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Abstract 

This essay will present the driving forces behind the liquidation of log-driving from 1930 

to log-drivings end in 1980 in Umeälven. The debate about the log-drivers status in the 

river was multifold. The locals saw log-driving as an inhibiting process where, besides 

work, nothing good came. The hydroelectric stations saw the log-driving as an 

unnecessary tool because the hydroelectric stations had a larger purpose and were more 

prosperous than the log-driving. The underlying factors that evoked the log-drivings 

dismantling were several. Local people, fishing, hydro, but also the increased demand for 

forest and technology development. The timber became less ”float-friendly” and the forest 

road network was developed so that trucks became a more efficient and cheaper 

alternative, which led to the fact that log-floating was an unnecessary tool for the forest 

industry.  

 

Key Words: Economic history, logdriving, Northern Sweden, forest industry, labour 

history. 
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2. Inledning  

År 1880 infördes en flottningslag1 som gav flottningen2 en institutionell utformning för att 

främja fortsatt utveckling. Stadgans viktigaste innebörd kan sammanfattas i två 

huvuddelar. Flottlederna skulle delas upp i privata och allmänna leder. Det var 

flottningsföreningar som skulle ansvara för de allmänna flottlederna och dessa 

flottningsföreningar bestod av grupper som hade intresse av flottlederna, tillexempel 

såverksägare och skogsbolag. Det var även dessa flottningsföreningar som hade det 

administrativa ansvaret att organisera flottningen och självaflottledsbyggandet. För det 

andra blev det nu möjlig att öppna flottleder där det fanns behov, tillexempel att det 

gynnade ortens och det allmännas utveckling.3 Tidigare fanns det ingen tydlig struktur av 

vem som hade rätt till vad gällande älvarna vilket lätt kunde leda till konflikter. 

 

Efter flottningslagens instiftande ökade skogsbolagens intresse för inlandets skogsresurser 

och även intresset för att etablera flottningsföreningar ökade. Tidigare ”otillgängliga” 

områden gick nu att komma åt att börja flotta timmer från.  Flottningen reglerades 

samtidigt till specifika tider på året då älvarna hade flera användningsområden. 

Vattenlagen användes nämligen inte bara för att flotta timmer utan även lokalbefolkningen 

hade användning av vattnet för fiske och transporter. Flottningen ökade även risken för 

                                                      
1 Flottningsstadgan 1880 tillkom då Sveriges industrialisering starkt förknippades med ökad export 

inom skogsindustrin och flottningen hade en stor del inom det.   
2 Att transportera stockar över vattnet 

3 Törnlund, (2002), S 4. 
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översvämningar och tramp4 vilket gjorde att skörden längs vattendragen riskerades att 

förstöras.5  

 

Flottningens utveckling går enligt Erik Törnlund att dela upp i tre perioder. Den första 

perioden rör sig från 1800-talets mitt fram till 1890-talet och utmärks framförallt av 

expanderande flottningssystem och ökade flottningsmängder. Den andra perioden börjar 

vid 1890-talet och kännetecknas av att flottledslängdens tillväxt avtog. Mängden timmer 

som flottades ökade dock fortfarande och vid 1930-talet nådde det sitt maximum för att 

därefter avta sakta vid andra världskrigets utbrott. Vid detta började den tredje perioden 

som utmärks som avvecklingsfasen. Flottgodsmängden minskade och flottleder började 

alltmer avvecklas6 och hela flottningssystemet var nerlagt vid 1970-talets utgång.7 Det är 

denna period detta arbeta har avgränsats till. 

 

 

2.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att bilda en djupare förståelse för hur processen och 

diskussionen såg ut gällande avvecklandet av flottningen under 1900-talets senare hälft i 

Västerbotten. Avsikten är att studera både diskussionen om flottningen och vilka 

drivkrafter och orsaker som kan ha påverkat flottningens avveckling. Var det av givet att 

flottningen skulle avvecklades, eller kunde den ha kunnat överlevt till i dag? Ur detta syfte 

kan följande frågor utmejslas: 

 

                                                      
4 Marken förstördes som följd av att flottarna och timret gick upp på land längs älven. Det blev 

stora skador som gjorde marken oanvändbar. Detta påverkade inte flottningen men hade stor 

påverkan för lokalbefolkningens näring då odlingen och åtkomsten till vattnet blev försvårad.  

5 Axelsson Lantz, (2018), S 158. 

6 Törnlund, (2002). S. 5. 

7 Lundgren, (1987) S 80. 
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Hur såg debatten/diskussionen ut gällande flottningens position i relation till 

alternativa användningar av resursen vatten? Vad hade kraftverken och 

lokalbefolkningen för roll?  

 

Varför avvecklades flottningen? Vad ersatte flottningen? 

 

 

2.2 Avgränsningar 

De avgränsningar som har valts för att göra detta arbetet möjligt är att perioden har 

avgränsats till 1900-talet och då mer specifikt 1930-talet till 1980. Detta för att precis efter 

1940-talet började diskussionen kring och avvecklandet av flottningen ske i kraft och 

målet är att ge en bild av läget innan detta började. Arbetet avslutas vid 1980 då det var 

det sista året flottningen var aktiv i Umeälven. Området som valts är Västerbotten och då 

framförallt Umeälven men jag har även valt att undersöka en period i Luleälven då jag har 

fått förståelse av att utvecklingen var liknande. 

 

 

2.3 Metod 

För att besvara de ovanstående frågeställningarna har jag valt att göra en empirisk studie 

av ett antal primärkällor och sedan har jag även använt mig av sekundärkällor för att 

förstärka och förtydliga resultaten materialet från primärkällorna givit. Jag har samlat 

färdiga tabeller som jag anser ger en tydlig bild av utvecklingen, men har även gjort egna 

för att kunna problematisera processerna och diskutera tidigare resultat. Källmaterialet om 

detta ämne är få men breda; de ger möjligheten till ett antal förklaringar med stöd för olika 

tolkningar. Jag har därför undersökt olika bakomliggande faktorer, som 

kraftverksbyggandet och fisket och redovisar dem i undersökningen. Mitt arbete bygger i 

huvudsak på en empirisk analys. 
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2.4 Begreppsförklaring 

Att flotta innebär att buntar timmer förs fram på vattnet i älvar och floder. Målet var att 

transportera så stora mängder timmer som möjligt under så kort tid som möjligt från 

avverkningsplats till sorteringsplats.  

Bäckflottning var en del av det större. Dessa var nödvändiga då det inte fanns något annat 

sätt än att använda sig av bäckar för att transportera till de större åarna och älvarna.  

 

 

2.5 Tidigare forskning: förklaringar och teoretiska utgångspunkter  

Från ca 1930-talet till 1980 förändrades landskapet för flottningen. Konkurrensen om 

vattnet blev allt tydligare då behovet av kraftverk blev betydligt högre och 

lokalbefolkningen drabbades av konsekvenserna från flottningen. Även som följd av 

industrialiseringen och att tekniken blev allt bättre och bättre blev flottningen dyrare jämfört 

med andra transportalternativ. Min utgångspunkt är att industrialiseringen och förändrade 

behov hade stor inverkan på flottninges expansion men särskilt dess avveckling.  

