500 och 375 kronor årligen.333 Näsman 
förhandlade därefter om sin egen lön. Näsman sista löneanspråk var en sänkning 
med 50 kronor till 500 kronoror, varpå brukspatron för Kramfors Per Lagerhjelm 
föreslog att stämman skulle återvälja Näsman. Kommunen skulle då bidra med 
en ersättning på 380 kronor och den resterande summan upp till 500 kronor 
skulle betalas av Kramfors Aktiebolag och Sandvikens ångsågs Aktiebolag 
gemensamt. Konsul F. H. Versteegh höll med om förslaget, och i protokollet 
noterades att brukspatron Lagerhjelms förslag antogs med acklamation.334 I 
efterhand skickade dock några byamän en överklagan till länsstyrelsen angående 
utfallet.335 Det är svårt att följa ärendet i kommunalstämmans protokoll. Inom 
ramen för undersökningens avgränsning sker ingen återkoppling om utfallet till 
kommunalstämman. Detta ärende i kommunalstämman är ett exempel på hur 
bolagen valde att hantera konflikter. Genom att erbjuda en högre ersättning till 
en kandidat som bolagen ansåg vara lämplig behövde de inte använda sina röster 
i en omröstning gentemot bönderna som ville välja en billigare väg. Kanske ansåg 
brukspatronerna vid sittande möte att det var värt 120 kronor om året för att inte 
köra över bönderna med sin röststyrka?  

1885 diskuterade kommunalstämman i Gudmundrå att en bostad skulle köpas in 
som fattighus. Kommunalstämman blev oense om vilken fastighet som skulle 
köpas in och hur detta skulle ske. Efter en diskussion bestämde 
kommunalstämman att de vid en första votering skulle fastställa storleken på 
verkställande kommittén för ärendet, antingen fem eller nio ledamöter. Detta var 
en fråga där det fanns klara åsiktsskillnader mellan bolagsmännen och övriga. 49 
personer med gemensamt 5572 röster röstade för en större kommitté (nio 

                                                             
333 De övriga anspråken kom från hemmansägaren Per Daniel Sundin först 400 kronor och sedan 375 
kronor, skomakaren Per Näslund med först 400 kronor och sedan 380 kronor samt Nils Wallin med 
380 kronor.  
334 §2 27 oktober 1884, Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892, AI:1, Gudmundrå 
kommun. 
335 §10 29 december 1884, Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892, AI:1, Gudmundrå 
kommun.  
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ledamöter) och nio personer med 35 424 röster röstade istället för att kommittén 
skulle ha fem personer.336  

De som kom att ingå i den mindre femmannakommittén var konsul Versteegh i 
Sandviken, disponent Qvist i Strömnäs, nämndemannen Johan Lidbaum och 
hemmansägaren Nils Fahlén. Vid sidan av dessa fyra valdes en femte ledamot. I 
valet fick brukspatron Lagerhjelm med 16 831 röster mot hemmansägaren Per 
Persson som fick 944 röster.337 Valet av dessa ledamöter innebar att bolagen hade 
majoritet i kommittén. Beslutet att välja Lagerhjelm överklagades till 
länsstyrelsen i en skrivelse undertecknad några hemmansägare från bygden. I 
skrivelsen framställdes den valda kommittén av de överklagande som en 
sammansättning av likasinnade personer som var för ett inköp av en ny lägenhet 
istället för att reparera den gamla. De menade alltså att bolaget använt sin 
maktposition genom att använda sin röststyrka. På det sättet fick de framröstat 
en kommitté av vad de klagande kallade ”likasinnade”. 338 De som röstade med 
sitt stora antal röster gjorde inget formellt fel men det uppfattades som orätt. 

Det fanns fler exempel på hur bolagens företrädare var med och påverkade 
kommunens arbete på ett sätt som merparten av kommuninvånarna inte kunde. 
I protokollet den 30 december 1865 framgår det att kommunen stod i skuld till 
”herr Robert Bagge” som lånat ut pengar för vägarbetet förbi Ödsbacken. Lånet 
på 500 riksdaler riksmynt339 ställdes till några byamän och skulle återbetalas med 
ränta senast den 1 mars 1867. Bagge fick, enligt protokollet, som ordförande för 
kommunalstämman se till att pengarna kom fram och att de återbetalades av 
byamännen vilka hade ett gemensamt ansvar för skulden.340 Den kapitalstarke 
disponenten för Kramfors Aktiebolag fick många roller i denna fråga.  

Kommunalstämman var också ett formellt organ som i vissa frågor fick företräda 
lokalsamhället som remissinstans. I kommunalstämman år 1880 väcktes frågan 
om att en ny flottningsstadga skulle antas. Det framgår inte av protokollet vad 
svaret på remissen blev. Av protokollet framgår det att kommunalstämman valde 
en kommission som skulle granska förslaget och därefter skicka ett svar till 
länsstyrelsen. Kommissionen bestod av några hemmansägare från olika byar i 

                                                             
336 §1 25 januari 1885, Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892, AI:1, Gudmundrå 
kommun. 
337 §1 25 januari 1885, Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892, AI:1, Gudmundrå 
kommun. 
338 §4 26 oktober 1885, Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892, AI:1, Gudmundrå 
kommun. 
339 500 riksdaler riksmynt år 1865 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 33612 SEK år 2017 
mätt med konsumentprisindex enligt Edvinsson och Söderberg, (2011) s 270-292.  
340 30 december 1865, Gudmundrå kommunalstämma protokoll A:1 1863-1892, Gudmundrå 
kommun, Kramfors kommunarkiv.  
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Junsele kommun.341 I kommunalstämmoprotokollet några år senare framgår det 
att länsstyrelsen åter använde sig av kommunalstämman som remissinstans. 
Denna gång handlade ärendet om eventuell avbarkning, vilket diskuteras vidare 
i kapitel 5, avsnitt ”Olaga barkning och försenat timmer”.  

Den 11 augusti 1895 redogjordes för ett nytt förslag om skogsvårdslag från 
länsstyrelsen för kommunalstämman i Gudmundrå. Förslaget kom från 
Domänstyrelsen, men länsstyrelsen skickade ut det på remiss till berörda 
kommuner. Huvudpunkten i förslaget var att skydda ungskogen och krav på 
återplantering av skog efter avverkning. Projektet skulle bekostas med en särskild 
avgift på export av trävaror. Kommunstämmans reaktioner var kritiska. I 
protokollet går det inte urskilja vem som formulerat kommentarerna, utan 
kommunalstämman behandlas som en enhet som uttryckte kritik mot förslaget. 
Kommunalstämman menade att en markägare borde kunna fritt förfoga över sin 
egendom. Istället borde förslaget fokusera på att förhindra en överdriven 
avverkning av ungskog. Kommunalstämman menade att Domänverkets förslag 
skulle orsaka större bekymmer, kostnader och att förslaget var en motsättning till 
den ”… naturliga av ålder i landet erkända rätt att förfoga över sin egendom”342. 
Domänverkets förslag kom att röstas ner av länsstyrelserna. Men 
kommunalstämmans protokoll visar att påtryckningarna om avslag kom 
underifrån, från kommunerna där sågverksbolagen hade en stor andel röster. 
Förslaget skulle missgynna sågverksbolagen och här hade bolagens 
representanter en direkt möjlighet att agera för industrins bästa. I 
argumentationen framfördes att det var av gammal hävd som jordägare skulle få 
fritt förfoga över sin egendom.  

Ärenden som behandlades i Junseles kommunalstämma berörde det vardagliga 
livets funktioner som skola och fattigvård. Genomgången av 
kommunalstämmans protokoll är begränsad av att materialet har en lucka som 
omfattar åren 1888-1907. Generellt verkar dock voteringar i Junsele endast ske i 
undantagsfall. Till exempel användes votering vid diskussionen om hundskatten 
1881. Markant fler röster fastställde att en tredjedel av 1882-års hundskatt skulle 
gå till skolkassan, en tredjedel till skolbyggnaden och en tredjedel till biblioteket. 
Det framgår inte av protokollet hur många röstande som stod för de 2 297 
rösterna för förslaget och de 678 rösterna emot.343 En annan diskussion som 
slutade i votering berörde kommunens kommande telegrafstation. Protokollet 
redogör inte för diskussionen mer än att den var ”långvarig och vidlyftig”.  
Kommunalstämman bestämde att kommunen skulle bekosta och underhålla 

                                                             
341 25 juli 1880, kommunalstämma protokoll 1880-1887, 1888-1906 lucka, 1907-1917 AI:2, Junsele 
kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele.  
342 Enander (2007) s 15f; Holmberg (2005) s 16.  
343 § 5 28 december 1881, kommunalstämma protokoll 1880-1887 AI:2, Junsele kommun, Sollefteå 
kommunarkiv, Junsele.  
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telegrafstationen och stå för porto om 500 kronor årligen. 3376 röster röstade för 
förslaget och 1599 röster emot. Det framgår inte heller i denna votering hur 
många personer som låg bakom de redovisade rösterna.344 Det är rimligt att anta 
att denna fråga låg i sågverksbolagens intresse eftersom deras arbete i Junsele var 
i behov av snabb och effektiv kommunikation med kontoren i Ådalen.   

Vid enstaka tillfällen väcktes frågor med en tydlig koppling till sågverksindustrins 
utbredning i Junsele. Ett sådant exempel är hämtat från kommunalstämmans 
första sammanträde den 11 januari 1863. Ärendet berörde skattebelastningen för 
nybyggarhemman i kommunen och hur dessa hemman kom att övertas av 
sågverksbolagen.345 Ett antal nybyggen i kommunen hade blivit skattehemman 
och skulle därmed betala skatt till kommunen. Skatten blev till en stor belastning 
för dessa hemman. Många av nybyggarna hade inte tillräckligt överskott från sina 
jordbruk för att betala den pålagda skatten. En effekt blev därför att många 
nybyggare sålde sina hemman till bolag. När problematiken diskuterades i 
Junsele kommunalstämma 1867 hade 21 nybyggarhemman övergått i 
sågverksbolagens ägo. Kommunen blev arena för diskussioner rörande den lokala 
effekten av det statliga ekonomiska tryck som vilade över nybyggarna.346 Detta 
ärende diskuteras mer ingående i kapitel 5 i avsnitt ”5.1 Ägande, nyttjanderätt 
och affärsuppgörelser”.   

Ärenden där sågverksbolagen uttryckligen gjorde sina röster hörda som 
branschrepresentanter var få. Ett exempel var när handelsbolaget Kjellberg och 
söner i Göteborg, ägare av Kramfors Aktiebolag, hade synpunkter på bevillningen 
för 1873, och bolaget hade överklagat taxeringen. Under mötet i juni 1875 
uppmärksammades ett utslag från den högre instansen Kammarrätten vilken 
fastställde inkomstbevillningen till 2 500 kr. Inspektor Svanström som ombud 
valde att söka ändring hos Kungl. Maj:t.347 Sammantaget behandlades inte 
konflikter om naturresurser i någon större utsträckning inom 
kommunalstämman i Junsele.  

3.4 Analys av kommunalstämman som konfliktarena 
Ett sätt att uppskatta omfattningen av olika aktörers inflytande är att uppskatta 
deras formella politiska makt. I föreliggande kapitel har inledningsvis fokuserats 

                                                             
344 12 november 1882, kommunalstämma protokoll 1880-1887 AI:2, Junsele kommun, Sollefteå 
kommunarkiv, Junsele. 
345 1§ 1 januari 1867, kommunalstämma protokoll 1863-1880 AI:1, Junsele kommun, Sollefteå 
kommunarkiv, Junsele. 
346 §2 11 januari 1863, kommunalstämma protokoll 1863-1880 AI:1, Junsele kommun, Sollefteå 
kommunarkiv, Junsele.  
347 §3 28 juni 1875, kommunalstämma protokoll 1863-1880 AI:1, Junsele kommun, Sollefteå 
kommunarkiv, Junsele.  
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på sågverksbolagens andel röster i kommunalstämman och vilka kommunala 
poster bolagens företrädare hade.  

Över tid ökade sågverksbolagens röstandelar i både Gudmundrå och Junsele. 
Studien har visat hur sågverksbolagens ägande av skogsfastigheter och 
omsättning av kapital påverkade fördelningen av röster i det kommunala 
röstsystemet under slutet av 1800-talet.  Kapitlet har också visat att det fanns 
skillnader mellan kommuner med olika ägostruktur. I Gudmundrå, som 
definierats som en industrikommun, var rösterna till största delen baserade på 
inkomsten hos de röstberättigade. I Junsele, som definierats som en 
råvarukommun, var rösterna istället baserade på det uppskattade värdet av 
jordbruks- och skogsfastigheter. I Junsele förändrades röstsammansättningen 
mot slutet av 1800-talet med de institutionella förändringarna om 
avverkningskontraktens tidsbegränsning och flottningsstadgans införande. 
Reducering i avverkningskontraktens längd som antogs år 1889, tvingade 
bolagen att använda sig av andra strategier för att tillgodose sina behov av råvara. 
Flottningsförordningen, som började gälla några år tidigare, hade öppnat 
möjligheten för sågverksbolagen att gemensamt investera i tidigare oflottade 
biflottleder.  Dessa förändringar innebar att bolagen sökte sig längre inåt landet 
för att säkra sin råvaruförsörjning. Denna strategiomläggning återspeglas i 
Junsele kommunalstämmas röstsammansättning. År 1879 hade sågverksbolagen 
tio procent av rösterna i Junsele. Dessa hade ökat till 27 procent år 1899. I 
avsnittet förs diskussion om hur bolagens röstandel ska beräknas. Om 
representanter för sågverksbolag i Junsele inkluderas i sågverksbolagens röster 
hade sågverksindustrin 49 procent av rösterna i Junsele kommunalstämma.  I 
Gudmundrå hade sågverksindustrin majoritet år 1879 med 51 procent av 
rösterna. År 1894 hade andelen röster inklusive representanter ökat till 68 
procent. Studien har belyst maktrelationerna mellan sågverksbolagen och 
lokalbefolkningen vilket ligger i linje med tidigare forskning utifrån property 
rights-teorin, som menar att sociala nätverk och maktrelationer ingår i en ökad 
förståelse av lokal naturresursanvändning.348  

I kontrast till tidigare forskning som visade att sågverksbolagen agerade för att 
minska skatteuttaget för sin egen räkning,349 visar resultatet här att bolagens 
representanter visserligen fanns i kommunalnämnden och i de lokala 
ekonomiska organen, men att de inte var i majoritet vare sig i 
kommunalnämnden, taxeringsnämnden och beviljningsberedningen. Dock finns 
inga protokoll från taxeringsnämnden eller beviljningsberedningen. Därför kan 
vi inte veta hur diskussionerna gick. Det fanns tillfällen då sågverksbolagen 

                                                             
348 Granér (2002) s 304.  
349 Se till exempel Lundberg (1984) s 126ff.  
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tydligt nyttjade röststorleken till sin fördel i kommunalstämman, men dessa 
tillfällen var snarare undantag.  

Analysen av kommunalstämmoprotokollen för de valda perioderna mellan 1863 
och 1904, visar att kommunen som allmänpolitisk arena var mindre viktig för 
sågverksbolagen i frågan om naturresursutnyttjandet – oavsett 
näringsstrukturen i respektive ort. Det ger anledning att undersöka fler arenor 
för att studera konflikter i sågverksindustrins olika produktionsled. Varken i 
Gudmundrå eller Junsele drev sågverksbolagen frågorna i någon tydlig och 
sammanhållen företagsstrategisk riktning. För att i framtiden ge en mer 
heltäckande och definitiv bild av bolagens inflytande bör även en analys av 
kyrkostämman ingå som behandlade vissa frågor inom de kommunala 
skyldigheterna. 

I voteringssystemet fanns det en underbyggd maktobalans kopplad till ägande av 
naturresurser eftersom en stor del av rösterna var kopplade till den taxerade 
egendomen och sågverksbolagen hade förvärvat stora mängder 
jordbruksfastigheter. Eftersom det är frågor om naturresurskonflikter som var 
kopplade till sågverksindustrins olika produktionsled lämnas voteringar om 
andra frågor därhän. Arkivmaterialet är också i många fall bristfälligt och 
förtäljer varken vem eller hur många individer som låg bakom rösterna vid 
förekomna voteringar. Det blir därför svårt att dra konkreta slutsatser om hur 
sågverksbolagen använde sin röststyrka i den kommunala politiken.  

De meningsskiljaktigheter som förekom i kommunalstämman var kopplade till 
kostnaderna för de kommunala åtagandena. Protokollen i kommunalstämman 
vittnar om diskussioner och beslut som berörde skattefrågor, fattigvård, 
skolfrågor, vård, infrastruktur och lokalt handelsidkande.350  Voteringarna i 
kommunalstämman handlade främst om fattigvård. Att voteringarna var 
nästintill obefintliga kan tolkas på två sätt: Som att det fanns en konsensus eller 
underordning. Vissa menar att bolagen hade en betydande lokalpolitiskt 
inflytande och en överordnad ställning genom kapital, sin organisation och 
kunskapen om juridik.351 Med en stor andel kommunalstämmoröster kunde 
sågverksbolagen ses som en maktresurs i lokalsamhället.352 Genom den 
korrespondens Erik Nydahl studerat, mellan Kramfors aktiebolag och faktorn 
Mattsson, framkommer det att Mattsson bevakat bolagets intressen i flera 
kommuner i Norrlands inland. Mattsson var tidigare hemmansägare och 

                                                             
350 Gudmundrå kommunalstämma protokoll 1863-1892 AI:1; Gudmundrå kommunalstämma 
protokoll 1892-1908 AI:2, Gudmundrå kommun, Kramfors kommunarkiv Gudmundrå 
kommunalnämnd protokoll band 3 1903-1933, 1905-1921 AI:2, Gudmundrå kommun, Kramfors 
kommunarkiv; Junsele kommunalstämma protokoll 1863-1880 AI:1 och kommunalstämma protokoll 
1880-1887, 1888-1906 lucka, 1907-1917 AI:2, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele. 
351 Giddens (1990) s 27ff; Isacson och Persson (1998) s 125ff; Acemoglu och Robinson (2005) s 391ff. 
352 Rolén (1979) s 174ff; Nydahl (2010), s 240ff; Dalin (2014) s 71. 
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kyrkvärd i Fjällsjö men sålde sitt hemman och arbetade för bolaget istället. I 
korrespondensen fanns notiser så som ”Tack för god vakt”.353 Korrespondensen 
vittnar även om bolagets intresse för att avstyra fattighusbyggnad i Junsele på 
1880-talet och viljan att kommunen skulle investera i en telegrafstation.354 
Nydahl menader att det pågick ett komplext maktutövande i 
kommunalstämmorna. Det var inte enbart genom faktorer utan även genom 
andra handplockade personer i utbyte mot andra tjänster. Kyrkoherden Blix i 
Junsele bevakade bolagets intresse mot att bolaget använde sina röster emot 
frågor som berörde spritkonsumtion. Det fanns indikationer i korrespondens att 
länsman använts av bolaget, men främst i rättegångar.355 Analysen av 
kommunalstämmans protokoll stärker det Nydahl berör i sin studie av Mattssons 
korrespondens med Kramfors aktiebolag. Kommunpolitiken var en viktig arena 
för sågverksbolagen för att skapa goda förutsättningar för deras varsamhet. Dessa 
förutsättningar inkluderade att kommunen skulle ha en god ekonomi och 
investera i rätt saker. Utifrån det som framkommer i kommunalstämmans 
protokoll tolkar jag att det i både Gudmundrå och Junsele fanns en generell 
samsyn om de politiska frågorna på kommunens bord. På den lokala 
allmänpolitiska nivån var bolagen, genom i kommunen bosatta företrädare, djupt 
involverade i kommunens utveckling. Eftersom sågverksbolagen hade 
verksamhet i kommunerna så hade de även ett intresse för förutsättningarna för 
verksamheten. Vid enstaka fall uppstod konflikter där två sidor, 
jordbrukssamhälle och sågverksindustri, stod mot varandra. Men dessa tillfällen 
tillhörde inte vanligheten.   

Trots att analysen av rösterna visar att antalet bolag liksom antalet bolagsröster 
och att antalet bolagsknutna valda kommunrepresentanter ökade, så 
behandlades inte fler konflikter om naturresurser i kommunen. Är det här ett 
tecken på att det rådde en stor samsyn mellan olika lokala aktörer vad gällde 
naturresursutnyttjandet?  Svaret på frågan måste hittas i andra handlingar och i 
andra formella institutioner.  

Analysen av kommunalstämman visar att den var ett forum som speglade 
vardagen i kommunerna, men inte ett primärt forum för att lösa direkta lokala 
naturresurskonflikter. Vidare kommer nästa kapitel att analysera huruvida 
häradsrätten användes som arena för att behandla konflikter om naturresurser 
mellan sågverksbolag och lokalbefolkning. 

  

                                                             
353 Nydahl (2017) s 146.  
354 Nydahl (2017) 146ff.  
355 Nydahl (2017) s 148.  
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 Häradsrätten som konfliktarena 

Detta kapitel kommer att undersöka hur häradsrätten hanterade 
naturresurskonflikter mellan sågverksbolag och lokalbefolkning, och därmed 
besvara frågan om häradsrättens roll för konflikter kring 
naturresursanvändningen i lokalsamhället. 

Utgångspunkten är att häradsrätten under lång tid fungerat som den juridiska 
arena vilken traditionellt användes för att lösa lokala konflikter.356 Arbetet bygger 
på en systematisk empirisk genomgång av rättsligt material, där särskilt fokus 
riktas på ärenden i Gudmundrå och Junsele kommuner, under perioderna 1864-
1865, 1884-1885 och 1904-1905.  

Dessa perioder är valda för att kunna spegla de eventuella förändringar av 
konflikttyper i Junsele och Gudmundrå som en följd av den pågående 
ekonomiska omvandlingen och de förändrade institutionella ramarna för 
användningen av naturresurserna. Vid den första perioden 1864-65 var 
industrialiseringen i sin första fas i regionen, och man kan förvänta sig relativt 
många mål där det råder osäkerhet om vilka regler som gäller. Vid det andra 
nedslaget 1884-85 hade några år passerat efter att flottningsstadgan antagits och 
sågverksexpansionen var i full sving. Här kan man förvänta sig att konflikterna i 
högre grad gällde nyttjandet av älven och stranden, eftersom dessa institutioner 
förändrats. Den sista perioden 1904-05 berör de sista åren innan 
bolagsförbudslagen fått laga kraft, vilket var en tid när den politiska debatten 
handlade om bolagens övertramp när det gällde skogsutnyttjandet, vilket kan 
tänkas leda till ökade rättsliga konflikter.  

Kapitlet inleds med en beskrivning av de valda häradsrätterna. Analysen inleds 
med en översikt av ärenden som behandlades av häradsrätterna med särskilt 
fokus på de valda kommunerna och konflikter där sågverksbolag var en av 
parterna. Därefter sker en genomgång av ärenden i Gudmundrå och Junsele med 
fokus på ärendens karaktär. Genomgången sker kronologiskt. Kapitlet avslutas 
med en analys av resultatet.  

  

                                                             
356 Taussi Sjöberg (1980) s 246ff.   
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4.1 Gudmundrå och Junsele i häradsrätten 

Häradsrätten var domstol för ett tingslag,  och tingslaget kunde bestå av en eller 
flera socknar/kommuner. Sockengränserna och häradsrättens 
upptagningsområde var inte alltid de samma (se Tabell 19).357 Gudmundrå 
tingslag utgjordes av socknarna Gudmundrå (1612-1692 och 1757-1905), Hemsjö 
(1845-1905) och Högsjö (1757-1905). Gudmundrå tingslag tillhörde åren 1811-
1881 Södra Ångermanlands domsaga och åren 1882-1905 Ångermanlands södra 
domsaga. För häradsrätten innebar inte skiftet 1881-1882 någon större 
förändring.  

1905 slogs tingslagen i Ångermanlands södra domsaga (Gudmundrå, Nora och 
Säbrå) samman till ett gemensamt tingslag, kallat  Ångermanlands södra 
domsaga tingslag. Förändringen för Gudmundrå och de andra tingslagen skedde 
vid hösttinget 1905, se Figur 8.358  

Sollefteå tingslag, som var en del av Södra Ångermanlands domsaga (Mellersta 
Ångermanlands domsaga från 1882) bestod av socknarna Ed, Graninge, Multrå, 
Långsele, Sollefteå och socknarna Junsele, Resele och Ådalsliden som tillhörde 
tingslaget fram till 1881. Den 1 januari 1882 bildade Junsele, Resele och 
Ådalsliden Resele tingslag som fram till 1912 tillhörde Ångermanlands västra 
domsaga. Från 1913 tillhörde Junsele Fjällsjö socken efter att övriga socknar 
inom tingslagen slagits samman med Ramsele tingslag.359  

 

                                                             
357 Westling (2005) s 35ff.  
358 Önnerfors (2007) s 2f. 
359 Önnerfors (2007) s 2f. 

Tabell 19. Häradsrätter där Gudmundrå och Junsele ingår 

Gudmundrå häradsrätt 

(1857-1905) 

Sollefteå häradsrätt

(1693-1881) 

Resele häradsrätt 

(1882-1970) 

Gudmundrå Ed Junsele

Hemsjö Graninge Resele

Högsjö Multrå Ådals-Liden

 Långsele

Sollefteå 

Junsele 

Resele 

Ådals-Liden 

 

Källa: Önnerfors (2007) s 2f. 
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Häradsrättens sammanträden var organiserade i formella sammanträden, så 
kallade ting. De ordinarie tingen hölls vanligen i början och i slutet av året. Ett 
och samma ting kunde löpa under flera månader. I början av året kallades tinget 
för antingen vinter- eller vårting. I slutet av året hölls hösttinget. Vid behov 
nyttjade häradsrätterna möjligheten att använda urtima ting och sommarting. 
Urtima ting innebar att ett extra sammanträde kunde hållas vid behov. 360 

 

                                                             
360 Westling (2015), s 35ff; Häradsrätt i www.ra.se/nad (2016-05-04). 

Figur 8. Gudmundrå, Resele och Sollefteå tingslag i Västernorrland 

 

Källa: Egen bearbetning av kartbilaga i Åslund 1876 och Sveriges topografiska karta X:36,
Västernorrlands län 1899-1900. Önnerfors (2007) s 2f. 
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Antalet ärenden vid de urtima tingen var väldigt få och tingen behandlade 
ärenden som hade behov av skyndsam hantering så som häktningsärenden. 
Denna typ av ärenden handlar inte om konflikter om naturresurserna mellan 
sågverksbolag och lokalbefolkning och har därför inte tagits med i analysen. 
Sommartingen hade samma funktion som vinter-/vår- och hösttingen och 
därifrån finns ärenden med i undersökningen när de förekom.361  

I rätten behandlas inte bara stämningar eller brottsmål, utan även en hel del 
allmänna ärenden som val av nämndemän och landstingsledamöter, formella 
ärenden som tingets öppnande och avslut, domared, taxor samt 
förlikningsmål.362 I analysen behandlas varken dessa nyss nämnda ärenden eller 
de ärenden som var upptagna i separata protokoll, de så kallade småprotokollen. 
Småprotokollen innefattade till exempel fastighetsöverlåtelser, bouppteckningar, 
äktenskapsförord och morgongåvobrev.  

Det var vanligt att ärenden först behandlades vid tingets första dagar och att 
förhandlingarna återupptogs långt senare när det exempelvis fanns fler vittnen 
närvarande. Ofta ville tinget ha tid för att överlägga om domen inför domen efter 
sista vittnesmålet. 

4.2 Kategorisering av ärenden i häradsrätten 

”Återgång av hästköp”, vad är det för typ av ärende? Handlar det om en skuld 
mellan parterna eller är det en diskussion om äganderätt? För att kunna 
analysera de olika typerna av ärenden i häradsrätten har jag delat in dem i olika 
ämneskategorier. Hästköpet som inte blev helt lyckat då ena parten kände sig 
lurad har jag exempelvis klassat som ”bedrägeri”.  Av protokollet går det att utläsa 
att köparen inte känt till hästens egentliga ålder vid köpet, och krävde därför 
återgång av köp då han menade att han blivit bedragen av säljaren.363  

Häradsrättsprotokollen är uppdelade i paragrafer, där ärenden av olika karaktär 
behandlas. I det här avsnittet kommer de olika mål som behandlades kallas för 
ärenden. Hur ärendena är beskrivna och rubricerade i häradsrättsprotokollen 
förändras över tid, från en mer narrativ beskrivning till mer formella 
målsrubriceringar. Marja Taussi Sjöberg har vid genomgången av Sollefteå 
tingslag 1865 grupperat ärenden i tingsrätten efter sakområden.364 I det här 
avsnittet har grupperingen av ärenden gjorts på liknande sätt som i Taussi 
Sjöbergs studie. Taussi Sjöberg påpekar att det inte är helt oproblematiskt att i 

                                                             
361 Westling (2015), s 35ff; Häradsrätt i www.ra.se/nad (2016-05-04). 
362 Förlikningsmålen är svåra att studera eftersom de består av en kort anteckning i protokollet utan 
narrativ.  
363 § 14, Dombok vid Gudmundrå vinterting 1904 AIa:113 och Dombok vid Gudmundrå höstting 1904, 
AIa:114, Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
364 Taussi Sjöberg (1980) s 254f.  
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efterhand sätta etikett på ärenden som initialt fick en otydlig rubricering i 
protokollet. Forskaren har möjlighet att forma kategorier efter aktuella 
forskningsfrågor, men har också skyldighet att redovisa tillvägagångssättet och 
grunderna för avgränsningarna mellan kategorier.  

