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Förord 

Det hela började med att jag år 1968 fick i uppdrag att utreda laxfiskets 
avkastning i Ljungan under gången tid. Till min hjälp med arkivforskningen fick 

jag nuvarande landsarkivarien i Östersund, Lars Rumar, som tog fram källmate

rial från tiden före år 1850 i huvudsak på Landsarkivet i Härnösand, där han då 
var verksam. Själv arbetade jag till en början igenom de industriarkiv och den lit

teratur som kunde ge fakta för utredningen. 
Efter bearbetningen och kompletterande arkivstudier, vilka resulterade bl a i 

den "laxkurva" som redovisas på sid 624 i denna skrift, hade jag mycket och in

tressant material obearbetat. Med Rumars hjälp hade jag dessutom skaffat mig så 
mycket kunskaper om arkivforskning, att jag ville fortsätta mitt arbete för att er
hålla en mera komplett bild av utvecklingen i och kring vattenmiljön. 

Efter samtal med dåvarande professorn i Umeå, Arne Lindroth, tog jag på 

Lindroths vänliga inrådan år 1971 kontakt med professor Karl-Gustaf Hilde-

brand i Uppsala. Denne läste det jag då hade skrivit och styrkte mig i min tro på 
värdet av att arbeta vidare. Efter upprepade kontakter med Lindroth och Hilde-
brand och genom förmedling av dessa, fick jag under det följande året möjligheter 
att lägga upp mitt arbete under handledning av professor Erik Bylund vid univer
sitetet i Umeå. 

Erik Bylunds välkända intresse för norrlandsförhållanden och uppenbarligen 

också för de frågor jag arbetade med har varit mycket inspirerande. Hans stöd 
och anvisningar har hjälpt mig att systematisera upp och bearbeta ett mycket 

stort källmaterial. Vi har tillsammans brottats med problemet att få ned av
handlingens volym utan att man samtidigt skulle förlora sammanhanget mellan de 
många olika ämnesområden som bearbetats. Jag är således ett stort tack skyldig 
Erik Bylund för hans kunniga och inspirerande handledning. 

Jag vill också tacka docent Ingvar Jonsson vid Umeå universitet för värdefulla 
synpunkter. 

Personalen vid Merlo arkiv har varit särskilt tillmötesgående bl a genom att 
bereda mig möjligheter att arbeta på arkivet även under helgdagar och på kvälls

tid. 

Min arbetsgivare, Ångermanälvens Vattenregleringsföretag, har visat stor tål
modighet med mig under den tid mitt forskningsarbete pågått och dessutom låtit 
mig utnyttja delar av min arbetstid härför. 

Ekonomisk hjälp för att klara de direkta utgifterna under utredningsarbetet och 
för tryckningen har erhållits från Stiftelsen J C Kempes Minne, Rodlingska fon
den, Ångermanälvens Vattenregleringsföretag, Flottledsförvaltningarna och 

Kungl Skytteanska Samfundet. 



Översättningen av den engelska sammanfattningen har gjorts av Niel Tomkin-
son, Uppsala. 

Jag vill slutligen tacka Ethel och Lena Adolfsson samt Anita Karlsson för 
deras tålmodiga arbete med att tolka min ej särdeles lättlästa handstil under ut
skrivandet av de sammanlagt ca 6.000 maskinskrivna sidor, som presterats under 
olika stadier av utredningsarbetet. 

Sundsvall 1977-07-15 

Perola Nordberg 



1. Inledning 

1.1 Allmänt 

Tidigare synes endast ett kulturgeografiskt arbete ha inriktats på studium av vat
tendragens betydelse for kulturlandskapet och näringarnas utveckling i Norrland, 
nämligen Westins (1930) "Kulturgeografiska studier inom Nätra-, Näske- och 
Utbyåarnas flodområden samt angränsande kusttrakter". Ingen har studerat kul
turingreppens långsiktiga inverkan på vattendragens naturgeografi. 

Sjöarna och strömmarna har med säkerhet haft direkt betydelse för spridning
en av vissa kulturelement. Tillkomsten av nya aktiviteter — ofta med direkt an

knytning till vattendragen — har under tidernas lopp givit upphov till funktionella 
regioner av olika slag. Det måste vara av intresse att känna dynamiken i detta 
skeende samt de tekniska, ekonomiska och politiska förutsättningarna för samt 
beslutsprocesserna bakom utvecklingen. 

Vattenmiljön har naturligtvis påverkats genom tillkomsten av diverse kulturele
ment som t ex byggnader anlagda för utvinnande av vattenkraft, för fiskfångst, 
för torrläggning samt för flottning och andra kommunikationsändamål. Även så 
väsensskilda faktorer som förändringar i de omgivande kulturmarkernas, inklusi
ve skogarnas, beskaffenhet och skötsel, avdunstningsförhållandena, mängden för
oreningar, utrotandet av eller införandet av nya biologiska element samt andra 
förändringar i de ekologiska systemen påverkar vattendragen direkt eller indirekt. 
Den resulterande effekten av alla dessa komplexa ingrepp har hitintills ej utretts. 

12 Undersökningens syfte och avgränsning 

1.2.1 Problemställningen 

Jag söker i första hand svaret på följande fråga: 

1) Vilka former av byggande har förekommit i och invid vattendragen, och 
hur har dessa ingrepp påverkat vattenmiljön? 

I anslutning till huvudfrågan har två följdfrågor ställts: 
2) Hur såg de ursprungliga vattendragen och det kringliggande landskapet ut? 
3) Vilken betydelse hade vattendragen för brukningsenheternas spridning samt 

för näringslivets strukturella utveckling? 

Svaret på fråga 1 ovan bör kunna ges efter systematisk bearbetning av arkiv 
och litteratur på uppgifter rörande följande i en älvdal aktuella objekt och aktivite
ter: 

1 



Jordbruket Bebyggelsens lokalisering 
Förekomst av kvarnar samt övriga "verk och inrättningar" 
Bedrivna vattenreglerings- och torrläggningsföretag 

Fisket Bruket av fasta lax- och ålfisken 
Övrigt fiske 

Skogsbruket och 
skogsindustrin 

Skogarna 
Förekomst av sågverk 
Flottledernas utbyggnad 
Träsliperier, massafabriker m m 
Bedriven skogsdikning 

Bergsbruket Järnbruken 

Kraftindustrin Kraftverksbyggen 
Bedrivna vattenregleringar 

Den kemiska 
industrin 

Förekomst och typ av fabriksenheter 

Kommunikationerna Vägnätets utformning och förekomsten av landsvägsbroar 
Använda vattentransportleder 
Järnvägarna 

Denna sammanställning kan ses som en disposition för mitt arbete. Läsaren 
kan således förvänta sig att återfinna detaljerade redogörelser för de flesta av 
ovanstående ämnesgrupper för varje tidsperiod i den följande texten. Ämnesgrup
perna behandlas dock ej alltid i här angiven ordning. 

Det största problemet med mitt arbete har varit att få ned redogörelsens om
fattning till lämplig volym. Ämnet hade med viss fördel kunnat delas upp på ett 
antal olika geografiska arbeten. Då hade emellertid just det som jag främst velat 
vinna, nämligen att få fram den sammanlagda utvecklingen i och kring vattendra
get och den resulterande effekten på detsamma, ej kunnat vinnas. 

Ett annat problem har varit att källmaterialet innehåller få sifferserier av direkt 
betydelse för utvecklingen i och kring vattendraget, utöver de som gäller laxfiske 
och flottgodskvantiteter, och således endast undantagsvis låter sig bearbetas till 
diagramform. Den rumsliga analysen har som regel bäst kunnat redovisas på 
kartor över vattendraget. 

Att jag i min skrift — utöver själva utredningen — med mindre stil återgivit vissa 
serier av händelser i tidsföljd får ses som en service till läsaren, som därigenom 
bereds möjligheter att studera något av bakgrunden till mina slutsatser och såda
na nyanser, som ej kunnat ges utrymme i de mera analytiska avsnitten. 

1.2.2 Begränsning i rum och tid 

1.2.2.1 UNDERSÖKNINGSOMRÅDET 

De flesta i litteraturen redovisade forskningsresultat med anknytning till vattnen 
belyser ett begränsat ämnesområde, men omspänner ofta mycket stora geografis
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ka enheter — ej sällan hela Norrland. Mitt arbete har lagts upp på motsatt sätt — 
jag har sökt den sammanlagda effekten av många faktorer inom ett relativt snävt 
geografiskt område. 

Eftersom jag arbetat med sådana problem som virkestransporter, flottning och 
flottningens nedläggning, kraftverk, sjöregleringar och fiskefrågor inom Ljungans 

nederbördsområde — exklusive Gimån — i mer än 17 år och således har detaljerad 
kännedom om trakten och vattendragen, var det redan från början självklart, att 
jag måste utnyttja dessa kunskaper och således välja Ljungans vattensystem som 
undersökningsområde. 

Älven har f ö många kvaliteter, som gör den speciellt lämpad för detta ända
mål. Nederbördsområdet ligger ungefar mitt i Norrland och omfattar både kust
bygd, skogsland och fjällområde. Där fanns ursprungligen de flesta former av 
produktionsunderlag, dvs odlingsbar mark, beten, skog, fiskevatten samt energi-
och mineraltillgångar. De många och långa vattendragen med sina stora sjöar ut
gjorde viktiga transportleder ända in i vårt århundrade. Produktionen var, som 
snart sagt överallt i Norrland, till en början i allt väsentligt inriktad på framställ
ning av vegetabiliska och animaliska produkter. Den industriella förädlingsverk-
samheten inleddes med myrjärnframställningen uppe på skogarna och har däref
ter utvecklats till dominerande ställning, åtföljd av utökade krav på transport- och 
distributionssystem. 

Som jag redan sagt, har Gimån legat utanför mitt normala verksamhetsfält. Av 
den anledningen tog jag till en början ej med älvgrenen i utredningsarbetet. Detta 
var ett misstag, och så småningom stod det klart att hela nederbördsområdet mås
te behandlas som en enhet. Ingrepp i eller åtgärder utförda var som helst i vatten
systemets perifera delar kunde ju mycket väl tänkas påverka förhållandena även 
nere i huvudälven och vice versa. Både p g a att jag från början ej samlade in arkiv
uppgifter rörande Gimå-området och p g a att det därefter visade sig, att tillgäng
liga litteraturuppgifter var förvånansvärt knapphändiga för detta bivattendrag, 
har Gimån ej till alla delar behandlats lika ingående i min avhandling som själva 
Ljungan och övriga bivattendrag. 

Ljungans och Gimåns fallprofiler redovisas på figur 1. Vattensystemet är 
mycket rikt på sjöar. Detta gäller i synnerhet Gimåns nederbördsområde samt 
Ljungans centrala delar — se t ex figur 2. 

Nederbördsområdet omfattar totalt 12.800 km2 (enligt Förteckning över Sveri
ges vattenfall). Den sammanlagda sjöarealen kan tas fram med hjälp av uppgifter 
ur Werséns "De svenska vattendragens arealförhållanden". 

Sjöar vars areal är 
minst mindre än Summa 
100 har 100 har areal 

Hela Ljungans nederbördsområde 
Därav inom Medelpad 
Ljungan inom Jämtland och Härjedalen 
Gimån inom Jämtland 

694.200 har 223.500 har 917.700 har 
315.200 " 83.800 " 399.000 " 
93.700 " 55.100 " 148.800 " 

285.300 " 84.600 " 369.900 " 
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Fig. 1. Ljungans och Gimåns fallprofller från Storsjön respektive Revsundssjön till havet. 

Dessa siffror är intressanta bl a därför att man med hjälp därav och vissa erfa
renhetstal kan beräkna den möjliga fiskavkastningens storlek. 

1.2.2.2 UNDERSÖKNINGSPERIODEN 

Om man söker skillnaderna mellan dagens av kulturen påverkade vattendrag och 
landskap å ena sidan och en orörd, ursprunglig miljö å den andra, så låter sig detta 
som regel ej göras genom direkt jämförande studier, eftersom det saknas lämpliga 
orörda jämförelseobjekt. Den rumsliga analysen förutsätter således här (jfr Han-
nerberg 1971), att dynamiken fastläggs genom undersökning av förhållandena 
bakåt i tiden — i detta fall så långt tillbaka som källmaterialet bär. 

Andra författares arbeten har visat, och detta förutsättes också gälla Ljungan, 
att den allmänna utvecklingen stått stilla under långa perioder. Därefter har dyna
miska händelseförlopp plötsligt förändrat förutsättningarna. De första bosätt
ningarna var t ex oftast näringsgeografiskt betingade, men de påverkades senare 
av nytillkomna kulturgeografiska element. Bebyggelsens spridningsbild har bl a 
rönt inverkan av statliga åtgärder och växlande exploateringsformer. 
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Min framställning borde egentligen ha börjat med den kolonisation, som enligt 
arkeologerna förmodligen inleddes inom ådalen under äldre romersk järnålder. 
Bristen på arkeologisk forskning inom Medelpads kustsocknar medför emellertid, 
att den tidiga bebyggelsens omfattning och utveckling endast är känd helt frag
mentariskt. Jag har därför valt att starta min utredning med att försöka reda ut 
förhållandena fr o m 1500-talets slut, vid vilken tidpunkt uppgifterna i de skriftliga 
källorna plötsligt tätnar. 

Eftersom källmaterialet visat sig vara enormt omfattande har utredningen måst 
delas upp i avsnitt behandlande olika tidsperioder. Vid en av mina första genom
arbetningar av grundmaterialet delades detta upp på någorlunda statiska kultur
skeden, avgränsade av viktiga dynamiska — vanligen tekniska eller ekonomiska — 
händelseförlopp. Som exempel på sådana tidsgränser kan nämnas sågverksepo
kens början under 1700-talet, statens flottledsrensningar på 1820-talet, cellulo
saindustrins genombrott samt kraftverksepokens början. I denna slutliga version 
av mitt arbete har jag dock sammanfört behandlingen av tiden fram till år 1800 i 
ett kapitel. Utvecklingen visade sig nämligen under detta tidiga skede ha varit så 
föga dynamisk, att en uppdelning på kortare tidsavsnitt endast försvårade läsning
en. 

Den återstående perioden, fram t o m år 1940, har behandlats i två kapitel med 
årsskiftet 1871/72 som tidsmässig gräns mellan avsnitten. 