 

För att genomföra detta arbete har tidigare forskning inom ämnet ekonomisk historia 

undersökts. De arbeten jag har valt kan sägas ge en bra förståelse av flottningens 

ekonomiska roll samt av klimatet och diskussionerna av flottningen från 1940 till 1980. 

De har även valts för att kunna ge en bra beskrivning av den historiska utvecklingen 

gällande både expansionen och avvecklingen av flottningen.  

 

Ewa Axelsson Lantz fokuserar på i sin avhandling Naturresurser, sågverksbolag och 

bönder: Konflikter i Västernorrland 1863–1906 tiden innan flottningens avveckling som 

är den period jag har valt att avgränsa mig till. I avhandling ges en bra beskrivning av 

flottningens betydelse för trävaruindustrin. Axelsson Lantz påpekar: 
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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.8 

 

Axelsson Lantz beskriver alltså att flottningen hade en viktig roll för sågverksindustrin. 

Med hjälp av flottningen kunde råvarorna exporteras smidigt till sågverken och sedan 

vidare för att säljas. Flottningen hade en stor roll för sågverksbolagens möjlighet att 

expandera och tillgången till vattnet var därför viktigt för dem men älven var även 

betydande för lokalbefolkningen. För lokalbefolkningen innebar det fiske, odlingar, vatten 

till djur och drivkraft till tillexempel kvarnar. Flottningen hade därför en negativ påverkan 

på dessa områden då det förändrade vattenflöden, strandmiljön och miljön för fisken.9  

 

Erik Törnlund ger i sin avhandling Flottningen dör aldrig - Bäckflottningens avveckling 

efter Ume- och Vindelälven 1945–70 en tydlig beskrivning av den historiska utvecklingen 

när det gäller avvecklingen i Västerbotten samt en bra beskrivning av flottningen 

generellt. Avhandlingen analyserar förloppet gällande flottningens framväxt och 

tillbakagång rent generellt. Törnlund redogör för att flottningen under 1800-talet blev allt 

mer förknippad med industrialiseringen. Det berodde framförallt på att Sveriges 

industrialisering starkt förknippades med ökad export inom skogsindustrin.10 Flottningen 

var en stor del i Sveriges skogsindustri då det var det mest effektiva transportmedlet, 

under 1800-talet tills ca mitten av 1900-talet, för att exportera virke.  Efterfrågan på 

svenska varor, och då framförallt från skogsindustrin, återspeglas genom att exporten av 

varor så som plankor, sågade trävaror och papper ökade och gick från att motsvara ca 45% 

under 1880-talet till att gå upp till 50% vid sekelskiftet och därefter understeg 

                                                      
8 Axelsson Lantz, (2018). S 140. 

9 Axelsson Lantz, (2018). S 157. 

10 Törnlund, (2002), S. 2. 
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skogsindustrins varor aldrig 40% av exportvärdet.11 Diagram 1 redovisar den flottade 

mängden (1000-tal m3) 1850–1980 och befintlig flottledslängd 1864–1927 samt 

trafikerade flottledslängd 1928–1980 (kilometer) i Sverige. 

 

 

Diagram 1 

 

Källa: Törnlund (2002) S 6. 

 

                                                      
11 Törnlund, (2002), S. 2–3. 
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Tabell 1 redovisar den utflottade mängden i kubikmeter respektive antalet stockar efter 

Bjur-, Vorm-, Ruskträsk- och Lycksbäcken i Västerbotten. Medeltal för perioderna 1930–

40 respektive 1950–60 samt procentuell jämförelse mellan perioderna. Det är tydligt att 

den procentuella förändringen var drastisk. Den flottade mängden i m3 sjönk mellan 1/3 

och ½ samtidigt som förändringen gällande stycketal är knappt märkbar. Detta kan bero på 

att virket som skövlade blev allt yngre och därav mindre vilket påverkade den totala 

massan drastiskt men inte när timret sågs på som individuella enheter.  

 

 

Tabell 1 

Bivattendrag                Bjurb.    Vormb.    Rusträskb.    Lycksb. 

Antal m3 (1000-tal) 

1930-40                           34             24                 40             20 

1950-60                           21             14                 22             13 

Procent. Förändr.           -38            -42               -45             -35 

Stycketal (1000-tal) 

1930-40                         272           219              328              392 

1950-60                         282           202              306              361  

Procent. Förändr.            +4              -8                -7                 -8 

Källa: Törnlund, (2002) S 215. 

 

Västerbottens flottgodsmängd i kubikmeter i jämförelse med Sveriges flottgodsmängd 

under 1930–1940 visar sig vara lite olika. Om en jämför diagram 1 med tabell 1 är det 

tydligt att i Västerbotten flottades det i genomsnitt lite mer än i Sverige som helhet. Under 

1930–40 var det högsta genomsnittet i Västerbotten i Ruskträskbäcken på 40 000m3 flottat 

virke medan det högsta genomsnittet under samma period i Sverige som helhet låg strax 

under 20 000m3. Detta kan eventuellt ha berott på att det fanns en storskogsnäring i 

Västerbotten med ett bra nätverk av vattendrag samt att en stor arbetskraft fanns. 
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Flottningen var dock inte bara ett transportmedel för skogs-och jordbruket utan bidrog 

även till försörjningen för invånarna framförallt i Norrlands inland. När flottningen var 

som störst, under 1930-talet, arbetade över 50 000 personer i och kring flottningsindustrin. 

Detta gjorde flottningen till den dominerande transportlösningen för skogs-och jordbruket 

fram till andra världskriget samt en dominerande inkomst bland småbrukarna.12  

 

Kraven på virket som exporterades över vattnet var få men viktiga. Det fanns ett fåtal 

faktorer gällande virket som hade stor inverkan på hur produktiv flottningen skulle 

komma att vara. Åldern var en av de viktigare faktorerna. Om skogen inte hade stått 

tillräckligt länge innan den skövlades betydde det att det krävdes en torkningsperiod innan 

timret var redo att flottas. Utöver det spelade åldern även roll då yngre träd var tunnare 

vilket gjorde det svårare att gå på samt att sjunkningsrisken ökade drastiskt. Det krävdes 

mer arbetskraft och i slutändan blev vinsten mycket mindre.13   

 

Erik Törnlund redovisar en principskiss på är vad som hade direkt och stark påverkan på 

avvecklandet av flottningen och vad som hade en långsammare inverkan. Törnlund har 

även identifierat de interna respektive de externa drivkrafterna. Det han då pekar på är att 

skogsråvaran och arbetskraften var interna drivkrafter men skogsråvaran var en mer 

långsam process jämfört med arbetskraften som var snabbare. De externa drivkrafterna var 

enligt Törnlunds principskiss vattenkraften som var långsam och lastbilarna som var 

snabbare. 

 

Figur 1 

Drivkrafter 

                                                      
12 Törnlund, (2002). S. 8–9 

13 Törnlund, (2002). S. 39–41. 
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Interna                             Externa 

Processer 

Långsamma                         Skogsråvara                      Vattenkraft 

Snabba                                Arbetskraft                        Lastbilar 

Källa: Törnlund, (2002) S 43. 