För att skapa en mer översiktlig bild av de brottstyper som förekom i 
häradsrätterna har brottsmålen delas in i kategorier. De olika kategorierna 
möjliggör studier av skillnader mellan kommunerna och utvecklingen över tid. 
Kategoriseringen av ärenden i häradsrätten har i denna studie delats in i två 
huvudgrupper: ekonomiska ärenden och mål under allmänt åtal. I häradsrätten 
handlar en stor del av de ekonomiska ärendena om försörjningsfrågor – 
testamenten och arv, bouppteckningar, ansökningar om utbetalning av 
arvsmedel för omyndiga barn, klander av förmyndarskapsförvaltning med mera.  
Det förekom även ekonomiska tvister mellan olika parter som skulder och 
barnuppfostringsbidrag. Bland mål under allmänt åtal fanns olika typer av 
brottsmål. Snarlika brott har slagits samman till större grupper för att skapa en 
mer översiktlig bild. 

I gruppen av ekonomiska mål fanns kategorierna: barnuppfostringsbidrag, god 
man/förmyndare, fattigvård, konkurs, skuld och testamenten. I gruppen som 
rör brottsmål har ärendena delats in efter kategorierna barnarbete, bedrägeri, 
barnamord, djurplågeri, hemfridsbrott, misshandel/olovligt tillgrepp, olovlig 
handel, olycksfall i arbete, stöld, skadegörelse/störning, utebliven part, 
väghållning och övriga kommunala åtaganden, äktenskapsskillnad, 
ärekränkning samt ägande/nyttjanderätt.  

Kategorin ”skuld” innefattar olika typer av fordringar, både mellan 
privatpersoner och mellan handelspartners. Tinget användes som påtryckning 
för att driva skuldärenden. Det kunde vara ärenden om till exempel lån, 
leveranstvister eller utebliven ersättning för arbete.  

”Misshandel” innefattar inte bara ärenden som direkt berörde misshandel, utan 
även de mål som i protokollen betecknades som olovligt tillgrepp, hot, 
hustrumisshandel och hot mot tjänsteman. Ärenden som direkt benämndes som 
misshandel har en tydlig majoritet inom kategorin.  

Kategorin ”Olovlig handel” innehåller mest ärenden om olovlig handel med malt, 
öl eller spritdrycker. Med olovlig menades försäljning under helgdag eller 
försäljning utan tillstånd. Kategorin rymmer även ett antal ärenden om olovlig 
handel med explosiva varor och olovligt lotteri.  
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”Skadegörelse/störning” innefattar mål där åtal hade väckts mot personer som 
orsakat skada på saköre eller som stört allmän ordning. Oftast rörde det sig om 
fylleri eller högljutt uppträdande orsakat av alkoholkonsumtion.  

”Väghållning och övriga kommunala åtaganden” gällde till stor del misskött 
väghållning. Oftast var det vinterväghållningen eller andra kollektiva insatser 
kopplade till kommuntjänstgöringen, som mönstring till kommunens brandkår 
eller aktivt deltagande vid släckning av skogsbränder.  

I den här undersökningen har jag konstruerat en kategori kallad 
nyttjande/äganderätt. Dessa ärenden har Taussi Sjöberg istället valt att tolka 
som ekonomiska konflikter. Syftet med denna kategori är att fånga upp 
naturresurskonflikter som är centrala för avhandlingen genom en övergripande 
benämning (nyttjande/äganderätt).365 Inom denna kategori finns till exempel 
ärenden som gällde rättigheter till mark eller fastigheter, tillgång till bete, ved, 
hägnader, olovlig avverkning eller olovligt fiske. Ärendena var mellan byamän, 
mellan arrendator och torpare eller mellan bolag och bönder. Dessa ärenden är 
centrala för att besvara frågeställningarna om konflikter om naturresurser och 
kategoriseringen är ett sätt att operationalisera begreppet för att kunna studera 
frågorna.  

4.3 Översikt av ärenden i häradsrätterna 1864-1905 

Närmast följer en genomgång av de ärenden som behandlades under de ting som 
valts ut. Varje ting har analyserats separat. Det innebär att ärenden i Tabell 20 
för Gudmundrå häradsrätt och kommun, samt Tabell 21 för Sollefteå, Resele 
häradstätt och Junsele kommun, visar det totala antalet unika ärenden vid varje 
ting. Om ett ärende återkom flera gånger under ett och samma ting så har det 
räknats en gång. Återkom samma ärende vid mer än ett ting är de räknade som 
ett ärende vid varje ting som det behandlades.  

Antalet ärenden som behandlades vid varje ting varierade från knappt 50 stycken 
till nästan 200 ärenden. I Gudmundrå ökade antalet ärenden markant under 
perioden 1884-85 jämfört med de övriga två undersökningsperioderna. Under 
perioden 1904-05 kallades till sommarting vilket medförde att antalet 
behandlade ärenden vid varje ting blev färre (se antalet ärenden totalt för hela 
tinget i Tabell 20).366  

                                                             
365 Eriksson-Trenter (2002) s 75. Taussi Sjöberg (1980) s 250f. Gaunitz (1980) s 3ff. 
366 Dombok vid Gudmundrå vinterting 1884, AIa:75; Gudmundrå dombok vid höstting 1884 AIa:76; 
Gudmundrå dombok vid vinterting 1885 AIa:77; Dombok vid Gudmundrå höstting 1885 AIa:78; 
Dombok vid Gudmundrå vinterting 1904, AIa:113; Dombok vid Gudmundrå sommarting och höstting 
1904 AIa:114; Dombok vid Gudmundrå vinterting och sommarting 1905 AIa:115, Gudmundrå 
tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
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Vid tingen 1864-1865 behandlades endast enstaka ärenden där sågverksbolagen 
var en av parterna i målen. Dessa ärenden kunde behandlas vid flera gånger vid 
ett och samma ting utan att få ett slut (som tidigare diskuterat räknas ärendet 
som ett, om tinget återupptog förhandlingarna vid senare tillfällen under samma 
ting). Under hela perioden 1864-1905 behandlades konflikter där sågverksbolag 
var en part i målet av tingen vid 24 tillfällen i Gudmundrå och tolv tillfällen i 
Junsele, se Tabell 20 och Tabell 21. Det innebär inte att alla ärenden var unika 
eller att de berörde naturresurser. Det kunde finnas andra typer av ärenden där 
sågverksbolag var en part. Detta kommer att diskuteras längre fram i nästa 
avsnitt när de behandlade ärendena analyseras efter kategorier.  

Totalt under samtliga undersökningsperioder i båda kommunerna behandlades 
22 unika ärenden mellan sågverksbolag och lokalbefolkningen. Dessa ärenden 
hade olika karaktär och tillhörde olika kategorier. Nio ärenden gällde skulder, 
barnarbete, olycksfall i arbete, och ägande/nyttjanderätt. Ärenden behandlade i 
häradsrätterna diskuteras vidare i nästa avsnitt utifrån kategorier av ärenden. 

Under den undersökta perioden 1864-1906 fanns det 13 (av 22) ärenden som 
berörde naturresurskonflikter mellan lokalbefolkning och bolag i Gudmundrå 
och Junsele.367 I nästa kapitel diskuteras konflikter om naturresurser utifrån sin 
plats i sågverksbolagens produktionskedja, där samtliga 13 ärenden ingår. 

Under den första perioden 1864-65 fanns ett fåtal konflikter där sågverksbolag 
var en part bland de ärenden som behandlades av häradsrätterna i både 
Gudmundrå och Junsele. Under 1885 väcktes ett antal ärenden i Gudmundrå 
häradsrätt under våren och hösten. Vårens ärenden drog ut på tiden och därför 
ser det ut som ett uppsving av antal behandlade ärenden under hösten, men det 
var vårens ärenden som återkom.368  

                                                             
367 Dombok för Gudmundrå tingslag år 1864 AIa:45; Gudmundrå dombok för vårtinget 1865 AIa:46; 
Gudmundrå dombok för hösttinget 1865 AIa;47; Dombok vid Gudmundrå vinterting 1884, AIa:75; 
Gudmundrå dombok vid höstting 1884 AIa:76; Gudmundrå dombok vid vinterting 1885 AIa:77; 
Dombok vid Gudmundrå höstting 1885 AIa:78; Dombok vid Gudmundrå vinterting 1904, AIa:113; 
Dombok vid Gudmundrå sommarting och höstting 1904 AIa:114; Dombok vid Gudmundrå vinterting 
och sommarting 1905 AIa:115, Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
Domböcker vid ordinarie ting, 1864 AIa:108; Domböcker vid ordinarie ting, 1864 AIa:109; 
Domböcker vid ordinarie ting, 1865 AIa:110; Domböcker vid ordinarie ting, 1865 AIa:111, Sollefteå 
tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand; Dombok vid höstting med Resele tingslag 1884 
AIa:6; Dombok Resele tingslag 1885 AIa:7; Dombok för Resele vårting 1904 AIa:43; Dombok för 
Resele höstting1904 AIa:44, Dombok för Resele vårting 1905 AIa:45; Dombok för Resele höstting 
1905 AIa:46, Resele tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand.   
368 Gudmundrå dombok vid vinterting 1885 AIa:77; Dombok vid Gudmundrå höstting 1885 AIa:78; 
Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand.  
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Tabell 20. Antal behandlade ärenden i Gudmundrå häradsrätt 1864-1905 

 
 

1864 
vår 

1864 
höst  

1865 
vint. 

1865
höst 

1884
vint. 

1884
höst 

1885
vint. 

1885
höst 

1904
vint. 

1904
som.

1904
höst 

1905 
vår 

1905 
som. 

Totalt 
hela tinget 

62 78 48 58 192 194 164 123 114 111 85 79 79 

Totalt 
Gudmundrå 

32 23 41 32 85 78 92 61 75 99 74 51 45 

Ärenden 
bolag 

- - 1 1 1 1 6 7 1 - 3 2 1 

 
Källa: Dombok för Gudmundrå tingslag år 1864 AIa:45; Gudmundrå dombok för vårtinget 1865 
AIa:46; Gudmundrå dombok för hösttinget 1865 AIa;47; Dombok vid Gudmundrå vinterting 1884, 
AIa:75; Gudmundrå dombok vid höstting 1884 AIa:76; Gudmundrå dombok vid vinterting 1885 
AIa:77; Dombok vid Gudmundrå höstting 1885 AIa:78; Dombok vid Gudmundrå vinterting 1904, 
AIa:113; Dombok vid Gudmundrå sommarting och höstting 1904 AIa:114; Dombok vid Gudmundrå 
vinterting och sommarting 1905 AIa:115, Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i 
Härnösand.  

 

Tabell 21. Antal behandlade ärenden i Sollefteå och Resele häradsrätt 1864-
1905 

 
 

1864 
vår 

1864 
höst 

1865 
vår  

1865 
höst 

1884 
vår 

1884 
höst 

1885 
vår 

1885 
höst 

1904 
vår 

1904 
höst 

1905 
vår 

1905 
höst 

Totalt 
hela tinget 

202 206 217 189 212 62 200 110 157 116 127 93 
 

Totalt 
Junsele 

25 28 27 22 75 7 72 14 27 44 20 20 

Ärenden 
bolag 

- - 1 1 4 - 1 - - - 1 4 

 
Källa: Domböcker vid ordinarie ting, 1864 AIa:108; Domböcker vid ordinarie ting, 1864 AIa:109; 
Domböcker vid ordinarie ting, 1865 AIa:110; Domböcker vid ordinarie ting, 1865 AIa:111, Sollefteå 
tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand; Dombok vid höstting med Resele tingslag 1884 
AIa:6; Dombok Resele tingslag 1885 AIa:7; Dombok för Resele vårting 1904 AIa:43; Dombok för 
Resele höstting1904 AIa:44, Dombok för Resele vårting 1905 AIa:45; Dombok för Resele höstting 
1905 AIa:46, Resele tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand.   
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Konflikternas karaktär skiftade därför både över tid och rum. Innehållet vid 
undersökningsperiodens början handlade om rätten till egendom, ersättning vid 
överträdelse av sin nyttjanderätt samt åsidosatta kollektiva skyldigheter, för att 
längre fram handla mer om rätten till egendom och befogenheter för nyttjande. 
Vad ärenden hade gemensamt under hela undersökningsperioden var att de 
flesta ärenden i häradsrätterna var komplicerade och långdragna.   

Närmast kommer jag att mer ingående analysera de valda perioderna 1864-65, 
1884-85 samt 1904-05. Analysen bygger på de ärenden som behandlades inom 
de valda kommunerna och därför har tingets övriga behandlade ärenden 
uteslutits.  Konflikter om nyttjande och äganderätt kommer att vara i fokus i 
förhållande till andra ärendekategorier.  

4.4 Häradsrätterna 1864-1865  

Vid varje ting i Gudmundrå och Sollefteå häradsrätt behandlades ett trettiotal 
ärenden som omfattade Gudmundrå och Junsele. De privatekonomiska 
ärendena, som framförallt gällde skulder och testamenten, dominerade under 
hela tidsperioden för båda kommunerna. De utgjorde 55 procent av det totala 
antalet ärenden under perioden 1864-65 i Gudmundrå och 44 procent i Junsele 
under samma period.369  

Under perioden 1864-65 fanns två ärenden mellan lokalbefolkning och 
sågverksbolag, ett ärende i vardera kommun. Det ena berörde en skuld i 
Gudmundrå och det andra handlade om flottning i ett av Junseles vattendrag.370 
Dessa ärenden kommer att redogöras för i detta avsnitt, men först presenteras en 
övergripande beskrivning av ärenden mellan sågverksbolag och lokalbefolkning i 
Gudmundrå och Junsele.371    

                                                             
369 Dombok för Gudmundrå tingslag år 1864 AIa:45; Gudmundrå dombok för vårtinget 1865 AIa:46; 
Gudmundrå dombok för hösttinget 1865 AIa;47; Dombok vid Gudmundrå vinterting 1884, AIa:75; 
Gudmundrå dombok vid höstting 1884 AIa:76; Gudmundrå dombok vid vinterting 1885 AIa:77; 
Dombok vid Gudmundrå höstting 1885 AIa:78; Dombok vid Gudmundrå vinterting 1904, AIa:113; 
Dombok vid Gudmundrå sommarting och höstting 1904 AIa:114; Dombok vid Gudmundrå vinterting 
och sommarting 1905 AIa:115, Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
Domböcker vid ordinarie ting, 1864 AIa:108; Domböcker vid ordinarie ting, 1864 AIa:109; 
Domböcker vid ordinarie ting, 1865 AIa:110; Domböcker vid ordinarie ting, 1865 AIa:111, Sollefteå 
tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand; Dombok vid höstting med Resele tingslag 1884 
AIa:6; Dombok Resele tingslag 1885 AIa:7; Dombok för Resele vårting 1904 AIa:43; Dombok för 
Resele höstting1904 AIa:44, Dombok för Resele vårting 1905 AIa:45; Dombok för Resele höstting 
1905 AIa:46, Resele tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand.   
369 Gudmundrå dombok vid vinterting 1885 AIa:77; Dombok vid Gudmundrå höstting 1885 AIa:78; 
Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
370 §42 hösten 1864, Dombok för Gudmundrå tingslag år 1864 AIa:45;  § 31 och § 60, Gudmundrå 
dombok för vårtinget 1865 AIa:46; § 55 Gudmundrå dombok hösttinget 1865 AIa;47, Gudmundrå 
tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
371 Dombok för Gudmundrå tingslag år 1864, AIa:46; Gudmundrå dombok för vårtinget 1865 AIa:45; 
Gudmundrå dombok för hösttinget 1865 AIa;47, Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet 
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Tabell 22 visar att antalet ärenden som gällde skulder visserligen varierade 
mellan tingen i Gudmundrå, men det var totalt sett den dominerande kategorin. 
De flesta ärenden gällde relationerna mellan handelsidkare och torpare eller 
bönder, men det fanns också ärenden som rörde skulder mellan olika eller 
enskilda bönder. Det kunde vara att en person inte fått ersättning för utfört 
arbete, eller att den andra parten inte betalat arrendet.372  

 

 

                                                             
i Härnösand; Domböcker vid ordinarie ting, 1864, AIa:108; Domböcker vid ordinarie ting, 1864 
AIa:109; Domböcker vid ordinarie ting 1865 AIa:110; Domböcker vid ordinarie ting 1865 AIa:111, 
Sollefteå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
372 Se till exempel § 5, § 6, § 19 eller § 32, Dombok vid Gudmundrå tingslag 1865 AIa:46 Gudmundrå 
tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 

Tabell 22. Antal rättsliga ärenden inom Gudmundrå kommun 1864-1865 

 
1864 

vår 
1864 
höst 

1865 
vår 

1865 
höst 

Behandlade ekonomiska ärenden 
Barnuppfostringsbidrag 1 1 4 2 
God man/Förmyndare 1 - 1 - 
Konkurs - 1 - - 
Skuld 10 6 15 7 
Testamente och bouppteckning 3 3 6 1 

Mål under allmänt åtal 

Barnamord 1 - - - 
Bedrägeri - 1 - 1 
Hemfridsbrott 4 - - - 
Misshandel/olovligt tillgrepp 1 2 4 2 
Olovlig handel 1 1 - - 
Skadegörelse/störning 1 - - - 
Utebliven part - 1 - - 
Väghållning & ö. kommunala åtaganden - 1 2 - 
Ärekränkning 1 1 - 1 
Ägande/nyttjanderätt 8  5  9 2 

Källa: Dombok för Gudmundrå tingslag år 1864 AIa:45; Gudmundrå dombok för vårtinget 1865 
AIa:46; Gudmundrå dombok för hösttinget 1865 AIa;47, Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, 
Riksarkivet i Härnösand. 
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Ett exempel på ett mål som gällde skuld utspelade sig vid Gudmundrå höstting 
1864 då Jon Clemensson i Fiskja stämde bruksdisponenten i Kramfors, Robert 
Bagge. Clemensson påstod att han hade fått en oriktig debitering från Bagge. 
Debiteringen gällde en skuldfordran för spannmålsuttag, tre tunnor korn som 
tagits ut under februari år 1858, där Clemensson hävdade att Bagge skrivit upp 
kostnaderna och därmed Clemenssons skuld. Ärendet bordlades och 
förhandlingarna återupptogs vid vintertinget under tidiga 1865 och fortsatte till 
hösttinget i december 1865. Efter att svarande Robert Bagge svurit i rätten att 
denna notering i räkenskaperna och debitering var riktig, förlorade Clemensson 
målet.373  

När det gäller andelen ärenden under allmänt åtal i Gudmundrå, utgjorde dessa 
ungefär hälften av det totala antalet ärenden för perioden 1864-65.  Den mest 
förekommande ärendekategorin gällde frågor om ägande och nyttjanderätt. De 
stod för nästan hälften av alla ärenden under allmänt åtal. Under perioden 1864-
1865 utgjorde kategorin ”ägande/nyttjanderätt” i genomsnitt 22 procent av de i 
tinget totalt behandlade ärendena.374  

Under perioden 1864-65 fanns inga ärenden mellan lokalbefolkning och 
sågverksbolag i Gudmundrå. Det största antalet konflikter fanns mellan enskilda 
jordägare eller mellan arrendator och torpare. Dessa konflikter handlade om 
rättigheter till torp, ersättning för avhysning eller arvstvister. Dessutom fanns 
tvister om nyttjande av kollektiv mark samt ansvar för vissa gemensamma 
funktioner. Även om den största delen av marken var i privat ägo fanns det 
fortfarande kollektiva funktioner som allmänningar, vägar och stängel som skulle 
förvaltas. Konflikterna om dessa kollektiva funktioner handlade om parternas 
skyldigheter och ansvar för vägar, stängsel och grindar. Ofta gällde det en 
överenskommelse om ansvarsfördelning som inte följts och som därför medfört 
merkostnader för en av parterna. I regel krävde den kärande parten ekonomisk 
kompensation från den svarande.375  

Nästan häften av alla ärenden under perioden 1864-65 i Junsele var ekonomiska 
ärenden. Bland dessa utgjordes mer än hälften ärenden av skulder.376 De mål som 
kategoriserats som mål under allmänt åtal var dominerande av ärenden inom 

                                                             
373 § 42, Dombok vid Gudmundrå tingslag 1864 AIa:45 Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, 
Riksarkivet i Härnösand. 
374 Dombok för Gudmundrå tingslag år 1864 AIa:45; Gudmundrå dombok för vårtinget 1865 AIa:46; 
Gudmundrå dombok för hösttinget 1865 AIa;47, Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet 
i Härnösand. 
375 Dombok för Gudmundrå tingslag år 1864 AIa:45; Gudmundrå dombok för vårtinget 1865 AIa:46; 
Gudmundrå dombok för hösttinget 1865 AIa;47, Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet 
i Härnösand. 
376 Domböcker vid ordinarie ting 1864 AIa:108; Domböcker vid ordinarie ting 1864 AIa:109; 
Domböcker vid ordinarie ting 1865, AIa:110; Domböcker vid ordinarie ting 1865, AIa:111, Sollefteå 
tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
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kategorin ”ägande/nyttjanderätt”. Under perioden 1864-1865 berörde i 
genomsnitt ungefär 35 procent av alla behandlade ärenden vid varje ting frågor 
om ägande och nyttjanderätt. Bland dessa ärenden behandlades till exempel 
frågor om olovligt mulbete, ersättning för foderuthämtning och rätt till foder. I 
merparten av alla ärenden inom denna kategori var bönder både svarande och 
kärande. Exempelvis var Holaforsens byamän stämda av ett flertal bönder i ett 
ersättningsmål i Gårdselehöjden angående en hägnad mellan byarnas.377 Dessa 
två byar befann sig på två olika sidor om kommungränsen men tillhörde samma 
tingslag och hade delat ansvar för  hägnaden. Bönderna i Gårdselehöjden, Junsele 
ansåg att bönderna i Holaforsen hade misskött sitt ansvar. Tre andra ärenden i 
Junsele 1864 berörde äganderätt till egendom vid arvsskiften eller vid 
avhysningar av torpare från torp. Dessa ärenden löpte ofta på under flera ting. 
Det fanns många intressanta ärenden i häradsrätten som berörde 
lokalbefolkningens rätt till nyttjande och ägande av resurser.  

Ett av dessa ärenden hade sin grund i den lokala resursfördelningen. Laga skiftet 
hade påverkat ägandeförhållandena i Edens by och möjligheterna att nyttja mark 
var förändrade efter de nya gränsdragningarna. Edens laga skifte ägde rum 1859 
och efter skiftet uppstod konflikter mellan några grannar om rätten till 
odlingsjord, foder och bete. Bonden Daniel Danielsson i Eden kallade Anders 
Danielsson, Christoffer Svensson och änkan Christina Olofsdotter till 
häradsrätten 1864 för att reda ut förlusten av korn och halm som han gått miste 
om efter skiftesförrättningen. Rätten dömde att det fanns en orättvisa i hur 
resurser fördelats under skiftet. Han skulle därför få ersättning som 
kompensation för varje höstskörd räknat från laga skifte år 1859.378  

I ett annat ärende hade delägarna till en husbehovsmjölkvarn i Umån hade stämt 
Nils Olof Olsson i Omsjö och Erik Andersson i Tallnäset i Lidens socken i Sollefteå 
höstting år 1865. Delägarna till kvarnen var hemmanhörande i Mo by och 
Lillegård i Junsele. Kvarnen var belägen vid ett vattendrag och strömfall vid Mo 
bys skatteskog. I åtalet som kvarnägarna  väckt mot Olsson och Andersson 
framgick det att kvarnen blivit skadad, vilket även gällde den bro som löpte till 
kvarnen från fastlandet samt en del av kvarnrännan. I 90 dagar hade kvarnen 
därför stått stilla på grund av att  som de kärande återberättade, Olofsson och 
Andersson på ett vårdslöst sätt hade flottat flera tusen timmer för Härnösands 
ångsågs räkning från Gösingen, genom Umån och vidare till Ångermanälven. 

                                                             
377 §59, Dombok vid Sollefteå tingslags lagtima höstting år 1864, AIa:109, Sollefteå tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
378 §§ 13 och 31, Dombok vid Sollefteå tingslag lagtima vårting 1865, AIa: 108. Sollefteå tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
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Eftersom häradsrätten önskade höra fler vittnen, däribland Härnösands ångsåg 
blev åtalet i hösttinget bara början på rättegångsprocessen.379    

1865 åtalade bymän i Tara handlaren Myrén i Resele för intrång på bymännens 
nyttjanderätt av vattnet. Handlaren var part i åtalet eftersom han hade bedrivit 
flottning i Röån och Taraån. Parterna hade olika intressen av vattnet. Byborna 
hade bland annat en kvarn som skulle förses med vatten. Handelsmannen ville 
flotta timmer.380 Ärendet är ett exempel på hur flottningen reglerades innan 1880 
då ett samlat regelverk hade fastställts. Vidare analys av konflikter i samband 
med timmertransporterna görs i nästa kapitel. Övriga ärenden i Junsele under 
perioden 1864-65 hade en spridning mellan olika kategorier: tvister mellan ägare 
av kronohemman, skulder till handlare, olovlig försäljning av spritdrycker och 
lotteri, stöld av kvarnsten och oklar äganderätt till foder.381  

 

                                                             
379 § 45, Dombok vid Sollefteå tingslags lagtima höstting år 1864, AIa:109, Sollefteå tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
380 § 71, Dombok vid Sollefteå tingslag lagtima vårting 1865,. AIa: 108. Sollefteå tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
381 §§ 22, 41, 46, och 161 Dombok vid Sollefteå tingslags lagtima höstting år 1864, AIa:109, Sollefteå 
tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 

Tabell 23. Antal rättsliga ärenden inom Junsele kommun 1864-1865 

  1864 
vår 

1864 
höst 

1865 
vår 

1865 
höst 

Behandlade ekonomiska ärenden  

Barnuppfostringsbidrag - - 1 1 
God man/Förmyndare 4 - 4 1 
Konkurs - - 1 3 
Skuld 4 5 7 6 
Testamente 4 3 1 - 

Mål under allmänt åtal  

Misshandel/olovligt tillgrepp 3 3 1 2 
Olovlig handel 2 4 3 1 
Stöld - 1 - - 
Väghållning & ö kommunala åtaganden - 2 1 - 
Ärekränkning 1 - - - 
Ägande/nyttjanderätt 9 10 8 8  

Källa: Domböcker vid ordinarie ting 1864 AIa:108; Domböcker vid ordinarie ting 1864 AIa:109; 
Domböcker vid ordinarie ting 1865 AIa:110; Domböcker vid ordinarie ting 1865 AIa:111, Sollefteå 
tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
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4.5 Häradsrätterna 1884-1885 

Det fanns en stor variation mellan de olika tingen i hur många ärenden som 
behandlades under perioden 1884-85. Under hösttingen i Resele häradsrätt var 
det enbart sju ärenden år 1884. Under år 1885 var det 14 ärenden som berörde 
Junsele kommun. För övriga ting under samma undersökningsperiod 
behandlades mellan 60 och 90 ärenden i Gudmundrå eller Junsele. Bland de 
privatekonomiska ärendena var det fortsättningsvis skulder som dominerade. 
Bland mål under allmänt åtal fanns ett stort antal ärenden i kategorierna olovlig 
handel, misshandel/olovlig tillgrepp och ägande/nyttjanderätt. Inom 
Gudmundrå behandlades åtta ärenden mellan sågverksbolag och 
lokalbefolkning. I Junsele fanns det under samma undersökningsperiod två 
ärenden mellan lokalbefolkning och sågverksbolag.382 Av dessa totalt tio ärenden 
berörde sju konflikter om naturresurser. Övriga ärenden handlade om utebliven 
lön, ansökan om lagfart och konkursfordran, se Tabell 25.383  

Under perioden 1884-85 dominerade skulder bland de ekonomiska ärendena i 
Gudmundrå, se Tabell 24. Dessa utgjorde över hälften av de ekonomiska 
ärendena under perioden och en fjärdedel av de totala antalet ärenden. I många 
av dessa ärenden var handlare och grossister en eller båda parterna i målet. Ett 
av dessa ärenden handlade om ett timmerköp som Frånö aktiebolag gjort i Fjäll, 
i Resele socken, år 1875. Ärendet blev komplicerat därför att det åtalade bolaget 
hävdade att kontrakten varit personbundna mellan säljande och köpande part. 
Dessa kontrakt öppnade upp för olika tolkningar. Meningsskiljaktigheterna som 
uppstod togs därför till häradsrätten för att redas ut.384   

I Gudmundrå rörde hälften av alla ärenden under allmänt åtal frågor om olovlig 
försäljning av sprit, öl och maltdrycker. Mer specifikt innebar det hembränning, 
personer som sålt alkohol utan tillstånd eller handlare som hade tillstånd men 
sålt under söndagar eller andra helgdagar. Med alkoholförtäring följde också ofta 
misshandel, vilket var en vanligt förekommande åtalspunkt i Gudmundrå. Många 
av dessa misshandelsåtal var lokaliserade till Lunde, en plats där många båtar låg 
i hamn och därmed skapades en naturlig samlingsplats för många människor.385  

                                                             
382 Dombok vid Gudmundrå Vinter Ting 1884, AIa:75; Gudmundrå dombok vid Höst Ting 1884, 
AIa:76; Gudmundrå dombok vid Vinter Ting 1885, AIa: 77; Dombok vid Gudmundrå Höst Ting 1885, 
AIa:78, Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
Dombok vid höstting med Resele tingslag 1884, AIa:6; Dombok Resele tingslag 1885, AIa:7, Resele 
tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand.   
383 § 31 Gudmundrå dombok vid Höst Ting 1884, AIa:76; §§ 47 och 49 Gudmundrå dombok vid Vinter 
Ting 1885, AIa: 77; § 61 Dombok vid Gudmundrå Höst Ting 1885, AIa:78, Gudmundrå tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
384 §78, Dombok vid Gudmundrå tingslag 1884 AIa:75, Riksarkivet i Härnösand. 
385 Dombok Resele tingslag 1885, AIa:7, Resele tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet Härnösand. 
Dombok vid Gudmundrå tingslag 1885 AIa:77, Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i 
Härnösand. 
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Flottningen av timmer kunde också orsaka konflikter. Den krävde utrymme och 
anpassningar av vattendrag. Timrets bark kunde dessutom orsaka 
föroreningar.386  Inom kategorin om ägande/nyttjande fanns ett antal 
naturresurskonflikter mellan sågverksbolag och lokalbefolkning. Dessa handlade 
om äganderätt till fiskevatten, vägdelning samt en konflikt kring köpt timmer.387 
Dessa ärenden beskrivs mer ingående i nästa kapitel om naturresurskonflikter i 
sågverksindustrins produktionskedja. 