Det skulle naturligtvis ha varit intressant att i utredningen följa utvecklingen 
ända fram till 1970-talet. Den sedan andra världskriget genomförda mekanise
ringen inom de flesta verksamhetsområdena har på kort tid möjliggjort sådana 
ingrepp i naturmiljön som tidigare ej kunnat genomföras. Jag tänker därvid 
främst på de maskinella flottledsrensningarna, de moderna kraftverksbyggena 
och vattenregleringsmagasinen, på skogsbrukets mekanisering och på vägars och 
broars anläggande med mindre hänsyn till terrängformationerna än förr. Till detta 
kommer industrins utveckling och nyetableringar med åtföljande föroreningar av 
vattendrag och luft. Även trycket från nya bostadsområden skulle ha studerats. 
De åtgärder som vidtagits för att förhindra eller minska skadorna på miljön bor

de naturligtvis också ha satts in i sitt större sammanhang. 
Anledningarna till att jag trots detta avbrutit min framställning vid år 1940 är 

dels att uppgiftsmaterialet för tiden härefter är så enormt omfattande, och dels att 
frågorna rörande de sista årtiondena kan vara allt för kontroversiella. De utgör 
fortfarande i många fall föremål för prövning i olika rättsinstanser och inom poli
tiken. Massmedia och representanter för den allmänna opinionen deltar i debat
ten. Jag är övertygad om att det vetenskapliga värdet av en analys av skeendet un
der de senaste decennierna skulle vinna på att utföras först efter det att man fått 

någon distans på problemet. 
Figur 3 avser orientera läsaren om gången i den aktuella utvecklingen. Figuren 

visar i vilken relativ omfattning olika byggnationer påverkat miljön i de ström
mande vattnen. Sjöarna förblev i stort sett intakta, bortsett från att vattennivån 
sänktes i många av dem och från att viss vattenreglering förekom. Man kan note
ra de ungefarliga tiderna för ingreppen och de sistnämndas relativa storlek. Note
ra skillnaden mellan huvudälven och bivattendragen. Figuren säger mindre om de 
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Fig. 3. Ingreppens under olika tider inverkan på strömmiljön. Se vidstående text. 

Fig. 3. The effects of human interventions on the aquatic environnent during different 
periods. 

miljöpåverkande enheternas storlek och antal — dvs om de aktiviteter som ut
gjort den direkta anledningen till min uppdelning av redogörelsen i tre kapitel. Den 
snabba tekniska utveckling, som satte in fr o m början av 1870-talet, medförde i 
allmänhet koncentration till större enheter — minskad spridning, färre anläggning
ar. Ångkraften och elenergin frigjorde industrin från direktberoendet av vatten
kraften, vilket till en början var positivt. Samtidigt ökade emellertid kontinuerligt 
kraven på flottledernas funktion vilket medförde att de år efter år förbättrades i 
denna funktion, med samtidigt ökade skador på vattenmiljön som följd. 

Den förorening som förekom av vattendragen, redovisas ej på figuren. Den ut
gjorde ännu inget betydande problem. 

1.3 Källorna 

Källangivelserna är mycket detaljerat återgivna i notapparaten till den följande 
texten. I övrigt återfinnes kortare sammanfattningar rörande källmaterialet i bör
jan av varje kapitel. 
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2. Utvecklingen före år 1800 

För att fastställa det kulturgeografiska utgångsläget har det naturligtvis först och 
främst varit av intresse att få ett begrepp om den tidiga bebyggelsens spridning, 
populationens storlek och landskapets utseende. Därefter har jag velat skaffa mig 
kännedom om vilken verksamhet, som bedrevs i eller direkt beroende av vatten
dragen samt effekten därav på naturmiljön. Jag har dessutom frågat mig, om man 
åstadkom några allvarliga ingrepp i vattendragen när bebyggelsen spreds från 

områden i älvens närhet upp mot vattendelarna, och om vattnen påverkades av de 
förändringar i skogstillståndet, som samtidigt blev följden. 

2.1 Källorna 

Uppgifter om bebyggelseenheternas geografiska fördelning under 1500-talet har 
kunnat erhållas ur fogderäkenskaper och skattelängder, varav några finns återgiv
na i tryckta utgåvor (Hellbom 1972, Nordlander 1896, Enqvist, Gothe 1945, 
Jämtlands läns Fornminnessällskap 1944). 

Det har för Medelpads del varit möjligt att följa upp den spridning av bebyggel
sen, som skedde genom finnkolonisationen fr o m 1600-talets början. Denna akti
vitet är nämligen väl dokumenterad i litteraturen. Bakgrunden till den begynnande 
finnkolonisationen kan till betydande delar sökas i lagstiftningen. Denna har åter-
givits i Stiernmanns samlingar (1747). Ämnet har fö behandlats ingående av 
Gothe (1945) i "Medelpads finnmarker". Även Prawitz' (1947) skrift "Avvittring-
en i Medelpad" samt Jonssons (1968) "Finnbebyggelsens lokalisering i Hälsing
land och södra Medelpad" och (1970) "Finsk kolonisation och bebyggelseexpan
sion i Norrland" har varit av värde för fastställande av utvecklingsförloppet. 

När det gäller Gimåns nederbördsområde saknas uppgifter om kolonisationen 
praktiskt taget helt såväl i Gothes (1945, 1948) som i Rudbergs (1957) arbeten. 
Prawitz synes ej heller ha redovisat någon uttömmande skildring av avvittrings-
förloppet inom detta område. Några slutsatser har dock kunnat dras om ut
vecklingen kring Gimån ur ströuppgifter. 

Från 1600-talet och framöver finns uppgifter, vilka åtminstone delvis klarläg
ger avradslandens funktion inom Ljungans nederbördsområdes Jämtlandsdel. 

Tidemans (1750) "Jämtelands afradsland" har i detta sammanhang varit den bäs
ta källan. En del domstolsprotokoll framtagna i vattenmål och gällande fiskerätter 
har givit viktiga upplysningar när det gäller själva Ljungan uppströms Haverö sn. 
Bilden har, i synnerhet när det gäller de delar av Ljungans nederbördsområde, 
som ligger inom Jämtland och Härjedalen, kunnat kompletteras i Rudbergs 
(1957) "Ödemarkerna och den perifera bebyggelsen i inre Nordsverige" samt med 
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diverse uppgifter redovisade av Ahnlund (1921), Fjellner (1961), Jonsson (1968), 

Näsström (1928), Ullberg (1928) och Wickman (1962). 

Den tidiga avvittringen har varit föremål för studier utförda i första hand av 

Prawitz (1944 och 1947) i "Den äldre avvittringen i Hälsingland" respektive "Av
vittringen i Medelpad". Almquist (1928) har i "Den norrländska avvittringsver-
ket" redovisat den bakomliggande lagstiftningen. 

Även uppgifterna om skogstillståndet har i huvudsak tagits fram ur tryckta käl
lor. Förutom på ett antal i litteraturen påträffade strönotiser har jag i min redovis
ning om 1700-talets skogar kunnat stödja mig bl a på Högboms (1934) verk "Om 
skogseldar förr och nu och deras roll i skogarnas utvecklingshistoria". Westin 
(1930) har behandlat svedjandets roll och omfattning i sina "Kulturgeografiska 
studier". I "Jämtlands och Härjedalens historia", del IV, har Wickman (1962) 
återgivit skildringar av urskogsbestånd. Holmgren och Malmström (1959) har 
analyserat utvecklingen i ett liknande bestånd i uppsatsen "Urskogen å hemmanet 
Stenbitstjärn i Skorpeds socken, Ångermanland". 

Bland de byggnationer som förekom i vattendragen var de fasta fiskena — 
främst ål- och laxfisken — de mest betydande. Primärmaterialet om fisket har i 
allt väsentligt tagits fram av Kjellberg (1951), vilken sammanställt uppgifter ur 
KK:s arkiv samt av Rumar (1970), som för min räkning arbetat igenom källorna 
på HLA och RA. På HLA finns bl a kronoräkenskaperna för Medelpad 
1552—1623 på film i serien Norrlandshandlingar från KK. För tiden därefter har 
1637 års fisketaxeringslängder givit stöd fram till 1687, då de taxerade fiskena 
började införas i jordeböckerna. Ovannämnda primära källor ger en någorlunda 
sammanhängande bild av de perioder under vilka varje enskilt fiske har använts. I 
dessa avseenden ger källorna uppenbarligen en korrekt bild av utvecklingen inom 
Medelpads kustsocknar. När det gäller inlandet är materialet emellertid ej komp
lett. Detta visas bl a av det förhållandet, att ytterligare upplysningar kunnat erhål
las ur vissa av de tryckta källorna — Ahnlund (1948), Bromé (1945), Bull (1970), 
Gothe (1945), Löfgren (1922), Nordlander (1934), Palm (1934) och Prawitz 
(1952). 

Bland det av Kjellberg och Rumar redovisade primära källmaterialet (avskrif
ter) från 1700-talet dominerar, när det gäller laxfisket, utdrag ur jordeböcker, 
myndigheternas syneprotokoll, skrivelser och resolutioner. I synnerhet syneproto
kollen och resolutionerna ger fakta av stort värde. 

När det gäller ålfisket inom Torps, Borgsjö och Haverö socknar finns en an
senlig mängd avskrifter av gamla domböcker, jordeböcker m m på KemaNords 
arkiv i Ljungaverk och Stockvik, vilka handlingar tagits fram i samband med fall
höjdsköp och diverse tvistemål. Uppgifterna har kunnat kompletteras efter studium 
av Paléns (1945) "Från gamla Haverö" och Palms (1934) "När torpsbönderna 
trätte om fisket i Gimån". Utöver dessa källor har jordeböckerna varit den vikti
gaste informationskällan. Dessa är mera stereotypa när det gäller uppgifter om ål
fisken än när det gäller t ex laxfiskena. Man kan ej lita varken på angivna an

läggningsår eller på uppgifter om när respektive fiske skulle ha lagts ned. Avgifter
na till kronan förblev oförändrade under långa perioder och kan därför ej an
vändas för bedömning av ålfiskets avkastning. 
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Fisket utöver lax- och ålfisket har beskrivits av 1700-talsförfattarna Gisler 
(1750), Nordenström (1700-talets mitt), Hülphers (1770-talet) och Fale Burman 
(omkring år 1800). 1760-talets länsmansrapporter har även givit viktiga upp

lysningar. När det främst gäller förhållandena i övre Ljungan har moderna ut
redningar om fiskerätter, bl a utförda av överlantmätaren Valfrid Larsson, varit 
värdefulla. I övrigt har jordeböckerna anlitats. Det av mig samlade uppgiftsmate
rialet rörande annat fiske än lax- joch ålfiske räcker endast för att ge glimtar av 
tidsläget och det kan ej segdras i några vittgående analyser. 

Pärlmusslorna var periodvis föremål för myndigheternas intresse, och detta har 
lämnat vissa skriftliga spår efter sig i lagstiftningen (von Stiernmann 1766). Ro
sanders (1967) "Jämtländskt pärlfiske" har givit ytterligare upplysningar. 

I och med att man på 1620-talet började beskatta landsbygdens kvarnar, kan 
förekomsten av sådana anläggningar åtminstone delvis fastställas fr o m denna 
tid. Kvarnlängderna för åren 1625—1627 har återfunnits på RA. Senare förteck
ningar förvaras i 3. provinskontorets handlingar på KKA och i "Handlingar an

gående såg- och mjölkvarnar" i Västernorrlands landskontors arkiv, HLA. 
När man läser om allmogens kraftiga försök att slingra sig ifrån denna vid tiden 

nya pålaga, bibringas man den uppfattningen, att kvarnlängden knappast kan 
vara komplett. Hellre än att betala kvarntull ställde man av en del kvarnar. Bak
grunden till kvarntullens införande redovisas i följande tryckta källor: von Stiern
mann (1747 och 1750), Widmark (1860) och Generalstaben (1936). I övrigt finns 
när det gäller kvarnar ett antal litteraturuppgifter, av vilka de av Wickman (1968) 
återgivna länsmansrapporterna kanske varit viktigast för mitt arbete. 

Vägarna och broarna hade liten inverkan på förhållandena i vattendragen un
der den i detta kapitel behandlade tidsperioden. Deras betydelse blir emellertid så 
stor för den senare utvecklingen, att jag funnit det vara motiverat att kortfattat 
belysa utvecklingen. De väsentliga uppgifterna har därvid hämtats ur Fribergs år 
1951 utgivna arbete "Vägarna i Västernorrlands län". 

Järnbrukens i Medelpads historia finns skildrad av Norberg (1960) i "Medel
pads nedlagda järnbruk" och av Nyberg (1950) i "Gamla järnbruk i Medelpad". 
Kompletterande uppgifter om förhållandena vid Torps järnbruk har påträffats i 
Huss' (1965) bok "Vi Hussar". Trots rikedomen på uppgifter i nyssnämnd littera
tur finns inte mycket skrivet om de anordningar, som byggdes i vattendragen för 

järnbrukens drift. De relativt fåtaliga litteraturuppgifterna har dock i någon mån 
kunnat kompletteras med uppgifter ur primära källor såsom en hovrättsdom 

rörande Sörforsån från år 1873 (Mo) och Bergskollegiets utslag av år 1797 röran
de Torps järnbruk (KN, Lj). 

Husbehovs- och salusågar började byggas på 1700-talet. Eftersom det vid den
na tid krävdes tillstånd för praktiskt taget alla former av byggande i vatten, har 
det ej förelegat någon svårighet att i resolutioner, korrespondens, jordeböcker 
m m följa utvecklingen när det gäller fasta fisken, sågverk, kvarnar och andra vat-
tendrivna anläggningar från denna tid. I dessa avseenden har Gävleborgs lands
kontors och landskanslis arkiv samt Västernorrlands landskontors och landskan
slis arkiv, samtliga på HLA, samt Jämtlands läns landskontors arkiv på ÖL A 
givit den väsentligaste informationen. Bilden har kunnat kompletteras bl a med 
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hjälp av uppgifter ur diverse domböcker, varav avskrifter i avsevärd mängd 

återfunnits bl a i KemaNords arkiv i Ljungaverk. 

Mitt avsnitt om den begynnande sågverksindustrin har baserats på ett mycket 

stort antal skriftliga källor. Bland dessa kan nämnas Ahnlund (1921) "Sundsvalls 
historia, I och II", Carlgren (1926) "De norrländska skogsindustrierna intill 1800-
talets mitt", Wik (1950) "Norra Sveriges sågverksindustri". Westerlunds (1938, 
1940) sammanställningar rörande sågverken vid övre Gimån har också varit vär
defulla. De viktigaste uppgifterna har dock tagits fram ur primärt källmaterial så
som "Handlingar angående såg- och mjölkvarnar i Västernorrlands län" ur Väs
ternorrlands läns landskontors arkiv (HLA) samt ur kronofogdens i Medelpads 
fögderi arkiv "Näringar allmänt 1755—1881" (HLA). De primära källornas ka
merala uppgifter rör anläggning av sågkvarnar och deras beskattning. Åtminsto
ne när det gäller redovisning av anläggningars tillkomstår är uppgifterna ofta upp
enbart otillförlitliga. Det har dessutom varit praktiskt taget omöjligt — utom i un
dantagsfall — att fastställa när och om en såg lagts ned. Min karta, figur 26 och ta
belluppgifterna måste därför med nödvändighet innehålla vissa tidsmässiga fel
aktigheter. Anläggningarnas lägen på kartan torde i de flesta fall vara riktigt redo
visade, eftersom dessa oftast kunnat bestämmas med hjälp av 1700- eller 1800-
talskartor förvarade på lantmäteriet i Härnösand. 