 

Det som sakta började ersätta flottningen under 1900-talet var lastbilarna.14 Som följd av 

att skogsbilvägnätet utvecklades, och att lastbilarnas prestanda förbättrades radikalt, kunde 

skogsindustrin minska kostnader och problem som sjunkningsrisk, säsongsbundenhet och 

omlastningar, något som var konstanta faktorer inom flottningsverksamheten. Törnlund 

skriver att det dock är viktigt att förstå att lastbilarna inte bara dök upp ur tomma intet 

utan att som följd av de svagheter som fanns inom flottningen breddades möjligheterna för 

ny teknik. Konsekvenserna av att arbetskostnaderna steg inom flottningen efter 1945, 

samtidigt som dimensionerna på virket sjönk, blev flottningen över lag mycket dyrare.15 

Törnlund menar alltså att det var dessa faktorer, lastbilarna (som var ett bättre 

transportmedel än flottningen), sämre virke och dyrare arbetskraft som hade störst 

påverkan på flottningens avvecklande.  

 

Nils-Gustav Lundgren ger i sin bok Kampen om naturresurserna – Ekonomisk utveckling 

och institutionell förändring i Lule älvdal under 700år ett historiskt perspektiv på ”den 

rättsliga kampen i Lule älvdal sedan medeltiden”. Han visar på hur dessa områden har 

utnyttjats, kontrollerats och beskattats av makthavare. I Lule älvdal togs stora åtgärder för 

att rusta upp vattendragen till fungerande flottleder. I takt med att flottningen rustades 

förstörde den för fisket som var en stor näring för lokalbefolkningen.16 Det var dock inte 

bara flottningen och fisket som konkurrerade om älvarna som resurs. Även kraftverk, 

                                                      
14 Törnlund, (2002), S. 2. 

15 Törnlund, (2002), S. 42. 

16 Lundgren, (1987) S 77. 
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dammar, turbiner och generatorer började byggas under 1900-talet för att generera 

elektricitet men som följd av detta kunde vissa delar av vattnet inte gynna flottningen.17 

När kraftverken byggdes krävdes det att rännor med vatten byggdes vid sidan av 

turbinerna samt att vattennivåerna i alla delar av Luleälven motsvarade flottningens krav, 

att virket höll sig flytande. Detta dröjde ut på tiden det tog att flotta och därav hämmade 

den.18 Lundgren menar alltså att flottningen hade en stor roll i lokalbefolkningens 

bekymmer samtidigt som en annan part kom in och hämmade för flottningen, nämligen 

kraftverken.  

 

Gunnar Lantz visar i sin magisteruppsats Kommunal kraft: Hamnar, elektricitet och 

systembyggare i Umeå 1920–1960 på varför elkraftverken i Umeå kommun byggdes upp 

under 1900-talet. Lantz skriver här om relationen mellan Umeå kommun och de aktörer 

som drev på en utökning av vattenkraftverken. Trämassaföretaget AB Scharins söner19 

med Arne Unander-Scharin som direktör hade en stor inverkan på kraftverksbyggandet i 

Umeälven. Företaget efterfrågade vid ett flertal gånger el eller produktion av mer el i 

utbyte mot tillexempel arbetskraft eller en högra inbetalning på elen. 1907, 1923, 1926 

och under 1930-tals krisen efterfrågade företaget mer el och alla dessa gånger accepterade 

staden.20 Lantz visar på hur ett företags vilja att expandera kan påverka ödet för en hel 

yrkesgrupp.  

 

Av ovanstående genomgång framgår det att några gemensamma faktorer verkar ha spelat 

roll för processerna bakom flottningens utveckling och nedläggning. Tillexempel 

internationell efterfrågan, lokal ekonomi och teknisk utveckling. Det som nu ska göras är 

att undersöka om ytterligare bakomliggande faktorer finns till flottningens avvecklande. 

                                                      
17 Lundgren, (1987) S 78–79. 

18 Lundgren, (1987) S 80. 

19 Trämassaföretaget AB Scharins söner bytte senare namn till AB Umeå Trämassefabriker. 

20 Lantz, (2013). S 43–44. 
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För att göra detta har material från folkrörelsearkivet analyserats och kommer presenterats 

i nästkommande del. 

 

 

2.6 Källmaterial och källkritik 

De primära källor som valts för att skriva denna uppsats är material från folkrörelsearkivet 

i Västerbotten. Det är bland annat statistik från Umeå Flottningsförening som visar på den 

flottade mångden i kubik samt kostnaden per flottningskubik i öre. Det består även av 

information från Flottningsföreningen gällande deras egna historia samt deras syn på 

avvecklingen av flottningen. Ett antal brevväxlingar och debatter i domstolen har också 

använts, även detta från Flottningsföreningen.  

 

Statistiken från Umeå Flottningsförenings årsböcker är svår att kritisera men deras 

berättelser om Flottningens historia kan ses som förskönande och deras egna syn på 

avvecklingen av flottningen kan vara svårbedömd då deras syn på avvecklingen är kritisk 

och sorgsen. Närheten i tid är relativt bra, det är framförallt årsböcker som ser över det 

tidigare året och berättelserna är bland annat sammanfattningar av tidigare årsböcker. Det 

källmaterialet brister är att sidnummer är i princip obefintliga och därför blir refereringen 

ofullständig. Källorna är ändå i slutändan bra då de ger en inblick inifrån själva föreningen 

och flottningen i stort.21  

 

 

2.8 Disposition  

I kapitel 3, Drivkrafter bakom flottningens avvecklande i Umeälven 1930–1980, kommer 

sammanställandet och resultatet av källmaterial att redovisas. Den första delen (3.1) ger en 

allmän beskrivning av flottningens utveckling, flottgodsmängden, organisationer och 

                                                      
21 Ågren, (2005)  
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intressenter samt själva arbetet. Del två (3.2) redovisas diskussionen och debatten mellan 

Umeå Flottningsförening och fiskeintressenter. I del tre (3.3) undersöks kraftverkens 

expansion samt påverkan på flottningen. I del fyra (3.4) redovisas övriga faktorer som kan 

ha kommit att påverka flottningens avveckling. 

 

I det fjärde kapitlet diskuteras resultatet från tidigare forskning och källmaterialet och 

jämförs för att komma fram till ett resultat och slutligen i det femte och sista kapitlet 

kommer hela uppsatsen att sammanfattas.  

3. Drivkrafter bakom flottningens avveckling i Umeälven 1930–

1980 

Som tidigare nämnt i syfte och frågeställningar ska följande uppsats undersöka 

flottningens plats i och i relation till samhället, samt undersöka varför flottningen 

avvecklades i Umeälven. För att göra detta bör man först beskriva vad flottningen var. 

Först kommer därför en kort historisk överblick av utvecklingen och expansionen att 

presenteras innan texten rör sig mot mer detaljerade beskrivningar av 

flottningsverksamheten och dess avskaffande. 