 

                                                             
386 Åström (1899) s 123f. Se till exempel diskussion i nästa kapitel om Hummelviken om barkning där 
allmänna åklagaren väckte åtal mot ett sågverksbolag i Gudmundrå häradsrätt 1884. 
387 §50 Gudmundrå dombok vid Vinter Ting 1885, AIa:77, § 31 Dombok vid Gudmundrå Höst Ting 
1885, AIa:78; § 30 Gudmundrå dombok vid Vinter Ting 1886, AIa:79; § 17 Dombok vid Gudmundrå 
höstting 1886, AIa:79; § 11 Gudmundrå dombok vid vinterting 1887, AIa:80; § 5, Dombok med 
lagtima sommartinget med Gudmundrå tingslag 1887, AIa:81, Gudmundrå tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 

Tabell 24. Antal rättsliga ärenden inom Gudmundrå kommun 1884-1885 

 
1884 

vår 
1884 
höst 

1885 
vår 

1885 
höst 

Behandlade ekonomiska ärenden 
Barnuppfostringsbidrag 1 1 1 1 
God man/Förmyndare 2 2 1 - 
Fattigvård - - 1 - 
Konkurs 3 2 2 3 
Skuld 18 15 27 21 
Skatt 3 2 1 - 
Testamente och bouppteckning 2 7 7 2 

Mål under allmänt åtal 

Bedrägeri 1 1 1 1 
Misshandel/olovligt tillgrepp 7 8 10 7 
Olovlig handel 31 28 20 15 
Skadegörelse/störning 7 2 2 - 
Utebliven part - 1 2 - 
Väghållning & ö. kommunala åtaganden - - 4 1 
Äktenskapsskillnad - 1 1 3 
Ärekränkning 2 1 1 1 
Ägande/nyttjanderätt 8 7 11 6 

Källa: Dombok vid Gudmundrå vinterting 1884, AIa:75; Gudmundrå dombok vid höstting 1884, 
AIa:76; Gudmundrå dombok vid vinterting 1885, AIa: 77; Dombok vid Gudmundrå höstting 
1885, AIa:78; Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
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Hälften av samtliga ärenden som berörde Junsele i Resele häradsrätt under 
perioden 1884-85 var privatekonomiska, det vill säga 83 av 166 ärenden.388 Bland 
de privatekonomiska ärendena var testamentesärenden och skulder de 
dominerande kategorierna vid häradsrätten Junsele. Under våren 1885 
behandlades ett stort antal ärenden som rörde förmyndare. Rätten hade samlat 
ihop en stor mängd liknande ärenden för att avverka dem samtidigt. Därför 
behandlades 42 ärenden om förmyndare i tinget under våren 1885, se Tabell 
25.389   

Det fanns en stor dominans av ärenden under kategorin ”väghållning och 
kommunala åtaganden” bland de mål som behandlades under allmänt åtal. 
Anledningen till detta var att det under våren 1884 väcktes åtal mot ett stort antal 
hemmansägare i Junsele. De hade inte anmält giltig anledning till sin frånvaro 
vid släckningen av en skogsbrand som pågick i området under juli 1883. Elden 
hade härjat i skogarna under flera dagar. De flesta personer fick omedelbart böter 
enligt 15 kap 4§ i Byggningabalken. Men några ärenden sköts även upp och rätten 
fastställde giltig frånvaro i några fall för vissa med hänsyn till ålderdom.390  

I kategorin ”ägande/nyttjanderätt” fanns totalt 14 ärenden. Bland dessa fanns ett 
ärende mellan den lokala åklagaren Kallin som väckt åtal mot en skomakare och 
en hemmansägare. Kallin anklagade dem för olovligt sikfiske i Ångermanälven. I 
ett annat ärende stämde en hemmansägare i Krånge en annan hemmansägare för 
att denna olovligen hade kört över hans privata ägor.391 Dessa två ärenden kan 
ses som exempel på konflikter som uppstod om nyttjande av naturresurser när 
äganderätten var på väg att formaliseras.  

Inom samma kategori fanns ärenden mellan lokalbefolkning och sågverksbolag 
som berörde hur skogen skulle användas. Som allmän åklagare hade länsman 
Kallin år 1885 stämt Ahnlund, inspektor på Härnösands ångsåg. Konflikten 
kretsade kring avverkning på ett skogsparti i Tarasjöberg som bolaget menade att 
de hade rätt till enligt kontrakt med hemmansägaren Salomonsson. Bolaget töjde 
emellertid på kontraktspunkterna. I rätten hävdade Kallin att träd med lägre 
dimension än tillåtet hade avverkats, vilket bolaget nekade till.392 Konflikten är 
ett exempel på hur bolagen tänjde på gränserna för vad som rymdes inom 

                                                             
388 Dombok vid Gudmundrå vinterting 1884, AIa:75; Gudmundrå dombok vid höstting 1884, AIa:76; 
Gudmundrå dombok vid vinterting 1885, AIa:77; Dombok vid Gudmundrå höstting 1885, AIa:78; 
Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
389 Se Dombok med vårtinget med Resele tingslag 1885, AIa:7, Resele tingslags häradsrättsarkiv, 
Riksarkivet i Härnösand.   
390 Se till exempel § 27, Dombok med vårtinget med Resele tingslag år 1884, AIa:5, Resele tingslags 
häradsrättarkiv, Riksarkivet Härnösand. 
391 §§ 6, 31, 42 Dombok med vårtinget med Resele tingslag 1885, AIa:7, Resele tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand.   
392 § 75, 16 mars, Dombok med vårtinget med Resele tingslag år 1885, AIa:7, Resele tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet Härnösand. 
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lagstiftningen. Denna konflikt och fler av denna typ, där lagar och förordningar 
testas, behandlas i nästa kapitel.  

Under perioden 1884-85 uppstod även konflikter mellan sågverksbolag och 
lokalbefolkning gällande avverkningar och flottning. Bolagen och 
lokalbefolkningen hade olika intressen av älvarna och olika syn på hur de skulle 
nyttjas. När bolagen ökade sin flottningsaktivitet växte konkurrensen om vattnet. 
Geografiskt utspelades sig dessa konflikter i områden bortom sågverkens 
lokalisering, men både avverkning och flottning ingick i sågverksindustrins 
aktiviteter.393 I nästa kapitel studeras därför dessa konflikter utifrån ett 
sammanhang där sågverksindustrins aktiviteter delas in efter deras placering i 
produktionskedjan. Först ska dock undersökningen av den sista perioden 
presenteras. 

 

                                                             
393 Dombok vid höstting med Resele tingslag 1884, AIa:6; Dombok Resele tingslag 1885, AIa:7, Resele 
tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand.   

Tabell 25. Antal rättsliga ärenden inom Junsele kommun 1884-1885 

  1884 
vår 

1884 
höst 

1885 
vår 

1885 
höst 

Behandlade ekonomiska ärenden 

Barnuppfostringsbidrag - - 1 - 
God man/Förmyndare 3 - 42 - 
Konkurs 2 - 1 3 
Skuld 7 1 3 5 
Testamente 7 1 6 3 

Mål under allmänt åtal 

Bedrägeri och kvacksalveri - - 1 1 
Hemfridsbrott 1 2 - - 
Misshandel 1 1 1 1 
Olovlig handel 13 2 5 1 
Skadegörelse och störning - - 2 - 
Väghållning & kommunala åtaganden 36 - - - 
Äktenskapsskillnad 1 - 2 - 
Ägande/nyttjanderätt 5 - 7 2 

Källa: Dombok vid höstting med Resele tingslag 1884, AIa:6; Dombok Resele tingslag 1885,
AIa:7, Resele tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand.   
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4.6 Häradsrätterna 1904-1905 

Antalet ärenden som omfattade Gudmundrå och Junsele och behandlades av 
tingen 1904-05 varierade i antal. I Gudmundrå var det mellan 50 och 100 och för 
Junsele ungefär mellan 20 och 40 ärenden.394 

 

                                                             
394 Dombok vid Gudmundrå vinterting 1904, AIa:113; Dombok vid Gudmundrå sommarting och 
höstting 1904, AIa:114; Dombok vid Gudmundrå vinterting och sommarting1905, Aia:115, 
Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. Dombok för Resele vårting 1904, 
AIa:43; Dombok för Resele höstting1904, AIa: 44, Dombok för Resele vårting 1905, AIa: 45; Dombok 
för Resele höstting 1905, AIa:46, Resele tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand.   

Tabell 26. Antal rättsliga ärenden inom Gudmundrå kommun 1904-1905 

 
1904 

vår 
1904 

sommar 
1904 
höst 

1905 
vår 

1905 
sommar 

Behandlade ekonomiska ärenden  
 

Barnuppfostringsbidrag 5 3 1 3 2 

God man/Förmyndare 2 - 3 - 2 

Fattigvård 1 - - - - 

Konkurs 3 - 2 2 1 

Skuld 20 33 26 20 17 

Testamente och bouppteckning 9 9 4 3 3 

Mål under allmänt åtal  

Barnarbete - - 1 - - 

Bedrägeri - 2 2 1 - 

Djurplågeri 1 - - - - 

Hemfridsbrott 1 - 3 - - 

Livsmedelsinspektion 4 1 - - - 

Misshandel/olovligt tillgrepp 3 5 1 - 2 

Olovlig handel 14 10 14 11 7 

Olycksfall i arbete - - 1 1 1 

Skadegörelse/störning 4 3 11 7 7 

Utebliven part - - 1 1 - 

Väghållning & ö. kommunala 
åtaganden 

2 21 - - - 

Äktenskapsskillnad 3 3 2 1 - 

Ärekränkning 3 - - 1  - 

Ägande/nyttjanderätt - 1 1 0 3 

Källa: Dombok vid Gudmundrå vinterting 1904, AIa:113; Dombok vid Gudmundrå sommarting
och höstting 1904, AIa:114; Dombok vid Gudmundrå vinterting och sommarting1905, Aia:115,
Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand.  
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I Gudmundrå fortsatte skulder att dominera bland de ekonomiska ärendena (se 
Tabell 26). Skulderna var av olika karaktär. De kunde vara mellan handlare och 
kunder, olika privata lån eller skulder för rättegångskostnader för tidigare väckta 
mål i häradsrätten. De ekonomiska ärendena var något fler än de mål som föll 
under allmänt åtal.395  

Bland mål under allmänt åtal var det som tidigare en dominans av ärenden i 
kategorin ”olovlig handel”.  Utöver olovlig handel var det fortsatt vanligt att 
alkohol var inblandat i ärenden som berörde misshandel och olovligt tillgrepp. 
Alkohol förekom även inom kategorin skadegörelse/störning. Hösten 1904 ökade 
dessa ärenden då tio personer blev åtalade för fylleri vid hamnen i Lunde under 
maj och juni 1904. Många av dessa personer kom från andra platser än 
Gudmundrå kommun, men skadegörelsen hade inträffat i kommunen och därför 
väckte polismannen Nilsson åtal i Gudmundrå härad. Samtliga personer fick 
böter direkt eller vid nästa ting våren 1905.396 Ett stort antal ärenden under 
sommaren 1904 gällde väghållning och kommunala åtaganden. Exempelvis hade 
20 personer uteblivit från mönstringen till Kramfors municipalsamhälles 
brandkår.397 

De konflikter med sågverksbolag som togs upp i häradsrätten under perioden 
1904-05 understryker Gudmundrås karaktär av en industrikommun. 
Sågverksbolagen var stora arbetsgivare i kommunen. De konflikter som uppstod 
i produktionskedjans sista led, i sågverksorterna, hade därför en annan karaktär 
än naturresurskonflikterna i de tidigare leden. Konflikterna framhävde regionens 
industrikaraktär och hade ofta en mer arbetsrättslig prägel. En sådan konflikt 
ägde rum mellan smeden Anders Forsman och Frånö Nya Aktiebolag. Forsman 
krävde ersättning för en skada. Forsman hade ramlat när han bar tungt 1898. 
Han hade slagit i axel, bröstet och huvudet. Efter olyckan hade han näsblod, yrsel, 
konstant värk i huvud och axlar och susning öron. Han hade fått en ersättning 
genom den kollektiva försäkringen som bolaget hade för sina anställda. Läkare 
hade fastställt 1903 att han hade 25 % invaliditet efter olyckan och att han led av 
traumatisk neuros (som idag kallas för posttraumatisk stress), reumatism och 
anemi.  I rätten visade Forsman upp ett läkarintyg som styrkte att han hade värk 
i ryggen och svårt att utföra sitt arbete efter den inträffade olyckan. I april 1903 
var Forman med i en ny olycka och vill nu att häradsrätten skulle utreda hans 
ersättning då han inte kunnat arbeta sedan dess och var i behov av behandling 

                                                             
395 Dombok vid Gudmundrå vinterting 1904, AIa:113; Dombok vid Gudmundrå sommarting och 
höstting 1904, AIa:114; Dombok vid Gudmundrå vinterting och sommarting1905, Aia:115, 
Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
396 Se till exempel §§ 50-55 Dombok vid Gudmundrå höstting 1904, AIa:114, Gudmundrå tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
397 Dombok vid Gudmundrå vinterting och sommarting1905, Aia:115, Gudmundrå tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
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för sin värk.398 Ärendet kunde inte avslutas i rätten under sommaren 1905, utan 
drog ut på tiden eftersom fler vittnen skulle höras innan häradsrätten kunde fatta 
beslut. 

Under hösten 1904 fanns det vidare två ärenden som behandlade barnarbete vid 
sågverken. Den kärande parten var Tage Blixtberg, tillförordnad länsman i 
Gudmundrå distrikt. Vid det första ärendet åtalade Blixtberg disponent Otto 
Gravelius som ledamot i styrelsen för Sandvikens sågverks Aktiebolag. Gravelius 
anklagades för att ha låtit den 12-åriga Johan Söderström arbeta 10 timmar om 
dygnet istället för de lagliga sex timmarna för barn. I det andra ärendet stämde 
Tage Blixtberg konsul Paul Buchradt från Kramfors, som ledamot för Utansjö 
Cellulosa Aktiebolags styrelse. Bolaget hade låtit minderåriga kvinnor arbeta tio 
till elva timmar dagligen. Utfallet för dessa båda ärenden blev att sågverksbolagen 
ansågs vara skyldiga till lagbrott och fick böta 25 kronor per åtal.399  

Inga ärenden om konflikter mellan lokalbefolkning och sågverksbolag om 
naturresurser i Gudmundrå kommun fanns i häradsrätten 1904-1905. Dessa år 
fanns dock också liten andel ärenden som kan hänföras till kategorin 
”ägande/nyttjanderätt”. Dessa ärenden gällde arrenden.  

Under perioden 1904-05 var det återigen skulder som dominerade de 
privatekonomiska ärendena inom Junsele kommun i Resele häradsrätt. De stod 
för nästan hälften av alla ärenden (se Tabell 27). Bland de ekonomiska ärendena 
fanns det även ett antal ärenden som behandlade barnafödande eller 
barnuppfostringsbidrag. Det innebar att ogifta mödrar gick till rätten för att kräva 
underhåll för så kallade oäkta barn (barn som var födda utom äktenskap). Detta 
kunde leda till en långdragen process om fadern inte ville erkänna faderskapet.400  

I Junsele fanns 22 ärenden i kategorin ”ägande/nyttjanderätt” under perioden 
1904-05. Vid 14 tillfällen handlade det om konflikter mellan bönder och gällde till 
exempel rätten till mark eller torp, eller om klander av arvskifte. Vid åtta tillfällen 
var ett sågverksbolag, eller en företrädare för dessa bolag, den ena parten i målet. 
Den andra parten var antingen en åklagare eller bönder. Några av dessa ärenden 
återkom flera gånger under perioden 1904-05. Bland dessa åtta ärenden fanns 
det fem unika konflikter om ägande- och nyttjanderätt.401  

                                                             
398 §78, Dombok vid Gudmundrå Tingslag HT 1904, AIa:114 och § 64, Dombok vid Gudmundrå 
sommarting 1905, AIa:115, Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
399 §§ 36 och 37, Dombok vid Gudmundrå höstting 1904, AIa:114, Gudmundrå tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. §72 saknas bland mina bilder.  
400 Se till exempel § 9 Dombok för Resele vårting 1905 AIa:45; eller § 15 Dombok för Resele höstting 
1905 AIa:46, Resele tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand.   
401 Se till exempel §§ 28, 79 eller 101 Dombok för Resele vårting 1905, AIa:45; Resele tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand.   
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De rättsliga konflikterna var komplicerade. Ofta handlade det om flera 
överlappande lager av rättigheter som stod emot varandra. En analys av dessa 
ärenden i relation till sågverksbolagens produktionskedja följer i nästa kapitel.  

 

 

Tabell 27. Antal rättsliga ärenden inom Junsele kommun 1904-1905 

  1904 
vår 

1904 
höst 

1905 
vår 

1905 
höst 

Behandlade ekonomiska ärenden 

Barnuppfostringsbidrag 2 3 4 2 
God man/Förmyndare - 7 - 1 
Fattigvård - - - 1 
Konkurs 4 - - - 
Skuld 7 12 3 
Testamente - 3 2 1 

Mål under allmänt åtal 

Bedrägeri och kvacksalveri - 1 1 - 
Djurplågeri 1 4 1 - 
Hemfridsbrott - - 4 2 
Misshandel - 4 - 2 
Olovlig handel 1 1 1 2 
Stöld - - 1 - 
Skadegörelse och störning 3 5 - - 
Väghållning & ö kommunala åtaganden - - - 1 
Äktenskapsskillnad 1 - - 1 
Ärekränkning 1 - - - 
Ägande/nyttjanderätt 8 4 4 7 

Källa: Dombok för Resele vårting 1904 AIa:43; Dombok för Resele höstting 1904 AIa:44, 
Dombok för Resele vårting 1905 AIa:45; Dombok för Resele höstting 1905 AIa:46, Resele 
tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 



 

126 

4.7 En analys av häradsrätten som konfliktarena för 
naturresurser 

Tidigare forskning har visat att häradsrätterna är relevanta att undersöka som en 
arena där konflikter om naturresurser hanterades.402 Enligt Erikson-Trenter var 
markresurserna för bete och slåtter, samt skogen 1860-talets mest 
konfliktrelaterade resurser i häradsrättsprotokollen. Hon tolkar det som ett 
uttryck för hur aktörerna uppfattade sina möjligheter att nyttja normer och 
lagar.403 I häradsrätten behandlades konflikter mellan parter i ett formellt 
regelverk. Häradsrättens uppgift var att hitta en lösning på konflikten genom att 
höra parterna och vittnen. Det här kapitlet har specifikt undersökt förekomsten 
av konflikter om naturresurser mellan lokalbefolkning och sågverksindustrin och 
hur de förhöll sig till övriga ärenden som häradsrätten tog upp. Detta har gjorts 
genom analys av de ärenden som hanterades av häradsrätterna under valda år. 
Ärendena har kategoriserats efter kriterier som riktat speciell uppmärksamhet 
mot ärenden som rör frågor om nyttjande/äganderätt. 

Under den första undersökningsperioden 1864-65 gällde 24 av 108 behandlade 
ärenden kategorin nyttjande/äganderätt i Gudmundrå.  I Junsele var antalet 
ärenden inom samma kategori 35 av 104 stycken. Både i Junsele och i 
Gudmundrå var andelen ärenden inom kategorin under dessa år; mellan 20 
procent och 33 procent. Är det en hög eller låg andel? Det är givetvis svårt att 
svara generellt på, men av de tre undersökningsperioderna var detta den högsta 
andelen nyttjande/äganderättskonflikter. 

Vi ser att redan under perioden 1884-85 hade andelen ärenden inom kategorin 
nyttjande/äganderätt minskat i Gudmundrå till drygt tio procent, eller 32 av 280 
behandlade ärenden vid tingen. Under den sista undersökningsperioden, åren 
1904-1905, hade andelen ärenden inom nyttjande/äganderätt sjunkit till en och 
en halv procent, eller 5 av 335 ärenden i Gudmundrå. I Junsele var andelen 
ärenden inom kategorin nyttjande/äganderätt drygt sju procent 1884-85, och 
andelen ökade till 23 procent under perioden 1904-05. 

Resultaten motsvarar inte helt den förväntade utvecklingen som låg till grund för 
urvalet av år. Förväntningen var att antalet konflikter mellan sågverksbolag och 
lokalbefolkning skulle öka och förändras över tid. Den första perioden 1864-65 
var under industrialiseringens första fas. Förväntat var relativt många mål där 
det rådde osäkerhet om vilka regler som gällde. Resultatet visade att det bara 
fanns ett mål om en fordran i Gudmundrå och en konflikt i Junsele om flottning 
där Kramfors aktiebolag omnämndes som flottningsidkare men var inte någon av 

                                                             
402 Taussi Sjöberg (1988) s 257; Ågren (1992) s 20ff; Eriksson-Trenter (2000) s 71ff; Larsson (2016) s 
1100ff. 
403 Eriksson-Trenter (2000) s 71ff. 
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huvudparterna i stämningsansökan. Vid det andra nedslaget 1884-85 var 
sågverksexpansionen i full gång och flottningen hade utvidgats. Förväntat var att 
konflikterna i högre grad gällde nyttjandet av älven och stranden, eftersom dessa 
omständigheter förändrats. Konflikterna handlade som förväntat till största del 
om flottning, men berörde även skulder. Under den sista perioden 1904-05 hade 
bolagsförbudslagen ännu inte vunnit laga kraft, och förväntan var att konflikterna 
skulle beröra bolagens övertramp när det gällde skogsutnyttjandet.  I Junsele 
fanns denna typ av konflikter som bolagsförbudet avsågs förhindra. Bolag hade 
köpt skogshemman och avverkat hela skogen. I Gudmundrå berörde konflikterna 
främst arbetsförhållanden. Den finns ingen stark positiv trend i antalet konflikter 
som behandlades av häradsrätten.  

Nästa kapitel kommer att analysera konflikter utifrån sågverksindustrins 
produktionskedja. Uppdelningen mellan olika led i produktionskedjan fångar 
upp skillnaden mellan industri och råvarukommun. Dessa skillnader framgår 
inte tydligt genom att studera kategorier av ärenden i häradsrätten.  

Undersökningen visar att häradsrätten var en institution där konflikter om 
ägande- och nyttjanderätt, däribland naturresurskonflikter, behandlades. De 
skillnader som framträder mellan kommunerna vad gäller 
naturresurskonflikternas karaktär kan härledas till att de utspelade sig i olika 
faser av sågverksindustrins produktionskedja. Studien av häradsrätten har visat 
att olika typer av konflikter uppstod vid olika led i kedjan. Dessa skillnader 
kommer att diskuteras vidare i nästa kapitel.  
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5. Från skog till sågverk 

Tidigare kapitel har visat att den kommunala politiska beslutsarenan inte var den 
viktigaste strukturen för att hantera naturresurskonflikter som förekom i 
lokalsamhället Istället visar resultaten att dessa konflikter i högre grad 
behandlades i häradsrätten.  

Detta kapitel tar sig an frågan om vilka motsättningars som följer med hela 
produktionskedjan från anskaffningen av skogen till sågverken. Kapitlet följer 
kronologiskt de olika leden i produktionskedjan. Inledningsvis behandlas de 
konflikter som uppstod i de tidiga produktionsleden som berör ägande, nyttjande 
och marknadsrelationer. Avtal om äganderättens gränsdragningar upprättades, 
vilka reglerade vem som ägde respektive hade rätt att nyttja mark och därtill 
hörande resurser. I följande avsnitt speglas konflikter kring avverkningen och 
den åverkan på skogen som uppkom. Flottningen var ett centralt led i 
sågverksbolagens produktionsled. Förekomsten och effektiviteten av 
flottningsleder var avgörande för frakten av råvara från skog till sågverk. I det 
sista ledet ingår villkoren i lokalsamhället med avseende på fysisk åverkan som 
skador och föroreningar av vatten och mark i områden vid sågverksbolagen. I 
beskrivningen av konflikterna kommer också tidigare forskning kort att 
diskuteras för att ge en relief till resultaten.  

Kapitlet består av en fortsatt genomgång av ärenden som behandlades i 
kommunalstämman och häradsrätterna. De analyseras nu med ytterligare 
material från bolagsarkiv, byakistor och länsstyrelsen i Västernorrland. 

5.1 Ägande, nyttjanderätt och affärsuppgörelser 

Det första ledet i sågverksindustrins produktionskedja handlar om förvärvandet 
av skogsråvaran. Vid olika tidpunkter begränsade de rådande institutionella 
förutsättningarna på vilka sätt sågverksbolagen kunde tillgodose sina behov av 
skogsråvara. I avsnittet nedan finns därför exempel på de motsättningar som 
uppstod när bolag hade köpt avverkningsrätter på skog eller när de förvärvat hela 
hemman. Den första delen i detta avsnitt ger några exempel på konflikter som 
uppstod till följd av otydliga regler som verkar ha lett till negativa eller för 
bönderna ofördelaktiga avtal kring skogen. Därefter presenteras ett ärende från 
Junsele kommunalstämma som belyser hur nybyggen kom i bolagens ägo till följd 
av att de ursprungliga ägarna inte kunde betala skatterna för fastigheten. Det 
visar på att institutionella förhållanden kunde leda till icke avsedda 
konsekvenser.  
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Olika typer av kontrakt om rätten till råvara upprättades mellan bolagen och 
lokalbefolkningen. Dessa kontrakt, eller affärsuppgörelser, kunde definiera 
nyttjanderätten, ägandeförhållanden eller restriktioner för någon av parten.  När 
oenigheter uppstod om tolkningen av innehållet i dessa kontrakt kunde den 
missnöjda parten göra något åt saken, genom häradsrätten till exempel.  Ett av 
de mål som kom upp 1884 i Resele häradsrätt hade sitt ursprung i ett timmerköp 
som gjordes av verkställande direktör Bolin vid Frånö Ångsågs Aktiebolag. Detta 
köp av timmer hade gjorts 1877. Under början av 1884 väcktes ett åtal mot Frånö 
Ångsågs Aktiebolag som påstods ha en skuld till trävaruhandlaren J Fahlén i Fjäll, 
Resele socken. Han krävde sågverket i Frånö på ersättning för sågtimmer som 
köpts 1877 av Bolin den dåvarande direktören. Bolin var inte längre i livet när 
förhandlingarna vid tinget inleddes. 404    

Det som hade hänt var att Fahlén sålt timmer till Bolin som aldrig blivit betalt. 
Detta timmer hade sedan blivit märkt med Frånö Ångsågs Aktiebolags 
timmermärke när det flottats, och därmed var Frånö ägare av stockarna. Kort 
efter affären hade Bolin avlidit och Fahlén hade vid ett flertal tillfällen under 1877 
försökt tala med den nya disponenten för Frånö, O. A. Nyhlén om saken.405   

Enligt den uppköpare som fungerat som mellanhand, uppgick värdet av timret 
till 1 395 kronor, vilket Fahlén krävde bolaget på ersättning för i häradsrätten. 
Ärendet var dock inte helt okomplicerat. År 1875 hade bolaget ombildats till 
aktiebolag och vid en extra bolagsstämma hade ett beslut tagits om en intern 
reglering. Detta innebar att varje delägare under loppet av fem år årligen kunde 
köpa och flotta 100 sågtimmer per aktie i bolagets namn.406   

Bolin hade sålt 1 062 sågtimmer till Fahlén, vilket var betydligt med andra ord 
fler än vad den interna bolagsregleringen från 1875 tillät. Disponent Nyhlén 
menade att de eventuella överenskommelserna om uppköp av timmer som gjorts 
var personliga mellan Bolin, Fahlén och mellanhanden. Vid Bolins bortgång hade 
han gjort konkurs. Nyhlén skrev därför en inlaga till rätten i Frånös namn. Här 
beskrevs hur timmersäljaren Fahlén hade kontaktat honom för att få ersättning 
först ett och ett halvt år efter det att försäljningen ägt rum, vilket även var två-tre 
månader efter Bolins konkurs. Nyhlén hävdade att bolaget aldrig begärt att få 

                                                             
404 § 78, Dombok vid lagtima Vintertinget med Gudmundrå tingslag 1884 AIa:75, Gudmundrå 
tingslags häradsrättarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
405 § 78, Dombok vid lagtima Vintertinget med Gudmundrå tingslag 1884 AIa:75, Gudmundrå 
tingslags häradsrättarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
406 § 78, Dombok vid lagtima Vintertinget med Gudmundrå tingslag 1884 AIa:75, Gudmundrå 
tingslags häradsrättarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
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köpa timmer av Fahlén, och att detta köp varit tydligt ämnat för Bolins räkning 
och inte för bolaget.407  

I timmerköpskonflikten fanns det flera lager av rättigheter och lagar som 
reglerade äganderätten. Bolins timmerköp är ett exempel på hur ett bolag och 
andra aktörer kunde röra sig mellan olika skikt av regler som överlappade 
varandra. Gränserna var inte tydligt fastställda om det var bolaget som juridisk 
person eller enskilda individer kopplade till bolaget som bar ansvaret för 
transaktionen, och därmed vem eller vilka som skulle ställas till svars. Nyhlén var 
skicklig på att argumentera i rätten för Frånö Ångsågs Aktiebolags bästa. Bolin 
som företrädde Frånö vid skogsköpet under 1870-talet hade avlidit vid 
tidpunkten för rättegången. Han hade enligt bolaget agerat utanför Frånös 
styrelsebeslut och därför ville inte bolaget ta ansvar för handlingarna. Styrelsen 
hävdade att Bolins inköp var privat, trots att timret var stämplat med bolagets 
märke.  