När det gäller flottningen är Yckenbergs kartor från år 1724 av stort intresse 
(LSA). Tvisten mellan de fiskande och representanter för flottningsintresset under 
det följande seklet finns dokumenterad i handlingar tillhörande Västernorrlands 
och Gävleborgs läns landskanslier (HLA). Eftersom källmaterialet i huvudsak 
består av domstolsprotokoll och liknande, bör man kunna förutsätta att sakupp
gifterna i allt väsentligt är riktiga. 

2.2 Bebyggelseutveckling och äganderättsförhållanden 

2.2.1 Läget vid 1500-talets slut 

Socknarna Njurunda, Tuna, Attmar, Stöde och Torp anses ha varit relativt tätbe
folkade redan under folkvandringstid. 500 år senare hade uppodlingen i allt vä
sentligt nått de platser inom Ljungans nederbördsområde, vilka hade fast befolk
ning under 1500-talet. Bebyggelsen koncentrerades därvid till ovannämnda sock
nar jämte Borgsjö sn samt till området kring de stora sjöarna inom västra delarna 
av Gimåns vattensystem. Bebyggelseenheternas2 spridning vid slutet av 1500-
talet redovisas på bifogade karta, figur 4. I några få fall har byars eller gårdars 
läge ej kunnat lokaliseras, eftersom de saknar moderna motsvarigheter och ej hel

ler har återfunnits på äldre kartmaterial. 
1 huvudälvens dalgång synes befolkningen ha uppgått till mellan 2.000 och 

3.000 personer, varav ca 300 (omkring 50 tiondegivare) bodde uppströms nuva
rande Haverö sn. I Gimåns dalgång levde omkring 1.500 personer (ca 250 tionde-

2 Som bebyggelseenhet har jag registrerat sådana byar, hemman eller nybyggen, som i de olika 
källorna angivits som en enhet under ett namn. 
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givare).4 Det är intressant att konstatera, att den fasta bebyggelsen var synnerli

gen gles inom nuvarande Bräcke och Nyhems socknar. Dessa områden utgjorde, 

enligt Ahnlunds (1948, s 146 fï) tolkning av HL:s angivelser, tidigare gränstrakter 

mellan det norska Jämtland och de svenska bygderna. 

I Medelpad disponerade bönderna före 1540-talet oinskränkt över fiske, betes
marker och andra nyttigheter. Inom Gimåns dalgång och kring Övre Ljungan, vil
ka områden ännu hörde till Danmark-Norge, var förhållandena något annorlun
da. Bönderna förfogade visserligen över fiskevattnen vid egen strand och marker
na inom byarnas områden, men stora, obebyggda arealer på sidan om byarna 
uppläts av kronan som avradsland.5 Dessa områden var ej avsedda för bebyggel
se, utan skulle tjäna som stöd för svaga hemman genom att förse dem med nödiga 
betesmarker, skog, slåtter och fiskevatten.6 

I de till synes tätbebyggda socknarna inom Gimåns västra nederbördsområde 
fanns under 1500- och 1600-talen många gårdar och byar, men befolkningen var 
fåtalig och den odlade jorden obetydlig (Bromé 1945, s 13 och 177—179). 

Av kartan, figur 4, framgår att bebyggelsen i slutet av 1500-talet i allt väsent
ligt var lokaliserad kring vattendragen. Detta är helt naturligt, eftersom de bästa 
odlingsmarkerna fanns där, samtidigt som man var beroende av fiskevatten och 
hade behov av kvarnströmmar. Vattendragen utgjorde dessutom viktiga 
kommunikationsleder. 

2.2.2 1600-taletsfìnnkolonisation i Medelpad 

Nybygges verksamheten började skjuta fart inom Ljungans nederbördsområde 
omkring år 1600. Det rörde sig om finsk kolonisation etablerad uppe kring vatten
delarna i Medelpads perifera delar. Verksamhetens omfattning redovisas på bifo
gad tabell 1 och på kartan, figur 5. 

Jämtland tillhörde Danmark-Norge till år 1645. Dessförinnan synes ingen 
finsk kolonisation ha påbörjats inom Jämtlands-delen av egentliga Ljungans eller 

Gimåns nederbördsområden. Gothe (1948, s 161 ff) nämner emellertid, att det år 
1688 fanns en finne i Byn, Hällesjö sn, och att det vid denna tid hade förekommit 
sporadiska nedsättningar, oftast längs "landamäret" ända bort till Bräcke och 
Revsund. 

Finländarnas expansion hade haft sin grund i en ny svedjebruksteknik, stor-
svedjemetoden, som gjorde det möjligt att effektivt utnyttja orörda barrskogsom-

4 Som Bromé, 1945, s 28, har jag utgått från att varje skattebetalare representerade ca 6,5 perso
ner. 

5 Enligt Nordisk Familjebok bestod avraden i en årlig avgift, avgäld, som av landbo 
(arrendator) erlades till jordägaren. De s k avradslanden utgjordes av jord eller fiskevatten, som 
före avvittringen innehades av hemmansägare mot särskild avrad till ägaren, som i detta fall var 
kronan. Tomasmessodagen, dvs den 21 december, var enligt sedvanan betalningsdag — "avrads-
dagen" (Efter Bull 1970, s 88). 

6 Jfr Almqvist 1928, s 398—402. Avraden hade i Jämtland haft en speciell betydelse. Med detta 
uttryck betecknades där den avgift, som erlades till kronan för nyttjanderätten till allmänningarna. 
Dessa avgifter är kända åtminstone sedan 1400-talet. För att få nyttja ett s k avradsland måste 
bönderna erlägga bygselpenningar och förbinda sig att för framtiden årligen betala en viss avrad. 
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10 20 30 40 50 Km 

Fig. 5. 1600-talets fìnnkolonisation. Siffrorna hänför sig till motsvarande i tabell 1. (Kar
tan är sammanställd efter diverse källmaterial) 

Fig. 5. Finnish settlement in the 17 th century. The figures refer to the corresponding figu
res in Table 1. 

råden for sädes- och foderproduktion — samt myndigheternas nyodlingsvänliga 
politik (jfr Jonsson 1968, s 99). 

Svedjemetoden gick enligt Vilkuna (1956, s 54 ff) ut på att man första året ring-
barkade de större barrträden så att de torkade på rot. 10—20 år senare fälldes 
skogen, exklusive de grövre stammarna. Bråten fick torka en sommar och brän
des under den följande, efter att ha tryckts ihop av vintersnön. Efter ytterligare ett 
år samlades det ännu obrända materialet ihop och antändes. "Rotråg" såddes i 
juli månad varefter markytan uppluckrades. Skörden verkställdes den 4:e arbets-
sommaren. Härefter lämnades röjningen som regel, varefter ny skog växte upp. 

Erixon (1956, s 196) hänvisar till ett finskt tingsprotokoll av år 1687 enligt vil
ket det karelska svedjandet gick till på följande sätt: 

"Swdien på denne orten ähre af sådan beskaffenhet, att när dhe första åhret hugge 
dem, sättia dhe andre åhret Elden der j, som löper öfwer Sweden, där widh detta 
då bilfwer således liggiandes, och dhe trään och Stockar som då igen blifwa (ty 
här är allenast grof skog) bäres sedhan ihopa dett 3dje åhret och brennes, då der i 
uthan plogande såås och fierde åhret fåå dhe först skära dem". 

Enligt Broberg (1970, s 94 ff) flyttades sädesproduktionen år från år till olika 
platser efter det att ny barrskog gjorts till svedjefall. 

Vid 1638 års riksdag klagades över hur skogarna fördärvades genom "oskäli
ge, onyttiga nybyggen, sågeqwarnar, många svedieland och därav förorsakad 
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skogseld". Förbud mot svedjebruk på oskiftad mark utfärdades 1647. Det var 
utan tvekan så att finnarnas svedjande krävde stora skogsmarksarealer. 

Jonsson (1970, s 129) räknar med en skogskonsumtion av 0,5—1 tunnland per 
skördad t:a råg. "Men därtill kom att svedjefallen i allmänhet såddes flera år i rad, 
varvid rester och avfall från första bränningen samlades ihop och brändes på nytt, 
s k kasaland. Därefter gav svedjan foder och bete ännu ett antal år". Enligt Jons
son borde man kunna räkna med att det för produktion av 1 t:a råg skulle ha 
krävts en skogskonsumtion understigande 0,5 tunnland. Finnarnas i Medelpad 
spannmålsproduktion år 1637, såsom den återspeglar sig i tiondelängderna, har 
redovisats av Gothe (1945, s 138 f)- Utöver råg odlade finnarna även något korn. 
Produktionen av de av Gothe redovisade spannmålsmängderna synes i Medelpad 
ha krävt en årlig brandyta av upp mot 200 har, då oräknat brännande för vinnan
de av bete och oavsiktlig överbränning. 

År 1664 förbjöds försäljning av oskiftad skog till inflyttande finnar i Sverige. I 
själva verket (Broberg 1970, s 100 ff) hade såväl ett år 1636 avgivet mandat som 
1647 och 1664 års skogsordningar inneburit svåra komplikationer såväl för fin
narna som för de svedjande svenska bönderna. Kronan var dock först och främst 
ute efter att förbjuda det ambulerande svedjebruk, som ej följdes av bosättning, 
och som således ej heller gav några intäkter från nya hemman och skattetorp. 

2.23 Avradslanden i Jämtland och Härjedalen 

Inom Ljungans och Gimåns nederbördsområden uppströms Medelpad omfattade 
avradslanden — kronans allmänningar7 — mycket vidsträckta arealer. Markerna 
och vattnen arrenderades av bönder för jakt och fiske, för slåtter samt som betes
marker och fäbodland. I allmänhet saknades fast bebyggelse inom dessa områ
den. Förhållandet innebar, att kronans marker och fiskevatten på detta sätt redan 
gjorts avkastande, och att det således ej fanns några "fria" områden av betydelse 
att kolonisera. 

Jämtland härjades svårt i krigen under 1600-talets första årtionde varvid en stor del av bebyggelsen 
avbrändes och ca 20 % av befolkningen dödades eller flydde. År 1611 var förhållandet följande 
(Bromé 1945): 

Pastorat Antal rymda Ödelagda 
bönder mantal 

Revsund 12 11 
Brunflo 21 21 
Hackås 3 3 
Berg 16 15 1/2 
O viken 19 19 

Utvecklingen kan f ö studeras i Bromés redovisning av befolkningens storlek i de olika socknar
na. 

7 Den skog som låg utanför skattemilen (12.480 norska alnar) för de redan etablerade byarna 
räknades som "Konges almening". Den skog som låg närmast gårdarna betraktades som privat
egendom (Bull 1970, s 92). 
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Fig. 6. Övre Ljungans avradsland under 1600-talet. Folket från Storsjö-bygden förfogade 
i stort sett över hela området norr om Ljungan bortsett från markerna närmast Skåland 
och Åsarna. Söder om älven, väster om Klövsjöfjällen nyttjades markerna och fiskevatt
nen i allt väsentligt av folket i Vemdalen och Klövsjö. Gränserna var tvistiga. 

Fig. 6. The leasehold land on the upper Ljungan River during the 17th century. Generally 
speaking, the people of the Storsjö district had at their disposal the whole area north of 
the Ljungan, apart from the land next to Skåland and Åsarna. South of the river and west 
of the Klövsjö mountains, the land and the fishing waters were used, in all essentials, by 
the people in Vemdalen and Klövsjö. The boundaries were disputed. 

År 1613 hade danskarna tagit ifrån jämtarna praktiskt taget alla rättigheter. En straffkommis
sion hade funnit att mer än 1.200 bönder hade förverkat sin jord till kronan. De ålades att lösa sig 
från fredlöshet med en enorm penningsumma. Efter freden i Brömsebro år 1645 överlämnades 
Jämtland och Härjedalen till Sverige. Innan året var slut hade drottning Kristina återgivit jämt
landsbönderna den jord som danskarna lagt beslag på drygt 30 år tidigare (Bull 1970). 

1666 års avradsrannsakning ingick som ett led i jämtarnas "försvenskande". Samtidigt var det 
emellertid meningen att kronans intressen skulle bevakas, och att avradslanden skulle utarrenderas 
till den som ville erlägga den största räntan. 

Av 1666 års avradsrannsakningar i Jämtland framgår, att gränserna mellan de 
olika avradslanden var flytande. Vid förrättningarna tillförsäkrades bönderna 
ständig besittningsrätt till områdena (Wickman 1962, s 90 f)-

Markerna på sidan om de etablerade byarna kring Ljungan uppströms Haverö 
sn kunde ur användningssynpunkt uppdelas på nedanstående tre huvudområden: 
S t figur 6. 

A) Markerna norr om älven fr o m Fudans tom Aråns nederbördsområde. 
Här hade bönderna i Oviken, Myssjö och Bergs socknar ("Storsjöbygden") en 
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stor del av sina fäbodar ute på avradslanden. Tideman (1750, s 26 ff) nämner att 
eftersom vägen dit gick över fjällen, kunde hö ej fraktas hem till bygden. Det av
görande för användningen av dessa marker — inklusive fiskevattnen — var de rela
tivt stora avstånden till brukningscentrum. 

B) Markerna öster om Rätan och Kvarnsjö samt närmast söder och väster om 
Skåland och Klövsjö. 