 

 

3.1 En översiktlig bild av flottningens verksamhet i Umeälven 1873–1980 

Umeå Flottningsförening bildades år 1873 och bestod av intressenter vilket ofta var 

företag som tjänade på flottningen. Detta var tillexempel SCA vilket är ett skog-och 

sågverksbolag från Holmsund eller tillexempel Mo och Domsjö AB22 vilket är en stor 

skogsindustrikoncern. Antalet intressenter skiftade ofta. Under åren 1930–50 var antalet 

intressenter mellan 30 till 50 stycken för att därefter succesivt minska. På 1960-talet var 

                                                      
22 Mo och Domsjö AB heter idag Holmen 
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det ca 10 stycken och de sista åren endast 5 till 6 stycken intressenter.23 Umeå 

Flottningsförenings organisation förändrades genom åren. Det tillkom och försvann andra 

flottningsföreningar under hela 1900-talet.24  

 

Exempel på detta är att år 1935 tillkom Öre flottningsförening, år 1938 Lödge älvs 

Flottningsförening samtidigt som Sävar Flottningsförening. År 1968 införlivades även 

Skellefteå Flottningsförening. Under senare delen av 1970-talet har succesivt samtliga ”bi-

föreningar” upphört och fr.o.m. 1978 är åter Umeå Flottningsförening ensam.25 Följande 

tabell redovisar den flottade mängden timmer i kubik samt kostnaden per kubik från år 

1917 till år 1971. Priserna ökade tydligt fram till 1940 men sedan sjönk det igen och detta 

kan eventuellt bero på andra världskriget. Sverige var ett neutralt land samtidigt som det 

var under hot från Tyskland vilket gjorde att exporten blev åtstramad vilket kan ha lett till 

att priserna behövde gynna den inhemska marknaden. 

 

Tabell 2 

År                  Flottningsdistrikt                  Antal kubikfot                  Kostnader per kubikfot 

1917             Umans 7:e distrikt                1 582 805                         0,67 

1930             Umans 7:e distrikt                3 264 553                         0,9 

1940             Umans 7:e distrikt                4 596 810                         1,49 

1951             Umans 7:e distrikt                4 307 553                         1,03 

1961             Umans 7:e distrikt                5 549 126                         1,24 

1971             Umans 7:e distrikt                125 306                            0,75 

                                                      
23 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Umeå Flottningsförening – Kortfattad 

historik: Flottningsintressenter 

24 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Umeå Flottningsförening – kortfattad 

historik: Organisation – arbetskraft. 

25 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Umeå Flottningsförening – kortfattad 

historik: Organisation – arbetskraft. 
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Källa: Umeå Flottningsförening 1916–30, 1931–40, 1941–50, 1951–60, 1961–70, 1971–80, S 6–7. 

 

Arbetet som flottare, fast ofta romantiserat i samtida filmer och sånger, var inte lätt. Det 

var tuffa arbetstider och hårt arbete. Att springa runt på stockarna och hålla flera kubik 

med timmer i styr var krävande. Tekniken utvecklades med tiden vilket gjorde att vissa 

uppgifter blev allt lättare. Till exempel blev det lättare att bogsera med hjälp av 

motordrivna båtar men även utvecklingen av skiljen och tekniken kring det gjorde arbetet 

som flottare lite enklare.26 Efter andra världskriget ökade antalet flottare till att vissa år 

uppgå till omkring 5 000 man. Anställningstiderna var ibland extremt korta, endast några 

dagar då flottningen passerade hembyn. Rensningsarbeten gjordes när bottnen var 

uppriven, marken omkring var förstörd eller när vissa delar av vattnet hade blockerats. 

Detta var slitsamt, tog upp mycket tid och behövdes samtidigt göras fort då arbetsplatsen 

var rörlig.27 

 

Som tidigare nämnt fanns det så kallade skiljen i älven. Vid dessa delades stockarna upp 

efter märkningar som tidigare gjorts för att sedan flottas vidare i bi-flottleder i riktning 

mot slutdestinationen. 1937 byggdes ett nytt, och på den tiden modernt, skilje för att 

kunna ta emot den ökade flottgodsmängden. Det var ungefär 500 man som arbetade där, 

ungefär 250 stycken per skift. Detta skilje blev dock med åren slitet och intressenter samt 

skiljningsgrupper aktualiserade byggandet av ett nytt skilje och 1967 togs det i bruk. Detta 

skilje hade mekaniserat intag, strömbildare och taggrullar vilket förenklade arbetet 

drastiskt och det blev nu 40 man per skift.28  

 

Umeå Flottningsförening fanns i 98 år. Den växte och minskade ständigt över åren och 

bestod av både intressenter, finansierare och mindre bi-föreningar. Att arbeta som flottare 

                                                      
26 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Kraftutbyggnad ändrar flottningsmetoderna 

27 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883–5 000 i arbete vissa år 

28 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Nytt skilje ger arbete till 500 män.  
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kom med stora risker. Det var stora sjunkrisker innan tekniken utvecklades men som följd 

av att den förbättrades krävdes mindre arbetare. Bättre båtar och effektivare system 

påverkade flottningen på ett positivt sätt, men verkade istället negativt för den anställde. 

 

Den tekniska utvecklingen som kort berörts ovan, visar att arbetet organiserades på olika 

sätt över tid. Utvecklingen påverkade både flottningsföreningen lokalt och 

sågverksindustrin i sin helhet. Dessutom fanns, som tidigare nämnt, konkurrenter till 

flottningen när det gällde nyttjandet av älven. Närmast kommer det kort belysas några 

aspekter som gällde laxfisket. 

 

 

3.2 Flottningens konkurrenter – Fisket 
Följande del kommer att redogöra för två fall där flottningen och fiskeintressenterna stod 

mot varandra. Det första caset fördes under år 1940 och det andra år 1956. Under maj till 

och med augusti 1940 pågick ett ”ansökningsmål angående fiskeavgift för flottningen i de 

allmänna flottlederna i Umeälvens vattensystem”. Ärendet var att erlägga fiskeavgift 

enligt 6 kapitel 9§ vattenlagen i följande allmänna flottleder;29 Arjeplogs socken i 

Norrbottens län samt Tärna, Sorsele, Stensele, Lycksele, Örträsks, Malå, Norsjö, 

Burträsks, Degerfors, Sävars, Vännäs, Umeå och Holmsunds socknar i Västerbottens 

län.30 Detta innebar att fiskeavgiften i Umeälven skulle sänkas. Det var Umeå 

Flottningsförening som hade lämnat in ansökan. Första sammankomsten för målets 

handläggning ägde rum 7 maj 1940 klockan 14 i Umeås rådhus. 

Kammaradvokatfiskalsämbetet placerade advokatfiskalen greve Arvid Wachtmeister för 

                                                      
29 Umeå Flottningsförening F.X. Fiske 3. Fiske 1940–1959 – Norrbyggdens 

vattendomstolsprotokoll den 7 maj och utslag 14 augusti 1940. 

30 Umeå Flottningsförening F.X. Fiske 3. Fiske 1940–1959 – Norrbyggdens 

vattendomstolsprotokoll den 7 maj och utslag 14 augusti 1940. 
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att övervaka att lagen följdes och Umeå Flottningsförening representerades av 

flottningschefen L. Robert Carlsson.31  

 

Först presenterades flottningsförenings årsberättelser och då fokuserade man framförallt 

på statistiken gällande mängden flottat virke i kubikfot från 1930 till 1939.32 I Diagram 2 

visas flottningsstatistik. Efter nedgången i flottningsmängden 1930 sker en stadig ökning 

fram tills 1933, efter det ökar mängden åter till högra mängd flottat virke än 1930. Det 

sjunker sedan åter men ökar en sista gång 1936–1937 för att sedan sjunka till lägsta 

flottade mängden under 1930-talet. 