Institutionerna tillhandahöll verktyg för att göra anspråk på naturresurser i form 
av lagar, förordningar och normer. De erbjöd samtidigt begräsningar och 
möjligheter för olika aktörer att agera för att påverka sina rättigheter.408 Frånös 
ledning såg därför de juridiska möjligheterna att friskriva sig från Bolins 
timmerköp. 

Ett annat exempel på kontraktstvist är hämtat från november 1896 då Henrik 
Jakob Zetterström sålt sina hemman i Junsele socken till Sandö sågverks 
Aktiebolag. I kontraktets andra punkt fanns ett antal motprestationer som 
Zetterström skulle få av bolaget. Från och med den 1 maj 1897 skulle exempelvis 
bolaget årligen bekosta 400 kilo kornmjöl, 200 kilo rågmjöl, en mängd potatis, 
salt, fläsk och slaktfår. Därutöver skulle bolaget lämna torr, upphuggen ved på 
gården och ett inhägnat mulbete för två kor. Det var kring det sistnämnda 
mulbetet som konflikten uppstod. Enligt köpekontraktet skulle betet dels vara 
inhägnat och dels skulle betet vara tjänligt åt två kor. I stämningen våren 1905 
krävde Zetterström bolaget på ersättning eftersom han menade att den mark som 
ställts till förfogande varit otjänlig. Zetterlund fick istället låta korna beta på sin 
mark, vilket varit påfrestande för betesmarken vilket lett till att han hade förlorat 
slåtter. 409  

Efter en översyn tillsammans med Harald Dahlén, Sandös representant, samt 
nämndemännen Erik Jakobsson och Sven Östlund, gjordes ett utlåtande från 

                                                             
407 § 78, Dombok vid lagtima Vintertinget med Gudmundrå tingslag 1884 AIa:75, Gudmundrå 
tingslags häradsrättarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
408 Eriksson-Trenter (2002) s 21ff. 
409 och § 85 Dombok med hösttinget med Resele tingslag år 1905 AIa:46, Resele tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet Härnösand.  
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rätten. Nämndemännen menade att betet var otjänligt, och beräknade därför en 
ungefärlig ersättning till ett värde av 23 kronor. I beräkningen tog de in 
Zetterlunds kostnader för ersättningsbetet.410 Trots detta var det inte så enkelt att 
döma i målet. Det fanns en fråga om betet varit otillräckligt tidigare än 1904 eller 
inte. Efter att ha hört olika vittnen kunde rätten inte till fullo fastställa att den 
svarande hade rätt. Målet var dock varken en seger eller förlust för Zetterström. 
Han skulle själv stå för sina rättegångskostnader. Med motiveringen ”med tanke 
på målets beskaffenhet” dömde rätten dock att bolaget Sandö skulle stå för sina 
egna rättegångskostnader.411 I utfallet menade häradsrätten att betet varit 
otillräckligt under de år som ärendet gällde, men rätten kunde inte fastställa att 
förhållandena varit bättre innan köpekontraktet upprättades. Därför menade 
häradsrätten att de inte kunde bifalla kärandemålet.412   

Ett annat exempel på konflikter orsakade av otydliga avtal är när sågverksbolaget 
Kungsgården Marieberg väckte talan hösten 1905 mot arrendatorn Bertil Johan 
Persson i byn Lillsele, Junsele kommun. Bolaget ville avhysa Persson då det 
menade att han brutit mot arrendekontraktet. Enligt kontraktet skulle Persson 
sköta kreaturen och annat arbete på hemmanet åt bolagets födorådstagare G. J. 
Samuelsson. Han skulle även mot ersättning sköta väghållningen som ålåg 
hemmanet. Detta fungerade som en pension åt Samuelsson. I kontraktet stod det 
att om han skulle avlida innan avtalet gick ut (det var skrivet på tio år från 1901) 
så skulle Persson istället betala en årlig summa till bolaget. Enligt kontraktet 
kunde arrendatorn sägas upp från sitt arrende om han inte fullföljde sina 
uppgifter. Persson var nu uppsagd från sitt arrende eftersom sågverksbolaget 
påstod att han hade sålt foder och hö vidare till en annan part istället för att 
användas av hemmanet. Bolaget menade även att han hade misskött sina 
skyldigheter eftersom han exempelvis inte hållit levererat den veden han var 
skyldig.413   

Persson bestred i rätten att han skulle vara tvungen att flytta eftersom han hade 
levererat den ved han var skyldig. Persson medgav dock att han under några år 
inte lämnat något korn till Samuelsson eftersom kornet varit omoget. Han 
menade att han blivit tvingad att sälja matvaror för att slippa lida nöd. Persson 
framhöll också att han försökt förbättra den jord som tidigare varit illa skött, men 

                                                             
410 23 kronor år 1904 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 1381 kronor år 2017 mätt med 
konsumentprisindex enligt Edvinsson och Söderberg, (2011) s 270-292. 
411 § 79, Dombok för Resele VT 1905 AIa:45; §§ 4 och 85 Dombok med Hösttinget med Resele tingslag 
år 1905 AIa:46, Resele tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet Härnösand.  
412 och § 85 Dombok med hösttinget med Resele tingslag år 1905 AIa:46, Resele tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet Härnösand.  
413 §5, 4 september 1905, Dombok med Hösttinget med Resele tingslag år 1905, Dombok Resele 
tingslag 1905 AIa:46, Riksarkivet Härnösand.  
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när han 1903 försattes i konkurs menade Persson att ”viljan var större än 
förmågan”. Samuelsson styrkte att det varit kärva förhållanden för Persson.414  

Inget slutgiltigt beslut togs i målet 1905, utan rätten beviljade på Perssons 
begäran uppskov fram till 1906.415  I detta ärende illustreras ett exempel på vilken 
typ av konflikter som kunde uppstå kring jord och mark i det första 
produktionsledet. Konflikten gällde i detta fall tolkningen av ansvaret för ett 
upprättat kontrakt mellan jordägare och sågverksbolag som inte kunde uppfyllas 
på ekonomisk grund. Att förhållandena för bönderna kunder vara kärva 
behandlas även i nästa ärende.  

Sågverksbolagen kom att förvärva allt fler hemman i de norrländska 
kommunerna under slutet av 1800-talet.416 När skattetrycket ökade på 
nybyggarhemmanen i Junsele växte problemen till en kommunal angelägenhet. 
Vid kommunalstämmans sammanträde i Junsele den 11 januari 1863 
behandlades problemen med beskattningen av nybyggarhemman. Detta hängde 
samman med att nybyggare inledningsvis kunde få skattefrihet i 15 till 30 år, för 
att senare beskattas som andra hemman. De skattefria åren för ett antal 
nybyggarhemman i kommunen hade gått ut, samtidigt som avkastningen från 
dem var lägre än vad de varit taxerade för. Ägarna hade därmed en skatteskuld 
till kommunen. Efter att problemet diskuterats av kommunalstämman fattades 
ett beslut om att sänka skattebördan för dessa nybyggen.417  

Åtgärden var dock otillräcklig, och den 1 januari 1867 behandlades frågan om 
skatteproblemet igen. En oro för att nybyggarhemman inte ska klara av att 
producera ett tillräckligt överskott för att betala hemman har bevittnats även i 
tidigare forskning.418 I Junsele kommun diskuterade kommunalstämman åter att 
nybyggarhemman blev mer och mer tyngda av skatten för varje år som gick 
eftersom avkastningen blev allt lägre. Det var en svår tid för många – inte bara 
nybyggare.  Slutet av 1860-talet kännetecknades som ”nödåren” efter en tid av 
torka och köld. I Junsele handlade det om totalt 40 nybyggen som fått problem. 
Dessa omfattade 820 ½ seland419 och 242 åbor420, vilket innebar ett medeltal på 
fem till sex personer per hushåll. Mer än en tredjedel eller 91 av dessa, kunde inte 

                                                             
414 §5, 4 september 1905, Dombok med Hösttinget med Resele tingslag år 1905, Dombok Resele 
tingslag 1905 AIa:46, Riksarkivet Härnösand.  
415 §5, 4 september 1905, Dombok med Hösttinget med Resele tingslag år 1905, Dombok Resele 
tingslag 1905 AIa:46, Riksarkivet Härnösand.  
416 Se till exempel Nydahl (2017).  
417 §2 11 januari 1863, Junsele kommunalstämma protokoll 1863-1880 AI:1, Junsele kommun, 
Sollefteå kommunarkiv, Junsele.  
418 Eriksson-Trenter (2002), se till exempel s 65. 
419 I Ångermanland angavs jordatalet i sädesland eller seland. å ett seland såddes 2 spann utsäde och 
ett seland motsvarade därför 2 mål eller ½ tunnland. 
420 Åbo var en juridisk term. Åborätten innebar att en person kunde på viss tid eller livstid inneha 
annans jord såsom landbo eller under ärftlig besittning. 
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betala sina skatter i brist på medel. När någon inte kunde betala sin skatt fick 
kommunen i första hand försöka driva in skulderna. Om inga pengar fanns så 
kunde den skuldsatte lämna in begäran om fattighjälp till kommunen. En annan 
utväg som fanns var att sälja sina hemman. Här kom skogsbolagen in som 
kapitalstarka aktörer. Vid årsskiftet 1867 hade 21 nybyggen köpts upp och 
hamnat i sågverksbolagens ägo. Bolagen hade sedan låtit nybyggena förfalla 
eftersom de inte var intresserade av att upprätthålla jordbruket utan hade skogen 
som primärt intresse.421   

Knappt 40 år senare sökte Norrlandskommittén en förklaring på ett problem som 
de hade identifierat – att jordbrukssamhället gick tillbaka efter 
industrialiseringens expansion. Försäljningen av hemmanen sågs som ett uttryck 
för de upplevda problemen. I utredningen som publicerades 1904 fanns inget 
enhetligt svar till varför bönderna hade sålt sina hemman till bolagen. En av 
anledningarna som framkom var att bönderna efter avvittringen fick mark utan 
att några villkor var kopplade till ägandet; exempelvis krav på att jorden skulle 
brukas. Detta gjorde det möjligt att sälja marken när trävarukonjunkturen 
svängde i samma takt som efterfrågan på skog och skogens marknadsvärde 
höjdes. Bönderna fick anbud av vana spekulanter. Det var enkelt att sälja och 
enkelt att tjäna pengar. I Junsele nämnde exempelvis sockenombudet att 
okunnigheten om skogens värde var en anledning till att många bönder, enligt 
dem själva, valde att sälja sina hemman utan att känna till det marknadsmässiga 
priset. De som skrev utredningen menade därför att bönderna inte var vana vid 
att handla på en marknadsekonomisk arena.422 Andra argument som framhölls 
av Norrlandskommittén var att kostnaderna för en bärkraftig jordbruksfastighet 
var höga. Jordbruksekonomin skulle inte bara täcka hushållets behov av 
inkomster genom försäljning av varor, utan samtidigt skapa marginaler för att 
kunna betala skatt. När de skattelösta nybyggena blev inlösta hemman och börja 
betala skatt till kommunen blev det svårt att få lönsamhet i dessa 
jordbrukshemman.423 

Att bolagen köpte upp skattehemman var inte på något sätt olagligt, men 
kommunen såg det som ett problem att nybyggare hade svårt att klara sig 
ekonomiskt. Det finns forskning som visar på en motsatt bild av 
fastighetsförsäljning under industrialiseringen, att bönderna inte alltid handlade 
i blindo. Erik Nydahl menade att även bönder fullt medvetet gick in för att göra 
affärer. Ett beslut om försäljning kunde vara rationellt.424 Nydahl menar även att 
mötet med bolagen inte nödvändigtvis upplevdes som främmande. Han menar 

                                                             
421 §2 11 januari 1863, Junsele kommunalstämma protokoll 1863-1880 AI:1, Junsele kommun, 
Sollefteå kommunarkiv, Junsele.  
422 Norrlandskommittén (1904), s 381ff, fråga 24.  
423 Norrlandskommittén (1904), s 381ff, fråga 24.  
424 Nydahl (2017) s 134f. 
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att skillnaden mellan bolagens representanter och lokalbefolkningen inte 
behövde vara så knivskarp. I en fallstudie följde han en bonde i Ångermanland 
som sålt sitt hemman som en ”rationell kalkylering” och istället för att vara bonde 
på sitt hemman tog han anställning hos Kramfors Aktiebolag. Så småningom blev 
han timmerfaktor och skogsinspektör. Han gjorde affärer med bönder och 
bevakade bolagets lokalpolitiska intressen. Nydahl kallade den före detta bonden 
Mattson för ”mannen med pengarna” eftersom han i bolagets namn handlade 
med lokalbefolkningen.425 För att veta mer om bakgrunden till försäljningarna i 
just Junsele på 1860-talet räcker inte kommunalstämmans protokoll som 
underlag. Protokollet innehåller ingen information om vilka bolag som var 
köparna av hemmanen eller om hur det egentligen gick för dem som sålde. Vi vet 
ingenting om själva försäljningen. Det vi kan se är att kommunen diskuterar den 
problematik som var central i den nationella debatten ungefär 35 år senare. I 
början av 1900-talet var det enbart bolagen som fick skulden. I kommunen är de 
snarare en del i ett systemfel. Det problem som kommunalstämman diskuterade 
var skattetrycket på nybyggarhemmanen. Statens tryck genom regleringar av 
dessa små nystartade jordbruk var för hårt. Det hade medfört att nybyggarnas 
ekonomi urholkades när avkastningen inte blev som förväntats. Försäljningen av 
dessa var konsekvensen av det ekonomiska trycket och en möjlig utväg för 
nybyggarna.426 

5.2 Avverkning och åverkan 

Om förvärv av råvara var det första steget i sågverksindustrins produktionskedja 
var avverkningen det andra. Avverkningen av skog styrdes av de avtal mellan två 
parter som reglerade nyttjande eller äganderätt av skog. I avtalen som 
upprättades fanns utrymme för olika tolkningar, vilket kunde leda till konflikter. 
I detta avsnitt redovisas några exempel på juridiska konflikter som uppstod i 
tolkningen av parternas rättigheter och skyldigheter kring ägande och nyttjande 
av skogen. Ett ofta förekommande tvisteämne var vilka rättigheter arrendatorer 
hade till skogen när de bodde på mark som ägdes av någon annan.427 

Gränsen mellan vad som skulle kunna tolkas som antingen uttag av 
husbehovstimmer, vilket var i enlighet med de boendes rättigheter, eller åverkan 
på skogen vilket var olagligt, var inte alltid tydlig.  1867 tecknades det första 
avtalet som gav sågverksbolaget Kungsgården Marieberg rätten till avverkning av 
större träd inom Hällebergets skogsallmänning i Junsele. Avtalet var upprättat 
mellan Vallens byamän i Junsele kommun och sågverksbolaget genom konsul E. 

                                                             
425 Nydahl (2017), s 152.  
426 §2 11 januari 1863, Junsele kommunalstämma protokoll 1863-1880 AI:1, Junsele kommun, 
Sollefteå kommunarkiv, Junsele.  
427 Detta var inte ett problem som uppkom under industrialiseringen, Se exempelvis diskussionen om 
liknande frågor i Granér (2002). 
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L. Berger. Det gav bolaget avverkningsrätt på träd med större omkrets under en 
period på 50 år. Efter Bergers bortgång år 1870 tecknades ett nytt avtal av Carl A. 
Sharp & Co. och häradshövdingen Valfrid Engblom i Stockholm. Även detta avtal 
löpte på 50 år och gav byamännen rätt att ta av skogen för husbehov och ved. 
Avtalet tillät dock inte byamännen att ta träd av de större dimensionerna; den 
rätten hade enbart sågverksbolaget enligt avverkningskontraktet. Våren 1905 
blev hemmansägaren Nils Olsson stämd av Kungsgården Marieberg som begärde 
ersättning för skogsåverkan. Bolaget menade att Olsson hade missbrukat sin rätt 
i samfälligheten och att han hade brutit mot det kontrakt som upprättats 1870.428   

I den avsyning som först värderade skadan hade skadan beräknats till 282 kronor 
och 40 öre, vilket avsåg avverkning av 72 timmer på Hällbergets och Alderlunds 
byars skogsområden. Olsson, som hade levererat timret till Vallens 
husbehovssåg, hade sedan byggt en åbyggnad av virket.  Till sitt försvar hävdade 
Olsson att timret som fällts på Hällbergets och Alderlunds skogar varit av lägre 
dimension än de som var avsedda för bolaget. Han menade även att han köpt 20 
av de 72 stockarna som han använt vid bygget. Dessutom hade 31 av de uppsågade 
stockarna varit brandskadade.  

Rätten lade stor vikt vid placeringen och syftet med Olssons byggnad. Den stod 
nämligen på Vallnäset, ett helt annat hemman. 429 Olssons argument i 
häradsrätten var många. Han menade till exempel att byggnadens syfte var att 
tjäna Hällberget och han åberopade flera skäl till placeringen. Platsen var belägen 
vid rågången mellan Vallen och Hällberget, det vill säga inte alls avlägset. Han 
menade vidare att den mark som han fick efter laga skiftet var både stenig och 
dålig att bygga på. Därför hade han valt en bättre lämpad plats. Om rätten ansåg 
att placeringen utanför Hällbergets gränser var avgörande för frågan om timmer 
för bygget, var Olsson villig att flytta på byggnaden innanför Hällbergets 
gränser.430  

Häradsrätten tog beslut vid hösttinget 1905 om att Olsson var skyldig till 
missbruk av sin rätt till skogssamfälligheten. Han fick böta femton kronor, ersätta 
bolaget Kungsgården Marieberg med 216 kronor och 29 öre för skogen samt stå 
för bolagets rättegångskostnader på 102 kronor och 80 öre.431  

                                                             
428 § 5 Dombok med Hösttinget med Resele tingslag år 1904 AIa:45, Resele tingslags häradsrättsarkiv, 
Riksarkivet Härnösand. 
429 § 5 Dombok med Hösttinget med Resele tingslag år 1904 AIa:45, Resele tingslags häradsrättsarkiv, 
Riksarkivet Härnösand. 
430 § 5 Dombok med Hösttinget med Resele tingslag år 1904 AIa:45, Resele tingslags häradsrättsarkiv, 
Riksarkivet Härnösand. 
431 § 101 och § 112, Dombok hållen å lagtima vårtinget Resele tingslag 1905 AIa:45; §3 och § 53; 
Dombok med Hösttinget med Resele tingslag år 1905 AIa:46, Resele tingslags häradsrättsarkiv, 
Riksarkivet Härnösand.  
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Husbehovsuttaget på allmänningen hade formaliserats i avverkningskontraktet, 
var till bolagets fördel och kunde användas till att ge en snävare tolkning av vad 
husbehov verkligen innebar. Tidigare gälle nyttjanderätt för husbehov. Självklart 
kunde konflikter uppstå mellan lokalbefolkningen om resursfördelning.432 Vid 
sekelskiftet 1900 fanns dock tydliga regler som ledde till att traditionella 
beteenden bestraffades juridiskt. 

Många konflikter och tvister handlade om att tolka äldre kontrakt under nya 
förhållanden. Det kunde vara svårt att definiera gränsen mellan vad som var 
tillåten avverkning och vad som var ett övertramp, exempelvis att kalhugga. En 
konflikt togs upp av häradsrätten i januari 1904.  Ärendet kategoriserades i 
protokollets marginal som ”ersättning”. Den före detta hemmansägaren Carl 
Nilsson i Krånged hade stämt hemmansägaren Erik Jakob Lif i Lillegård och 
Kramfors Aktiebolag.  Nilsson menade att skog på ett hemman i Slättbränna, 
Junsele, som tillhörde honom hade avverkats utan tillstånd. Det fanns dock 
oklarheter om vem som stod som ägare till hemmanet. Den åtalade parten 
menade att hemmanet sålts 1874 via skogsförvaltaren Claese i Backe, som hade 
agerat ombud för bolaget. Den förre hemmansägaren Nilsson hade inte kunnat 
styrka sin rätt till avverkningen som ägt rum på Slättbrännas oskiftade skog. 
Nilsson kunde alltså inte bevisa att Kramfors Aktiebolag varit skyldigt att betala 
ersättning till honom för avverkningen. Därmed ogillades hans 
ersättningsanspråk och Nilsson fick stå för båda parternas 
rättegångskostnader.433  

I ett annat fall väckte änkan Märta Jonsson i Bölen ett åtal i vårtinget 1905 mot 
Kramfors Aktiebolag där hon reste krav på ersättning för skogsåverkan på ett 
hemman kallat Bommeråsen. Kronolänsman Nordlander, som var ombud för 
Kramfors Aktiebolag, menade att ett avtal hade gjorts upp den 12 januari 1853 
mellan hemmansägaren Olof Ersson i Bölen och Lo sågverks företrädare.434 
Enligt inteckningsprotokollet upprättades avverkningsrätten på hemmanet på 50 
år av Bölens byamän 1853.435 I rätten framhölls att avtalet gav Lo sågverk 

                                                             
Olssons kostnader fastställda av rätten var ungefär 335 kronor, vilket år 1905 kunde köpa lika mycket 
varor och tjänster som 19 793 kronor år 2017 mätt med konsumentprisindex enligt Edvinsson och 
Söderberg, (2011) s 270-292. Dessutom fick Olsson stå för sina egna rättegångskostnader.  
432 Se till exempel Eriksson-Trenter (2002) s 94ff.  
433 §70, 8 maj samt § 102 9 maj, Dombok med Hösttinget med Resele tingslag år 1904 AIa:45, Resele 
tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet Härnösand.  
434 § 28, 15 januari, Dombok med Hösttinget med Resele tingslag år 1905 AIa:46, Resele tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet Härnösand.  
435 Liggare över avverkningsrättigheter Lo sågverk 1850-1860, Lo vattensåg D:I, SCA Merlo arkiv, 
Timrå. 
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avverkningsrätt till all skog på kronohemmanet Bommeråsen, vilket omfattade 3 
¾ seland under loppet av 50 år räknat från skatteköpsbrevets datum.436   

När skattelösen skett, skulle såverksägarna uppskatta höjd och bredd på de 
befintliga träden inom hemmanet. Dessa träd skulle då värderas och ersättas med 
6 skillingar för de mindre och 12 skillingar för de av större dimension. Summan 
för träden skulle utgöra betalningen för avverkningsrätten. Denna ersättning 
hade enligt kärandes ombud, nämndemannen Elias Abrahamsson, aldrig 
utbetalats. Bolaget hade heller inte betalat salt för att använda flottleden, vilket 
avtalet stadgat. Änkan menade att bolagets inteckning av avverkningsrätten i 
Bommeråsen den 5 mars 1853 egentligen skett olagligt, eftersom skogen då 
fortfarande tillhörde kronan. Lo sågverks avverkningsrätt övertogs av Kramfors 
Aktiebolag under vintern 1886 som ny ägare av Lo sågverk. Kramfors aktiebolag 
hade avverkat under vintern 1899-1900  11 476 träd, till ett värde av 43 945 
kronor och 75 öre.437  

Skogen beskrevs i rätten som nästan kalhuggen efter bolagets intrång. Änkan 
Jonsson krävde i rätten att bolaget skulle ersätta värdet av den nedhuggna skogen 
och ersätta den med 1000 kronor för att täcka kostnader för återplantering på 
kalhygget. Ett annat krav var att inteckningen på avverkningsrätten skulle 
upphöra. Nordlander framhävde för bolagets räkning att skatteköpet ägt rum den 
27 februari 1855 och på den grunden kunde äganderätt överlåtas till en annan 
person. Inteckningen hade skett 5 mars 1853 enligt Nordlander, med förnyelse 2 
april 1862, 27 november och 11 oktober 1880. Nordlander menade att varje 
inteckningsförnyelse styrkt Kramfors Aktiebolag äganderätt. Gällande den stora 
mängden avverkade träd av varierande dimensioner menade bolaget att 1280 
träd blåst omkull och att bolaget då hade tagit hand om dessa omkullblåsta 
träd.438 Ärendet avslutades inte i vårtinget 1905 utan sköts upp, så att parterna 
fick möjlighet att inhämta mer bevis för att styrka sin argumentation.439  

Originalkontraktet hade inte visats vid tinget, och vid de återupptagna 
förhandlingarna hösten 1905 menade änkan Jonssons ombud att äktheten borde 
betvivlas när inga namnteckningar hade blivit lagligen styrkta: ”… för namn är ju 
bara namn utan värde, tills de blifvit edfästade med vittnen…”440  

                                                             
436 43 946 kronor år 1905 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 2 596 510 kronor år 2017 
mätt med konsumentprisindex enligt Edvinsson och Söderberg, (2011) s 270-292. 
437 43 946 kronor år 1905 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 2 596 510 kronor år 2017 
mätt med konsumentprisindex enligt Edvinsson och Söderberg, (2011) s 270-292. 
438 § 28, 15 januari, Dombok med Hösttinget med Resele tingslag år 1905 AIa:46, Resele tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet Härnösand.  
439 § 28, 15 januari, Dombok med Hösttinget med Resele tingslag år 1905 AIa:46, Resele tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet Härnösand.  
440 Ur Elias Abrahamssons skrivelse till tingslaget, bilaga C till § 2 i protokollet 4 september, Dombok 
Resele höstting år 1905 AIa:46, Resele tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet Härnösand.  
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Ärendet drog ut på tiden. Häradsrätten kunde dock avkunna domar under våren 
1906. I beslutet lutade sig häradsrätten mot tre skriftliga dokument: 
köpekontraktet, skatteköpet och laga skiftesprotokollet. Kontraktet som 
upprättades 1853 mellan säljande hemmansägare och Lo sågverk fick laga kraft 
när hemmansägaren Olof Ersson skatteköpte sitt kronohemman den 27 februari 
1855. Äganderätten över jord och skog blev då fastställd. Laga skiftesprotokollet 
styrkte att Lo sågverk hade förfogande över skogen i befintligt skick.  

I konflikten gällande Bommeråsen åberopades olika regelverk och efter det att 
ärendet drog ut på tiden i rättssalen lutade sig häradsrätten mot den privata 
äganderätten av skogen som formaliserats genom avtal. Änkan Märta, som en av 
företrädarna för sin make Jonas Janssons dödsbo, förlorade därmed och fick stå 
för hela rättegångskostnaden.441  

Några hemmansägare, bland annat Jonas Salomonsson i Tarasjöberg, Junsele, 
med länsman Kallin som ombud, stämde våren 1885 inspektor Jonas Ahnlund 
för Härnösands ångsågs aktiebolag och flera hemmansägare i Tarasjöberget. De 
var stämda för åverkan på skog genom avverkning. 634 timmerstockar hade fällts 
varav 56 lämnats kvar på älvstranden på den skogsmark som Salomonsson ägde. 
På samma område hade Härnösands ångsåg avverkningsrätt. Inspektor Ahnlund 
bestred anklagelserna (genom sitt ombud länsman Nordlander) och hävdade att 
han hade avverkat skogen i enlighet med det upprättade kontraktet. 
Hemmansägarna som också blivit stämda hade avverkat skogen på uppdrag av 
Ahnlund. De menade att de inte alls hade något att göra med konflikten mellan 
Salomonsson och Ahnlund. De hade agerat efter ett helt annat kontrakt.442    

Salomonssons ombud framförde att stockar under den tillåtna dimensionen 
anvisats av inspektor Ahnlund för avverkning och att dessa sedan hade huggits 
och stämplats med bolagets bomärke.  Ahnlund svarade att några träd kunde ha 
haft en lägre dimension när de väl blivit barkade, men att de hade haft rätt 
dimension innan de höggs. Ahnlunds ombud menade att han inte hade haft i 
åtanke att ta de lägre dimensionerna, utan ville nyttja skogen utifrån ett 
långsiktigt perspektiv. Salomonssons ombud begärde uppskov i målet, vilket 
bifölls trots protester från Ahnlunds ombud Nordlander.443  

Ärendet återupptogs vid samma ting den 16 mars, då det tillkännagavs att 
parterna nått en förlikning utanför rättssalen. Hur denna gått till och hur 

                                                             
441 § 22 och § 26 Dombok Resele vårting år 1906 AIa:47, Resele tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet 
Härnösand.  
442 § 22, 19 januari, Dombok Resele vårting år 1885 AIa:7, Resele tingslags häradsrättsarkiv, 
Riksarkivet Härnösand.  
443 § 22, 19 januari, Dombok Resele vårting år 1885 AIa:7, Resele tingslags häradsrättsarkiv, 
Riksarkivet Härnösand.  
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förlikningen såg ut framkommer inte av häradsrättsprotokollet.444 I ärendet 
mellan Salomonsson och inspektor Ahnlund rörde sig inspektorn i gränslandet 
mellan vad som var tillåtet och inte tillåtet. Ord stod mot ord och ärendet var en 
tolkningsfråga om träden avverkats efter tillåten dimension. Bolaget hävdade i 
rätten att de hade ett långsiktigt bevarande av skogen i åtanke, dock framgår det 
inte hur de definierade detta begrepp.  Vid tidpunkten fanns behov av ytterligare 
reglering för ett hållbart skogsbruk och emot överutnyttjande. 
Dimensionslagstiftningen 1874 var ett viktigt steg i regleringen av 
skogsavverkningen. Vid sekelskiftet skulle lagstiftningen kring avverkning och 
återplantering av skog skärpas ytterligare.445 

5.3 Flottning av timmer – älven som transportled 

Timmertransporter på vatten var ett centralt led för att såg- och trävaruindustrin 
skulle kunna fungera. Det var ett effektivt sätt – för att inte säga det enda sättet 
– att transportera stockarna från skog till sågverk. Utan vattentransporter kunde 
inte råvaran fraktas från avverkningsplatsen till sågverken.446 Detta avsnitt 
beskriver de förhållanden som kunde orsaka eller hade orsakat konflikter som 
rörde timmertransporterna under olika delperioder mellan 1863 och 1906.  
Konfliktytan i samband med flottningen utgjordes dels av konkurrensen om 
användningen av älven och dels av de skador som flottningen orsakade på strand, 
vatten och andra verksamheter. Flottningsskador kunde vara landtramp 
orsakade av flottningsarbetare som använde strandkanten vid flottning, eller 
förstörd slåtter genom översvämningar som förorsakades av uppdämningar. Ett 
vanligt sätt att dämpa skadeverkningarna var genom olika typer av ekonomiska 
kompensationer.  