Avradslanden kring de etablerade byarna i nuvarande Rätans och Klövsjö 
socknar utnyttjades intensivt både för fiske, slåtter och som fäbodmarker. Hö 

kunde i allmänhet hemföras till brukningscentrum.8 

C) Markerna väster om föregående områden. 
Om dessa markområden, längst västerut i dalgången, sägs i Härjedalens dom

bok för år 1698, att trakten tidigare hade varit avrad eller kronoallmänning, som 
mot skattegäld av ekorrskinn brukats av vemdalingarna.9 År 1627 skrev man, att 
Ljungdalen "av arilds tid" hört till Ovikens sn (Bromé 1945, s 24). 
Bromé (1945, s 24) anser att Ljungdalen och Storsjö byar torde haft bebyggare redan under 1500-
talet, trots att de ej nämns i skatteböckerna från denna tid. Modin (1911, s 220 0 redovisar ett 
tingsprotokoll från år 1628, enligt vilket Ljungdalen tillhörde folk från Mo, Ottsjö och Nyland, som 
hade fiskebodar vid Storsjön och som utnyttjade "gresvalder till hestebed". Modin omtalar också 
att "hemmanet Å viken" år 1651 skulle ha sålts av Oluf Nilsson i Mo (nuvarande Bergs sn) till be
fallningsmannen över Jämtland. Avraden för "Storsjö allmänning och fiskevatten" höjdes år 1699 
från 7 till 49 gråskinn per år — motsvarande ett skinn för var bonde i Vemdalens by. En nybyggare 
från Hede, som bebyggt Storsjö, tog på sig en gammal avrad om 5 gråskinn.9 

Rent generellt tycks det ha varit så, att områdena söder om Ljungan och väster 
om Skåland ännu vid denna tid utnyttjades i relativt ringa omfattning. 

Om jag så övergår till att studera Jämtlands-delen av Gimåns dalgång, så mås
te jag konstatera att det av mig genomarbetade källmaterialet ej ger möjligheter 
att dra några säkra slutsatser om avradslandens utnyttjande och läge. Visserligen 
redovisar Tideman en förteckning (1750, s 32 f!) över alla avradslanden, men den
na är mycket ofullständig beträffande rumsliga fakta. 

Hasselberg (1961 s 23—24), skrev beträffande Hällesjö avradsland, att området borde ha varit ett 
obebott gränsområde, vilket någon gång efter år 1723 förvärvats åt Jämtland. Det låg utanför 
"skattemilen" för de redan etablerade byarna och innehades enligt ett förläningsbrev av år 1528 av 
folk från 10 byar inom dåvarande Ragunda sn, byar som senare räknades till Hällesjö och Håsjö 
socknar. 

Svedjelandet i Håsjö sn brukades liksom Hällesjö avradsland för fäboddrift och slåtter. Dessu
tom utnyttjades skogen, fiskevattnen och jakten1069. 

I Sundsjö låg inom Gimåns nederbördsområde Börjesjö och Östbyns avradsland1069. Det sist
nämnda lades 1707 under Fanbyn. Nybyggesrättigheter gavs därefter år 17591068. 

I B räcke sn brukades Gimdalens avradsland (inom skifteslagets nuvarande gränser) under 
Brunflo kyrkoherdeboställe. Detta gällde avradslandets norra del inklusive Vaktfisket. Den södra 

8 Detaljer, se: Näsström 1928, s 328 ff och Ullberg 1928, s 307 ff. 
9 Se Fjellner 1961, s 12, 28, 33 och Modin 1911, s 182. Ännu år 1751 erlade såväl Storsjö som 

Vemdalens sockenmän skatt i form av gråskinn. Storsjö by räknades år 1760 till Hede sn. 
1068 Persson 1925, s 78 ff. 
1069 Tideman 1750, s 32 ff. 
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delen låg under Brattbyns fanrikboställe. Nybygge togs i bruk år 17591064. Inom socknen fanns 
dessutom Öratjärndalens, Hemskogens, Åskjälens och Åsmarkens avradsland samt Märtogs av-
radsfiske1069. Àhns by hade läge öratjärndalen och ett område kallat Lövhögen1065. 

Nybygget Sunnerå i Nyhems sn togs 1760 från en trakt kallad Gårdtjärnsberget1067. 
Stugusjölandet var vid 1700-talets början avradsland under Sidsjö i Bodsjö sn1065. Inom den sist

nämnda socknen fanns dessutom Tjutboda och Fårbergslandets avradsland1069. 
I Revsunds sn lades Bodsjölandets kronoavradsland år 1667 under Stavre, och blev nybygges

land samt skatte år 17641067.1 denna socken utgjorde dessutom Frölingslandet och Kalvåsen av
radsland. Där fanns därutöver Hållborgs samt Sunds och Förbergs avradsfisken1069. Grötingslan-
dets kronoavradsland nyttjades under Mälgåsen till 1801 då det skatteköptes av samma by1067. 
Nybygget Binnäset togs 1760 från en trakt kallad Binnkälen1067. 

I Brunflo nyttjades ett antal ödesbölen som avradsland, t ex Hornsjö, Böle och Slåtte ödesbölen. 
Det var på samma sätt i Lockne sn, i vilken Bergsböle och Lokeböle ödesbölen nyttjades som 
avradsland1069. 

Gustafsson (1974, s 36) skriver, att i Jämtland kunde vissa allmänningar redan 
under den norska tiden mot ränta brukas som hemman. Han nämner som exem
pel att Bensjö byamän år 1630 hade böxlat Långtjälens avradsland på gränsen 
mot Medelpad. Sidsjö byamän erhöll i september 1667 rätt att bruka det i samma 
trakt belägna avradslandet Stugusjölandet. 

2.2.4 Den tidiga avvittringen och 1700-talets nybyggesverksamhet 

2.2.4.1 ALLMÄNT 

I förarbetena till en förordning av år 1683 hade man framfört det oberättigade i 
att byalag bl a i Norrland "på de orter, där stora och vidlyftiga skogar finnas", 
slagit under sig skogarna "ofta många mil bortåt, ja, ibland allt till fjällen". Såda
na obyggda marker ansågs nämligen vara regala. Nu skulle avvittring verkställas, 
varigenom varje hemman endast skulle få behålla så stort skogsanslag "som fin
nes skäligt" för att bonden kunde anses vara fullsutten. Allt det övriga skulle till

falla kronan. Bakgrunden till detta aktualiserande av ett år 1542 avgivit Kungl 
brev var bergverksrörelsens begynnande insteg i Norrland. Skogsanslag till denna 
verksamhet ansågs kunna ge kronan större inkomster än skatt från nybyggare. År 
1734 kom en ny skogsordning, vilken ur avvittringssynpunkt skulle ersätta 1682 
års förordning. I en förklaring till skogsordningen avgiven år 1739, anbefalldes 
landshövdingen att se till, att de stora skogarna och ödemarkerna blev "på det 
görligaste" bebyggda och uppodlade för att senare kunna skattläggas (Almquist 
1928, s 378 ff). 

1064 Gradin 1958, s 5 ff. 
1065 Persson 1927, s 144 ff. 
1066 Persson 1930, s 51. 
1067 Persson 1923, s 135 ff. 
1068 Persson 1925, s 78 ff. 
1069 Tideman 1750, s 32 ff. 
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2.2.4.2 MEDELPAD 

Medelpadsbönderna hävdade i allmänhet att deras marker gick ända fram mot 
landskapsgränserna, i de fall de inte gränsade mot avråade finntorp. Byskogarna 
var som regel "öppna" dvs saknade gränser mot allmänningarna (Prawitz 1947, 
s 248). 1683 års avvittringsförordning började ej tillämpas i landskapet förrän år 
1723, då Fagervikens nybygge i Holms sn avskildes från f d kronoallmänning. 
För övrigt lyckades medelpadsbönderna till en början utnyttja avvittringsförord-
ningen för att skaffa sig skogsanslag från kronoallmänningar i stället för att avstå 

skog till förmån för någon bruksrörelse.10 

År 1757 kom en förordning om storskifte, efter vilken skogsmarken började 
delas inom de olika byarna.11 Inom Parteboda by i Borgsjö sn företogs storskifte 

redan år 1759. 
Avvittringsarbetet ökade under 1760-talet efter en period av relativt begränsad 

aktivitet. Nu avsattes betydande arealer som kronoallmänningar, vilka i åtskilliga 
fall genast eller strax därefter uppläts såsom nybyggen.12 

1700-talets kolonisation av markerna på sidan om de gamla jordbruksbygder
na redovisas i tabell 2 samt på kartan, figur 7. Inom Medelpad fortsatte tydligen 
den nybyggesverksamhet, som påbörjats i dalgångens mera perifer a delar under 
det föregående århundradet. Grovt schematiskt kan man säga, att alla marker 
belägna mer än en mil från de gamla bebyggelseenheterna avvittrades och uppläts 
till nybyggare. I vissa fall uppdelades 1600-talets finntorp på flera enheter. Inom 
Haverö sn, dit finnkolonisationen ej trängt annat än undantagsvis, släpade både 

avvittringsarbetet och kolonisationen efter. 

2.2.4.3 JÄMTLANDSDELEN AV GIMÅNS NEDERBÖRDSOMRÅDE 

I Jämtland påbörjades avvittringsarbetet år 1755 men avbröts nästan omedelbart 
i brist på lämplig instruktion. Befolkningen hade år 1752 protesterat mot att ny
byggen skulle få anläggas på avradslanden, som den senast år 1666 hade fått löfte 
att inneha med ständig besittningsrätt (Wickman 1962, s 90 ff). Landskapet 
fick en egen avvittringsinstruktion år 1770, och enligt denna skulle helgärdshem-

man ha ca 8.000 tunnland mark inklusive hemägor, slåtter, berg m m. Bönderna 
föredrog emellertid systemet med avradsland utan ökeskatt. Några få år senare 
utfärdades en ny instruktion, som tillät högst 700—1.400 tunnland per mantal 

(Almquist 1926, s 407 ff). 
Efter allmogens protester hos Kungl Maj:t år 1782 inställdes avvittringsarbetet 

i landskapet åter år 1786. Dessförinnan hade avvittring emellertid hunnit verkstäl
las bl a i Sundsjö och Bräcke socknar (Wickman 1962, s 90 ff). Stugusjö all-

10 Skärve by i Torps sn erhöll skogsanslag år 1727. Samma år erhöll Lerings-byarna del av Häl
lesjö avradsland, varefter sockengränsen gick söder om Tivsjön i stället för som tidigare, norr om 
sjön. Öns, Lunde, Fors och Värsta byra i Tuna sn fick år 1757 skogsanslag i form av en gemensam 
allmänning (Prawitz 1947, s 250 ff; Hasselberg 1961, s 27). 

11 Sveriges skogar under 100 år, I, s 96. 
12 Se härom Prawitz 1947, s 250 ff. 
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Tab. 2. Nybyggen anlagda under 1700-talet inom Medelpads-delen av Ljungans nederbörds
område (karta se fig. 7). 

Nybygge Socken Upptogs Awitt- Skattlades Beteckning 
rades 

Munktorp Torp omkr. 1706 1 
Finnsjön 1708 1749 2 
Naggen " 1718 3 
Myssjö Tuna ? (Fanns 1723) 1731 4 
Knutnäset Torp 1723 5 
Korpnäset ? 1727 6 
Fagerviken Holm 1723 1755 7 
Länstersjö Haverö omkr. 1760 8 
Loviken Holm 1759? 9 
Marktjärn Torp 1763 1794 10 
Ånge nybygge Borgsjö 1764 1763 1787 11 
Torrflonäs Haverö 1764 1768 1790 12 
Märviken " 1764 1790 13 
Nybo " 1765 1788 14 
Västanbäck Stöde 1765 15 
Jättensjö Torp 1760-talet 16 
Östanbäck Holm omkr. 1768 17 
Årsundstorpet (Krog) Haverö 1795 18 
Kilen (Storulvsjön) Torp 1797 1795 1819 19 

o, r Under 1700-talet avvittrade områden 

@ Nybyggen anlagda under 1600-talet 

O » « 1700_ » 

Fig. 7. Nybyggen inom Medelpads-delen av Ljungans nederbördsområde efter 1700-talets 
avvittringar. Siffrorna inom ringarna hänvisar till motsvarande i tabell 2. 

Fig. 7. Settlements in the Medelpad part of the Ljungan catchment area after the enclosu
res during the 18th century. The figures within the circles refer to the corresponding figu
res in Table 2. 
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Tab. 3. Ofullständig tabell över nybyggen tillkomna inom Jämtlands-delen av Gimåns neder
bördsområde under 1700-talet. 

Anläggning Tidsuppgift Beteckning 
på kartan 
figur 8 

Ljungå, Hällesjö sn Omtalas fr o m 1754. Anlagt på mark från Hälle
sjö avradsland. Avvittrades 1757. Skattlades 
1789. 1 

Mjösjö, Hällesjö sn Ödelades redan under 1600-taföt. 2 

Alanäset, Hällesjö sn Tillstånd 1757. 3 

Gastsjön, Hällesjö sn Fanns enligt Hiilphers. Ej skattlagt i böljan 
av 1770-talet. 4 

V Övsjö, Håsjö sn i Resolution 1757. Fick bebyggelse något år 5 
Ö Övsjö, Håsjö sn J tidigare. 6 

Åsen, Bodsjö sn Fäbodar 1730. Bebott 1775. 7 

Stugusjö, Bräcke sn Två nybyggen. 1769 resp 1797. 8 

Gråsjön, Bräcke sn Fick bebyggelse 1681. 9 

Lillkrogen, Bräcke sn Nybygge 1729. 10 

Hällsluten, Bräcke sn Nybygge 1767. 11 

Räggen, Bräcke sn Nybygge 1783. 12 

Slammeråsen, Bräcke sn Bebott 1746. 13 

Gimdalen, Nyhems sn Togs i bruk 1757. Hade redan före 1707 varit 
tillfälligt bebott.1064 14 

Holmsjö, Sundsjö sn Böljade bebyggas 1800. 15 

Östbyn, Sundsjö sn Nybyggesrättigheter 1759. 16 

Sunnerå, Nyhems sn Frånskildes 1759. 17 

Binnäset, Revsunds sn Nybygge 1760. Skatteköptes 1819. 18 

männing hade avvittrats och Ljungå nybygge rålagts (Westerlund, jan 1940). 
Kända uppgifter om nybyggesverksamheten redovisas i tabell 3 och på figur 8. 
I Revsunds och Lockne socknar fanns knappast något utrymme för nybygges

verksamhet annat än när det gällde ny bosättning på gamla ödesbölen. Burman 
(1798, s 99) nämner t ex, att lockneborna "under senare år" hade uppfört snygga 
byggnader och ristat upp lägdor på ödesbölet Slåtte. Bebyggelsens expansion 
inom Gimå-dalen skedde i huvudsak inom de tidigare glesbefolkade gamla gräns
trakterna inom nuvarande Håsjö, Hällesjö och Bräcke socknar. 