 

Snygga till diagram 2 

 

Diagram 2 

                                                      
31 Umeå Flottningsförening F.X. Fiske 3. Fiske 1940–1959 – Norrbyggdens 

vattendomstolsprotokoll den 7 maj och utslag 14 augusti 1940. 

32 Umeå Flottningsförening F.X. Fiske 3. Fiske 1940–1959 – Norrbyggdens 

vattendomstolsprotokoll den 7 maj och utslag 14 augusti 1940. 
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Källa: Umeå Flottningsförening F.X. Fiske 3. Fiske 1940–1959 – Norrbyggdens 

vattendomstolsprotokoll den 7 maj och utslag 14 augusti 1940. 

 

Carlsson uppgav sedan att de förväntade siffrorna gällande den flottade mängde i kubikfot 

för 1940 var omkring 35 000 000 kubikfot. Wachtmeister redogjorde för tidigare mål i 

Ljunga älvs vattensystem. Där hade vattendomstolen bestämt 1924 att avgiften för 

huvudälven skulle vara 0,6 öre och i biflödena 0,5 öre. 1938 hade vattenöverdomstolen 

höjt avgifterna till respektive 0,8 öre och 0,7 öre. Den totala årssumman: ”för Ljungans 

vattensystem skulle med tillämpning av de av vattendomstolen bestämda belopp uppgå till 

omkring 7 000 kronor och av de utav vattenöverdomstolen bestämda till omkring 9 000 

kronor.”33 I Ljungaområdet fanns även dammanläggningar och vattenkraftsanläggningar 

som enligt 2 kapitel 10§ vattenlagen också skulle betala fiskeavgift. Domstolen ansåg att 

dessa var skadliga för älven och fisket: ”motiverande låg fiskeavgift för de flottande i 

                                                      
33 Umeå Flottningsförening F.X. Fiske 3. Fiske 1940–1959 – Norrbyggdens 

vattendomstolsprotokoll den 7 maj och utslag 14 augusti 1940. 
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samma älv”.34 I Umeälvens vattensystem var det endast Norrfors kraftverk som skulle 

betala avgift och därför blev fiskeavgiften för de flottande högre. ”Den årliga avgiften för 

Umeälvens vattensystem kunde efter 1,2 öre per kubikmeter flottat virke beräknas till 

ungefär 12 775 kronor”.35 

 

Carlsson medförde att Umeälven inte borde ha högre avgift än den i Ljungan då Ljungan 

endast hade en längre avgift för de flottande för att det fanns mer kraftverk i området. Han 

menade att:   

 

”Om sedermera nya kraftanläggningar utfördes, skulle då dessa anläggningar 

betala de flottande vad dessa tidigare måste erlägga för mycket, eller skulle 

förhållande egentligen ordnas?”. Han fortsatte att beskriva hur andra älvar 

med liknande flottningsmängd som i Umeälven endast hade en avgift på 0,7 

öre och hur det i Skellefte älv hade legat på 1,5 öre om räkningen hade varit 

densamma men att som följd av fiskodlingsanstalt var fiskeavgiften mycket 

lägre. Umeälvens vattensystem var framförallt jämförd med Torneälvens och 

Luleälvens men då dessa hade mycket högre fiskmängd än Umeälvens bör 

Umeälven istället ha jämförts med Äreälven och Ljungan där förhållande var 

mer liknande. Flottningsföreningen ville komma till en överenskommelse 

med kammaradvokatsfiskalsämbetet med en avgift på 1 öre och detta 

godkändes 14 augusti 1940.36 

 

                                                      
34 Umeå Flottningsförening F.X. Fiske 3. Fiske 1940–1959 – Norrbyggdens 

vattendomstolsprotokoll den 7 maj och utslag 14 augusti 1940. 

35 Umeå Flottningsförening F.X. Fiske 3. Fiske 1940–1959 – Norrbyggdens 

vattendomstolsprotokoll den 7 maj och utslag 14 augusti 1940. 

36 Umeå Flottningsförening F.X. Fiske 3. Fiske 1940–1959 – Norrbyggdens 

vattendomstolsprotokoll den 7 maj och utslag 14 augusti 1940. 
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År 1956 begärde Kåddis byamän ersättning från Umeå flottningsförening på 1 200 kronor 

med anklagelsen: ”att fisket under senare år lidit skada i större utsträckning än tidigare, 

dels i följd av timmergång och dels på grund av det rensningsarbeten som utförs av 

flottningsföreningen i den vänstra fåran av Umeälven vid den så kallade Kåddisholmen”.37 

Flottningsföreningen avfärdade detta då den ansåg att byamännen inte visade på att fisket 

skadades genom rensningsarbetet. Efter detta vände sig då byamännen till 10§ 

flottningsstadgan38 Byamännen avgav sina skäl till skiljenämnden 1955 och Umeå 

Flottningsförening följde upp med en rapport om varför de inte skulle behöva betala 

ersättningskravet. I rapporten beskrivs hur de 1948 ansökte till Norrbygdens 

Vattendomstol att få utföra rensningar i Umeälvens vänstra fåra vid Kåddisholmen för att 

det skulle ha förbättrat flottningsförhållandena avsevärt. Det gick bara att använda vid 

höga vattenföringar och om flottningen inte kunde koordinera med dessa perioden 

fastnade stora virkesmängder när vattenståndet sjönk. Flottningsföreningen påvisade att de 

hade fått tillstånd för rensningsarbetet. Undersökningar hade gjorts av en 

fiskeriintendent39 som konstaterade att ingen skada på fisket skulle ske, då rensningarna 

var dels anpassade för att inte hämma fisket. Byamännen hade i sin anmälan till 

skiljenämnden skrivit följande: 

 

                                                      
37 Umeå Flottningsförening F.X. Fiske 3. Fiske 1940–1959 – Norrbyggdens 

vattendomstolsprotokoll den 7 maj och utslag 14 augusti 1940. 

38 Om en part ber om ersättning men ingen överenskommelse inträffar ska en undersökning göras 

av tre oberoende parter för att uppskatta situationen om komma fram till en lösning. (SFS 

1977:671. Om ersättning för flottningsskada) 

39 Fiskeriintendent var en chef i statens lokala fiskeriadministration vars uppgift var ”att verka för 

fiskets utveckling och fiskevård inom respektive intendentsdistrikt” 

(Nationalencyklopedin, fiskeriintendent.) 
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 …före rensningens utförande kunde man ro över fåran vid praktiskt taget alla 

vattenstånd, medan det efter rensningarna är praktiskt taget omöjligt att ro 

över fåran på grund av större vattenföringar och vattenhastigheter.40 

 

Flottningsföreningen hade gjort en undersökning gällande detta och det visade sig att fåran 

hade blivit större men att vattenhastigheten inte hade blivit tydligt kraftigare.41 Man skrev: 

 

…vid en total vattenförening i älven av 1000 m3/s vattenförening i vänstra 

fåran beräknas ha ökat med ca 15%, varemot hastigheterna endast ökat med va 

5%. Vid en total vattenföring av 300 m3/s beräknas motsvarande värden 

uppgå till ca 50% resp. 15%.42  

 

Statistik från 1952–1953 visade även på att mängden uppfiskad fisk inte var mindre 

utan att det istället hade varit en ökning med 100kg lax då fiskekort hade börjat sålts 

i området vilket ökade intresset för sportfiske. Även detta fall slutade till förmån för 

Umeå Flottningsförening.43  

 

De rättsliga ärendena mellan Umeå Flottningsförening och fiskeföreningen har varit 

många. Till stor del har målen alltid slutat i förmån till Flottningsföreningen.  År 

1940 var en av de mer lyckade fallen för Umeå Flottningsförening då de lyckades få 

                                                      
40 Umeå Flottningsförening F.X. Fiske 3. Fiske 1940–1959 – Till skiljenämnden i tvist mellan 

Kåddis byamän och Umeå Flottningsförening. 