Flottningen reglerades i lagstiftning där bland annat flottningstiden fastställdes, 
men där också ansvaret för uppkomna skador klargjordes. Det innebar inte att 
skador och konflikter undveks, men att nya överenskommelser och regler för att 
hantera dessa problem etablerades. Kompensationerna för flottningsskador 
fastställdes i kontrakt som reglerade flottningen. De ekonomiska 
kompensationerna kan tolkas som lösningen på mindre konflikter: en skada hade 
uppstått och en motprestation för denna hade gjorts. I detta avsnitt beskrivs detta 
som dispyter, det vill säga en lägre graderad konflikt.  

De fall som behandlas i detta avsnitt är indelade i två perioder: en period med 
flottning som bedrevs innan 1880 och den andra perioden omfattar flottningen 

                                                             
444 § 75, 16 mars, Dombok med Wårtinget med Resele tingslag år 1885 AIa:7, Resele tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet Härnösand. 
445 Lundgren (1984) s 14ff; Holmberg (2005) s 8ff. 
446 Se till exempel Törnlund och Östlund (2000) eller Törnlund (2002). 
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efter 1880. Anledningen till denna periodisering är att flottningen styrdes av olika 
regelverk vid dessa två perioder.447  

5.3.1 Flottningen före 1880 
I Sollefteå tings häradsrätt våren 1865 diskuterades flottningen i Röån och 
Taraån, belägna i sydvästra Junsele kommun. I en stämning menade Tara 
sågverksägare att den lokala förordningen inte hade följts. De menade att 
flottningen under 1864 hade pågått under en längre tid än vad regleringen tillät. 
Tara såverksägare bestod av byborna i de närliggande byarna i Junsele kommun, 
vilka främst nyttjade sågen för husbehov. I skrivelsen till rätten framgick det att 
flottningen som skulle ha avslutas senast den 16 juni höll på till juli månad. 
Stockar hade lämnats kvar i vattnet och på stränderna efter avslutad flottning. 
Som en följd av detta kunde sågverksägarna inte nyttja vattendraget för egen del 
under vårfloden. 448  De vattendrivna mindre sågarna var beroende av vårfloden 
för att få ut en hög effekt av vattenhjulen. Övrig tid på året kunde vattensågarna 
stå oanvända.  

Tara såverksägare hade stämt handlaren Myrén och riksdagsmannen Hansson 
för att de genom flottning i Röån och Taraån förhindrat böndernas egen flottning 
till Tarasågen.449  Sågverksägarna (som var byamän) menade även att Kramfors 
sågverk genom sin flottning allvarligt hade skadat bybornas slåttermark längs 
med vattendragen och dessutom skadat byns husbehovssåg och vattenkvarn. I ett 
utlåtande från länsstyrelsen som bifogades till protokollet, påpekade 
länsstyrelsen att Röån använts för flottning sedan urminnes tid. Detta var ett 
viktigt och tungt argument för att flottningen skulle få pågå där. Däremot 
ifrågasattes flottningen i Taraån eftersom urminnes hävd inte kunde åberopas för 
flottningen i vattendraget. Flottning borde tillåtas i Röån på grund av urminnes 
hävd. Detta gällde inte för Tara. Länsstyrelsen skulle vidare se över 
flottningstiden för Röån.450  

Ett bolag som tidigt var aktivt i Junsele var Kramfors aktiebolag, som även 
efterlämnat ett välbevarat arkiv. Bolaget hade placerat sin skogsförvaltning i 
Backe, varifrån även Junsele distrikt administrerades.451  

                                                             
447 Regelverken som styrde flottningen diskuteras med ingående i avsnitt 1.3.1. 
448 § 71, Domböcker vid ordinarie ting 1865 AIa:110, Sollefteå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet 
i Härnösand. 
449 § 71, Domböcker vid ordinarie ting 1865 AIa:110, Sollefteå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet 
i Härnösand. 
450 § 71, Domböcker vid ordinarie ting 1865 AIa:110, Sollefteå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet 
i Härnösand. 
451 Mannerheim (1928). I detta avsnitt har de bokförda kompensationerna för hela distriktet (Junsele, 
Fjällsjö, Tåsjö, Dorotea, Alanäs och Frostviken) studerats. 
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Kompensationer för skador kunde betalas ut till en eller flera specifika individer 
eller byar. Bokföringen gjordes på skogsförvaltningens flottningskonto. Det fanns 
ingen gemensam term som bokhållarna använde, utan skadeersättningarna 
uttrycktes på olika sätt. Ersättningssummorna i räkenskaperna var oftast 
bokförda tillsammans med en geografisk notering om vattenskador i ett 
namngivet område eller vattendrag.452    

På 1860-talet, när flottningsintensiteten var lägre, var även kompensationerna 
färre. På 1870-talet när bolagen ökade sin närvaro i inlandet, ökade också 
flottningen och därmed också antalet kompensationer som betalades ut (se Tabell 
28).453  

Efter 1880 försvann bokföringskontot för flottningskostnader från 
räkenskaperna.454 Troligtvis överfördes kompensationskostnaderna för 
flottningen till flottningsföreningarna. Flottningsföreningarna följde egna 
regleringar efter de tillstånd som de erhöll från länsstyrelsen och delade därefter 
på kostnaderna mellan medlemmarna.  

Tabell 28 är en förteckning av samtliga kompensationer som Kramfors aktiebolag 
betalade ur 1864, 1869, 1874 och 1879. Dessa år är valda för att kunna dra några 
slutsatser om huruvida kompensationerna ökade eller minskade över tid. Efter 
1880 försvann denna typ av kompensationer från räkenskaperna vilket begränsar 
analysen till 15 år. 

  

                                                             
452 Huvudbok 1874, GIa:20, Skogsförvaltningen Backe, Kramfors Aktiebolags arkiv, SCA Merlo arkiv, 
Timrå. 
453 Huvudbok 1864 GIa:10, 1869 GIa:15, 1874 GIa:20 och 1879 GIa:25, Skogsförvaltningen Backe 
Kramfors Aktiebolags arkiv, Merlo arkiv, SCA. 
454 Huvudbok 1880 GIa:26 och 1881 GIa:27, Skogsförvaltningen Backe, Kramfors Aktiebolags arkiv, 
Merlo arkiv, SCA. 

Tabell 28. Antal skadeersättningar och lagningar av dammar relaterade till 
Kramfors AB 1864-1879 

 1864 1869 1874 1879 
Skadeersättningar 1 0 20 35 
Lagningar - 2 3 6

Källa: Skogsförvaltningen Backe, Huvudbok 1864 GIa:10, 1869 GIa:15, 1874 GIa:20 och 1879 
GIa:25. Kramfors Aktiebolags arkiv, Merlo arkiv, SCA 
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1864 utgick en kompensation för förlust av slåtter vid Rinnån. Det finns inga 
uppgifter i förteckningen var längs med ån eller till vem som kompensationen 
utbetalades.455 Rinnån rinner från Stugvattnet i Junsele kommuns norra delar 
mot Vallen och ut i Betaresjön som har ett utlopp mot Ångermanälven. 1869 
fanns inga skadeersättningar i räkenskaperna. Däremot har två lagningar 
noterats. Det var en reparation av Näsets kvarndamm under september och en 
lagning i Rensjönäs under december månad.456 Lagningarna indikerar att 
flottningens infrastrukturnät brustit under året och möjligen förorsakat skada. 
Dessa skador behövde inte nödvändigtvis bokföras under 1869 års räkenskaper 
utan kunde intecknas långt senare. Under 1870-talet skedde en markant ökning 
av antalet skadeersättningsposter i räkenskaperna.457  

1874 fanns skadeersättning för slåtter, skada på strand, ersättning för landtramp, 
ersättning för besvär i samband med flottning, ersättningar för uppdämning, 
ospecificerade skadeersättningar och ersättningar för vattenskador. 
Kompensationernas storlek för de olika skadorna kunde variera.  Sammanlagt 
fanns det 20 fall av ersättningar vilket motsvarade sammanlagt ungefär 2 170 
kronor. Den totala kostnaden för flottningen det året var drygt 121 246 kronor. 
Räkenskaperna visar inte hur stort område som var skadat eller på vilka grunder 
summan fastställts. Tabell 29 ger exempel på hur ersättningar kunde noteras i 
räkenskaperna. Skadornas omfattning framgår inte.458  

 

                                                             
455 Huvudbok 1864 GIa:10, Skogsförvaltningen Backe, Kramfors Aktiebolags arkiv, SCA Merlo arkiv, 
Timrå. 
456 Huvudbok 1869, GIa:15, Skogsförvaltningen Backe, Kramfors Aktiebolags arkiv, SCA Merlo arkiv, 
Timrå. 
457 Huvudbok 1864 GIa:10 och huvudbok 1869, GIa:15, Skogsförvaltningen Backe, Kramfors 
Aktiebolags arkiv, SCA Merlo arkiv, Timrå. 
458 Huvudbok 1874, GIa:20, Skogsförvaltningen Backe, Kramfors Aktiebolags arkiv, SCA Merlo arkiv, 
Timrå. 

Tabell 29. Utdrag ur räkenskaper, ersättningar för flottningsskador år 1874

31-aug Per Eliasson på Wallen för vattenskada i Rinnån  10 kr  

31-aug Jakob Wallin, ersättning för besvär vid flottning i Lågvattnet 300 kr  

31-aug Ersättning strandskada i Ödsvattenbäck  35 kr  

31-aug Anders Wikström i Brattbäcken, skadeersättning för landtramp  23 kr  

Källa: Huvudbok 1874, GIa:20, Skogsförvaltningen Backe, Kramfors Aktiebolags arkiv, Merlo 
arkiv, SCA. 
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Eftersom ersättningarna betalats ut under sensommaren går det anta att de 
skedde i nära anslutning till händelseförloppet. Flottningen genomfördes i dessa 
områden efter islossningen, det vill säga under perioden slutet på maj – början 
av juni. Det skulle innebära att de kärande fick sin ersättning betydligt snabbare 
via kompensationer, utbetalade av bolagets representanter på plats, än genom 
häradsrätten. Många av häradsrättens ärenden drog ofta ut på tiden och kunde 
kräva närvaro vid rätten mer än en gång. Detta alternativ kunde självklart bli 
kostsamt. 

1879 hade antalet kompensationer i räkenskaperna ökat markant. En ersättning 
betalades ut för landtramp, sju för skadad slåtter, 26 ersättningar för 
vattenskador samt fyra ersättningar som definierades som ”Ersättning till 
Vallnäsests strandägare” eller ”Ersättning till Vallens byamän efter Rinnå”, vilket 
inte ger mer insikt om det gällde landtramp, slåtter eller annan skada.459  

Både den totala flottningskostnaden och skadeersättningarna varierade från år 
till år. 1879 utgjorde skadeersättningarna ungefär hälften av 
flottningskostnaderna, 3055 kronor. Utöver det gjordes lagningar på dammar för 
ungefär 380 kronor. Den totala flottningskostnaden i räkenskaperna uppgick till 
5546 kronor.460  

Mellan åren 1864 och 1879 ökade antalet ekonomiska kompensationer som 
betalades ut av bolagen till lokalbefolkningen för de skador som flottningen 
orsakat. Kompensationerna betalades ofta ut av personer som ansvarat för 
flottningen vid den sträcka där åverkan uppstått. Dessa kompensationer verkar, 
till skillnad från de mål som väcktes i häradsrätten ha betalats ut i relativt nära 
tid till skadeförloppet. Tyvärr framgår inte av Skogsförvaltningens handlingar 
hur kompensationerna utvecklades efter 1880.  

 

                                                             
459 12 december 1879, Huvudbok 1879, GIa:2, Skogsförvaltningen Backe, Kramfors Aktiebolags arkiv, 
SCA Merlo arkiv, Timrå.  
460 Huvudbok 1879, GIa:25, Skogsförvaltningen Backe, Kramfors Aktiebolags arkiv, SCA Merlo arkiv, 
Timrå. 



 

145 

 

Den slutsats som går att dra utifrån de bokförda ekonomiska kompensationerna 
för flottningsskador och reparationer av dammar, är att det fanns ett 
konflikthanteringssystem som verkade utanför rättssalarna. Däremot är det svårt 
att uttala sig om hur betydande ersättningssummorna var. En bredare jämförelse 
skulle behöva göras mellan rättegångsutfall och de direkta kompensationerna 
som utbetalades för att kunna dra slutsatser om summornas betydelse. 
Tidsmässigt var de direkta kompensationerna betydligt snabbare än en 
rättegångsprocess. Det är emellertid svårt att sätta ett ekonomiskt värde på en 
förlorad slåtter av oklar beskaffenhet under en tid då bönderna främst ägnade sig 
åt själv- eller blandhushållning. O. Ersson Rörström i Brattbäcken fick 
exempelvis ersättning på 40 kr 1874 för odefinierade skador i Qvarnsjön och 100 
kronors ersättning år 1879 för både vattenskada och skadad slåtter kring kvarn 
och Ristjern.461  

5.1.1 Inrättande av nya flottningsleder 
Den 30 december 1880 fastställdes en ny flottningsstadga av Kungl. Maj:t. Den 
nya flottningsstadgan hade tidigare skickats på remiss till kommunerna. 
Kommunalstämman i Junsele beslöt den 25 juli 1880  att utse en kommitté för 
att granska förslaget som därefter före den 15 augusti skulle lämna ett yttrande 

                                                             
461 Huvudbok 1874, GIa:20; huvudbok 1879, GIa:25, Skogsförvaltningen Backe, Kramfors Aktiebolags 
arkiv, SCA Merlo arkiv, Timrå. 

Diagram 1. Ekonomiska kompensationer utbetalade för flottningsskador i
Junsele 1864-1879, i kronor 

 

Källa: Huvudbok 1864 GIa:10, 1869 GIa:15, 1874 GIa:20 och 1879 GIa:25, Skogsförvaltningen Backe, 
Kramfors Aktiebolags arkiv, SCA Merlo arkiv, Timrå. 
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till länsstyrelsen i Västernorrland. I den valda kommittén fanns inga 
representanter för sågverksbolagen. Representanterna var främst 
hemmansägare som ville göra sina röster hörda angående det nya förslaget. 
Kommitténs remissutlåtande finns dock inte bifogat till kommunalstämmans 
protokoll, så vad kommittén hade för åsikter i frågan är oklart.462  

Kommunalstämman användes som remissinstans vid flera tillfällen. Några år 
senare hade länsstyrelsen i en kungörelse den 19 januari 1884 efterfrågat ett 
yttrande om barkning i samband med flottning, det vill säga åsikter om barken 
skulle tas bort eller inte innan timmer fördes ner i vattendragen. Junseles 
uttalande finns antecknat i kommunalstämmans protokoll från den 2 mars 1884. 
Enligt protokollet ansåg Junseles sockenmän att det var högst nödvändigt att 
stadga att timmer borde avbarkas för att skydda fisket och de ängar som låg längs 
med flottlederna.463  

Baserat på den nationellt antagna flottningsstadgan skickade företaget Joh. 
Wikner AB den 21 juli 1886 en förfrågan till länsstyrelsen om att bygga en ny 
flottled i Juvanån i Junsele kommun. I ansökan, undertecknad av Johan Wikner, 
begärdes prövning av en kanal mellan sjöarna Ysjön och Gösingen. Den 
föreslagna leden gränsade till nybyggen i Östansjö och Sunnansjö. Leden 
passerade flera myrar och mellan Brännvinstjern och Djuptjern där det fanns ett 
stort vattenfall. För en effektiv flottning på den föreslagna vägen föreslog Wikner 
två dammar och en reduktion av det stora fallet med 22 000 kubikmeter jord. 
Kostnaden för den 3,25 kilometer långa flottled skulle bli 26 446 kronor464. 
Projektet skulle ge en flottled som var knappt sju kilometer kortare än den äldre 
flottningsvägen, men den nya kanalen skulle bli betydligt rakare. I ansökan för 
den nya flottleden framfördes ett viktigt argument − att flottningstiden skulle 
kunna kortas med två veckor genom en kortare och rakare väg.465  

Under förhör hos länsstyrelsen oktober 1886 samlades många berörda för att 
framföra sina åsikter om projektet. Magnus Klockhoff som företrädde 
flottningsföreningen var även markägare i kommunen och disponent för Sandö 
sågverksbolag. Han argumenterade för anläggningen av en ny flottled eftersom 
den naturliga vägen var krokig och svår att flotta på, vilket gjorde kostnaderna 

                                                             
462 25 juli 1880, Junsele kommunalstämma protokoll 1880-1887, 1888-1906 lucka, 1907-1917 AI:2, 
Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele. 
463 1§ 2 mars 1884, Junsele, kommunalstämma protokoll 1880-1887, 1888-1906 lucka, 1907-1917 
AI:2, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele.  
464 Edvinsson och Söderberg, (2011) s 270-292. http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm 26,446. 
Om konsumentprisindex används som deflator motsvarar 26 446 kronor i 1886 års löpande priser 1 
810 499 kronor i 2016 års priser. 
465 Handlingar rörande arkivbildarens verksamheter, 24:8, Bifloder till Ångermanälven, Protokoll 
öfver förordnad syn för allmän flottleds anbringande 1886 i Juvanån inom Junsele socken medelst 
kanals upptagande mellan Ysjön och Gösingen, hållet den 8 okt, Vattenbyggnadsingenjör Johan 
Fredrik Cornells arkiv (1837-1912), Umeå universitetsbibliotek.  
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väldigt höga. Det nya förslaget motiverades med att det redan fanns många 
naturliga sjöar och våtmarker som kunde länkas samman och på så sätt avsevärt 
förkorta både sträckan och flottningstiden. Jordbrukaren Markus Åström, som 
företräddes av länsmannen N.O. Kallin, argumenterade mot den nya 
flottningsleden. Kallin oroade sig för att ingreppet skulle leda till förändrade 
vattennivåer i Ysjön, där såväl förhöjd som minskad vattennivå skulle kunna få 
konsekvenser för hans ägor. Kallin företrädde även sågkvarnsägaren Eric Jakob 
Lif från Lillegård, Junsele. Han oroade sig för om vattennivåerna skulle bli 
tillräckliga för att även förse kvarnen nedanför Gösingen med vatten. 
Sågverksbolaget Sprängviken företräddes också av Kallin. Liksom tidigare 
nämnda bönder i närområdet var bolaget skeptiskt till den nya flottleden. Bolaget 
hade ägor vid det naturliga vattendraget vid Bysjö, Näset och Östansjö, vilket 
även kronan hade. Sprängviken argumenterade för att inte bara de själva, utan 
även kronan, skulle påverkas negativt ekonomiskt. De flottningsbyggnader som 
redan var upprättade och som bolaget hade investerat i skulle minska i värde. Den 
nya leden skulle kunna ge upphov till oanade konsekvenser i och med förändrade 
vattennivåer, vilket kanske även kunde äventyra människoliv. Eftersom 
effekterna ansågs vara både negativa och högst osäkra, enligt Sprängviken, 
ifrågasatte de om det föreslagna projektet verkligen kunde anses som lagligt.466 

 

                                                             
466 Handlingar rörande arkivbildarens verksamheter, 24:8, Bifloder till Ångermanälven, Protokoll 
öfver förordnad syn för allmän flottleds anbringande 1886 i Juvanån inom Junsele socken medelst 
kanals upptagande mellan Ysjön och Gösingen, hållet den 8 okt, Vattenbyggnadsingenjör Johan 
Fredrik Cornells arkiv (1837-1912), Umeå universitetsbibliotek.  

Figur 9. Ritning av den föreslagna kanalen mellan Ysjön och Gösingen,
Junsele 

Källa: Handlingar rörande arkivbildarens verksamheter, 24:8, Bifloder till Ångermanälven,
Protokoll öfver förordnad syn för allmän flottleds anbringande 1886 i Juvanån inom Junsele
socken medelst kanals upptagande mellan Ysjön och Gösingen, hållet den 8 okt. 1886
Vattenbyggnadsingenjör Johan Fredrik Cornells arkiv (1837-1912), Umeå universitetsbibliotek. 
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Jordägaren Gustaf Melin, jordbrukare i Sunnansjö, höll med Kallin och tillade att 
om projektet skulle genomföras så måste även två nya broar bekostas av 
projektet. Melin framförde en oro om förändrade vattennivåer i Sunnansjö och 
en ökad vårflod. J.P. Sjöberg och Henrik Persson i Sunnansjö höll med Melin och 
Åström. Inspektor Ahnlund från Härnösands ångsågs aktiebolag var skeptisk till 
det nya bygget. Skulle det bli av så ville han ha ekonomisk kompensation för de 
befintliga flottningsbyggnader som bolaget investerat i eftersom de skulle 
påverkas negativt av den nya leden.467 Per Henriksson från Eden som också var 
emot projektet om en ny flottled framförde att sågar och kvarnar vid Gösingen 
skulle få brist på vatten. Om en ny dämning upprättades fanns det stor risk för 
att vattenflödet skulle bli ojämnt – bristfälligt vid vissa tidpunkter och förödande 
kraftigt vid andra.  Slutligen framförde Kallin, å Sunnansjöbornas vägnar, en oro 
för att fisket kunde påverkas negativt.468  

                                                             
467 Handlingar rörande arkivbildarens verksamheter, 24:8, Bifloder till Ångermanälven, Protokoll 
öfver förordnad syn för allmän flottleds anbringande 1886 i Juvanån inom Junsele socken medelst 
kanals upptagande mellan Ysjön och Gösingen, hållet den 8 okt, Vattenbyggnadsingenjör Johan 
Fredrik Cornells arkiv (1837-1912), Umeå universitetsbibliotek.  
468 Kungl. Maj:t nådiga resolution den 31 maj 1907, avskrift, Edens byakista, Junsele 
hembygdsförening. 

Figur 10. Ritning av flottningsled mellan Ysjön och Gösingen, Junsele 

 

Källa: Handlingar rörande arkivbildarens verksamheter, 24:8, Bifloder till Ångermanälven,
Protokoll öfver förordnad syn för allmän flottleds anbringande 1886 i Juvanån inom Junsele
socken medelst kanals upptagande mellan Ysjön och Gösingen, hållet den 8 okt 1886, 
Vattenbyggnadsingenjör Johan Fredrik Cornells arkiv (1837-1912), Umeå universitetsbibliotek. 
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Kronojägare Lind hade i egenskap av förrättare analyserat förslaget. Linds analys 
var mestadels ekonomiskt inriktad med beräkningar av kostnader och potentiella 
vinster. Enligt honom skulle inte projektet vara lönsamt inom en tioårsperiod, 
men efter tio år av avbetalningar skulle vinsterna och lönsamheten öka. Centralt 
i argumentationen för den nya flottningsleden var att den, efter dessa ökade 
kostnader, trots allt skulle förkorta flottningstiden med två veckor. Detta 
argument vägde så tungt att projektet ansågs berättigat. Förrättarna som stod 
bakom det slutgiltiga förslaget var J.F. Cornell, (kapten för Kungliga Väg- och 
Vattenbyggnadskåren), Anders Erik Dandenell, (byggmästare, konstruktör av 
Sandslån timmersortering i Ådalen, direktör för Ångermanälvens 
flottningsförening) samt länsman Zackrisson (jordägare i kommunen).469 

Utlåtandet kom den 30 mars 1889. Motiveringen var starkt ekonomisk med en 
tyngd på vinsterna med den förkortade flottningstiden. Det nämndes i all korthet 
att leden inte förväntades påverka vattennivåerna.470 Länsstyrelsen beslutade 
därför den 30:e januari 1890 att bifalla förslaget. Projektet färdigställdes i 
oktober 1894.471 I samband med det bildades också Juvanåns flottningsförening, 
vilken skulle bestå av dem som använde flottningsleden. De största aktörerna var 
de sågverksbolag som förvärvat skogen i närområdet där det största bolaget var 
Sandö (se Diagram 2 för samtliga aktörer 1897-1901), vilket också var det bolag 
som kom att leda föreningens arbete.472 

Flottningsföreningen fick tillstånd att flotta med dämning i upp till 16 dagar efter 
islossningen på Storsjön, men inte längre än till juni månads slut. När dämningen 
släpptes fick inte vattnet orsaka större översvämningar än vad som skulle kunna 
orsakas av en vanlig vårflod, och inget timmer fick lämnas kvar efter flottningens 
slut.473  

                                                             
469 Protokoll från Juvanåns flottningsförenings styrelsesammanträde, Protokoll 1895-1924 A1, 
Juvanåns flottningsförenings arkiv, Riksarkivet i Härnösand.  
470 Kommunalstämma Junsele 1880-1887 AI:2, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele. 
Handlingar rörande arkivbildarens verksamheter, 24:8, Vattenbyggnadsingenjör Johan Fredrik 
Cornells arkiv (1837-1912), Umeå universitetsbibliotek; Protokoll öfver förordnad syn för allmän 
flottleds anbringande 1886 i Juvanån inom Junsele socken medelst kanals upptagande mellan Ysjön 
och Gösingen, hållet den 8 okt, Edens byakista, Junsele hembygdsförening (gäller för hela stycket). 
471 Lantmäterimyndighetens arkiv, 22-JUN-2385, Avsöndring Sunnansjö 1896. Björklund (2003) s 
7ff. 
472 Protokoll från Juvanåns flottningsförenings styrelsesammanträde, Protokoll 1895-1924 A1, 
Juvanåns flottningsförenings arkiv, Riksarkivet i Härnösand.  
473 Kungl. Maj:t nådiga resolution den 14 september 1906, avskrift, Edens byakista, Junsele 
hembygdsförening. 
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Den 30 maj 1890 fastställdes flottningstiden i reglementet för Juvanåns 
flottningsförening till 16 dygn. I april 1904 hade Harald Dahlén för 
flottningsföreningen skickat in en ansökan till länsstyrelsen om förändrad 
flottningstid.  Den 23 mars 1906 kom länsstyrelsen med ett nytt beslut om en 
förändrad flottningstid som var till fördel för de flottande bolagen. Den nya 
bestämmelsen förordade en förändring till 55 dagars flottning efter islossningen 
på Storsjön. Flottningsföreningen menade att de inte hann med flottningen under 
den tillåtna tiden. Mellan 1897 och 1904 hade islossningen inträffat mellan april 
och tidigt i juni. Timmer som skulle passera skulle först flottas 30 kilometer, 
genom fyra andra sjöar innan timret nådde Juvanån.474 

                                                             
474 Kungl. Maj:t nådiga resolution den 31 maj 1907, avskrift, Edens byakista, Junsele 
hembygdsförening.  

Diagram 2. Mängd flottat timmer på Juvanån mellan åren 1897 och 1901 

Källa: Protokoll från Juvanåns flottningsförenings styrelsesammanträde, Protokoll 1895-1924
A1, Juvanåns flottningsförenings arkiv, Riksarkivet i Härnösand.  