2.2.4.4 LJUNGANDALEN UPPSTRÖMS HAVERÖ SN 

Från mitten av 1700-talet började en del förändringar ske i förfogandet över mar
kerna även inom Ljungans dalgång uppströms Haverö sn. Folk flyttade således ut 

1064 Gradin 1958, s 5 ff. 
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Fig. 8. Belägenheten av vissa nybyggen inom Gimåns nederbördsområde. Sifferbeteck-
ningarna hänvisar till tabell 3. (Kartan är sammanställd efter diverse källmaterial) 

på avradslanden, i synnerhet till de marker, som låg söder om Ljungan på gränsen 
mellan Jämtland och Härjedalen. Se figur 9 och tabell 4. 

Jämtland och Härjedalen uppdelades på olika län år 1762, vilket fick till följd 
att gränsen mellan landskapen måste dras upp. Denna förrättning avslutades först 
år 1799 efter segdragna tvister mellan Klövsjö- och Vemdals-bor (Ullberg 1928, s 
315 f)> vilka båda byar ville förfoga över det område, som på samtida kartor kalla
des "Park mellan Jämtland och Härjedalen". 

Klövsjöbönderna hade år 1758 fått ständig besittningsrätt till avradslandet Rö
nådalen, beläget söder om byn. I Klövsjö sn hölls laga avvittrings- och skattlägg
ningssyn år 1783 (Ullberg 1928, s 315 ff). Kvarnsjö-Rätans avradsland, öster om 
Nästelsjön, hade avvittrats föregående år. 

Det sägs inte mycket om samerna i källmaterialet. Fale Burman (1802, s 113) 
skrev emellertid att Tossås och Hundshögs skattefjäll fordom hade befolkats av 
rika samer. Dessa hade nu trängts undan från sina vår- och sommarlägenheter. 
Där Tossås-gårdarna byggdes hade samerna enligt Burman tidigare haft sin bästa 
vall.113 

113 Jag har ej utrett samernas roll inom ådalens näringsliv. Enligt bla Wiklund (1947, s 
27 ff) skulle samerna ursprungligen ha varit halvnomader, vilka flyttade mellan ett fåtal uppe
hållsplatser och levde på jakt och fiske. Det förekom enligt samma källa att samerna ägde ett fåtal 
tamrenar som transport- och lockdjur för vildrensjakt. Samtidigt som vildrenen utrotades expande
rade tamrensskötseln med åtföljande helnomadism söder och norrut från ett centralt område i 
Lappland. Denna expansion av en ny näringsform skedde i huvudsak under 1600- och 1700-talen 
(Hultblad 1968, s 54 ff). Vildrenen utrotades definitivt i vårt land under 1870-talet, då de sista 
djuren dödades i sydligaste Härjedalen. I Jämtland hade renen utrotats redan vid 1700-talets mitt. 
Enligt Bromé (1954, s 165) fanns ännu på 1670-talet inga nomadiserande lappar i Härjedalen. 
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Tab. 4. Nybyggen anlagda under 1700-talet inom Ljungans nederbördsområde uppströms 
Haverö sn. 

Nybygge Anläggningsår Övriga uppgifter Beteck
ning på 
kartan, 9 

Risstycket 

Nästeln 

Digerberget 

Hendalen (? ) 

Börtnan 

Döveisåsen 

Handsjö nybygge 

Källberget 

Gavelåsen 

Äldkrogen 

Tossåsen 

Fastebrev 1729 

Första 1756 
Andra 1768 

1760 

Insynades 1761 

Rättigheter 1768 

1768 

1772 (?) 

Slutet av 1700-talet 

Slutet av 1700-talet 

Hade år 1707 sålts av kronan till 
person från Vemdalen 

Rätansbo 1 Marken hade tidi-
Kvarnsjöbo i gare nyttjats som 

fäbod under Kvarn
sjö 

Nybyggare från Vigge 

Såldes två gånger under 1700-talet 

Fanns 1771 

Fäbod anlades 1772. År 1799 fanns 
två gårdar. Folk från Vemdalen 

Hade bebyggelse 1792 

Fanns 1792. Två torpare under 
Åsarna 10 

Flera försök till bosättning under 
1700-talets senare del. Nämns 
som nybygge 1791. Fanns sanno
likt vid sekelskiftet år 1800 11 

2.3 Skogarna 

Det finns i litteraturen några till synes mycket goda beskrivningar över hur skogar 
kunde se ut vid denna tid. Dessa skildringar är viktiga såväl rent allmänt, för att ge 
en bild av landskapets karaktär, som för kunskapen om de naturliga vattendra
gens beskaffenhet och utseende före flottningsepokens uppröjning. Skildringarna 
gäller visserligen endast till vissa delar Ljungans nederbördsområde men dock 
skogar belägna på i stort sett samma breddgrad. 

Daniel Tilas undersökte i början av 1740-talet beskaffenheten av de ännu orör
da skogarna öster om Femunden (se Wickman 1962, s 179 ff). "När han från fjäl
len såg ner över den trakt, där skogen växte, var anblicken mer grå än grön, och 
skogen tycktes innehålla mer torrakar än växande träd". Uppe mot fjällen växte 
kort björkskog. Längre ned förekom förkrympta furor och nere vid sjön mest 
mogna träd "men ringa ungskog och den var uppfylld av torrakar". Många av de 
ännu stående träden var förtorkade i toppen. Tre träd som fälldes, var 400—410 
år gamla och hade börjat ruttna i kärnan. "En liknande syn mötte Tilas, när han 
några år senare följde Ströms Vattudal och fann vidlyftiga och av ålder grå 
skogar, så fulla med torrakar, att de dominerade och lyste mer än de gröna trä
den". Även nedåt kustlandet var bilden i stort sett densamma. Urskog hade 
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Klövsjö bys (västra gränsen) 
och Vemdalens (östra) krav år 1762 

Gränser enl. 1799 års dom 

Fig. 9. Nybyggen anlagda inom Ljungans nederbördsområde uppströms Haverö sn under 
1700-talet (Se även tabell 4). Området mellan gränsmarkeringarna kallades på samtida 
kartor "Storfradet Jemtarnes Afradsland (1801) och "Park mellan Jämtland och Härjeda
len" (1771). (Kartan är sammanställd ur diverse källor). 

Fig. 9. Settlements established within the Ljungan catchment area, upstream of Haverö, 
during the 18th century (see also Table 4). On contemporary maps, the area between the 
boundary marks was called "Storafradet Jemtarnes Afradsland" (1801) and "Park mel
lan Jämtland och Härjedalen" (1771). 

"under århundraden vuxit upp och ruttnat ned utan mänsklig inblandning, full av 
förtorkade men ännu upprättstående stammar, vindfallen och bråte, förkrympta 
och oväxtliga bestånd, försumpade marker med gran och björk samt ärr efter 
skogseldar, som dragit milsvitt fram, röjt upp i förruttnelsen och låtit naturens 
egen föryngringsprocess långsamt verka". 

Det förekom här och där skogsföryngring i urskogsbeståndens luckor. Den vä
sentliga föryngringen skedde emellertid efter skogsbränder. Enligt Nordenström 
(1769, s 74) gällde följande för brandfälten: 

"där som är mojord eller lera el. Sand och någon tallskog i nejden, wäxer gerna 
små tall efter: där som är stenig mark och våt ländt, samt någon stor asp nära, be
sås fältet med små asp: där som åter är sten och gräs — samt någon biörk i näg-
den, så bewäxer snart hela svedian med biörk-ris, hvilket sker oftast". 

De flesta bränderna synes ha varit anlagda till förmån för bete och svedjebruk. 
Dessutom förekom naturligtvis även åskbränder. Gemena folket i skogsbygden 
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hade emellertid, skrev Nordenström (s 25), en ogemen lust att antända eldar och 
se kasar och vindfallen brinna upp. "Nu mera är jorden bårtbränd och af nött ned 
på sjelfwa stenören". Skogseld hade gått "öfwer hela landet år 1703". Under detta 
s k "brännåret", hade det ej regnat på hela sommaren och skogseldar förekom 
överallt. Många myrar blev då avbrända och bar lång tid därefter "ömnigt myr
gräs". Hela sommaren 1701 rasade en brand på Vemdals- och Klövsjöfjällen 

(Fjellner 1961, s 12 och 28 ff). 
Svedjebruket hade utdömts såsom varande förödande för skogarna bl a i 1734 

års skogsordning. Kryphål hade dock lämnats i förordningen, vilka möjliggjorde 
fortsatt svedjande. Jordbruksformen förekom därför fortfarande allmänt inom 
hela Medelpad och i socknarna närmast norr om Borgsjö och Haverö under hela 
1700-talet (jfr Murelius 1968, s 21). Om dessa svedjor medförde okontrollerade 
skogsbränder, vilket förefaller troligt, möjliggjorde de således den skogsföryng-
ring, som kom att utgöra förutsättningen för de stora avverkningarna under det 

följande århundradets senare del. 
Erixon (1956, s 47 f) citerar Burman (1930) och Bull (1927) i det han skriver: 

"Det uppges, att jämtlänningarna inom vissa bygder ännu på 1700-talet icke lärt 
sig svedja men att de i stället brukade tända eld på skogen för att få bort mossan 
och få lövträd i stället för gran. Härvidlag brydde man sig inte om att fälla träd. 
Samma förfaringssätt är även känt inom andra orter, så t ex i Ångermanland, där 
det resulterade i omfattande "bränneland". 

En följd av en intensivare bränning med eller utan tillförsel av extra brännmate
rial var att den naturliga markvegetationen förtärdes, ja stundom ända ner i röt
terna, vilket icke blott innebar en rensning av ytan utan också en mer eller mindre 
fullständig förtäring av grässvålen och översta torvlagret, som underlättade upp
luckring av jorden. Askan gav också en viss gödsling åt jorden, vilket på många 
ställen föranledde särskilda bränningsprocedurer, däribland den särskilt för Fin
land utmärkande metoden att utsprida stubbar, rötter och buskar över markom
rådet ifråga och även föra på halm och torv, varefter allt brändes i en eller flera 
omgångar. . Den genom bränningen förberedda marken blev emellertid 
snabbt utsugen, särskilt om ingen annan extra gödning tillfördes. Efter ett kort 
brukande måste man därför överge dylika marker. Detta behövde dock givetvis 
ingalunda alltid föranleda flyttning till andra trakter. Balanserandet mellan olika 
odlingar kunde också ske inom ramen kring en fast bosättningsareal". 

Högbom (1934, s 37 ff) redovisar ett antal uppgifter tydande på att skogsbrän

der var tämligen vanligt förekommande i Norrland under 1700-talet och 1800-
talets första del. Han redovisar också resultaten av sina och andras undersökning
ar rörande skogsbrändernas betydelse för skogstillståndet (s 44 ff). Dessa under
sökningsresultat kan kanske sammanfattas på följande sätt: 

1) På en granlidsbränna kommer först björkuppslag med inblandning av andra 
lövträd. I skuggan härav har granen gynnsamma utvecklingsmöjligheter, tallen 
däremot ej. 

2) Torra tallhedar är resultatet av storskogsbränder, som gynnat tallföryng-
ring. 

3) Tallen är underlägsen granen i många avseenden, och skulle ha varit utrotad 
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inom stora områden, om den ej i elden hade haft hjälp mot granens i andra av
seenden överlägsna konkurrensförmåga. 

Ett speciellt, men därför ej mindre generellt gällande händelseförlopp skildras i 
Holmgrens och Malmströms år 1959 (s 232 ff) gjorda beskrivning av en gammal 
resturskog belägen på hemmanet Stenbittjärn i Skorpeds sn. Man skriver, att 

"icke så få tallar ha dött och ligga som lågor på marken eller ha vid fallet mot mar
ken kommit att bli hängande eller lutande mot grannträd och större stenblock — 
-. Röta härjar svårt bland granarna. Många granar ha dött därav och fallit till 
marken eller stå kvar på rot som torra skelett. Granlågor och torra träd utgöra ett 
mycket karakteristiskt drag i urskogens fysionomi". 

Författarna noterade att skogen syntes ha övergåtts av en starkare och mera 
omfattande skogsbrand i början av 1700-talet. Därefter hade troligen ytterligare 
två, men lättare skogsbränder drabbat området. Efter 1700-talets brand 

"låg marken skoglös med undantag av en del tallar, som hade överlevt branden 
och av vilka somliga ännu finnas kvar. Snart började emellertid föryngring att slå 
till, främst av glasbjörk och tall och ett björktallbestånd uppkom". 

Granen ersatte därefter den kortlivade björken som beståndsbildare och senare 
även tallen. Slutstadie-granskogen var ingen tilltalande skog, "utan en skog, som 
genom rikedom på torra och skadade träd kommer att te sig sjuk och något dege
nererad", skrev man. Härmed är cirkeln sluten. Beskrivningen stämmer med den 

som gjordes av Tilas 200 år tidigare. 
Eftersom skogarna var svårframkomliga, så var de orörda vattendragen natur

ligtvis samtidigt starkt belamrade med nedfallna träd och bråte. Den 20 februari 
1764 utfärdades en förordning om hur sjöar, strömmar och åar överallt i riket år
ligen borde vårdas för avvärjandet av skadliga dämningar.13 Bortrensning av 
bråte föreskrevs men synes ej ha vidtagits inom Ljungans nederbördsområde. 

2.4 Fisket 

2.4.1 Fastafisken 

Bland de former av byggnationer, som förekommit i vattendragen utgjorde de fas
ta fiskebyggnaderna länge de mest betydande anläggningarna. 

131 motiveringen till 1764 års förordning heter det, att "som dagliga erfarenheter utvisar, huru 
strömmar, åar och sjöar årligen, ju längre ju mer, igenvallas, dels av naturlig belägenhet, dels ock 
av tillflytande flottholmar, vrakskog och fall av jordvallar, varigenom, då vattnet således efter hand 
förlorat sitt rätta djup, överflödig uppdämning och stora vattufloder förorsakas, i synnerhet under 
de år, då betydande regn och snöfall tillstöda och varvid ej sällan händer att vattnet genom sin star
ka tryckning utskärer och banar sig väg till sådana utlopp, som är mindre fördelaktiga, ej allenast 
för dem, vilka i strömfallen äga vattenverk, utan ock för andra". 

Med anledning härav förordnades "att alla rikets undersåtar skulle vara förbundna att hädanef
ter årligen under sommartiderna, då vattnet är som mest utfallet, såväl å kronans som enskilda 
ägor, under vederbörande betjänters vård och tillsyn, upprensa och vid sitt naturliga avlopp vid 
makt hålla alla större och mindre strömfall, bäckar och åar". 
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2.4.1.1 LAXFISKEN 

I HL talas om sådana fiskeinrättningar som fiskhus, laxgård, not, nät och ljuster. 
Där sägs också att man ej fick bygga i djupaste tredjedelen av farled ledande till 
havs. Man bör således kunna utgå från att man utnyttjat möjligheterna att ta fisk i 
fasta fiskebyggnader även i Ljungan åtminstone sedan 1300-talet. I det skriftliga 

källmaterialet från tiden före 1500-talets mitt är uppgifter härom emellertid myc

ket sällsynta. 