41 Umeå Flottningsförening F.X. Fiske 3. Fiske 1940–1959 – Till skiljenämnden i tvist mellan 

Kåddis byamän och Umeå Flottningsförening. 

42 Umeå Flottningsförening F.X. Fiske 3. Fiske 1940–1959 – Till skiljenämnden i tvist mellan 

Kåddis byamän och Umeå Flottningsförening. 

43 Umeå Flottningsförening F.X. Fiske 3. Fiske 1940–1959 – Till skiljenämnden i tvist mellan 

Kåddis byamän och Umeå Flottningsförening. 
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en sänkt fiskeskatt då den dåvarande inte längre var lämplig för Umeälven. 1956 

lyckades Flottningsföreningen åter minska en ”överflödig” summa då Kåddis 

byamän ansåg att flottningen hade hämmat vattenlandskapet men Umeå 

Flottningsförening lyckades visa på det motsatta. Flottningen stod sig stark mot 

fiskeintressenterna. Var det samma sak med kraftverken och elproduktionen? 

 

 

3.3 Flottningens konkurrenter – Kraftverken 

I början av 1950-talet fick flottningen en till konkurrent om älven.44 Fokus på vad älven 

skulle användas till skiftade sakta men säkert till kraftändamål snarare än som 

transportmedel. Detta ledde till att de stora vattenmagasinen som bildades efter bygget av 

kraftverk behövdes fyllas upp innan flottningen kunde utnyttja vattnet. Detta i sin tur 

ledde till att flottningen blev seg startad i början av säsongen och sedan långt utdragen. I 

gengäld behövde kraftintressenterna betala flottningen för besväret.45 Kraftverken 

förändrade rytmen i älven och kom så småningom att praktiskt taget helt avtrappa älven. I 

samband med att mer och mer av älven togs över av kraftverk och förändrade flödet helt 

kom virkesägarna och vattenkraftsutbyggarna överens om att flottningen skulle upphöra 

helt i vissa delar av älven och virket skulle istället biltransporteras dessa sträckor. 46 Så 

länge den oreglerade Vindelälven flottades gav den tillräckligt och snabbt virke för 

skiljningens ingångssättande, men när flottningen där upphörde, blev förhållandena 

annorlunda. Vindelälven flottades sista gången år 1976. I den utbyggda Umeälven tappas 

                                                      
44 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Flottning – ett stycke historia: 

Kraftverksutbyggnaden 

45 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Historiker: Kraftutbyggnad ändrar 

flottningsmetoderna. 

46 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Flottning – ett stycke historia: 

Kraftverksutbyggnaden 
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under vinterhalvåret regleringsmagasinet av till bottennivån och flottningen kunde ej 

påbörjas förrän vattenståndet stigit till 349,0 m ö h.47  

 

Det var inte bara själva Umeälven som påverkades av regleringen utan även bi-

vattendragen. De bi-vattendrag som flyter ut i sjön Storuman kunde inte längre på ett 

naturligt sätt avlämna virke då det var ett lågt vattenstånd. Detta ledde till att bi-

vattendragen, från mitten av 60-talet, avlystes och man började istället transportera virket 

med bilar till centralavläggen.48 

 

Det som framförallt påverkades var dock huvudälven. Som tidigare nämnt behövde nivån 

i Storuman stiga till 349 meter innan flottningen kunde släppas igenom. När det väl var 

fyllt och virket kunde börja tappas genom kraftverksrännorna rörde sig virket extremt 

långsamt. De stora damvattnen var vindkänsliga och vid vissa ogynnsamma tider kunde 

virkesmassorna ligga helt stilla i dagar. Det i sin tur gjorde att skiljearbetet tog lång tid att 

få igång då det behövdes en viss mängd timmer för att börja. Detta i sin tur hade svår 

påverkan på arbetskraften. Det försköts ofta till semestertider vilket gjorde det svårt att få 

tillräckligt många anställda för att snabbt och effektivt få vidare virkesmassorna vilket 

gjorde att arbetet kunde komma att fortsätta ända in på hösten vilket ökade risken för 

isläggning. Detta mönster kunde ses genomgående efter varje kraftverksbygge.49  

 

Som följd av att kraftverken började ta över älven togs mer och mer plats och tid från 

flottningen. Det krävdes mycket mer tid för flottningen då det nu fanns fler ofrivilliga 

                                                      
47 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Flottning – ett stycke historia: 

Kraftverksutbyggnaden 

48 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Flottning – ett stycke historia: 

Kraftverksutbyggnaden 

49 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Flottning – ett stycke historia: 

Kraftverksutbyggnaden 
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”stopp” längs Umeälven men så länge Vindelälven flottades gjorde det inte så mycket. 

Efter att Vindelälven slutade flottas hämmades flottningen i Västerbotten rejält då fler 

kraftverk nu fanns vilket innebar mer stopp för flottningen. 

 

 

3.4 Övriga faktorer till flottningens avveckling 

Flottningen var som tidigare nämnt starkt påverkat av externa händelser. Som följd av 

kraftverkens byggande tog nu flottningen ännu längre tid. Med ny teknik fanns det nu 

dock alternativ istället för flottning som timmertransport. Lastbilarna blev allt vanligare 

och bättre under 1950-talet och de blev även ett billigare alternativ vid vissa sträckor 

jämfört med att flotta.50 Exempelvis skriver Nilsson: 

 

Orsakerna till att lastbilstransporter blev konkurrenskraftiga var dels ökade 

arbetskostnader inom skogsbruket, och dels att virket blev klenare och därmed mer 

svår-flottat.51 

 

Skogsvägnätet och de allmänna vägarna byggdes ut vilket gjorde det ännu mer 

lättillgängligt för större lastbilar och tyngre virke att lastas och transporteras. Lastbilarna 

kunde även undvika överflödiga kostnader. Tillexempel vid förseningar, fiskeavgifter eller 

förstöring av stränder.52 Högkonjunkturen vid 1974–1945 blev närmast katastrofal för 

flottningen. Som följd av att efterfrågan på råvara blev ofantlig krävdes det att virket 

snabbtransporterades med bil till förädlingsindustrierna. Att flotta tog för lång tid.53  

 