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

1897 1899 1900 1901



 

151 

 

Hela årets flottning kunde vara hotad om islossningen inträffade sent på våren. 
Ansökan om en utökad flottningstid kan ses som ett tecken i tiden eftersom 
timmergränsen ständigt pressades längre bort från de stora vattendragen. De 
olika flottningslederna var beroende av varandra. Tiden för flottningen var 
reglerad och knapp, därför krävdes effektiva leder. En ineffektiv passage i ett 
vattendrag på väg mot huvudfåran skulle kunna bli till en flaskhals och sätta en 
hel säsongs flottning (och produktion) på spel.475  

Innan ett utslag i ärendet kom, kallades jordägarna till förhör hos kronofogden. 
Många av de lokala hemmansägarna som samlades hävdade att de var oroade för 
de risker som förändringen kunde innebära för strandnära tomter. Skador på äng 
och sädesskörd kunde få förödande effekter för hemmansägarnas ekonomi. Men 
troligen såg de även på flottningen som ett lokalt företag som sysselsatte 
arbetskraft under flottningssäsongen. Bönderna kunde vara positiva till en 
förändrad flottningstid om tillräckligt många anställdes under flottningen så att 
den kunde avslutas inom rimlig tid. Under förhöret förklarade 
flottningsföreningen att deras ansökan om en förändrad flottningstid inte 

                                                             
475 Björklund (2003) s 12ff. 

Figur 11. Ritning av  flottningsområdet vid Juvanån 

 

Källa: Handlingar rörande arkivbildarens verksamheter, 24:8, Bifloder till Ångermanälven,
Protokoll öfver förordnad syn för allmän flottleds anbringande 1886 i Juvanån inom Junsele
socken medelst kanals upptagande mellan Ysjön och Gösingen, hållet den 8 okt. 1886 samt karta
öfver föreslagen flottningskanal mellan Ysjön och Gösingen, Vattenbyggnadsingenjör Johan 
Fredrik Cornells arkiv (1837-1912), Umeå universitetsbibliotek. 
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handlade om att förlänga tiden generellt, utan om att kunna få en skälig flottning 
om islossningen var sen.476 

Flottningschefen för Ångermanälvens flottningsförening, Dandanell kunde inte 
se något hinder i ansökan. Dandanell var en inflytelserik person inom 
flottningsnäringen, flottningschef för Ångermanälvens flottningsförening och en 
ofta anlitad sakkunnig i flottningsärenden. Han var känd för sitt intresse av att 
effektivisera flottningen.477 Enlig Dandanell skulle effekten av förändringen 
enbart bli en förlängning med någon dag. Att marker med exempelvis nysådda 
grödor längs med stränderna skulle bli nedtrampade var i detta fall obetydligt.478 
Det finns däremot exempel som visar på att just tramp på marker längs 
flottningslederna var ett reellt problem som bönderna brottades med, något som 
de också fått ekonomisk kompensation för av bolagen före 1880.479  

De berörda byamännen i Eden skickade därför in en överklagan av 
kammarkollegiets utlåtande, vilken behandlades av Kungl. Maj:t den 31 maj 
1907.480  Byamännen motsatte sig den nya utökade flottningstiden med 
hänvisning till den skada som flottningen orsakat på slåtterängar utefter 
vattendragen. Flottningsföreningen menade å sin sida att om islossningen var 
sen, så kunde även skörden väntas vara sen. På så sätt skulle inte en förändrad 
flottningstid påverka skörden.481  

Kungl. Maj:t såg ingen anledning att ändra på det beslut som tagits om 55 dygns 
flottning och 16 dygns dämning efter islossningen på Storsjön. Beslutet lutade sig 
mot utlåtandena från Länsstyrelsen och Dandanell. 482   

 

                                                             
476 Kungl. Maj:t nådiga resolution den 14 september 1906, avskrift, Edens byakista, Junsele 
hembygdsförening. 
477 Höglund (1961).  
478 Kungl. Maj:t nådiga resolution den 14 september 1906, avskrift, Edens byakista, Junsele 
hembygdsförening. 
479 Huvudbok 1879 GIa:25, Skogsförvaltningen Backe, Kramfors Aktiebolags arkiv, SCA Merlo 
arkiv, Timrå; Kungl. Maj:t nådiga resolution den 31 maj 1907, avskrift, Edens byakista, Junsele 
hembygdsförening; Protokoll öfver förordnad flottledssyn i Kläppsjöbäcken inom Anundsjö och 
Junsele socknar i Westernorrlands län. Hållet den 10 och 11 oktober 1888, Edens byakista, förvaltas 
av Junsele hembygdsförening. 
480 Kung.l Maj:t nådiga resolution den 14 september 1906, avskrift, Edens byakista, Junsele 
hembygdsförening.  
481 Kungl. Maj:t nådiga resolution den 31 maj 1907, avskrift, Edens byakista, Junsele 
hembygdsförening.  
482 Kungl. Maj:t nådiga resolution den 31 maj 1907, avskrift, Edens byakista, Junsele 
hembygdsförening.  
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5.2.1 Olaga barkning och försenat timmer 
Även om det fanns lokala regleringar av hur flottningen skulle ske, uppstod 
konflikter som hanterades i det rättsliga systemet. I detta avsnitt presenteras de 
rättsliga konflikter mellan sågverksbolag och lokalbefolkning som behandlades 
av häradsrätterna under undersökningsperioderna.  

Efter 1880 var det olaglig att flotta timmer med barken kvar på stocken. Bark föll 
av under transporten och ansågs vara ett avfall som förorenade vattnet.483 Trots 
detta fördes lokala diskussioner om huruvida barkning skulle tillåtas i Junsele, 
både i kommunalstämman och vid flottningssynen. C. F. Lokrantz, allmän 
åklagare, stämde 1884 inspektor Gustav Hedberg vid Dals ångsåg för att ha flottat 
obarkat timmer i Hummelviken i Gudmundrå.484 

Ärendet togs upp i i rätten 1885, och vittnen berättade att de sett timmer bli 
barkat på isen. De berättade också att de sett att bark lämnats kvar på isen, mest 
troligen till islossningen. Rätten dömde Hedberg, som företrädare för Dals 
ångsåg, till vite på 30 kronor.485  Detta ärende är ett exempel på hur 
institutionerna kring sågverksindustrin formaliserades för att reglera 
användningen av älvarna. Lokrantz hade som länsman ansvar för att se till att 
flottningen på älven följde regelverken. Även om detta inte primärt var en konflikt 
mellan lokalbefolkning och sågverksbolag, spelade lokalbefolkningen en 
betydande roll. Mot reseersättning kom de till rättegångssalen för att vittna mot 
bolaget om vad de hade sett på isen vintern 1884. 486   

Även om den nationella lagstiftningen gällde, fördes lokala diskussioner om hur 
lag om barkning skulle tillämpas. I flottningssynen för Kläppsjöbäcken fördes en 
diskussion om den nationellt fastställda lagstiftningen skulle tillämpas, om den 
hade relevans för detta enskilda vattendrag.487  

                                                             
483 Åström (1899) s 123f.  
484 484 1§ 2 mars 1884, Junsele kommunalstämma protokoll 1880-1887, 1888-1906 lucka, 1907-1917 
AI:2, Junsele kommun, Sollefteå kommunarkiv, Junsele; Protokoll öfver förordnad flottledssyn i 
Kläppsjöbäcken inom Anundsjö och Junsele socknar i Westernorrlands län. Hållet den 10 och 11 
oktober 1888, Edens byakista, förvaltas av Junsele hembygdsförening. 
485 § 122 Dombok vid Gudmundrå vinterting 1885, AIa:77, § 100 Dombok vid Gudmundrå höstting 
1885, AIa:78, Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
486 Protokoll öfver förordnad flottledssyn i Kläppsjöbäcken inom Anundsjö och Junsele socknar i 
Westernorrlands län. Hållet den 10 och 11 oktober 1888, Edens byakista, förvaltas av Junsele 
hembygdsförening; Kungl. Maj:t och rikets kammar collegii utslag på de besvär Abraham Andersson 
[m.fl.] i Kläppsjö anfört öfver Konungens Befallningshafvandes i Westernorrlands län utslag den 3 
oktober 1889 angående iståndställande af flottledsbyggnaderna i Kläppsjöåns vattendrag i Junsele 
socken. Se även till exempel Östlund (2000) s 170ff om flottningen i Ammerån.  
487 Protokoll öfver förordnad flottledssyn i Kläppsjöbäcken inom Anundsjö och Junsele socknar i 
Westernorrlands län. Hållet den 10 och 11 oktober 1888, Edens byakista, förvaltas av Junsele 
hembygdsförening. Kungl. Maj:t och rikets kammar collegii utslag på de besvär Abraham Andersson 
[m.fl.] i Kläppsjö anfört öfver Konungens Befallningshafvandes i Westernorrlands län utslag den 3 
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I ett annat ärende 1885 i Gudmundrå häradsrätt stod Frånös disponent O. A. 
Nyhlén åtalad av åklagare Lokrantz. Nyhlén var anklagad för att ha flottat obarkat 
timmer utan tillstånd. Nyhlén bestred åtalet och samlade vittnesmål om att han 
flottat randbarkat timmer (längsgående ränder). Han menade att 
flottningsstadgan inte specificerar hur timret skulle vara barkat. 488 

Eftersom Nylén inte själv var på plats vid hösttinget 1885 skickade han en 
skrivelse där han argumenterar att de timmer som Lokrantz anklagat honom för 
att flotta obarkade inte alls fanns på allmän flottled. Timret skulle ha legat i den 
nedre delen av Ångermanälven och befanns därmed utanför allmän flottled. 
Platsen en snarare var flodmynning eller fjärd och Nyhlén menade att det var 
tillåtet att föra timmer obarkat från strand till strand. Vidare argumenterade 
Nyhlén att ingen särskild fiskerätt fanns i Gudmundråfjärden. Om barkavfall 
skulle ha förekommit, vilket han bestred, så skulle det inte ha orsakat någon 
skada.489  

Lokrantz ville först fälla bolaget för 1341 obarkade timmer, men Nyhlén fick 
slutligen böta 148 kronor för 297 obarkade och flottade furutimmer mellan 
Gudmundråviken och Frånös sågverk.490  

Konflikten som beskrivs ovan stod mellan den allmänna åklagaren och bolaget. 
Nyhléns argumentation visar hur han ansåg sig ha rätt att använda viken och 
flotta efter sina villkor. Argumentationen var kreativ och olika lagstiftning 
åberopades när Nyhlén hävdade sin oskuld.  

5.3 Sågflis, föroreningar och strandrätten i 
sågverksdistrikten 

Det sista ledet i sågverksindustrins produktionskedja som behandlas i 
avhandlingen är sågverksbolagens industriella verksamhet i lokalsamhället. 
Detta behandlas inte utifrån bolagen som arbetsgivare, utan genom vilken 
påverkan sågverksamheten hade på närmiljön.  

                                                             
oktober 1889 angående iståndställande af flottledsbyggnaderna i Kläppsjöåns vattendrag i Junsele 
socken; Se även till exempel Östlund (2000) s 170ff om flottningen i Ammerån.  
488 § 44 Dombok vid Gudmundrå vinterting 1886 AIa:79, Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, 
Riksarkivet i Härnösand. 
489 § 68, Dombok vid Gudmundrå höstting 1885 AIa:78, Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, 
Riksarkivet i Härnösand. 
490 § 44 Dombok vid Gudmundrå vinterting 1886 AIa:79, Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, 
Riksarkivet i Härnösand. 
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I detta avsnitt presenteras konflikter som berör äganderätten och hur 
äganderätten användes för att ge bättre villkor för sågverksbolaget att utöva sin 
verksamhet mer ostört. 

Vid Gudmundrå höstting den 14 december 1869 åtalade några av byborna i 
Limsta Robert Bagge, disponenten vid Kramfors aktiebolag. Byborna hävdade att 
en remsa strand som bolaget använde tillhörde dem. Huvudpunkten i ärendet 
handlade om äganderätt till mark. De menade att sågverket hade gjort intrång på 
vatten som de ansåg vara allmänning. Bagge i sin tur hävdade att han köpt 
området vid holmen i Timmerviken. Byborna ansåg att Bagge inte hade rätt att 
köpa området eftersom marken var skiftad som allmän vid laga skiftet några år 
tidigare. Kramfors aktiebolag använde både mark och vatten på ett 
konkurrerande sätt i bybornas ögon. 491 

I Ådalens vikar förvarades timmer i väntan på att sågas, vilket krävde en 
infrastruktur av pålning och erforderliga byggnader. Vid vidare överläggningar i 
rätten nämndes även andra områden i byn som blivit förorenade av både timmer 
och sågflis i vattnet. Vem som hade rätten att nyttja vattnet till sina behov 
diskuterades vidare i rätten 1869. Bolaget var beroende av landområdet för att få 
tillträde till vattnet för flottning, medan lokalbefolkningen primärt var 
intresserade av vattnet för fiske och vattning av djur. Hovrättens dom 1871 ställde 
därför disponenten Robert Bagge till svars för hur bolaget överutnyttjat strand 
och vatten. Han dömdes att ge ekonomisk kompensation och att den olovliga 
pålningen och byggnaderna skulle tas bort från den gemensamma stranden. 492 

Konflikten utvecklades till en fråga om vem som bar ansvar för handlingarna. 
Detta prövades i Högsta Domstolen, vilken fastställde att Bagge var den enda 
behöriga svarande för Kramfors sågverk. När ärendet åter prövades vid hovrätten 
hade över tre år passerat. 1874 såg Kramfors till att förvärva marken lagligt 
genom arrende på 50 år med fri nyttjanderätt för pålning, flottning och förvaring 
av timmer. Byamännen fick då inskrivet i avtalet att de skulle få en båtled och 
vattningsplats för kreatur.493  

                                                             
491 Limsta laga skifte 1849, Gudmundrå socken, Västernorrlands län, Lantmäterimyndighetens arkiv;  
Kopia av Gudmundrå höstting 14 december 1869, kopia av Kungl. Maj:t dom 10 januari 1872 och 
kopia av protokoll hösttinget Gudmundrå 14 oktober 1874, Handlingar rörande flottning i 
Ångemanaälven med bivatten 1787-1896 FIXd nr4. Kramfors Aktiebolags arkiv, SCA:s arkiv Merlo, 
Timrå. 
492 Limsta laga skifte 1849, Gudmundrå socken, Västernorrlands län, Lantmäterimyndighetens arkiv; 
Kopia av Gudmundrå höstting 14 december 1869, kopia av Kungl. Maj:t dom 10 januari 1872 och 
kopia av protokoll hösttinget Gudmundrå 14 oktober 1874, Handlingar rörande flottning i 
Ångemanaälven med bivatten 1787-1896 FIXd nr4. Kramfors Aktiebolags arkiv, SCA:s arkiv Merlo, 
Timrå. 
493 Limsta laga skifte 1849, Gudmundrå socken, Västernorrlands län, Lantmäterimyndighetens arkiv; 
Kopia av Gudmundrå höstting 14 december 1869, kopia av Kungl. Maj:t dom 10 januari 1872 och 
kopia av protokoll hösttinget Gudmundrå 14 oktober 1874, Handlingar rörande flottning i 
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Ett liknande ärende om rätten till strand och vatten inleddes 1885 när 
hemmansägarna i Nensjö, Johan Billström, Per Erik Frånlund och J. Lindberg 
stämde styrelsemedlemmarna för Sprängsvikens Aktiebolag Qvist, Hasselblad 
och Carlsson för olaga vattenbyggnader i Nensjö.494 Bolaget hade förvärvat en 
knappt en kilometer lång och 15 meter bred strand i Nensjö by. Med 
strandäganderätten kom också rätten till att nyttja vattnet. Hemmansägarna ville 
genom stämningen få bolaget till att ta bort vissa flottningsbyggnader som enligt 
dem inskränkte på fiskevattnet och deras fiskerätt. De ville även att bolaget skulle 
böta för sitt intrång samt ersätta alla strandägare för rättegångskostnaderna. 
Ärendet blev långdraget och behandlades under sex ting. Det avslutades först 
under sommartinget 1887, det vill säga två och ett halvt år senare.495    

Under dessa två och ett halvt år framfördes vittnesmål från bybornas sida om 
inskränkningen av fiskevattnet samtidigt som bolaget argumenterade för sin rätt 
till vattnet. Området som konflikten berörde hade sålts av byamännen till 
grosshandlaren Thiis år 1868. Mellan åren 1873 och 1877 genomfördes laga skifte 
i Nensjö och det var till stor del kring skiftesförrättningen som argumentationen 
fördes i rättssalen. Dessutom diskuterades bybornas rätt till fisket som hade 
tilldelats dem vid två tillfällen. Vid skattläggning 1606 fick byborna rätt till 
mindre fisk i Sprängsviken och 1853 fick de även rätt att fiska lax vid området 
Sandslån. Eftersom gemensam fiskerätt tilldelats området argumenterade 
Frånlund och de andra byamännen att viken omöjligen kunde ingått i laga skiftet, 
”… ingen med sunt förnuft kan påstå att byns stränder undergått laga skifte.”496  

När domen till slut fastställdes vid sommartinget 1887, menade häradsrätten att 
vattnet hade ingått i skiftet. Då tingsrätten fann att Sprängsviken ägde stranden 
så ägde de även rätten till det omtvistade vattnet. Därmed förlorade Frånlund och 
de andra byamännen och fick betala bolagets rättegångskostnader.497 Konflikten 
mellan Sprängsviken aktiebolag och byamännen i Nensjö var både långdragen 
och omfattande. Bolagets utbyggnad av kaj och brädgård påverkade fisket i 
området under flera generationer. Det handlade inte bara om området de blev 
utestängda från. Fiskmängden minskade också överlag i närområdena. 
Byamännen fortsatte argumentera mot bolagen i en överklagan till Svea hovrätt 

                                                             
Ångemanaälven med bivatten 1787-1896 FIXd nr4. Kramfors Aktiebolags arkiv, SCA:s arkiv Merlo, 
Timrå. 
494 §50 Gudmundrå dombok vid vinterting 1885 AIa:77; §31 Dombok vid Gudmundrå höstting 1885 
AIa:78, Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
495 §50 Gudmundrå dombok vid vinterting 1885 AIa:77, §31 Dombok vid Gudmundrå höstting 1885 
AIa:78; § 30 Gudmundrå dombok vid vinterting 1886, AIa:79; § 17 Dombok vid Gudmundrå höstting 
1886, AIa:79; § 11 Gudmundrå dombok vid Vinter Ting 1887, AIa:80; § 5, Dombok vid Gudmundrå 
sommarting 1887 AIa:81, Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
496 §11 Dombok vid Gudmundrå vinterting 1887 AIa:80, Gudmundrå tingslags häradsrättsarkiv, 
Riksarkivet i Härnösand. 
497 § 5 Dombok vid Gudmundrå sommarting 1887 AIa:80, 1887, Gudmundrå tingslags 
häradsrättsarkiv, Riksarkivet i Härnösand. 
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och vidare i Ägodelningsrätten 1890. Ett slutgiltigt skifte av Nensjös fiskevatten 
fastställdes 1894 av Gudmundrå tingslags Ägodelningsrätt, där det tydligt 
framgick vilka områden som var samfällda samt vilka områden som tillhörde 
bolagen och andra jordägare.498  

5.4 Sammanfattande konklusioner av konflikter i 
produktionsleden  

De olika leden i trävaruindustrins produktionskedja var utspridda geografiskt. De 
naturresurskonflikter som förekom var av olika karaktär beroende på vilken del i 
produktionskedjan de uppkom.  

I det första produktionsledet som gällde anskaffning av råvara, utspelade sig 
konflikterna på en stor geografisk yta utanför områden där sågverken var 
etablerade. Konflikterna var till största del kopplade till avtalen som reglerade 
ägande och nyttjande av mark. Affärsuppgörelserna kunde även medföra rent 
ekonomiska konflikter som skulder mellan parter. Konflikterna om ägande och 
nyttjande av naturresurser uppstod eftersom det fanns kvarvarande praxis av 
traditionella rättigheter som gällde i lokalsamhället. Det blev häradsrättens 
uppgift att lösa konflikterna. 

Hur kontrakt skulle tolkas kunde medföra konflikter i andra led. Ett otydligt avtal 
kunde till exempel orsaka en tvist om avverkad skog eller vem som var ägare till 
flottat timmer.  Konflikterna handlade om vem som hade rätt att nyttja råvara, 
hur mycket och var. Parterna i konflikterna skulle både förhålla sig till rådande 
nationella regelverk och lokala överenskommelser i form av formella avtal. Även 
här fanns flera lager av rättigheter som häradsrätterna var tvungna att ta hänsyn 
till i sina utlåtanden.  

Flottningen var ett viktigt led i sågverksindustrins produktionskedja. Med 
flottningen fördes råvaran till sågverken. Både anskaffning av råvara och 
flottning var förutsättningar för sågverksbolagens möjlighet att expandera. 
Tillträde till vattnet var därför viktigt för sågverksbolagen – men även för 
lokalbefolkningen. Det var nödvändigt för fiske och för att vattna djur. Det 
strömmande vattnet användes som drivkraft till kvarnar och husbehovssågar. 
Flottningen kunde därför få en negativ inverkan på alla dessa områden genom 
förändring av miljö för fisken, förändring av strandmiljö eller förändrade 
vattenflöden. Konflikter kopplade till flottning som handlade om inskränkning av 
nyttjande av land och vatten eller om regelbrott mot stadgor kunde hanteras i 
häradsrätten. Konflikten om det försenade timret i Gäddede är ett exempel på 

                                                             
498 Akt 306, Nensjö fiskevatten laga skifte 1891, Gudmundrå socken, Västernorrlands län, 
Lantmäterimyndigheten. 



 

158 

bolagens ökade aktivitet i inlandet. Den visar även på hur ekonomiskt 
betydelsefullt det var för bolagen att hålla tidsplanerna. 

När flottningsstagdan antogs i december 1880 etablerades många 
flottningsföreningar och sågverksbolagens intresse för inlandet ökade. Det blev 
nu möjligt för bolagen att flotta timmer från områden som tidigare räknats som 
otillgängliga. Både flottningsföreningarna och lokalbefolkningen hade intresse av 
att vara delaktiga i regleringen av flottningen. Flottningstillstånden fastställde 
den tillåtna flottningstiden i lederna. Tiden för flottning reglerades för att 
vattenresursen skulle delas mellan olika intressen. Eftersom varje flottningsled 
prövades separat av länsstyrelsen finns en stor mängd material att tillgå gällande 
syn av leder. I dessa handlingar framkommer hur lokalbefolkningen såg på 
flottningen vid sina byar. Även sågverksbolagens åsikter finns nedtecknade, 
tillsynsmännens och länsstyrelsens. Bolagen ville flotta sitt timmer, 
lokalbefolkningen använde vattnet för transporter och för fiske. Vid en sen och 
långdragen flottning ökade risken för att skörden längs med vattendraget skulle 
förstöras. Skörden kunde drabbas hårt av översvämningar och tramp. Denna 
argumentation kan inte ses som formella konflikter utan definieras som dispyter. 
Lokalbefolkningen lyfte sina farhågor och dessa protokollfördes. Deras 
medverkan vid syneförrättningen som slutligen ledde fram till reglementen kan 
tolkas som ett konfliktförebyggande arrangemang med lokalt deltagande.  

Länsstyrelsens protokoll vittnar om att det fanns en oro hos bönderna för att en 
ökad flottning skulle kunna medföra skada på exempelvis slåttern, vilken var 
nödvändig för att kunna föda boskap. Bönderna spelade en aktiv roll i de lokala 
regleringarna av flottningslederna genom att framföra sina åsikter vid synen av 
vattendragen. Flottningstiden var en viktig fråga för bönderna eftersom en 
utdragen flottning kunde få långtgående konsekvenser för boskapen. 
Lokalbefolkningen spelade därmed en aktiv roll i den lokala regleringen av 
flottningen, vilket kan ha bidragit till att förebygga konflikter. 

Flottningen utgjorde en betydande utgiftspost för sågverksbolagen. Bolagens 
bokföring kring flottningen lämnade spår av uppgörelser efter dispyter, för att 
använda den terminologi som avhandlingen utgår från. Dessa ärenden blev aldrig 
formella juridiska konflikter. Sådana uppgörelser bör ses i ljuset av de lokala 
reglementen som upprättades och fastställde att kompensationer måste utgå. Ett 
exempel från föreliggande studie är länsstyrelsens beslut 1877 att låta Locknö 
sågverksbolag bedriva flottning i Kläppsjöbäcken inom viss tidsperiod mot en 
skyldighet att betala ut kompensation för skador. Länsstyrelsen etablerade här en 
speciallösning, en förordning som gällde det specifika fallet. Den typen av 
löpande hantering av intressemotsättningar var steg på vägen mot den 
kommande formaliseringen av flottningens organisering och inrättandet av nya 
institutioner specialanpassade för ändamålet. 
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Det sista produktionsledet som undersöks i avhandlingen berör aktiviteten vid 
sågverken. Eftersom fokus är konflikter om naturresurser har konflikter om till 
exempel arbetsförhållanden och löner uteslutits. De konflikter som påträffats har 
haft många dimensioner. De har dels handlat om äganderätt av vatten och 
stränder, vilka sågverksbolagen var i behov av för att bedriva sin verksamhet. 
Äldre regelverk gav strandägaren rätten till intilliggande vatten, vilket 
uppmuntrade ett särskilt ägandemönster. Sågverksbolagen hade ett stort intresse 
för strandnära mark. För lokalbefolkning kunde detta innebära sämre 
möjligheter att vattna djur och sämre fiskeförhållanden. Strandrätten, fiskerätten 
och äganderätten ställdes mot varandra i en konflikt i Nänsjö 1885. Gudmundrå 
häradsrätt prövade olika lager av rättigheter som överlappade varandra. 
Ingående diskussioner fördes om hur fiskevattnet blev skiftat och om 
sågverksbolaget hade rätt att ha kvar sina byggnader på strand och i vatten. 
Denna konflikt blev långdragen och sträckte sig utanför häradsrätten då 
fiskevattnet blev skiftat 1891.  

Tidigare forskning har framhållit häradsrätten som en viktig arena för att lösa 
lokala konflikter.499 I häradsrätten kunde privatpersoner och bolag lösa 
konflikter som uppstod om nyttjandet av naturresurser. Dock hade 
häradsrätterna svårigheter att bedöma ärenden med lång historia då det förekom 
att olika rättigheter överlappade varandra. Många ärenden var komplicerade och 
blev därmed både långdragna och kostsamma.  

Antalet unika ärenden mellan sågverksbolag och lokalbefolkning i häradsrätterna 
i undersökningsperioden var tretton; sex i Gudmundrå och sju i Junsele. Av dessa 
konflikter var det vid två tillfällen ett bolag som väckte åtal. Övriga elva ärenden 
väcktes av antingen lokalbefolkning eller av den allmänne åklagaren. 
Lokalbefolkningen hade större benägenhet att begära prövning gällande 
nyttjande av naturresurser än vad sågverksbolagen hade. Det tolkar jag som att 
häradsrätten var en konfliklösande arena som lokalbefolkningen kände till och 
var benägen att använda. 

Tidigare forskning har även föreslagit att det kan ha funnits andra arenor än 
häradsrätten för att lösa konflikter eftersom ärenden i häradsrätten kunde bli 
långdragna.500 Det är också något som jag funnit vara fallet i min undersökning.  

Hantering av dispyter kunde ske utanför rättssalen. I mitt material är det tydligt 
när det gäller dispyter om vattenrättigheter. 1734 års lag var tydlig med att ingen 
annan strandägare skulle komma till skada genom någon annans nyttjande av 
vatten. Därför kunde direkta kompensationer betalas ut till lokalbefolkning. 
                                                             
499 Taussi Sjöberg (1988) s 37ff; Ågren (1988) s 487; Eriksson-Trenter (2000) s 36ff; Larsson (2016) 
s 1100f.  
500 Larsson (2016) s 1100ff. 
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Detta skedde exempelvis när flottning orsakat skador. Efter att flottningsstadgan 
fastställts år 1880 försvann denna typ av kompensationer från bolagens 
bokföring eftersom ansvaret för flottning och flottningskostnader överfördes från 
sågverksbolagen till flottningsföreningarna. En intressant fråga för vidare 
forskning är därför studera om sådana ärenden förekom också efter 1880 och hur 
kompensatio0nerna hanterades. 
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6 Sammanfattning, slutdiskussion 
och slutsatser  

Både vattnet och skogen fick under industrialiseringen alltmer karaktär av 
begränsade resurser utsatta för konkurrens.  Utan älvarna som transportled 
kunde inte den eftertraktade skogsråvaran nå sågverken. Under den tidiga 
industrialiseringen i Västernorrland uppstod motsättningar mellan olika 
intressen när det gällde användningen och ägandet av naturresurser. Detta 
skapade konflikter också mellan lokalbefolkningen och sågverksbolagen i de 
områden som berördes av industrins verksamhet. Konflikterna om naturresurser 
handlade inte enbart om den direkta konkurrensen utan även om sekundära 
effekter av naturresursernas användning, till exempel översvämningar på 
slåttermarker efter att dämning lättats för att underlätta flottning, eller när flis i 
vattnen runt sågverken förorenade närmiljön.  

Omvandlingen av de medeltida socknarna till kommuner efter 1862 års 
kommunalreform innebar en omfattande samhällsorganisatorisk förändring som 
utgör startpunkten för denna studie. Reformen genomfördes i en tid när flera 
institutionella förändringar av olika omfattning genomfördes på olika nivåer, 
vilka tillsammans kom att lägga grunden för industrisamhällets framväxt. En 
viktig institutionell förändring var skiftesreformerna inom jordbruket, vilka kom 
att formalisera den privata äganderätten av både jord och skog. Förändringen 
innebar en tydligare uppdelning än tidigare mellan kollektiv nyttjanderätt och 
privat äganderätt. Det privata ägandet och den enskilda äganderätten utgjorde en 
grundförutsättning för industrialiseringen, men var samtidigt också en källa till 
konflikter mellan en äldre ägandestruktur och de nya förhållandena. Därtill kom 
näringsfriheten, som infördes 1864, att föra med sig nya möjligheter för 
försörjning och förmögenhetsskapande vilka byggde på en stärkt privat 
äganderätt. Den generella demografiska utvecklingen var också gynnsam i 
Sverige under den här tiden, bättre levnadsförhållanden skapade förutsättningar 
för en växande befolkning, samtidigt som en ny klass av lönearbetare inom 
industrin började växa fram vid sidan om de traditionella lönearbetarna i 
jordbruket. Det var också nu som statens koloniseringspolitik drog människor till 
Norrland, där de kunde erhålla jord- och skogsmark för eget nyttjande. Sådana 
möjligheter var begränsade i södra delen av landet.  