2.4.1.1.1 1500- och 1600-talen 

Fr o m år 1541 lade kronan regelbundet beslag på större delen av älvens laxfångs

ter. Bakgrunden till att Gustav Vasa på detta sätt praktiskt taget kunde konfiskera 

laxfisket har klarlagts av Prawitz (1952). 
Kungens skärpta intresse för de av myntförhållandena oberoende naturaskat

terna hade det goda med sig, att man år 1552 upprättade ett register över älvens 

lax- och ålfisken. Med hjälp av detta kan man nu göra sig en god bild av fiskets ef
ter dessa fiskslag bedrivande vid 1500-talets mitt. S t figur 10. 

Vid höger sida i Matforsen fanns således fem laxkar14 i vilka strandägarna, 
Ängoms byamän, hade ägt hälften och folk från andra byar — "utbysmän" — 
återstoden. Vid motsatta stranden låg ytterligare ett laxkar samt en drivkasse,15 

även dessa ägda av Ängoms byamän och folk utifrån. Källmaterialet innehåller 

ingen direkt beskrivning av fiskenas konstruktion och läge, men man kan säkerli
gen bilda sig en tämligen god uppfattning härom, genom att studera 1724 års kar

ta över Matforsen, se figur 15, s 43. 

14 Hvarfner 1964 (s 68) säger, att laxkar var ett kar av lodrätt stående störar med så stort mel
lanrum, att lax ej kunde komma igenom. Konstruktionen stöddes ofta an stenkar och ledarmar. 
Vittjningen skedde med huggkrok. 

15 Drivkasse = vrakhus = anordning för fångst av nedvandrande — drivande, vrakande — fisk. 
Användes i huvudsak för fångst av lax och ål. 
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Inom Tuna sn fanns följande fisken nedströms Matforsen: 

Fiskets namn Fiskets belägenhet Fiskets brukare 

Ängesnoten Utanför Ängoms byamäns strand 
(vänster strand) 

Ängoms byamän 4 mansdelar16 

utbysmän 2 mansdelar 

Bällsta notvarp Utanför Bällsta byamäns 
(höger) strand, strax ned
ströms föregående 

Bällsta byamän 2 mansdelar17 

utbysmän 4 mansdelar 

Viinoten Till vänster nedströms 
Marmen 

Vii byamän 3 mansdelar18 

utbysmän 3 mansdelar 

T unbyns fors- Vid Tunbyn 
byggnad 

Två Tunbybönder och några 
lithvcmnn*® utbysmän1 

Tunbyns notvarp Notvarp för liten not vid 
vänster strand 

Som föregående 

Strax nedströms laxkaren i Matforsen hade "Swerckiil" våren innan byggt ett 
vrakhus för kronans räkning. 

I Njurunda sn omtalas endast ett stakaläge20 och detta låg vid Skottsunds by. 
Anledningen till att fasta laxfisken saknades inom detta älvavsnitt kan möjligen 
sökas i det förhållandet, att landhöjningen ännu ej fortskridit så långt, att man för

fogade över några lämpliga forsar att bygga i (jfr Friberg, 1951, s 43—47). 
Under de närmaste åren efter 1552 bedrevs en intensiv och svåröverskådlig 

byggnadsverksamhet i Ljungan inom Tuna sn. Det hela hade emellertid stabilise
rat sig i mitten av 1550-talet. Till höger i Matforsen fanns då fyra laxkar — ett 
hade således nu försvunnit. Vid vänster strand var drivkassen borta och hade er
satts av Nyforsens vrakhus, som tagits i bruk år 1554. Laxkaret vid denna strand 
omtalas sista gången år 1563. I forsen fanns dessutom kronovrakhuset, byggt 

1552, och där stod kronans laxbodar vederbörligen försedda med lås. 
Fem notvarp omnämns såsom belägna i Tuna sn nämligen, Änge-,21 Bällsta-,22 

16 Antalet skattebönder i Ängom var tre stycken år 1534 men fyra år 1571. 
171 Bällsta fanns två skattebönder år 1571. 
18 Antalet skattebönder i Vii by var tre stycken år 1534, men endast en år 1571. 
19 I Tunbyn fanns två skattebönder både år 1535 och år 1571. 
20 Stakaläge = stakagård. Enligt Ekman (1910) sättes näten i stakagårdar med stöd av i bottnen 

neddrivna eller med hjälp av stenar förankrade stakar. "Nästan mest karaktäristiskt för metoden 
äro dock nätkrokarna, dvs tillbakagående ändar av nätens ytterdelar, som med huvudlängden bil
dar en spetsig vinkel, vari den förnämsta fångsten sker. Denna vinkelanordning kan ske på flera 
sätt. Enligt planritningarna i boken, har en stakegård närmast formen av en harpun med ett flertal 
hullingar". Anläggningarna vittjades med not. 

21 Ängenoten kallades landvarp år 1561 och kolkevarp åren närmast därefter. 
221 Bällsta talades om laxnot före år 1561 och därefter om ett kolkevarp. 
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Fors-,23 Vii-24 och Tunby-25 notarna. Ett sjätte notvarp tillkom år 1562, nämligen 
Öjenoten,26 beläget strax nedströms Forsnoten. 

Från mitten av 1550-talet och ett 10-tal år framåt satte man som regel varje år 
ut två stakagårdar vid Vifsta i Marmen, varav den ena var kronans egen. 

Allstakaret brukades av Allsta-bönderna from år 1555. 
I Njurunda sn utsattes ett antal stakagårdar. Oftast bedrevs fiske under samma 

år i tre till fem av följande sju fisken: 

I 1558 års räkenskaper står antecknat, att den del av älven där laxfiske kunde 
bedrivas, omfattade tre mil och gällde sträckan från havet till Matfors. Denna upp

gift återupprepas i olika former. Fortfarande kunde dock en del lax passera Mat

forsen. Så gott som årligen erhölls nämligen vraklax i två stycken ålhus belägna 

uppströms åt i Torps respektive Borgsjö socknar. 
De år, då de olika laxfiskena har använts, redovisas på övre halvan a v figur 11. 

Uppgifter saknas för ett fåtal år. Dessa luckor markeras med vertikala linjer och 

frågetecken. De horisontella linjerna markerar år, då respektive fiske använts. 

Man känner till — mera härom senare — att laxfångsterna under de flesta åren 
var synnerligen små uppströms Matforsen. Det är av intresse att veta om de låga 
fångsterna uppströms åt kan ha berott på att laxfiskebyggnaderna i älvens nedre 
delar verkligen försvårade för laxen att nå högre upp i älven. På nedre halvan av 
figur 10 har jag därför lagt in fångsterna uppströms Matforsen i procent av hela 
älvfångsten. Man finner svaga belägg för att laxfångsterna skulle ha varit större 

uppströms Matforsen under år, då laxfiskena borde ha släppt förbi mera lax, än år 

då alla fisken varit i funktion. År 1598 togs en mycket hög procent av älvfångsten 
i Torp och Borgsjö socknar, och då var alla Matforsens fisken utbrutna av vat

tenflöden. Det näst högsta procenttalet för uppströmsfångsterna gäller för år 
1570, då en del av notfisket låg nere. Tyvärr saknas uppgifter från Torp för år 
1590. Detta år borde laxfisket ha givit gott resultat uppströms Matforsen. 

Antalet delägare i olika laxfisken inom Tuna sn var följande: 

23 Benämndes landvarp år 1561. (Landnoten "hjälptes" — drogs med rep — i land på en särskilt 
utvald och ofta noggrannt iordningställd plats. Hvarfner 1964, s 74). 

24 Kallades kolkenot år 1560 och följande år. År 1564 talade man om en laxnot (Laxnot = land
not). (En kolknot drogs mellan två båtar, saknade kil, och vittjades ute i vattendragen. Andersson 
1942, s 679-680). 

25 Kallades landvarp 1563 och laxnot år 1564. 
26 Benämndes landvarp år 1561. 

Stakagård Nämns första gången 

Skottsunds (kronans) 
Skottsunds (böndernas) 
Hamnbergs 
Mjösunds 
Dingersjö 
Kvitsle 

Å 

1552 
Före 1552 och 1557 
1556 
1561 
1561 
1562 
1563 
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Laxfisken Laxfiskenas användningstid 

Tuna sn 
Matforsen 

5 laxkar, s sidan 

Norra vrakhuset 
Nyforsens vrakhus 

kronans vrakhus 
drivhus,s sidan 
ett laxkar, n sidan 

Notvarp 
Balista 
Änge 
Fors 
Öje 
Vii 

Tunbyn 
Stakagårdar 

kronans 
böndernas 

Viiforsens vrakhus 
A listakaret 

Njurunda sn 
1 - 5  s t a k a k a g é r d a r  v a r  i  d r i f t  v a r j e  å r  (  H a m b e r g s .  K v i t s l e ,  k r o n a n s  o c h  b ö n d e r n a s  i  D i n g e r s j ö ,  

Mjösunds och A). De gav obetydliga fångster. Något år nyttjades dessutom en not i Dingersjö 
( eventuellt i stakagården ). 

Uppströms Mat

forsen togs 30 

vidstående an

del av den to- 20 

tala älvfångs-

te n 10 

1550 1560 1580 1600 1620 Ar 

Fig. 11. Laxfiskenas användning och andelen lax fångad uppströms Matforsen åren 
1551—1619. Pilarna i den nedre figuren anger att fångstuppgifterna är något ofullständi
ga. 
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Fiske 1552 1560 1562— Antal skattebönder 
15 64 i respektive by år 

1571 

6 Balista 2 
6 Ängom 4 
6 Fors 1 
8 Ön 2 

Vifsta 5 
6 Vii 1 

Tunbyn 2 
Allsta 4 

1561-1563 

Stakanät vid Mjösund 3 delägare 
Stakanät vid Visängen (Dingersjö) 3 " 
Å stakagård 2 " 

Av kronans räkenskaper framgår att avsevärda byggnationer utfördes på lax
fiskena i Matforsen under perioden 1552—1600: 

År Uppgifter om byggnadsverksamhet 

1552 Fanns nybyggt vrakhus, "kronovrakhuset" 
1554 Fanns nybyggt vrakhus, "Nyforsen" 
1555 V rakhus byggdes å norra sidan, "N yforsen" 

Kronovrakhuset återuppfördes 
Ett laxkar ombyggdes 

1556 Två laxkar ombyggdes 
Flotthus ombyggdes 

1557 Ett laxkar ombyggdes 
1559 Ett laxkar ombyggdes 
1570 Prov. "hängkasse" byggdes 
1571 Raserat laxfiske återuppfördes 
1595 Nyforsens vrakhus återuppfördes 
1599 Alla fisken i forsen återuppfördes 

Arbetenas omfattning kan exemplifieras med följande beskrivning: 

När Nyforsens vrakhus återuppbyggdes år 1595, i vilket bönder "av ålder" 
haft lottdelar, hade dessa bönder svarat för anskaffning av erforderligt byggnads
timmer. De höll dessutom 120 dagsverken. Till detta kom att "landet som hjälp" 
bidrog med 73 dagsverken. Fisken hade sedan början av 1560-talet räknats som 
"böndernas". Kronans laxfiskare i Tuna lät samtidigt uppföra ett stort stenkar för 
att förstärka "kronovrakhuset". Till detta arbete höll bönderna i Tuna sn 100 tim
merstockar och "landet" 200 dagsverken. Allmogen beklagade sig över att fjäll
flödena så ofta rev ut anläggningarna. 

Kronan lade fr o m 1620-talet om förvaltningssystemet. Uppbörden, bl a den 
från lax- och ålfisket, utarrenderades till enskilda personer. Denna omläggning 
slog emellertid ej så väl ut, som man räknat med. Bl a av den anledningen över
gavs snart försöken med utarrendering, och kronan övergick redan i början av 

Bällsta notvarp 6, varav 4 utbys 12 
Änge notvarp 6, varav 2 utbys 
Forsnoten 6 
Öns notvarp 
Vifsta stakagård 4 
Viinoten 6, varav 2 utbys kolknot 4 

landnot 4 
Tunbynoten 2 och några utbys 3 
Allstakaret 3 

För Njurunda sn finns följande uppgifter: 
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1630-talet till det system med länsstyrelser, som vi ännu har.27 År 1635 ställdes 
fogdarna under landshövdingar. Landsböcker började föras över uppbörden i 

varje län. I mars 1637 hölls fiskerannsakning i Sundsvall. 

De flesta av de därvid omtalade laxfiskena är kända sedan 1500-talet. Av de 

nya fiskena — se figur 12 — hade laxkaren i Tunagränden och Vifstaforsen offi

ciellt tagits i bruk år 1633. Laxkaren i Allstaforsen torde ha tillkommit ungefär 

samtidigt — ett hade dock funnits sedan 1500-talet, men detta låg förmodligen 
j uppströms Tunagrenen. Hösten 1606 byggdes ett litet flotthus i Viiforsen, vilket 
i man sades ha "återuppfört" åren 1609—1610. År 1636 utrevs ett vrakhus i Vifsta

forsen — tydligen det nyssnämnda fisket. Alla de nya fiskena i Tuna sn nedströms 

; Marmen hade byggts av "egesmännerne" själva. 
Den donationsvåg som svept över landet under decennier och som kulminerat 

under drottning Kristinas tid, nådde Medelpad år 1653. Därigenom undandrogs 

bla de flesta fiskena kronans direkta administration.28 Redan under 1670-talet 

indrogs emellertid praktiskt taget alla fisken åter till kronan, som efter något år 
utarrenderade dessa i klump till personer anställda i den statliga förvaltningen 

inom Västernorrlands län. 

27 Vn landskontor, kopiebok 1696, s 1891 ff. HLA 
28 Den 28 februari 1563 fick riksrådet Knut Posse kungl brev på friherrskapet Arnäs, som om

fattade delar av Arnäs sn i Ångermanland, delar av Stöde, Attmars och Indals socknar i Medelpad 
samt lax- och ålfisket i Tuna och Lidens socknar (Kjellberg 1951, s 28—29). Stora delar av Torp, 
Borgsjö, Haverö, Liden m fl socknar lades under friherrskapet Lindeborg. De taxerade fiskena i 
Timrå och Njurunda socknar jämte åtskilliga hemman i orten uppläts samma år till riksrådet Johan 
Oxenstierna, vilken i sin tur ett par år senare överlät sina rättigheter på amiralen Claes Bjelkenstier-
na (Kjellberg 1956 och Ahnlund 1921). 