                                                      
50 Nilsson, (2007), S 19. 

51 Nilsson, (2007), S 19. 

52 Nilsson, (2007), S 19. 

53 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Umeå Flottningsförening-Kortfattad 

historik: Flottgodsmängder 
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Antalet sysselsatta minskade drastiskt över tiden som gick fram tills flottningens fulla 

avveckling i Umeälven. Det var, som tidigare nämnt, ibland 5 000 man årligen som arbeta 

längs älven men sista året var det inte mer än ca 100 arbetare. Det var då även endast 

Umeälven som flottades då flottningen i Vindelälven lades ned några år tidigare.54 Det 

fanns flera faktorer till att arbetarantalet minskade. Det berodde bland annat på att det inte 

behövdes så många då virkesmängden minskade men även som följd av att folk flyttade 

till större städer, bort från älven.55  

 

Något som också tas upp i flottningsföreningens arkiv, är problemet med faktum att folk 

inte längre sökte sig till att arbeta som flottare. Detta ledde till att ålderssammansättningen 

på flottarna var sådana att stora pensionsavgångar skulle ske 1980–1985. Det kändes inte 

rimligt att anställa nya flottare då det var tydligt att flottningen var på väg nedåt. Med den 

ökade exploateringen av skog i Sverige under 1930-talet förändrades förhållandena på 

virket som flottades. Det blev allt tunnare och yngre vilket gjorde att det inte flöt så bra 

vilket innebar att det behövde ligga på tork längre för att kunna flyta vilket innebar att det 

behövdes mer tid, tid som inte fanns. Som följd av lastbilarna avvecklades därför även bi-

flottlederna.56 

 

Inkomsterna ökade kraftigt undre 1950-talet i botniaområdet vilket bidrog till att 

marknadshushållningen fick ett genombrott på landsbygden. Detta i sin tur bidrog till en 

modernisering som hade stora följder, bland annat i Umeå.57 Verkstadsindustrin hade 

också ett genombrott i Botniaområdet framförallt mellan 1945 och 1970. Andersson-Skog 

och Bäcklund skriver: 

                                                      
54 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883–5 000 i arbete vissa år 

55 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883–5 000 i arbete vissa år 

56 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Varför tog flottningen slut? 

57 Andersson-Skog, Bäcklund (1992) S 94–95 
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Det fanns 15 000 fler arbetstillfällen inom denna industrigren vid mitten av 1980-talet 

än 40 år tidigare. Under samma tid ökade den totala sysselsättningen i industrin med 

19 000. Verkstadsindustrin stod alltså för mer än tre fjärdedelar av nettotillskottet. 

Den blev områdets största industrigren, större än skogsindustrin.58 

 

Botniaområdet kom allt närmare riksgenomsnittet vilket bidrog till tillbakagången för 

skogs- och gruvindustrierna.59 Som följd av tjänstesamhällets framväxt expanderade 

Umeå universitet kraftigt samt att Luleå tekniska universitet tillkom vilket gjorde att 

Botniaområdet fick ”en komplett högre utbildning vilket utgjorde en stor tillgång inför den 

framtida utvecklingen mot ”kunskapssamhället”.60 Under kvartsseklet 1945-1970 

minskade befolkningen i jord- och skogsbruk med nästan tre fjärdedelar, eller minst 

175 000 personer.61  

 

Förutom fisket och kraftverken fanns det andra faktorer som kan haft påverkan på 

flottningen avveckling. Som följd av teknikens utveckling blev lastbilarna ett viktigt 

verktyg inom skogsindustrin. Det var billigt och smidigt då det inte krävdes många 

anställda och att det på vägarna inte fanns några större hinder. Skogsbilvägnätet 

utvecklades vilket gjorde lastbilar till inte bara ett billigare utan även ett enklare alternativ 

för frakt jämfört med flottningen. Urbaniseringen hade också en effekt på flottningen. De 

som arbetade som flottare var ofta människor som bodde nära älven. När dessa människor 

åldrades och när människor generellt rörde sig mer mot större städer försvann en stor del 

av arbetskraften till flottningen.  Som följd av den modernisering som tillkom efter att 

                                                      
58 Andersson-Skog, Bäcklund (1992) S 95 

59 Andersson-Skog, Bäcklund (1992) S 95 

60 Andersson-Skog, Bäcklund (1992) S 97 

61 Andersson-Skog, Bäcklund (1992) S 97 
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välfärdspolitiken hade agerat fanns det inte längre plats eller efterfrågan på industrier så 

som skogs- och gruvindustrin utan verksamhetsindustrin och hög utbildning blev 

viktigare. 
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4. Avvecklandets orsaker 
Texten har utgått från material från folkrörelsearkivet i Västerbotten och då framförallt 

material från Umeå Flottningsförening för att förstå varför flottningen i Umeälvdal 

avvecklades, vad som ersatte den och ur detta undersöka själva faktorerna till 

avvecklingen av flottningen. Det är tydligt redan nu att det finns likheter med vad tidigare 

forskning kom fram till och källmaterialet. Tidigare forskning och källmaterialet ska nu 

jämföras för att försöka se skillnader och likheter med vad andra har skrivit och vad den 

här uppsatsen har kommit fram till. 

 

 

4.1 Fisket 
I materialet från folkrörelsearkivet redovisas ett flertal debatter och rättsliga konflikter 

mellan Umeå flottningsförening och lokala fiskare efter Ume- och Vindelälven. I takt med 

att skogsindustrin expanderade krävdes det även att transporten kunde hänga med. 62  

Materialet från folkrörelsearkivet redovisar inte detta så tydligt men tillexempel Lundgren 

visar på hur fisket hämmades av flottningen då det var en viktig näring för 

lokalbefolkningen i Lule älvdal och samma sak kan sägas om relationen mellan 

flottningen och fisket i Umeälven. Han diskuterar även om hur då flottningen rustades och 

utvecklades förstördes allt mer för lokalbefolkningen. 63 Axelsson Lantz diskuterar också 

detta i sin avhandling. Älven var viktig för lokalbefolkningen då det innebar fiske, vatten 

till djur, odlingar och drivkraft till kvarnar. Flottningen förstörde strandmiljöer, miljön för 

fisken och förändrade vattenflödet vilket hade en stor negativ inverkan på 

lokalbefolkningen. 64 Alltså var påverkade flottningen fisket negativt då det förstörde 

                                                      
62 Umeå Flottningsförening F.X. Fiske 3. Fiske 1940–1959 – Norrbyggdens 

vattendomstolsprotokoll den 7 maj och utslag 14 augusti 1940. 

63 Lundgren, (1987) S 77. 

64 Axelsson Lantz, (2018). S 157. 
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klimatet men samtidigt lyckades fisket kontra påverka genom att ständigt visa på motstånd 

i tillexempel domstolen. 