I Västernorrland var inflyttningen en viktig faktor bakom befolkningstillväxten. 
Förutsättningarna för den ekonomiska utvecklingen i länet låg i uppodlingen av 
ny mark (avvittringen), en ökad kommersialisering på landsbygden och en snabbt 
växande efterfrågan på arbetskraft från industrin som skapade nya 
förutsättningar för lokalsamhällena att växa. En drivande kraft bakom detta var 
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sågverksindustrins snabba tillväxt som en följd av den internationella efterfrågan 
på trävaror. Vid undersökningens slut 1906 hade bolagen förbjudits att köpa upp 
fler jordbruksfastigheter i Norrland. Den snabba expansionen sågs inte längre 
enbart som en positiv kraft. Det innebar att det sattes en gräns för det privata 
ägandet av mark i aktiebolagsform, eftersom detta nu kommit att uppfattas som 
ett hot mot den existerande lokala ekonomins struktur. 

Perioden karaktäriserades av de dubbla men sammanhängande processer - 
koloniseringen och den inhemska utvecklingen av samhälle och ekonomi i som 
skedde parallellt med den internationella ekonomins krafter, möjligheter och 
begränsningar.  Jag har valt att studera hur dessa förhållanden utvecklats i två 
kommuner i olika delar av sågverksindustrins produktionskedja. Gudmundrå var 
en industrikommun i Ådalen medan Junsele var en råvarukommun i periferin. 
Mot denna bakgrund har avhandlingen studerat vilken möjlighet 
sågverksbolagen och lokalbefolkningen i de båda kommunerna hade att nyttja de 
traditionella formella arenorna kommunalstämman och häradsrätten för att 
driva sina intressen när det uppstod konflikter  

Inom tidigare forskning förekommer olika förklaringar till varför konflikter om 
naturresurser uppstått och förklaringarna skiljer sig åt beroende på vilken 
konfliktarena som har studerats. I studier av kommunalstämman har den 
ekonomiska maktobalansen framhållits som en primär anledning till konflikter. 
Bolagens ekonomiska och lokalpolitiska inflytande har tolkats som anledning till 
sociala konflikter och som medel för att få kontroll över naturresurser. En annan 
slutsats om varför konflikter uppstod är att det handlade om konkurrerande 
intressen och en hårdnande kamp om resurser. Denna slutsats dras i studier där 
häradsrätten har varit i fokus som konfliktarena. En annan slutsats som 
förekommer när häradsrätten har studerats är att institutionella förändringar 
påverkade förutsättningar för nyttjande och ägande av naturresurser. Ett av 
bidragen från denna studie är därför att de konflikter som undersökts inte varit 
begränsade till en specifik arena, utan definierats av aktörerna och av 
konflikttypen. 

Begreppet konflikt används i mitt arbete som synonymt med konflikter om 
naturresurser och hänvisar till de formella ärenden som lyftes hos en tredje part 
i syfte att lösa konflikten. En sådan konfliktlösande tredje part kunde vara 
häradsrätten. Ett annat begrepp som har använts i studien är dispyter. Dispyter 
används för att benämna konflikter som inte var formella och därmed inte 
behandlades aktivt av en tredje part. Exempel på ärenden som benämns som 
dispyter är frivilliga ekonomiska kompensationer för skador och närboendes 
delaktighet i utformningen av lokala regleringar för flottning. 
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6.1 Formell bolagsdominans: kommunalstämman som 
konfliktarena 

I kapitel 3 har jag studerat kommunalstämman som politisk arena för 
uppgörelser om naturresurskonflikter. Inledningsvis fastställdes vilka bolag som 
var aktörer i de studerade kommunerna och hur stor andel röster de hade. I 
Gudmundrå hade sågverksbolagen tidigt en dominans i kommunalstämman 
eftersom rösterna då främst baserades på den inkomst bolagen genererade i 
kommunen. 1879 hade sågverksbolagen 31 procent av rösterna. Om bolagens 
representanters röster inkluderas i summeringen hade bolagen 51 procent av 
rösterna. 1894 hade bolagens röster ökat till 58 procent och om vi räknar in 
bolagens representanter uppgick sågverksbolagens andel då till 68 procent av 
kommunalstämmans röster.  

I Junsele var bolagens röster framförallt baserade på de jordbruksfastigheter som 
de kom att förvärva. Fastighetsköpen fick ett uppsving under slutet av 1800-talet. 
I samband med dessa ökade bolagens andel röster i kommunalstämman. I 
Junsele hade sågverksbolagen tio procent av rösterna 1879 och 38 procent om 
bolagens representanter inkluderades.  1899 hade andelen röster ökat till 27 
procent, inklusive representanterna hade sågverksbolagen nästan majoritet med 
49 procent av kommunalstämmans röster.  

Tidigare forskning har visat att sågverksbolagen som hade stor potentiell 
lokalpolitisk makt genom att de förfogade över en stor andel röster i 
kommunalstämman också använde detta till sin fördel. Mängden röster kan 
beskrivas som en maktresurs för sågverksbolagen som därmed gav dem möjlighet 
att få inflytande över naturresurser, enligt Isacson och Persson.501 Lundberg, som 
istället fokuserade på bolagens inflytande på det ekonomiska planet visade i sin 
studie att sågverksbolag använde sina röster för att påverka frågor som rörde 
lokal skattepolitik.502 Således var kommunen intressant för dem ur 
beskattningssynpunkt snarare än för att utöva påverkan i råvarufrågor och annat 
direkt relaterat till industriverksamheten. 

Den politiska institutionen kommunalstämman utgjorde inte något betydande 
forum för att behandla konflikter om naturresurser i föreliggande fall. Resultaten 
visar att sågverksbolagens företrädare var delaktiga i kommunens arbete och 
fanns med som valda representanter. Detta är i linje med tidigare forskning som 
har framhållit att bolag använde möjligheten att välja in sina representanter på 
poster i kommunen. Den första ordföranden för Gudmundrås kommunalstämma 
1863 var Kramfors Aktiebolags disponent Robert Bagge.  Kommunernas 
nämnder och skatterelaterade organ dominerades dock av bönder. 

                                                             
501 Isacson och Persson (1998) s 125ff. 
502 Lundberg (1984).  
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Sågverksbolagens representanter fanns med bland de valda representanterna, 
men utgjorde ingen majoritet. Det är ett resultat som delvis avviker från 
resultaten i Jakobssons studie, som visade att bolagens tjänstemän dominerade 
inom kommunalpolitiken.503 Hur dessa organ arbetade förtäljer inte 
kommunalstämmans protokoll. Nydahl har i sin studie framhållit att 
sågverksbolag kunde påverka politiken genom sina företrädare även i fall där 
votering inte användes.504 

Resultatet har visat att det inte var självklart att sågverksbolagen använde sitt sin 
makt så att det missgynnade andra aktörer i lokalsamhället – vare sig det gällde 
traditionella kommunalpolitiska frågor eller frågor om naturresurser. Detta 
resultat pekar på att frågan om lokalpolitisk makt är komplex och bör studeras 
mer. Analysen av bolagens röster visar att sågverksbolagen hade möjlighet att 
driva fram beslut om de så ville. De frågor där sågverksbolagen visade intresse 
berörde sällan direkt användning av naturresurser utan handlade snarare om att 
skapa goda förutsättningar för deras arbete. Det kunde handla om kommunala 
investeringar, skatter eller rätt person som polis. På kommunalstämmans 
dagordning behandlades framförallt frågor som berörde val av representanter, 
fattigvård, sjukvård, skola och allmänna kommunala ekonomiska frågor. 
Voteringar användes sällan i kommunerna. Att voteringar inte användes kan vara 
en indikation på att det rådde samstämmighet, alternativt att det visst förekom 
meningsskiljaktigheter men att kommunalstämman inte var platsen där de 
uttrycktes. Det skulle kunna tolkas som att de ekonomiskt svagare upplevde 
begränsningar i sina faktiska möjligheter att påverka och få gehör för sina åsikter. 
När bolag använt sig av votering för att få fördelar framgår det att övriga deltagare 
vid kommunalstämman upplevde det som orätt genom överklagan på beslut. Jag 
tolkar det som att bolagen i de undersökta kommunerna enbart använde sina 
röster vid behov i frågor som var viktiga för dem. I övrigt verkar besluten som 
fattades på kommunalstämmornas möten varit till belåtenhet för båda parter 
eftersom votering sällan användes och det kom sällan (enligt protokollet) 
överklagan på beslut). 

6.2 Lager av rättigheter: naturresurskonflikter i 
häradsrätten 

Till skillnad från kommunalstämman, som var begränsad till individer med viss 
inkomst eller egendom, var häradsrätten en central juridisk struktur som var 
öppen för alla samhällsskikt att driva sina ärenden inom. Häradsrätten arbetade 
inte alltid snabbt med dagens mått mätt, men det är klarlagt att den verkligen 
användes för att lösa konflikter om allmänningar under 1700-talet.505 Denna 

                                                             
503 Jakobsson (1976) se till exempel s 84ff.  
504 Nydahl (2017) s 148; Nydahl (2010) s 241f. 
505 Larsson (2016) s 1100ff.  
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studie har visat att häradsrätterna användes även som en arena för att på 
liknande sätt lösa konflikter om naturresurser mellan lokalbefolkning och 
sågverksbolag under perioden 1863-1906. Underlaget för detta påstående är de 
konflikter i häradsrätterna som har undersökts under tre perioder: 1864-65, 
1884-85 och 1904-05. Ett antagande är att det under perioden 1864-65 skulle 
funnits relativt många mål där det rådde osäkerhet om vilka regler som gällde 
kring nyttjande och ägande av naturresurser. Resultatet visade dock att relativt 
få mål behandlades mellan sågverksbolag och lokalbefolkning För perioden 1884-
85 var förväntningarna att konflikterna i högre grad skulle gälla nyttjandet av 
älven och stranden, vilket också stämde. Under den sista perioden 1904-05 var 
förväntningen att konflikterna skulle beröra bolagens övertramp när det gällde 
skogsutnyttjandet.  Detta stämde men dessa konflikter var relativt få. 

Under dessa tre nedslag har totalt 22 ärenden behandlats som rör de konflikter 
mellan lokalbefolkning och sågverksbolag. Av dessakan 13 kategoriseras som 
konflikter om naturresurser. Det var inte ovanligt att de rättsliga processerna 
pågick under många år. En av anledningarna till detta var att häradsrätten inte 
ville fatta förhastade beslut, utan strävade efter att först höra alla inblandade 
parter vilket tog tid att ordna under denna period. En annan anledning till att 
ärenden blev utdragna var att de var juridiskt komplexa. Lager av rättigheter 
överlappade varandra i många av naturresurskonflikterna som behandlades i 
häradsrätten. I en föränderlig socio-ekonomisk samhällsstruktur under den 
tidiga industrialiseringen blev naturresurserna införlivade som varor i ett 
marknadssystem. Det uppstod både konkurrens om resurserna och om 
tolkningen av de lagar som reglerade rättigheter och skyldigheter. 
Skiftesreformerna, avvittringen, förändringar i avverkningsrätter, 
flottningsstadga var alla steg i en process där gränsdragningen mellan ”ditt och 
mitt” stramades upp. De nya formella institutionerna blandades med informella 
tillvägagångssätt och det som ansågs vara ”enligt hävd”. Både formella och 
informella institutioner samagerade och överlappade varandra. Gränserna 
mellan vad som var rätt och fel prövades av häradsrätterna i rättsfall som ofta 
blev långdragna. Häradsrätten var noga med att ta in fakta innan de dömde i ett 
ärende. Många vittnen blev hörda och det kunde ta många år innan en dom föll.  

Tidigare forskning har poängterat att böndernas möjlighetsfält att få rätt var mer 
begränsat än sågverksbolagens i häradsrätten.506 Jakobsson menar att bönderna 
mötte eliten i häradsrätten när de stod i rättegången mot bolag.507 
Undersökningen har visat att bolagen hade större resurser och ett bredare 
möjlighetsfält att röra sig inom vilket återspeglades i domarna. Häradsrätten var 
i vissa fall en spelplan för långdragna äganderättsliga konflikter, vilka bland 

                                                             
506 Jakobsson (1996); Eriksson Trenter (2000).  
507 Jakobsson (1996).  
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annat involverade påståenden om att bolag förorenade vattnet i vikarna med flis, 
att de påverkade fisket negativt eller att de skurit av lokalbefolkningen från 
tillgången till stranden och vattnet. Komplexiteten i dessa ärenden berodde på att 
de äganderättsliga förutsättningarna var stadda i förändring och att det fanns 
parallella lager av rättigheter som ibland motverkade varandra. Resultatet styrker 
Eriksson-Trenters resonemang om att lager av rättigheter överlappade och gav 
ärenden en komplexitet som gjorde att det tog rätten lång tid att behandla dem.508 
De rättsliga ärendena mellan lokalbefolkningen och sågverksbolagen initierades 
ofta av lokalbefolkningen. Detta ligger i linje med Taussi Sjöbergs resonemang 
om att häradsrätten var en arena som var betydelsefull för lokalbefolkningen när 
det gällde att hantera privatekonomiska ärenden.509  

Ett viktigt resultat visar att det fanns geografiska skillnader i vilken typ av 
konflikter som fördes i häradsrätten under de valda perioderna. Över tid 
förändrades konflikterna från få till allt fler som handlade om hur regelverk skulle 
tolkas där en part upplevde misskötsel eller överutnyttjande av naturresurser. 
Det är också tydligt att de var olika intensiva i olika lokala miljöer och regioner. 
Denna skillnad understryker vikten av att genomföra vidare studie av konflikter 
i olika led av sågverksindustrins produktionskedja för att fånga upp tidigare 
outforskade konfliktorsaker.  

6.3 Geografiska skillnader: konflikter i produktionskedjan 

Sågverksindustrin var en industri vars verksamhet var geografiskt utspridd. 
Verksamheten bestod av olika aktiviteter i olika områden - från inköp av skog, 
timmerfällning till flottning och sågning. Mitt arbete visar att det i olika led i 
produktionskedjan uppstod konflikter av skilda karaktär. Resultatet har visat att 
skilda typer av konflikter uppstod i de olika produktionsleden. Konflikterna kan 
också kopplas till de ägande- och nyttjandeförhållanden som fanns. 

Konflikterna i det första produktionsledet handlade om affärsuppgörelser, 
äganderätten och rätten till nyttjande av råvaran. Skogsbolag förvärvade skogen 
genom avverkningsrätter. Så småningom blev sågverksbolagen skogsägare 
genom hemmansköp och i förlängningen än större aktörer inom den lokala 
politiken. Det andra produktionsledet innefattar skogens förvaltning och 
avverkning. Konflikterna handlade till stor del om vad som var tillåtet och till viss 
del också om hur kontrakten och lagstiftningen skulle tolkas. De två första 
produktionsleden var ofta sammanflätade när konflikter uppstod, det vill säga att 
otydliga avtal kunde orsaka konflikter när skogen senare förvaltades eller 
avverkades. Ingående i avverkningskontrakt eller köpekontrakt kunde göra så att 

                                                             
508 Eriksson-Trenter (2000) s 146.  
509 Taussi Sjöberg (1981) s 149ff.  



 

167 

tidigare accepterad användning av skogen som exempelvis rätten att ta 
husbehovsvirke plötsligt blev till en olaglig handling.   

Det tredje produktionsledet flottningen var en viktigt del i infrastrukturnätet och 
centralt för trävaruindustrin. Flottningen band samman de geografiskt utspridda 
platserna i produktionskedjan. Avverkat timmer transporterades genom mindre 
biflottleder och vattendrag vidare till Ångermanälven och sågverken i Ådalen. I 
häradsrätten hanterades bland annat ärenden om flottning av obarkat timmer. 
Detta var ett brott som var belagt med böter, eftersom det var förbjudet att 
förorena vatten med bark från stockarna.  Häradsrätten utgjorde en arena för att 
lösa konflikter om naturresurser som rörde ekonomisk förlust eller anspråk på 
ersättning. Alla anspråk på ersättning för skador som flottningen ledde till 
hanterades dock inte på den juridiska arena som häradsrätten utgjorde. I 
lokalsamhället kunde det också uppståmekanismer för konfliktreglering på andra 
sätt. Mitt arbete visar att sågverksbolagen i vissa fall ingrep och löste potentiella 
rättsliga konflikter genom att kompensera drabbade personer innan ärendena 
gick vidare till en formell arena. 

Staten blev mer aktiv som reglerare under industrialiseringen. Det bör dock inte 
uppfattas som ett enkelt uppifrån och ner-perspektiv: att staten fattade beslut 
utan särskilt stor inblandning från lokalsamhället. Den här avhandlingen har 
bidragit med att visa att den institutionella utvecklingen även skedde nerifrån och 
upp. En sådan förändring som flottningsstadgan var en del av en process där 
sågverksbolag, deras lokala utförare, övriga närboende, liksom den lokala 
rättsinstansen, gång på gång stötte på problem kring flottning och försökte 
hantera dessa. Det statliga inflytandet var en faktor bland många andra. De organ 
som sedan fick det administrativa ansvaret, flottningsföreningarna, byggdes upp 
av lokala aktörer.  

I mina undersökningar av bolagens räkenskaper visas att det fanns ett system av 
att ge kompensationer till hemmansägare för de skador som flottningen 
orsakade. Dessa kompensationer innebar att dispyter om ersättningar aldrig 
utvecklades till rättsliga konflikter. En annan möjlighet att lösa motsättningar 
innan de blev rättsliga konflikter erbjöds av den institutionella ordning som 
innebar att lokalbefolkningen hade rättigheter att delta i regleringarna av 
flottningstillstånd och där de involverade personerna kunde framföra sina åsikter 
vid exempelvis syneförrättningen inför planerade byggen av flottningsleder. 
Flottningstillstånden reglerade flottningstiden, det vill säga den tid virke fick 
transporteras efter vattenleden för ett specifikt vattendrag. I tillståndet framgick 
också vilka kompensationer för flottningsskador som skulle utgå. I och med 
tillkomsten av flottningsföreningarna utifrån flottningsstadgan 1880, upphörde 
redovisandet av vilka kompensationer som bolagen redovisade i de räkenskaper 
som studerats här. Kompensationerna upphörde efter inrättandet av 
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flottningsstadgan 1880.  Bildandet av flottningsföreningar var en del av 
processen i riktning mot en institutionell formalisering av reglerna för detta 
produktionsled i trävaruindustrin. Larsson efterfrågade i sin forskning kunskap 
om andra konfliktarenor vid sidan om häradsrätten.510 Denna avhandling visar 
att både lokalbefolkningens delaktighet i syneförrättningar och de direkta 
ekonomiska kompensationerna som utgick från bolagen utgjorde 
kompletterande arrangemangen som förekom på det lokala planet för att hantera 
och förebygga konflikter kring flottning. 

Sista steget i produktionskedjan som ingår i denna analys berör sågverksbolagens 
aktivitet i sågverksdistriktet. Äldre bestämmelser om att den som ägde jord även 
ägde rätten till anslutande vatten medförde att sågverksbolagen hade ett stort 
intresse av att förvärva jord längs med sina transportsträckor efter älvarna och i 
sågverksdistrikten. Längs transportsträckorna var flottningen en 
säsongsaktivitet. Bönderna inåt landet kunde arbeta i skogen under vintern, med 
flottning under vårfloden och med sitt jordbruk resterande delar av året. I 
sågverksdistrikten kunde arbetare sysselsätta sig på sågverken som arbetare 
under hela året.   

Sågverksindustrin var en av förutsättningarna för Sveriges ekonomiska tillväxt 
under 1800- och 1900-talen. Avhandlingen har visat att ett holistiskt perspektiv 
på konflikter om naturresurser som tar hänsyn till trävaruindustrins hela 
produktionskedja kan ge en ökad förståelse av hur och varför konflikter om 
naturresurser uppstår. Att studera naturresurskonflikter i ett ekonomisk 
historiskt perspektiv kan därmed ge kunskaper som kan vara av värde även idag 
om hur ett samhälle kan möta förändringar och omställningar under påverkan av 
internationella ekonomiska drivkrafter i mötet med inhemska sociala och 
politiska processer.  

Flottningen var ett led i produktionskedjan som påverkade lokalbefolkningen på 
flera påtagliga sätt. Flottningen innebar fysisk påverkan på närmiljön. 
Flottningen innebar även arbetstillfällen. Kombinationsjordbruket, där 
jordbruket kombinerades med lönearbete vid sidan om, blev allt vanligare efter 
det att sågverksbolagens etablerat sig i perifera områden i Norrland. För att förstå 
de naturresurskonflikter som uppstod i inlandet när sågverksbolagen 
intensifierade sin verksamheter blir därför flottningen ett centralt område att 
studera. Att ytterligare studera förskjutningen mellan sågverksbolagens ansvar 
för ersättningar av flottningsskador när flottningsföreningarna tog över ansvaret 
kunde var ett fruktbart tema för vidare forskning. Vidare, så skulle ytterligare 
studier av länsstyrelsens syneprotokoll kunna ge insikter om hur 
argumentationen kring den intensifierande flottningen fortlöpte. Analys av dessa 
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källmaterial skulle även kunna ge en djupare förståelse av arenor för 
konflikthantering i lokalsamhället samt hur konflikter kunde lösas eller 
förebyggas utanför den lokala juridiska instansen häradsrätten.  

  



 

170 

 



 

171 

Summary 

The expansion of the export-oriented forest industry in Sweden during the later 
half of the nineteenth century was the first step in national industrialization. The 
forest industry was a key factor in Swedish industrialization and has paved the 
way for modern economic growth. However, at the local level, expanding forest 
companies was not solely positive. Previously the forest used to be governed 
collectively by formal and informal intuitions and when property regimes 
changed towards more defining private property rights the forest became a 
resource that could bought and sold. At first, sawmill companies bought leasing 
contracts that gave them the right to cut the timber (avverkningsrätter) within 
the contracted area for a duration of 50 years. In 1890, the contracts became 
limited to 20 years, and from 1905 further reduced to five years. As a response, 
the sawmill companies bought forest homesteads to secure their timber supply. 
This development became an issue of national concern. In the political debate, 
arguments can be summarized in three groups. The first was economic, with a 
focus on preventing mismanagement of the forestry and working towards a long-
term forest management. The second argument concerned the local political 
influence of the forest industry.  The sawmill companies local political strength 
relied on a graded voting system related to the value of local property and income 
as determined in the tax assessment. After the municipality reform of 1862, 
citizens and companies above a certain income level and those who paid local 
taxes received the right to vote. On the national level, the effects of the graded 
voting system was debated from the perspective of county elections to the first 
chamber, where the sawmill industry could use their (in some northern 
municipalities) majority vote to elect their candidates. The last argument was a 
social issue where the disappearance of the peasantry was considered to be 
imminent. These three arguments had one thing in common: the threat to natural 
resource sustainability and social stability was viewed as coming from the 
industry, and especially from the sawmill companies.  

During the 19th century, forests and rivers became increasingly scarce natural 
resources in Northern Sweden, followed by a growing need for regulations and 
sustainable use of scarce natural resources to avoid conflicts. How these 
regulating systems were to be constructed was debated. Hardin had argued that 
users of common pools tended to overuse the natural resources without formal 
institutions, but Ostrom had showed that institutions could be constructed by 
local users to govern the use of common pools.  It has also been discussed how 
natural resource conflicts should be managed. Continuing with Ostroms 
arguments about governing common pool resources, she argued that access to 
rapid low-cost local arenas was one of fundamentals of robust common pool 
resource institutions. Ågren, Taussi Sjöberg, Eriksson Trenter and Larsson had 
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showed that the local court (häradsrätt) was an important pre-industrial low-cost 
conflict arena to resolve conflict.  

In previous research, arenas for solving local conflicts with a specific focus e.g. on 
either local courts or municipality parliament, have been studied. Research by the 
economic-historians Larsson and Eriksson-Trenter have focused on natural 
resource conflicts and the Swedish local courts. Their research has shown that the 
mixed types of property rights could be a source of natural resource conflicts and 
that the local courts were important to uphold and maintain the agricultural 
system. The courts played a major role in managing common resource pools by 
reducing free rides and negotiation settlements. Eriksson-Tenter argued that the 
cases in the local court were an expression of the local farmers’ knowledge and of 
use for formal and informal institutions. Larsson put forward that the local court 
is not a rapid conflict resolution arena and implies the option for other 
possibilities. The Swedish local courts did not achieve one of the criteria’s 
suggested by Ostrom for efficient resource management: to be able to resolve 
conflicts quickly – the courts could argue for years.  

The economic historians Ove Lundberg, Mats Rolén and the historian Erik 
Nydahl are some researchers that have had a focus on the municipal assembly as 
a conflict arena. Their studies had a starting point in the local power resource. 
They saw a connection between the sawmill industries number of local votes and 
their influence in the local politics – there was a connection between economic 
power and political power. In these studies the conflict in focus are mainly of an 
economic nature.  

Previous studies on nature resource conflicts was explained by scarcity, 
competition, market and integration. The industry on one side of the conflict was 
describe by Eva Jakobsson as an elite against local farmers. Erik Törnlund and 
Åsa Össbo showed that two different industries depending on the water recourse 
had a great impact on changing local environment. The industries development 
was driven mainly by economic forces.  

The previous research of natural recourse conflicts and the sawmill industry has 
a more narrow focus on case studies within one smaller geographic area, one part 
of the industry  or one conflict arena. This previous research provides more 
knowledge about the specific actions or resolutions. However, the results make it 
hard to draw conclusions about the difference in conflict types and does not 
reflect the heterogeneous sawmill industry. The sawmill industry’s’ production 
chain was geographically dispersed. With that starting point, the framing and the 
results of this study will be discussed. 
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This thesis is an analysis of natural resource conflicts in Sweden during 1863-
1906. Natural resource conflicts, or more specific conflicts that involved water 
and forest, occurred during the rapid expansion of the Swedish forest industry 
during the 19th century. The industry grew during the nineteenth century, which 
led to an increasing demand for timber. The industry pushed the timber frontier 
further north and further inlands. To secure the need for timber, the industry first 
bought forest leasing contracts, but after regulations limiting the leasing 
contracts, represents for the companies travelled around and bought peasant 
homesteads for the companies. In this rapid expansion further north and inland 
there was a need to increase the log driving infrastructure. Before 1880 it was a 
more complicate and expensive process but after the log driving act of 1880 
corporation between sawmill companies begun and the right to institute new 
waterways was for the benefit of the industry. Between 1880 and 1914, the 
number of log driving infrastructures increased from 5000 kilometres to 27 000 
kilometres. 

Against this background following questions will be studied:  

• What role did formal political and legal institutions play in managing 
conflicts about natural resource use?  

• What disagreements occurred in the different parts of the sawmill 
industry's production chain?   

The aim of the study and the research questions have been conductive among the 
different sources and multiple archives containing municipality records, local 
court records, county government protocols and company records. The municipal 
government (kommunalstämma) and local court protocols are handwritten 
manuscripts. They had a different tone depending on the secretary and time. The 
local court protocols often referred to appendix, and some of them are missing or 
are in a bad shape. Due to poor paper quality, in some cases it can be hard to 
understand the content of the case without the appendix because the protocols 
were often briefly written. The local court is argued as the main arena for private 
economic matters but the sawmill company bookkeeping reveals another aspect. 
The accounts show a system of compensation to locals who had suffered from 
damages caused by log driving.  

The conflict concept in this thesis has two levels. The conflicts comprise formal 
conflicts, e.g. conflicts managed by the local courts. The conflicts that never 
reached the local court or other formal conflict solving arenas are defined as 
disputes. Disputes could be economic compensations to locals or participations 
in inspections of log driving routes.  
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This study sets out to contribute to a better understanding of how natural 
resources were managed and the role of local arenas to resolve conflicts. The aim 
was to improve the understanding of natural resource conflicts between the local 
community and the sawmill industry, across the production chain, in the county 
of Västernorrland, 1863-1906. To capture the regional differences, I study one 
industrial municipality - Gudmundrå and one raw material municipality – 
Junsele. Gudmundrå was located in the sawmill district in Ådalen and Junsele 
was located further inlands along the Ångerman river. These two municipalities 
were chosen because of their differences which were mapped through an analysis 
of municipality voting statistics 1892 and 1904. The mapping showed that the 
sawmill industry had an earlier domination in the sawmill districts. Over time the 
share of votes increased in the raw-supply municipalities. Gudmundrå and 
Junsele are linked by the Ångerman river. Many of the large companies had their 
sawmill in Gudmundrå while Junsele had a lot of forests and smaller water 
channels leading to the main river.   

Particular emphasis was placed on the importance of the heterogeneous character 
of the sawmill industry when studying natural resource conflicts. Identifying the 
differences will give a better understanding of regional differences and local 
conflict management in late 19th century and early 20th century. An iterative 
methodological approach was used to capture the complexity of natural resource 
conflicts in a production chain of the sawmill industry.  