Fig. 12. Ljungans laxfisken vid 1637 års taxering. Vid samma tillfälle omtalas dessutom 
Giästads stakagård i Njurunda sn, vilket fiske ej kunnat lokaliseras. Utöver de på kartan 
redovisade fiskena hade följande funnits sedan 1552: 
Ett laxkar vid norra sidan i Matforsen. Försvann 1563 
Två stakagårdar nedanför Vifsta. Nämns sista gången 1598 
Ett fiske benämnt Allstakaret brukades fr o m 1555. Två kar fanns fr o m 1630-talet. 
Hambergs, Dingersjö och Å stakagårdrar nämns första gången 1556 resp 1561 och 1563. 
Åren 1606, 1609—10 byggdes ett vrakhus i Vifstaforsen. Det revs ut 1636. 

Fig. 12. The Ljungan salmon-fisheries at the 1637 assessment for taxation purposes. On 
the same occasion, mention was also made of the Giästad stake weir at Njurunda, a fishe
ry which it has not been possible to locate. Besides the fisheries shown on the map, the fol
lowing fisheries had been in existence since 1552: 
A salmon tub on the north at Matforsen. Disappeared in 1560. 
Two stake weirs below Vifsta. Mentioned for the last time in 1598. 
A fiskery called "Allstakaret" was in use from 1555 onwards. There were two tubs from 
the 1630s onwards. 
The Hamberg, Dingersjö and Å stake weirs are mentionedfor thefirst time in 1556,1561 
and 1560 respectively. 
In the years 1606 and 1609—10, a permanent fish trap was built in the Vifstaforsen 
rapids. It was demolished in 1636. 
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Fr o m 1650-talet tvistades så gott som ständigt mellan laxfiskarena i Tuna och 
Njurunda socknar. De förstnämnda anklagade Njurunda-borna för att ta lax med 
olagliga och ej taxerade fisken. Njurunda-bönderna begärde år 1665 att få bruka 

stakagårdar och andra fångstanordningar i sin del av älven mot erläggande av 
taxa som förr i tiden. Denna rätt sades ha förvägrats dem under några år. Vid be

siktning konstaterades, att det i Njurunda sn fanns flera fisken, vilka ej hade in
förts i 1637 års taxeringslängd, nämligen ett laxkar på norra sidan i Dingersjöfor-
sen, ett laxkar i Nolbyforsen och en stakagård uppströms Njurundabron. Staka-
gården hade tagits i bruk år 1666 och laxkaren 1667. För dessa fisken hade nödi
ga tillstånd ej införskaffats och erlades ej heller taxa (Kjellberg 1951, bil C, s 26 

ff). 
Njurundaborna erhöll i juli 1668 ett kungl brev, enligt vilket de tillförsäkrades 

rättighet att begagna sina fisken utan inblandning av Tuna-borna. De förra hade 

lyckats styrka sina rättigheter medelst ett år 1613 utfärdat kungl brev och ett 

KK:s utlåtande den 6 oktober 1665. 
Vid besiktningen av Ljungans laxfisken år 1678 antecknades följande upp

gifter: 
Vid vänster strand i Bölomsforsen hade Njurunda-bor nyligen byggt två stora 

mjärdar (kassar), vilka sträckte sig drygt 25 m ut i älven. Mitt emot, vid höger 
strand, fanns likaledes två mjärdar sträckande sig 30,5 m ut från stranden. Man 
kunde p g a vattenföringen ej mäta storleken av stenkaren utanför mjärdarna, 
men de syntes från land vara hopbyggda ute i älven. Man ställde den frågan, hur 
någon fisk överhuvudtaget kunde ta sig förbi upp till fiskena i Tuna sn. Tunabön-
derna begärde, att Bölomsfisket och Kvitsle stakagård skulle rivas ut såsom 
varande olagliga. Kvitslebönderna ansågs emellertid ha rätt att staka sitt fiske 68 
m ut från stranden (Kjellberg 1951, bil C, s 29 ff). 

"Kronans enskilda vrakhus" i Matforsen var så uppruttet och värdelöst, att 
man väntade att det skulle rasa ihop i brist på underhåll (Kjellberg 1951, bil C, s 

4). Ett antal laxbodar protokollfördes.29 

Tvisten om Bölomsfisket fortgick även år 1681. Landshövdingen hade givit or

der om att 6 m av byggnaden, som inkräktade på kungsådran, skulle utrivas. Så 

hade också skett, men p g a hög vattenföring hade de delar av stenarmen, som låg 
under vattnet ej kunnat tas bort. På guvernörens order avmättes Bölomsforsen i 
november 1685 — se figur 13. Arbetet gjordes om i februari följande år, då i när
varo av representanter för både Tuna- och Njurunda-bönderna. Ännu var den otil
låtna dammarmen ej borttagen under vattennivån. Böloms laxbyggnad bestod, 
som redan sagts, egentligen av två fisken, varav "pastorn" innehade det högra 
medan Nolby och Västbo byamän fiskade i den vänstra byggnaden (Löfgren 

29 Vid Matforsen fanns år 1678 en laxbod, försedd med erforderligt lås och fyra kar att förvara 
laxen i. Där fanns dessutom ett särskilt kärl för salt. Vid Bällsta notvarp hade man en laxbod för
sedd med tre insaltningskar, vid Vii vrakhus en bod med ett kar samt vid Tunagrenens fiske en lax
bod med två insaltningskar. 
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Fig. 13. Bölomsflsket år 1685. Figuren 
visar de nedströms åt riktade stenarmar-
na, vilka avsågs fånga upp lax och leda 
denna mot de i anläggningarnas upp
strömsdelar byggda laxmjärdarna. Det 
streckade delen av stenarmen var den 
omtvistade delen (Efter Löfgren 1922). 

Fig. 13. The Bölom fishery in 1685. The 
figure shows the stone-built arms poin
ting downstream, which were intended to 
catch salmon and conduct them towards 
the traps in the upstream parts of the 
structures. The part of the stone-built 
arm indicated by the dashed line was dis
puted. 

1922). År 1687 avkunnade Kungl Hovrätten dom i ärendet till Njurundabornas 

förmån. Fiskena utarrenderades därefter mot halvparten i fångsten. 
Det finns några uppgifter om stakagårdarna i Njurunda sn från 1600-talets två 

sista årtionden. 

Fiskets namn Innehavare åren 1687—1688 Taxering 1690 
lispund marker 

Hambergs stakagård 
(i "havssjön") 

Rävsunds stakagård 
(i "havssjön") 

Dingersjö 
stakagård 
(vid Visänget) 

Nils Nilsson i Juni 1 10 
Jöran Alander (landsskrivare) 

Olof Jonsson i Mjösund 
Per Olsson i Nyland 1 10 
Jöran Alander 

Nils Ersson i Dingersjö 
Nils Olsson i Dingersjö 
Per Nilsson i Dingersjö 1 10 
Sara Mårtensdotter (Befallnings
mannen Jöran Bertilssons änka) 
Jon Olofsson i Mjösund 

Följande tre fisken sades ha nyinrättats: 
Giästa stakagård innehades sedan omkring 1690 av ägaren till Galtströms 

bruk, vilken hade återupprättat fisket. Mjösunds stakagård, tidigare belägen på en 
ör strax uppströms Visängshällan, låg öde ännu år 1696.30 

2.4.1.1.2 1700-talet 

2.4.1.1.2.1 Fångstanordningarna 

Under detta århundrade tätnar uppgiftsflödet. Källorna ger bättre uppgifter än ti-

30 Stakagårdarna i Njurunda hade blivit indragna till kronan för täckande av vissa skulder, som 
det "Bjelkenstjernska" köpgodset hade haft. Efter det att skulderna reglerats, uppfördes Mjösunds 
och Gjästa stakagårdar åter som köpfrälse f o m år 1694 (Kjellberg 1951, bil C, s 38). 
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digare om de olika fiskenas konstruktion och användning. De under århundradet 
förekommande fiskena på sträckan mellan Matforsen och havet redovisas på 
figur 14.1 bilaga 1 återfinnes en fullständig förteckning över de under samma tid 

anlagda laxfiskena. 
I tabell 5 redovisas beskattningen av laxfiskena enligt taxeringar åren 1737, 

1750, 1762 och 1767 samt avgifternas fördelning i "sockenarrendet" (år 1800). 
Av tabellen framgår klart Tuna sockens dominans över Njurunda när det gäller 
laxfisket under 1700-talet. Man borde kunna förutsätta, att det fanns ett relativt 
starkt samband mellan fångsternas storlek i de olika laxfiskena och det arrende, 
som kronan tog ut för respektive fiske. I nedanstående sammanställning har kro
nans inkomster redovisats för olika typer av fångstanordningar inom olika älvav-

snitt i procent av den totala inkomsten. 

T a x e r i n g s å r  
1737 1750 1762 1767 1800 

Procent av "älvfångst" 

Tuna sn 

Matforsen till Marmen 
Tinor och kar 22 26 28 24 9 
Vrakhus 13 14 16 11 9 
Notvarp 33 27 28 28 25 

Summa: 68 67 72 63 43 

Fr o m Marmen till sockengränsen mot 
Njurunda 

Tinor och kar 14 15 11 15 14 
Vrakhus 5 5 3 5 -

Notvarp - 2 2 2 2 
Stakagårdar 2 1 - - 1 

Summa: 21 23 16 22 17 

Njurunda sn 

Tinor och kar 9 9 11 11 27 
Notvarp 1 - - - 5 
Stakagårdar och nät 1 1 1 4 8 

Summa: 11 10 12 15 40 

Som synes var fisket i Matforsen och på dess omedelbara nedströmssträcka 
mycket betydelsefullt — där tog kronan in 2/3 av sina inkomster av Ljungans lax
fiske, medan Njurunda sn före omläggning av utarrenderingssystemet år 1773 en
dast bidrog med 10—15 %. Efter samma år ökade fiskets omfattning i Njurunda 
genom tillkomsten av flera och effektivare fångstanordningar. 

År 1724 redovisades följande skifteslag som "lottägare" i några av Matforsens 
fiskebyggnader. Byarna räknade uppenbarligen fiskena mer eller mindre som si
na. 

Fig. 14. 1700-talets laxfisken på sträckan från Matforsen till havet. 

Fig. 14. The 18th-century salmon-fishery on the stretch from Matforsen to the sea. 
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Lottägande by Antal lottdelar i 
Matforsens Nyforsens Norrfors 
tre laxar vrakhus vrakhus 

Vattjom 1 
Sköle 
Åsta 
Ängom 
Bällsta 
Fors 
Lunde 
Rännö 

1,5 
0,5 
4 

6 
1 
1 

5 

2 
1 

2 

1 

Summa 14 8 4 

De flesta av ovannämnda skifteslag var dessutom delägare i de värdefulla not
varpen mellan Matforsen och Marmen. 

I Vii och Klingsta vrakhus i Viiforsen uppdelades fångsterna och arbetet på 
följande 12 lotter: Vii (4), Klingsta (6), Svanäng (1) och Vifsta (1). 

2.4.1.1.2,1,1 Tinor och kar 

Ca 50 % av alla fångster gjordes i fasta fiskebyggnader avsedda för fångst av upp-
vandrande lax. De äldre fångstanordningarnas läge och beskaffenhet har klar
gjorts genom Yckenbergs ritningar år 1724, se figur 15, samt genom 1764 års 
karta över Matforsen, figur 16. Samtliga på dessa ritningar markerade fiskebygg
nader, utom vrakhuset i Viiforsen och de som vrakhus markerade anläggningarna 
i Matforsen samt Nyforsen-fiskena, hör till typen tinor och kar. Anläggningarna 
utgjordes således av ansenliga kistbyggnader, mellan vilka fångstmjärdar placera

des. Kistorna var mycket utsatta för flödenas eroderande verkan och krävde så 
gott som årligt underhåll. Man byggde ibland timrade stenkistor, som var 5 m bre
da och sträckte sig 50 m ut i forsen, vinkelrätt mot strömriktningen. Eftersom des
sa byggnader ofta var 4—5 m höga i djupaste vattnet, medförde de uppdämning 
på uppströmssidan och risk för skärningar främst inne vid land. De mälor som låg 
närmast stranden, var som regel oanvändbara under lågvattenperioder. 

Speciella högvattenår, såsom 1728 och 1729, förstördes många fisken prak

tiskt taget totalt. Detta gällde t ex kronovrakhuset och Dingersjö forsbyggnader. 

Fångstligheten försämrades i flera anordningar genom att lösa massor lagrades 
uppströms byggnaderna medförande minskad strömningshastighet genom mälor-
na. Detta inträffade under perioden bl a vid Matforsens tre laxkar och vid fiskena i 
Bölomsforsen. 

Tuna sockenbönder hade klagat över att Dingersjö forsbyggnader i Njurunda 
sn — två vid vänstra och två vid högra stranden — var så inrättade, att de stängde 
kungsådran. År 1798 hade tvisten kommit så långt som till häradssyn. I den föl
jande domen föreskrevs, att anläggningarna delvis skulle rivas. Denna ståndpunkt 
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Fig. 15. Ljungans laxfisken. Efter Petter Yckenbergs kartor år 1724. 

Fig. 15. The salmon-fisheries in the Ljungan. After Petter Yckenberg's maps of 1724. 
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Fig. 16. Skiss efter 1764 års 
karta över Matforsen 
HLA). Se texten sid 96. 

Fig. 16. Sketch from the 
1764 map of Matforsen. 

fastställdes av lagmanssynerätten i juli 1799 (Kjellberg 1952, bil C, s 69 ff). An
läggningarna blev trots detta bestående till ett stycke in på 1800-talet. 

2.4.1.1.2.1.2 Vrakhus 

Dessa fiskebyggnader hade ingångsöppningen vänd uppströms åt och var av
sedda för nedvandrande fisk. Exempel återfinns på figurerna 15 och 16. Fångsten 
utgjordes normalt av utlekt lax men även av ål. Vrakhusen i Matforsen, med sitt 

speciella läge omedelbart nedströms ett praktiskt taget totalt vandringshinder, tor

de emellertid även ha fångat stigande lax, som rörde sig nedom vandringshindret i 
sitt sökande efter framkomstvägar. 