 

 

 

4.2 Kraftverken och lastbilarna 
I materialet från flottningsföreningen diskuteras lite hur flottningen påverkades av 

lastbilarna och kraftverken. Kraftverken i Umeälven hindra flottningens tidigare 

”effektivitet”. Det krävdes mycket tid för att flottningen skulle kunna komma förbi 

kraftverk efter kraftverk. Vattnet behövde höjas och flottningsrännorna förbi kraftverken 

var väldigt smala jämfört med vad älven var.65 ”Högkonjunkturen vid 1974–1945 blev 

närmast katastrofal för flottningen”. Som följd av att efterfrågan på råvara blev ofantlig 

krävdes det att virket snabbtransporterades med bil till förädlingsindustrierna. Att flotta 

tog alltså för lång tid.66 Lantz visar på hur det kom sig att kraftverken fick det inslag det 

fick längs Umeälven under 1900-talet. Hans främsta exempel är hur ett företag kom att 

frammana kraftverksutbyggandet i älven. 67  Kraftverkens framväxt kom ifrån efterfrågan, 

behoven hos vissa var starkare och mer ”attraktiva” än från andra håll. Alltså kunde 

kraftverken ganska smidigt ta över älven från flottningen.  

 

 

4.3 Arbetet och arbetarna 
Källmaterialet visar att flottningen kunde utvecklas och expandera som följd av den 

industriella revolutionen och de tekniska utvecklingar som följde. Med hjälp av 

motordrivna båtar gick bogseringen av virket smidigare och snabbare och lätta 

                                                      
65 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Flottning – ett stycke historia: 

Kraftverksutbyggnaden 

66 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Umeå Flottningsförening-Kortfattad 

historik: Flottgodsmängder 

67 Lantz, (2013). S 43–44. 
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grundgående båtar var väldigt hjälpsamma i rensningsarbetet i älvarna.68 Det var ett 

slitsamt arbete men med teknikens utveckling krävdes allt mindre av arbetaren. Skiljen 

utvecklades konstant då de slets ut av allt virke som flöt igenom. Utvecklingen av dessa 

och den nya tekniken69 minskade behovet av antalet arbetare. 70  Som följd av att skogen 

exploaterades allt snabbare som följd av den höga efterfrågan förändrades även 

förhållandena för virket som flottades. Det blev tunnare, behövde mer tid till att bli 

uttorkat och flöt sämre vilket i sin tur försämrade arbetsförhållandena snabbt.71  

 

Efter andra världskriget ökade antalet flottare till att vissa år uppgå till omkring 5 000 

man. Anställningstiderna var ibland extremt korta, endast några dagar då flottningen 

passerade hembyn.72 De sista åren var det endast ett hundratal som arbetade på ett år inom 

flottningen och det var då endast Umeälven som flottades då Vindelälvens flottning lades 

ned några år tidigare. 73 Det var inte bara tekniken utan även utomstående faktorer så som 

lokalbefolkningen hade en stor påverkan på flottningens arbetskraft. Åldersomsättningen 

på flottarna var sådana att stora pensionsavgångar skulle ske 1980–1985. Man ansåg det 

då inte rimligt att anställa nya flottare då det var tydligt att flottningen var på väg nedåt. 74 

Det fanns flera faktorer till att arbetarantalet minskade. Det berodde bland annat på att det 

inte behövdes så många då virkesmängden minskade men även som följd av att folk 

flyttade till större städer, bort från älven.75 Alltså hjälpte utvecklingen till en början 

                                                      
68 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Historiker: Kraftutbyggnad ändrar 

flottningsmetoderna. 

69 Strömbildare och taggrullar 

70 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Nytt skilje ger arbete till 500 män.  

71 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Varför tog flottningen slut? 

72 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883–5 000 i arbete vissa år 

73 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883–5 000 i arbete vissa år 

74 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Varför tog flottningen slut? 

75 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883–5 000 i arbete vissa år 
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arbetarna genom att underlätta arbetet men tillslut tog utvecklingen övertaget och det 

krävdes färre och färre arbetare för att utföra arbetet.  

 

Efterfrågan och modernisering var två av de största bovarna för flottningens avvecklande. 

Löner ökade och industrierna förändrades, utbildningen blev bättre och man behövde inte 

längre följa i sina föräldrars ”simpla” fotspår utan man kunde göra något annat.  

 

4.4 Slutdiskussion 
Uppsatsens mål var alltså att undersöka debatten och kolla på varför flottningen 

avvecklades. När man ser till debatten kan en se att det var framförallt från fisket och 

kraftverkens håll som en tydlig motståndare växte. Dessa drev på att flottningen var ett 

onödigt medel som förstörde mer än vad de gynnade omgivningen. När en tittar till 

flottningens avvecklande kan en se att det fanns bakomliggande faktorer till de 

bakomliggande faktorer som gjorde att flottningen sakta försvann. De direkta faktorerna 

var, lastbilarna, kraftverken och fisket. Bakom dessa låg ett flertal ”mindre” faktorer som 

senare kom att ha större effekt än vad som nog förväntades. Folk flyttade från älven in till 

större städer vilket gjorde att den tillgängliga arbetskraften minskade.76 Som följd av den 

snabba exploateringen av skogen blev träden inte lika gamla vilket innebar att de var 

smalare vilket gjorde att efter förädling kom inte lika mycket virke ut och blötare, vilket 

innebar att de behövde ligga på tork under en längre tid.77 Detta gjorde att det kom mindre 

och mindre pengar från virket och från själva flottningen då ännu mer tid krävdes av den. 

Flottningen hade nog inte kunnat överleva tills idag. Det var ett tufft yrke med svåra 

förutsättningar. Det var för beroende av natuerns krafter. Den ökade exploateringen gjorde 

att virket inte hann med och vädret kunde försena flottningen med veckor samt att en hel 

årstid försvann. Även att kraftverken tog plats i älven känns som en oundviklig företeelse 

                                                      
76 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883–5 000 i arbete vissa år  

77 Umeå Flottningsförening F.XVL 1. Historiker 1883-Umeå Flottningsförening-Kortfattad 

historik: Flottgodsmängder 
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som saktade ner flottningen ännu mer och till sist var lastbilarna ett medel som inte gick 

att tävla med.  
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5. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att bilda en djupare förståelse för hur processen och 

diskussionen såg ut gällande avvecklandet av flottningen under 1900-talet senare hälft i 

Västerbotten. Ur detta syfte kunde valdes två frågor som bland annat undersökte hur 

debatten och diskussionen såg ut gällande flottningens position, vad kraftverken och 

lokalbefolkningen hade för roll samt varför flottningen avvecklades och vad som ersatte 

den. 

 

Det källmaterial som använts för att kunna svara på dessa frågor är material från Umeå 

Flottningsförening från folkrörelsearkivet i Västerbotten och med hjälp av dessa och en 

jämförelse med tidigare forskning har ett resultat framkommit. Debatten om flottningens 

plats i älven var ett flertal. Lokalbefolkningen såg flottningen som en hämmande process 

där, förutom arbete, kom inte något gott. Kraftverken såg också på flottningen som ett 

onödigt verktyg då kraftverken hade ett större syfte samt var mer gynnsam än flottningen. 

De bakomliggande faktorer som frammanade flottningens avvecklande var flera. 

Lokalbefolkningen, fisket, kraftverken men även den ökade efterfrågan på skog och 

teknikens utveckling. Virket blev mindre flottningsvänligt och skogsbilvägnätet 

utvecklades så pass att lastbilar var ett mer effektivt och billigare alternativ vilket ledde till 

att flottningen blev överflödig och en onödig process för skogsindustrin.  
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