The answer to the previously mentioned questions can be summarized as 
following. First, I find that the local government was not a significant arena for 
natural resource matters, in contrast to what could be expected intuitively and 
from the literature. Previous research has established that the sawmill industry 
used their local political position to gain economic advances in the Swedish 
northern municipalities. A much debated question is whether the sawmill 
industry took advantage of the northern landowners in order to secure their raw 
material supply. Sawmill companies did use their politically dominant position to 
influence the local community, but not in matters of resource management in this 
case. The sawmill companies did not use their local political dominance to control 
natural resources through the municipalities.  

The sawmill companies votes were comprised of different tax bases in the two 
studied municipalities: in industrial Gudmundrå, the companies’ votes were 
foremost based on income and in raw-supply Junsele the votes were based on 
agricultural property. The sawmill companies had votes as corporations but there 
were also high representatives for the companies in the municipalities. The 
companies’ total votes in Gudmundrå in 1879 was 31 percent and 51 percent 
including high representatives. In 1894 the amount of votes was 58 respectively 
68 percent. In Junsele, the amount of votes in 1879 was ten percent and including 
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high representatives 38 percent of the votes. The increase of votes in Junsele 
happened after a time-limit to leasing-contracts and the log-driving act. In 1899 
the sawmill companies had 27 percent of the votes and 49 percent including high 
representatives.  

Second, the local court was more important than municipal parliament as local 
conflict arenas, they managed cases with natural resource conflicts. During the 
studied periods 1864-65, 1884-85 and 1904-05, 24 cases between the sawmill 
companies and local farmers were managed by the local courts. These conflicts 
were often about property rights regarding contracts and the use of waterways 
and forestland, and damages imposed by this. But the cases were often complex 
and it could take years to solve them. Cases were often initiated by local farmers. 
This is in line with what the literature has suggested on the role of the district 
court as an arena for settling private economic matters among locals. Also, the 
sawmill company bookkeeping reveals another side to it. The accounts show a 
system of compensation to locals who had suffered from damages caused by log 
driving. This informal direct compensation to landowners meant that they did 
not have to become legal cases. 

Third, the types of conflicts changed over time and especially over space. The 
results show that the conflict types were different in Gudmundrå and Junsele due 
to their geographical location, which provided a ground for different links of the 
sawmill value chain.From acquisition of raw material supply, to felling of trees, 
infrastructure and logistics. Due to the shifting and adapting institutions during 
the industrialization many layers of rights overlapped and natural resource 
conflict were managed both by traditional institutions like the local courts and by 
other local agreements.  

The results also reveals that key institutional changes were characterized of both 
top-down and bottom-up processes. One example is local farmers who were 
involved in the processes of setting the terms for log driving routes. They served 
as an important link of the value chain that connected the raw materials to the 
saw mill industry’s production. The formation of associations for log driving 
(flottningsföreningar) in the 1880’s was part of the overall process towards 
institutional formalization concerning this core industry in the Swedish 
industrialization. 
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Väster Bottens län. Upprättad 1880 av A. Burman. Löst föremål i Kramfors 
Aktiebolags arkiv.  
 
Edens byakista, förvaltas av Junsele hembygdsförening 
Kungl Maj:t Befallningshafandes i Vesternorrlands län utslag i frågan om 
ordnad av trävaruflottningen i Juvanån med dess biflöden Saxån och Tågån 
inom Junsele socken […] Härnösand i Landskansliet den 30 januari 1890  

Kungl. Maj:t nådiga resolution uppnå de särskilda besvär, dels Christoffer 
Svensson [m.fl.], i undernådighet anfört emot emot kammar Kollegii utslag den 
16 april 1878 angående reglering af trävaruflottningen i Kläppsjöåns vattendrag 
i Junsele socken. 

Kungl. Maj:t nådiga resolution med de besvär hemmansägarna […] i 
underdånighet anfört öfer Kungl. Maj:t och rikets kammarkollegii den 14 
september 1906 meddelade utslag i frågan om ändrade bestämmelser rörande 
trävaruflottningen i Juvanån […] 
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Kungl. Maj:t och rikets kammar collegii utslag på de besvär Abraham Andersson 
[m.fl.] i Kläppsjö anfört öfver Konungens Befallningshafvandes i 
Westernorrlands län utslag den 3 oktober 1889 angående iståndställande af 
flottledsbyggnaderna i Kläppsjöåns vattendrag i Junsele socken.  

Protokoll öfver förordnad flottledssyn i Kläppsjöbäcken inom Anundsjö och 
Junsele socknar i Westernorrlands län. Hållet den 10 och 11 oktober 1888 

Carl Lindhagens samling, Stockholms stadsarkiv, Stockholm 
Norrlandskommittén. Lindhagens och C. Carlssons resa i vissa delar av 
Norrland 1902 II, Handlingar rörande sociala, ekonomiska och kulturella 
förhållanden 1901-1912, B 6:2  
Norrlandskommittén. Lindhagens och C. Carlssons resa i vissa delar av 
Norrland 1902 III, Handlingar rörande sociala, ekonomiska och kulturella 
förhållanden 1901-1912, B 6:2 
 

 
Vattenbyggnadsingenjör Johan Fredrik Cardells arkiv, Forskningsarkivet Umeå 
universitetsbibliotek 
Protokoll öfver förordnad syn för allmän flottleds anbringande 1886 i Juvanån 
inom Junsele socken medelst kanals upptagande mellan Ysjön och Gösingen, 
hållet den 8 okt. 1886 samt karta öfver föreslagen flottningskanal mellan Ysjön 
och Gösingen. 1889 Protokollet undertecknat 30 mars 1889 av Cornell 
 

Tryckta källor 

Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSoS)  
Fabriker och hantverk, 1896-1906, serie D 
Jordbruk och Boskapsskötsel, 1865, serie N 
Jordbruk och Boskapsskötsel, 1870, serie N 
Jordbruk och Boskapsskötsel, 1875, serie N 
Jordbruk och Boskapsskötsel, 1880, serie N 
Jordbruk och Boskapsskötsel, 1885, serie N 
Jordbruk och Boskapsskötsel, 1890, serie N 
Jordbruk och Boskapsskötsel, 1895, serie N 
Jordbruk och Boskapsskötsel, 1900, serie N 
Jordbruk och Boskapsskötsel, 1905, serie N 
Jordbruk och Boskapsskötsel, 1910, serie N 
Kungl. Maj:t Befallningshavandes femårsberättelser, Västernorrlands län 1861-
1865, serie H 
Kungl. Maj:t Befallningshavandes femårsberättelser, Västernorrlands län 1866-
1870, serie H 
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Kungl. Maj:t Befallningshavandes femårsberättelser, Västernorrlands län, 1876-
1880, Serie H 
Kungl. Maj:t Befallningshavandes femårsberättelser, Västernorrlands län, 1886-
1890, serie H 
Kungl. Maj:t Befallningshavandes femårsberättelser, Västernorrlands län, 1891-
1895, serie H 
Kungl. Maj:t Befallningshavandes femårsberättelser, Västernorrlands län 1896-
1901, serie H 
Kungl. Maj:t Befallningshavandes femårsberättelser, Västernorrlands län, 1901-
1905, serie H 
Valstatistik, Kommunala rösträtten, 1892, serie R 
Valstatistik, Kommunala rösträtten, 1904, serie R 

 
Svensk författningssamling (SFS) 
SFS 1862:13, Kungl. Maj:t nådiga Förordning om Kommunalstyrelse på landet 
SFS 1862:14, Kungl. Maj:t nådiga Förordning om Kommunalstyrelse i stad 
SFS 1880:57, Kunglig förordning 30 dec. 1880 om allmän flottled 
SFS 1880:58, Flottningsstadga 

 
Statens offentliga utredningar (SOU) 
SOU 1925:11, Det svenska skogsbrukets förutsättningar och historia 
SOU 1932:26, Uppskattning av Sveriges skogstillgångar verkställd 1923-1929. 
Redogörelse av Riksskogstaxeringsnämnden, Stockholm 1932 
Undernådigt betänkande afgifvet af komitén för utredande af frågan huruledes 
den sjelfegande jordbrukande befolkningens ställing i norrland och dalerne må 
kunna vidmakthållas och stärkas och jordbrukets utveckling i nämnda landsdelar 
befrämjas, Stockholm 1904, Band 3 och 4 

 
Skogsavvittringen 1752 i Junsele, B. E. Näsholm, Ramsele 1981 
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Bilaga 1, Industrier i Ådalen  

Tabell över trävaruindustrier i Ådalen från 1700-talet till idag, indelade 
alfabetiskt och efter fabrikstyp.  

 

SÅGVERK  
Björknäs 1882-1925 
Bollsta 1861-
Brunne (Kramfors södra) 1874-1934 
Dal (Hornö) 1884-1931 
Dynäs 1884-1948 
Fjärdvik 1889-1938 
Frånö 1875-1894 
Frök 1883-1929 
Hallstanäs 1888-1920 
Härnösands ångsåg 1859-1925 
Kramfors västra 1870-1934 
Kramfors östra 1852-1969 
Kungsgården 1857-1890 
Köja (Nyvik) 1866-1940 
Locknö 1854-1877 
Lungvik 1874-
Löfudden 1903-1958 
Löfvik 1888-1925 
Marieberg 1862-1970 
Moliden (Ytterlännäs) 1883-1893 
Norafjerden 1898-1939 
Noraström 1897-1939 
Nyland (Tollboms) 1894-1927 
Nylands ångsåg 1886-1940 
Prästmon (Hola) 1903-1966 
Ramvik (Rocke) 1873-1883 
Ramvik 1883-1986 
Ramöviken 1898-1934 
Rossö 1877-1920 
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Rö 1875-1932 
Sandviken 1869-1928 
Sandö (Stampudden) 1853-1918 
Sandö (mot Lunde) 1867-1888 
Skärsviken 1885-1923 
Sprängviken 1872-1911 
Strömnäs 1872-1947 
Svanö 1867-1930 
Torsvik (Ramö) 1884-1940 
Ulfvik (Säbrå) 1877-1925 
Wäija 1867-1975? 
Älandsbro 1917-?
 
 
MASSAFABRIKER  
Björkå (Träsliperi) 1889-1919 
Frånö (Sulfat) 1896-1941 
Högfors (Träsliperi) 1897-1918 
Utansjö (Sulfit) 1900-2008 
Forsse (Träsliperi) 1902-1961 
Svanö (Sulfit) 1906-1966 
Kramfors (Sulfit) 1907-1977 
Nensjö (Sulfat) 1915-1964 
Wäija (Sulfat) 1915-
Hallstanäs (Träsliperi) 1922-1967 
Ulfvik (Träsliperi) 1928-1958 
Sandviken (Sulfat) 1929-1979 
 
 
JÄRNBRUK  
Bollsta bruk 1737-1889 
Utansjö bruk 1738-1878 
 
 
VATTENSÅGVERK  
Bollsta 1851-1888 
Kramfors 1744-1879 
Lo (Styrnäs) 1744-1904 
Nässlandssund (Säbrå) 1759-1892 
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Offer (Boteå) 1872-?
Ramsås (Säbrå) ?-1880
Stöndrar (Boteå) 1870-t-?
Sågmon (Bjärtrå) ca 1890-1910 
Träsk (Skog) 1860-1919 
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Bilaga 2, Kommunröster 1892 

Rösterna i bilaga 2 är redovisade efter kommuner. Rösterna är uppdelade efter 
de väljarkategorier som använts i den offentliga statistiken. För varje kategori 
anges det totala antalet röster.  

 
Kommun 

Enskilda 
personer 

Menig-
heter 

Aktie-
bolag 

Andra 
bolag 

Alnö 48176 20 18565 5108 
Anundsjö 16649 497 5954 680 
Arnäs 18947 179 4389 1634 
Attmar 10156 190 2791 91 
Bjertrå 23989 37 26867 4781 
Björna 5688 3 1653 8 
Bodum 5507 5 5880 182 
Borgsjö 20823 0 1076 1347 
Boteå (med Gålsjö bruk) 9312 63 1318 5 
Dal 4497 39 179 238 
Ed 3585 50 470 48 
Edsele 6302 0 2085 346 
Fjällsjö 13747 12 7322 43 
Gideå 6903 42 201 33 
Graninge 4263 25 1691 0 
Grundsunda 10822 21 4830 838 
Gudmundrå 39347 177 60530 1187 
Hafverö 6558 302 1937 252 
Helgum 9812 5 2451 287 
Hemsjö 4125 10 718 0 
Holm 7488 0 4799 242 
Häggdånger 4400 17 0 54 
Hässjö (med Lögdö bruk) 17401 2 6641 1746 
Högsjö 11884 68 4989 263 
Indal 11490 12 243 115 
Indal-Liden 9959 41 2986 86 
Junsele 10272 43 2156 267 
Ljustorp (med Lagfors bruk) 7935 6 1555 105 
Långsele 10245 45 1590 0 
Mo 7505 12 7723 58 
Multrå 4610 26 48 0 
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Njurunda (med Galtströms och 
Svartviks kapell) 

42034 211 16234 31388 

Nora 15987 493 3562 509 
Nordingrå 12468 10 0 2254 
Nätra 18525 0 8436 385 
Ramsele 16818 9 4037 1574 
Resele 9439 50 1590 165 
Selånger 14448 60 287 2119 
Sidensjö 7294 23 465 380 
Själevad 26883 370 21071 81 
Skog 5582 260 21 24 
Skorped 3667 0 1117 486 
Skön (med Skönsmons kapell) 76523 1390 102243 1832 
Sollefteå 43630 270 6695 1365 
Stigsjö 6638 48 282 70 
Styrnäs 7510 96 5812 422 
Stöde 19263 39 1212 1213 
Sånga 5374 234 280 0 
Säbrå 24888 628 5015 862 
Sättna 6572 48 1093 91 
Timrå 33661 60 58162 980 
Torp 34326 8 4935 996 
Torsåker 6942 10 10 328 
Trehörningsjö 2217 12 510 245 
Tuna 13957 148 683 373 
Tynderö 5758 5 69 0 
Tåsjö 6365 0 1785 317 
Ullånger 8317 74 1100 306 
Vibyggerå 5535 45 46 5 
Viksjö 2980 4 608 337 
Yttre-Lännäs 41939 881 32560 3760 
Ådals-Linden 6502 0 1569 25 
Öfver-Lännäs 7183 54 3381 249 

Källa: Valstatistik, Kommunala rösträtten, 1892, tabell 1, Bidrag till Sveriges 
offentliga statistik (BiSOS) serie R. 
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Bilaga 3, Kommunröstandelar 1892 

Rösterna i bilaga 3 är redovisade efter kommuner. Rösterna är uppdelade efter 
tre väljarkategorier och visar respektive kategoris andel röster som procent av 
kommunens totala antal röster. Alla bolag är en sammanslagning av röster från 
underkategorierna aktiebolag och andra bolag. De övriga kategorierna är 
privatpersoner och menigheter.  

 
Kommun Alla bolag 

Privat 
personer 

 
Menigheter 

Alnö 32,9 67 0 
Anundsjö 27,9 70 2,1 
Arnäs 24 75,3 0,7 
Attmar 21,8 76,8 1,4 
Bjertrå 56,8 43,1 0,1 
Björna 22,6 77,4 0 
Bodum 52,4 47,6 0 
Borgsjö 10,4 89,6 0 
Boteå (med Gålsjö bruk) 12,4 87 0,6 
Dal 8,4 90,8 0,8 
Ed 12,5 86,3 1,2 
Edsele 27,8 72,2 0 
Fjällsjö 34,9 65 0,1 
Gideå 3,3 96,1 0,6 
Graninge 28,3 71,3 0,4 
Grundsunda 34,3 65,6 0,1 
Gudmundrå 61 38,9 0,2 
Hafverö 24,2 72,5 3,3 
Helgum 21,8 78,2 0 
Hemsjö 14,8 85 0,2 
Holm 40,2 59,8 0,0 
Häggdånger 1,2 98,4 0,4 
Hässjö (med Lögdö bruk) 32,5 67,5 0 
Högsjö 30,5 69,1 0,4 
Indal 3 96,9 0,1 
Indal-Liden 23,5 76,2 0,3 
Junsele 19,1 80,6 0,3 
Ljustorp (med Lagfors bruk) 17,3 82,6 0,1 
Långsele 13,4 86,2 0,4 
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Mo 50,9 49 0,1 
Multrå 1 98,4 0,6 
Njurunda (med Galtströms och 
Svartviks kapell) 

53 46,8 0,2 

Nora 19,8 77,8 2,4 
Nordingrå 15,3 84,6 0,1 
Nätra 32,3 67,7 0 
Ramsele 25,0 75 0 
Resele 15,6 84 0,4 
Selånger 14,2 85,4 0,4 
Sidensjö 10,4 89,4 0,3 
Själevad 43,7 55,5 0,8 
Skog 0,8 94,8 4,4 
Skorped 30,4 69,6 0 
Skön (med Skönsmons kapell) 57,2 42,0 0,8 
Sollefteå 15,5 84,0 0,5 
Stigsjö 5 94,3 0,7 
Styrnäs 45 54,3 0,7 
Stöde 11,2 88,6 0,2 
Sånga 4,8 91,2 4 
Säbrå 18,7 79,3 2 
Sättna 15,2 84,2 0,6 
Timrå 63,7 36,2 0,1 
Torp 14,7 85,3 0 
Torsåker 4,6 95,3 0,1 
Trehörningsjö 25,3 74,2 0,4 
Tuna 7 92 1 
Tynderö 1,2 98,7 0,1 
Tåsjö 24,8 75,2 0 
Ullånger 14,4 84,8 0,8 
Vibyggerå 0,9 98,3 0,8 
Viksjö 24,1 75,8 0,1 
Yttre-Lännäs 45,9 53 1,1 
Ådals-Linden 19,7 80,3 0 
Öfver-Lännäs 33,4 66,1 0,5 

Källa: Valstatistik, Kommunala rösträtten, 1892, tabell 1, Bidrag till Sveriges offentliga 
statistik (BiSOS) serie R. 



 

200 

Bilaga 4, Kommunröster 1904  

Rösterna i bilaga 4 är redovisade efter kommuner. Rösterna är uppdelade efter 
de väljarkategorier som använts i den offentliga statistiken. För varje kategori 
anges det totala antalet röster.  

 
Kommun 

Enskilda 
personer 

Menig-
heter 

Aktie-
bolag 

Andra 
bolag 

Alnö 81743 0 33633 3004 
Anundsjö 42000 72 23219 507 
Arnäs 31825 216 11825 878 
Attmar 12328 68 3740 220 
Bjertrå 46746 8 69173 393 
Björna 9021 9 5074 87 
Bodum 6195 0 4412 0 
Borgsjö 54923 33 26493 6290 
Boteå (med Gålsjö bruk) 8675 6 4024 104 
Dal 5775 23 111 234 
Ed 7444 17 1489 282 
Edsele 5540 0 4048 35 
Fjällsjö 16551 40 5496 16 
Gideå 9455 33 12966 512 
Graninge 5898 20 2239 0 
Grundsunda 21773 18 38110 157 
Gudmundrå 93265 251 98328 1403 
Hafverö 16088 866 3741 962 
Helgum 16935 0 3410 121 
Hemsö 15732 4 6784 21 
Holm 7760 0 5393 32 
Häggdånger 5194 11 0 260 
Hässjö (med Lögdö bruk) 25779 13 9388 2659 
Högsjö 34844 30 32391 20 
Indal 14384 40 3200 514 
Indal-Liden 15834 17 6739 226 
Junsele 12330 0 7183 50 
Ljustorp (med Lagfors bruk) 11631 18 4703 201 
Långsele 14766 86 7509 0 
Mo 11088 36 1743 202 
Multrå 6965 16 598 12 
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Njurunda (med Galtströms och 
Svartviks kapell) 

91445 433 37707 4792 

Nora 28034 356 15728 250 
Nordingrå 20041 5 5395 859 
Nätra 31651 52 16084 346 
Ramsele 18604 0 18604 0 
Resele 9670 17 1489 282 
Selånger 18583 60 235 279 
Sidensjö 11769 39 3609 279 
Själevad 40946 184 55847 416 
Skog 6296 55 0 0 
Skorped 11826 5 3607 251 
Skön (med Skönsmons kapell) 117751 94 114693 643 
Sollefteå 27561 194 6343 306 
Stigsjö 8222 147 303 121 
Styrnäs 9905 0 588 86 
Stöde 27858 177 11629 845 
Sånga 3560 4 286 0 
Säbrå 42597 820 14981 258 
Sättna 7032 78 1478 94 
Timrå 57041 70 97966 2168 
Torp 39511 60 12040 1986 
Torsåker 10179 14 0 418 
Trehörningsjö 8677 0 1644 310 
Tuna 21546 163 10666 338 
Tynderö 9191 19 0 86 
Tåsjö 7224 0 5111 63 
Ullånger 12078 43 3001 150 
Vibyggerå 8795 39 244 59 
Viksjö 3731 27 1162 0 
Yttre-Lännäs 60727 182 52986 3777 
Ådals-Linden 8199 0 4883 36 
Öfver-Lännäs 7440 167 7759 65 

Källa: Valstatistik, Kommunala rösträtten, 1904, tabell 1, Bidrag till Sveriges 
offentliga statistik (BiSOS) serie R. 
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Bilaga 5, Kommunröstandelar 1904 

Rösterna i bilaga 5 är redovisade efter kommuner. Rösterna är uppdelade efter 
tre väljarkategorier och visar respektive kategoris andel röster som procent av 
kommunens totala antal röster. Alla bolag är en sammanslagning av röster från 
underkategorierna aktiebolag och andra bolag. De övriga kategorierna är 
privatpersoner och menigheter.  

Kommun 
Alla bolag

Privat-
personer

 
Menigheter 

Alnö 30,9 69,1 0 
Anundsjö 36,1 63,8 0,1 
Arnäs 28,4 71,1 0,5 
Attmar 24,2 75,4 0,4 
Bjertrå 59,8 40,2 0 
Björna 36,4 63,5 0,1 
Bodum 41,6 58,4 0 
Borgsjö 37,4 62,6 0 
Boteå (med Gålsjö bruk) 32,3 67,7 0 
Dal 5,6 94 0,4 
Ed 19,2 80,6 0,2 
Edsele 42,4 57,6 0 
Fjällsjö 24,9 74,9 0,2 
Gideå 58,7 41,2 0,1 
Graninge 27,4 72,4 0,2 
Grundsunda 63,7 36,3 0 
Gudmundrå 51,6 48,3 0,1 
Hafverö 21,7 74,3 4,0 
Helgum 17,3 82,7 0 
Hemsö 30,2 69,8 0 
Holm 41,1 58,9 0 
Häggdånger 4,8 95 0,2 
Hässjö (med Lögdö bruk) 31,8 68,2 0 
Högsjö 48,2 51,8 0 
Indal 20,5 79,3 0,2 
Indal-Liden 30,5 69,4 0,1 
Junsele 3 63 0 
Ljustorp (med Lagfors bruk) 29,6 70,3 0,1 
Långsele 33,6 66 0,4 
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Mo 14,9 84,8 0,3 
Multrå 8 91,8 0,2 
Njurunda (med Galtströms och 
Svartviks kapell) 

31,6 68,1 0,3 

Nora 36 63,2 0,8 
Nordingrå 23,8 76,2 0 
Nätra 34,1 65,8 0,1 
Ramsele 50,0 50 0 
Resele 15,5 84,4 0,1 
Selånger 2,7 97 0,3 
Sidensjö 24,8 75 0,2 
Själevad 57,8 42 0,2 
Skog 0 99,1 0,9 
Skorped 24,6 75,4 0 
Skön (med Skönsmons kapell) 49,5 50,5 0 
Sollefteå 19,3 80,1 0,6 
Stigsjö 4,8 93,5 1,7 
Styrnäs 6,4 93,6 0 
Stöde 30,8 68,8 0,4 
Sånga 7,4 92,5 0,1 
Säbrå 26 72,6 1,4 
Sättna 18,1 81 0,9 
Timrå 63,7 36,3 0 
Torp 26,2 73,7 0,1 
Torsåker 3,9 96 0,1 
Trehörningsjö 18,4 81,6 0,0 
Tuna 33,6 65,9 0,5 
Tynderö 0,9 98,9 0,2 
Tåsjö 41,7 58,3 0 
Ullånger 20,6 79,1 0,3 
Vibyggerå 3,3 96,3 0,4 
Viksjö 23,6 75,9 0,5 
Yttre-Lännäs 48,2 51,6 0,2 
Ådals-Linden 37,5 62,5 0 
Öfver-Lännäs 50,7 48,2 1,1 

 

Källa: Valstatistik, Kommunala rösträtten, 1904, tabell 1, Bidrag till Sveriges 
offentliga statistik (BiSOS) serie R. 
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Bilaga 6, Konflikter i häradsrätten 

Enskilda ärenden mellan sågverksbolag och lokalbefolkning. Ärenden som berör 
naturresurskonflikter och ingår i analys i kapitel 5 är markerade med en asterisk 
och är kursiverade. 

   

Gudmundrå häradsrätt 1864-65, 1884-85 samt 1904-05. 

Ting Kategori Innehåll Kärande Svarande 

*HT 
1864,  
§ 42 

Bedrägeri Oriktig debitering J. Clemensson i 
Fiskja 

Disponent R. Bagge 
för Kramfors  

*VT 
1884,  
§ 78 

Ägande/ 
nyttjanderätt 

Otydligt avtal kring 
timmer 

J. Fahlén i Fjäll 
(Resele) 

Frånö ångsågs AB 

HT 
1884,  
§ 31 

Skuld Pengakrav för arbete L. J. Furstrand M. D. Qvist disponent 
vid Strömnäs 

*VT 
1885,  
§ 50  

Ägande/ 
nyttjanderätt 

Olaga 
vattenbyggnader 

Hemmansägare 
J. Billstrand mfl 

N. D. Qvist m.fl. i 
egenskap av styrelse i 
Sprängsviken 

*VT 
1885,  
§ 120 

Ägande/ 
nyttjanderätt 

Olaga barkning av 
timmer 

C F Lokrantz, 
åklagare 

Inspektor G Hedberg 
för Dals ångsåg 

VT 
1885,  
§ 49 

Skuld Konkurs/Fodrings-
anspråk 

Sysslomännen i 
I. Hellgums 
konkurs 

Svanö AB 

VT 
1885,  
§ 60 

Skuld Skuld till Gudmundrå 
handelsaktiebolag 

N. Nilsson, extra 
polis-
uppsyningsman 

Kosul Versteegh vid 
Sandviken, J. Westin 
m.fl. 

VT 
1885,  
§ 47 

Ägande/ 
nyttjanderätt 

Ansökan om lagfart Strömnäs AB J. Källander m.fl. 

*VT 
1885, 
 § 54 

Ägande/ 
nyttjanderätt 

Olovlig byggnad på 
allmänning 

J. Fällstrand 
m.fl. 

N. D. Qvist vid 
Strömnäs 

HT 
1885,  
§ 61 

Ägande/ 
nyttjanderätt 

Ersättningsanspråk, 
tvist om rätten att 
nyttja väg 

Stuvare J. 
Molinder 

Disponent F. von 
Melsted och 
inspektor N. 
Damstedt i Brunne 

*HT 
1885,  
§ 68 

Ägande/ 
nyttjanderätt 

Obarkat timmer Frånberg, 
åklagare 

O A Nylén, disponent 
Frånö Nya AB 

VT 
1904,  
§ 75 

Skuld  Fordran G. Göransson 
och O. 
Kvernager 

Björknäs AB 
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HT 
1904, 
§ 36 

Barnarbete 12-åriga Johan 
Söderström arbetat 
10 timmar av dygnet 
istället för de lagliga 
6.  

T. Blixtberg, 
åklagare 

Disponent O. 
Gravelius som 
ledamot i styrelsen 
för Sandviken 

HT 
1904, 
§ 37 

Barnarbete Minderåriga kvinnor 
som arbetat 10-11 
timmar dagligen  

T. Blixtberg, 
åklagare 

P Buchradt å 
Kramfors som 
ledamot för Utansjö 
Cellulosa aktiebolag 

VT 
1905, 
72 

Olycksfall i 
arbete 

Olycksfall i arbete Smed A.Forman Frånö Nya AB 

 

Sollefteå häradsrätt 1864-65 och Resele häradsrätt 1884-85 samt 1904-05. 

Ting Kategori Innehåll Kärande Svarande 
*HT 
1864, 
§ 71 

Ägande/ 
nyttjanderätt 

Ang flottning av 
timmer i Röån 

Krånge 
bymän, 
delägarna i 
Tara ångsåg 

Riksdagsman och 
handlaren P. Myrén i Myre 
Resele socken 

*VT 
1885, 
§ 22 

Ägande/ 
nyttjanderätt 

Åverkan på skog J. 
Salomonsson 

Inspektor Ahnlund 

*HT 
1904, 
§ 70 

Ägande/ 
nyttjanderätt 

Ersättning för 
avverkning 

C. Nilsson i 
Krånged 

E. J. Lif i Lillegård och 
Kramfors AB 

*VT 
1905, 
§ 28 

Ägande/ 
nyttjanderätt 

Ersättning och 
återplantering 
kalhygge 

Änkan M. 
Jonsson med 
omyndiga 
barn 

Kramfors AB 

*VT 
1905, 
§ 79 

Ägande/ 
nyttjanderätt 

Ersättning för 
betesmark 

H. J. 
Zetterström 

Sandö sågverk 

*VT 
1905, 
§ 101 

Ägande/ 
nyttjanderätt 

Ersättning Kungsgården 
Marieberg 

N. Olsson i Vallen 

*HT 
1905, 
§ 5 

Ägande/ 
nyttjanderätt 

Arrendekontrakt Kungsgården 
Marieberg 

B. J. Persson 
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