I en "Förklaring" över 1766 års fiskeristadga, som utgavs den 24 januari 1771, 
hävdades att fisket borde inställas eller åtminstone utövas sparsamt under fiskens 
lektid (Lundberg 1883). Landskontoret ville i november 1770 ha vetskap om 
huruvida vrakhuset öster om Nyforsholmen var avsett för upp- eller nedvandran-
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de lax. I en resolution, som gavs i april året efter, fastställdes att fisket ej fick an

vändas for "utflottningsfisk".31 

Landshövdingen i Västernorrlands län skrev år 1773 till KK, att han ej längre 

tillät att vrakhus byggdes for laxfångst. Han ansåg, och många med honom, att 
denna typ av fångstanordning var skadlig, eftersom vraklaxen efter en ny tillväxt
period i Östersjön skulle återvända för lek i älven. Dessutom ansågs vraklaxen 
vara oduglig som föda. 

År 1767 redovisades en del uppgifter om vrakhusen, bl a att det gamla Krono-
vrakhuset i Matforsen aldrig hade blivit speciellt bra efter återuppförandet år 1740. 

Norrforsens vrakhus skulle rivas ut, eftersom det konstaterats stå i kungsådran. 

Nyforsens fiske, anlagt år 1711, var det näst sista vrakhuset som byggts i älven. 

Det låg "hart under klippan mitt i Strömmen" och bestod av två stycken, 12,5 m 

långa stenkistor. Däremellan ledde en ränna vattnet genom själva fisket, samtidigt 
som medföljande fisk fångades. 

Det sista vrakhus, som tillåtlighetsförklarats, var "vrakhuset öster Nyforshol-
men", vilket uppförts efter en resolution år 1762. Även detta fiske bestod av två 
stycken stenarmar. Den vänstra var här 120 m lång och 3 m bred och den högra 
32,5 m lång och 2,5 m bred. Förtimringens höjd var vid östra ändan ca 4 m och 

vid uppströmsändan ca 2,5 m. Detta gällde båda stenarmarna. Golvet däremel

lan, 4,8 m brett, bestod av täta sprötar och bräder ända fram till "grindan". Till 
detta fiske — och till Nyforsen — gick "en lång och besvärlig brygga" 70 m in på 

holmen och därifrån 25 m inåt vrakhuset. Under den förra fanns sju stolplag och 
fem stenkistor och under den senare två stenkistor och tre stolplag. Fisket beteck
nades som "kostsamt anlagt". 

De övriga vrakhusen i älven var anlagda under tidigare århundraden. Av dessa 
var Vii och Klingsta vrakhus i Viiforsen det märkligaste. Byggnaden bestod av två 

stenarmar, varav en sträckte sig i krok längs vänstra stranden, 32 m lång, 3,5 m 
bred och 1,8 till 3,0 m hög. Den andra armen, söder därom, var 68 m lång, 3,6 m 

bred och 1,8 m hög, men "djupare wid östra och grundare å den öfwre ändan". 
Fisket åter, som låg mitt emellan dessa stenarmar, var 7 m brett och rännan 5,5 
m, "dess botten ofwanföre med klofwar samt inåt huset med bräder inrättadt, och 
inuti sjelfwa huset med täta spröter belagdt". Strömarmarna var fyllda med sten, 
och byggnaden ansågs vara ganska kostsamt och varaktigt uppförd. Den erford
rade årligen reparationer. Sten härför fanns ej på platsen, varför sådan måste ditt-
ransporteras vintertid. Den stora och välgjorda byggnaden till trots hade fångsten 

avtagit under senare år. Fångsten ansågs ha minskat sedan det nya vrakhuset 
nedom Nyforsen hade tillkommit. År 1785 var fisket så svårt skadat av vattenflö
den och skärningar, att anläggningen ute i den strida strömmen ej kunde istånd-
sättas. Därmed lämnades den 150 år gamla anläggningen öde.32 

31 Vn landskontor. Res koncept 1771, s 59 f (HLA). 
32 Vn landskontor, jb 1785, s 746 och 1786, s 755 (HLA). 
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2.4.1.1.2.1 J S takagårdar 

Giästa stakagård hade legat öde sedan 1600-talet. År 1717 ödelades både Ham
bergs och Rävsunds stakagårdar, vilka stått "mitt för öpne hafwet" och — som 
man sade — hade ramponerats av vågorna två till tre gånger per år. 

Det var endast Skottsunds stakagård i Njurunda sn som synes ha drivits under 
praktiskt taget hela 1700-talet. Fångstanordningar av detta slag tillåtlighetsförkla-
rades gång efter annan men användes sällan så länge, att anläggningen kunde 
taxeras efter de få frihetsårens utgång. Stakagårdslägena var mycket känsliga för 

högvatten och bottenerosion. 
Som framgår av sammanställningen på sid 40 torde endast en mycket ringa 

del av älvens laxfångster ha tagits i stakagårdarna. 
I resolutioner rörande denna typ av fisken intog uppgifter om älvens djup stor 

plats. Myndigheterna var noga med att stakningen ej utsträcktes över de djupaste 

älvavsnitten. Fångstanordningarnas bredd översteg ofta 100 m. 

2.4.1.1.2.1.4 Notfiske 

Vid 1737 års taxering fanns enligt protokollet endast de gamla notvarpen ned
anför Matforsen — Bällsta, Fors, Ängoms och Ö notvarp — samt Nolby och Kvit-
sle byamäns varp nere i Njurunda sn. Vid tillfallet gavs tillstånd för upparbetande 
av fem nya varp, varav ett i Njurunda (Sekelsanden), ett nedom Marmen (Allsta) 
och de återstående tre vid Ljungans inflöde i Marmen (Bro, Lunde och Lägdarne; 
Runsvik; Specksta). Inget av de år 1737 tillståndsgivna nya notvarpen var fortfa
rande i bruk efter 1767 års taxering. Det 10-tal notvarp, som då utnyttjades, var 
dels de urgamla och dessutom ett mindre antal nytillkomna, kortlivade. Ytterliga
re några upparbetades under 1770- och 1780-talen, och åtminstone tre av dessa 
"överlevde" sekelskiftet, då antalet var sammanlagt nio. 

Problemet med notfisket var vid denna tid detsamma som i våra dagar — bott
narna skars sönder vid våldsamma flöden och bottenfästen spolierade möjlighe

terna att fiska effektivt. 
Följande uppgifter avseende 1767 års förhållanden är intressanta: 

Notvarpets namn Varpets Notens Notrepens Anteckningar 
längd längd längd 
m m m 

Bällstanoten 33 35 För skuret. Bottenfästen. Vart 
annat värpt drog "till puns" 

Forsnoten 176 95 70 
Lunde notvarp 123 63 
ör- eller Änges- 264 127 158 Omlagringar i botten. Bottenfasten. 
noten Drogs ibland till puns 
Öns notvarp (2 st) 106-

123 
84 Föga givande särskilt vid lågvatten 
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Normalt drogs notarna mot stranden, där de togs i land. När man drog "till 

puns" tog man upp noten i båt ute på älven. 
Under vissa perioder var myndigheterna restriktiva när det gällde tillstånd att 

bedriva laxnotfiske i älven nära mynningen. Man hade nämligen den uppfattning
en, att notfisket kunde skrämma laxen, så att den gick ur älven för att söka andra 
ställen till uppgång (KB till KK 1773). 

2.4.1.1.2.1.5 Speciellt om fisket uppströms Matforsen 

För bedömning av frågan om laxbeståndets utveckling är det mycket viktigt, att 

ijian vet i vilken utsträckning älven uppströms Matforsen har utnyttjats för laxre
produktion under gångna tidsperioder. 

Följande uppgifter är kända om laxförekomsten uppströms den nyssnämnda forsen under 1700-
talet: 

Enligt verifikationerna till Västernorrlands läns landsbok för år 1710 skulle det ha funnits två 
laxstakagårdar i Ljungan inom Torps sn (denna uppgift är en mystifikation, och har ej bekräftats i 
andra källor). 
Yckenberg skrev i sin redogörelse för älven år 1724, att laxfiskena i Matforsen var de översta och 
största i Ljungan av de taxerade laxfiskena. Uppströms Matforsen talar Yckenberg endast om ål
fisken. 

Under 1728 års exceptionella höga vårflod förstördes enligt Gisler (1751) en del av fångstanord
ningarna i Matforsen, och laxen gick under sommaren och fram på hösten så långt som 14—15 mil 
upp i älven. Det året fångade "folket i de övre socknarna lax med Eld och Ljuster". Laxen gick ym
nigt ända upp till de översta byarna i Borgsjö sn. Intressenterna i Ensillre ålhus fick hösten 1728 
goda fångster av utlekt vraklax. Även i Gimån vandrade laxen upp. Under de följande 35 åren sågs 
ingen lax så långt upp i vattendragen. 

i Före 1737 års synegång hade förrättningsmännen fått order om att försöka få till stånd fisken 
även uppströms Matforsen. Skallböle och Hällsjö byamän ville bygga vid Sköle bys strand på hög
ra sidan. Sköleborna protesterade och begärde att själva få bygga vid sin strand. De skulle föra 
fram erforderligt virke under hösten. Det slutade emellertid med att Skallböle och Hällsjö byamän i 
stället begärde att få arbeta upp ett siknotvarp, vilket ingen hade något att invända mot. 

Två personer från Kärvsta anmälde att de ville bygga ett fiske i Hemgravsforsen. Nedansjö bya
män, som ägde stränderna på ömse sidor i forsen, ansåg sig ha större rätt till detta fiske. Sökandena 
förbehöll sig emellertid rätten, om den ej skulle utnyttjas av strandägarna. 

År 1738 hölls syn beträffande uppförandet av laxfiskebyggnader både i Skallböle- och Hem-
gravsforsarna. Förrättningarna avbröts, när det visat sig att ingen visste hur stor del av älven som 
behövde intagas i fiskena. 

I akten för Stöde nr 9 på lantmäterikontoret i Härnösand finns en karta över Nedansjö skog från 
år 1758. På denna markeras en "Åhl- och Lax Byggnad" mitt för Hemgravsåns inflöde i Ljungan. 
Fisket är ej omnämnt i kronans räkenskaper. Det är emellertid känt, att man vid flera tillfallen hade 
försökt bygga ett fiske på platsen. 

Gisler skrev år 1751, att det varit tämligen hög flod i Ljungan år 1748 och ännu högre 1749. 
Trots detta hade ingen lax observerats uppströms Matforsen. Laxen sades fortfarande — trots att 
"någon öppning bliver lämnad i Matforsen" — vara stängd från möjligheter att nå uppströms 
belägna delar av vattendraget. Kronofogden skrev samma år, att man endast en gång hade hört 
talas om att lax fångats uppströms Matforsen, och det var i samband med att 1728 års vårflod hade 
rivit ut fiskena i forsen.33 

33 Vn landskontor. Kronof i Medelp fögderi. Brev 1763—1764. Vol 1 nr 29 (HLA). 
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Efter det att vissa sprängningar hade utförts i Matforsen kan man under 1760-talet spåra ett 
kortvarigt intresse för laxfiske även uppströms densamma. 

Källsta byamän och två personer från Edsta i Stöde sn ansökte således om tillstånd att somma
ren 1768 få göra försök med laxfiske utanför sin strand. Tillstånd gavs i juli 1768, dock endast gäl
lande den sommaren. Någon ansökan om tillstånd till fortsatt fiske synes ej ha ingivits under senare 
år.34 

Nedansjö byamän ville år 1769 bygga ett vrakhus i Hemgravsforsen. Det konstaterades, att det 
"här både i äldre och sednare tider warit inrättad en utflottning byggnad". Det fiske, som tidigare 
stått på platsen,35 sades ej ha avkastat så mycket att det betalat taxan, och det hade därför öde
lagts.36 Trots synemännens tillstyrkande avslog KB Nedansjö-bornas begäran i februari 1778. Han 
stödde sig därvid på 1766 års fiskeriförordning, enligt vilken man i 3 kap 15 § förbjöd fiske efter 
lax och öring under vår och höst. Fångst av utlekt, mot havet återvandrande lax var uttryckligen 
förbjuden, och eftersom vrakhuset skulle inrättas för sådan fångst, kunde tillstånd ej lämnas. 

Tillstånd, med fyra frihetsår från avgift, gavs i en resolution i januari 1770 till upparbetande av 
fyra laxnotvarp i älven mellan Skallböleforsen och Matforsen. Av allt detta blev resultatet ringa. 
När frihetsåren utgick år 1775 fanns ingen som ville arrendera notvarpen "i avseende till deras 
oduglighet".36 

En anledning till att inga fisken blev bestående på sträckan mellan Stödesjön och Matforsen kan 
möjligen spåras i Nordenströms beskrivning av Stöde sn omkring år 1770. Det hände nämligen vis
sa år, berättade han, att isen från Stödesjön vid västlig vind gick utför genom "Hemgrafsström" i 
samband med islossningen. 

Det finns endast en enda uppgift från 1700-talet om laxfångst uppströms Torps sn. Hülphers 
skrev således i sin år 1775 tryckta beskrivning över Jämtlands län, att i Rätansjön "har för några år 
sedan blivit fångad en lax, vilken bönderna ansågo för ett vidunder". 

Ar 1795 fanns enligt KK:s memorial inga laxfisken varken i Stöde eller Torps socknar. De där 
befintliga anläggningarna utgjordes av ålhus. År 1798 begärde emellertid alla byamännen i Ede, 
Stöde sn, gemensamt att få anlägga ett laxfiske i Edeforsen. Syn hölls i oktober. Fiskebyggnaden 
skulle ligga vid vänstra stranden mitt emot den övre Strömsvedjeholmen. Ungefär en tredjedel av 
älvens bredd ansågs ligga söder om denna holme. Mellan holmen och norra landet var älven 36 m 
bred. Det största djupet uppgick till drygt 4 m vid normal vattenföring. Hela denna fåra skulle över
byggas. Fisket ansågs av synemännen bli dyrt att uppföra. Eftersom ingen protesterade mot att an
läggningen kom till, fick man det begärda tillståndet och fyra års frihet från arrendeavgift. År 1803 
inropades fisket för 8 mkr lax. År 1812 sades fisket för flera år sedan ha bortskurits av högvatten 
och virkesgång. Eftermälet om detta fiske blev, att det anlagts av "nyfikenhet" efter det att man 
hade gjort en öppning i Matforsen. Det ansågs dessutom, att man hade valt en mycket olämplig 
plats för fisket.37 

Källmaterialet tyder på att lax förekommit sporadiskt uppströms Matforsen 
även efter 1500-talet. Uppenbarligen blev uppvandringen emellertid ej så stor, att 

lönande laxfiske kunde bedrivas. Det är emellertid troligt, att enstaka laxpar ut
nyttjade någon del av produktionsutrymmet uppströms Matforsen för sin repro
duktion. 

34 Vn landskontor. Res koncept 1768 (HLA)samt Rumar, personligt meddelande. 
351 "Utdrag af 1737, 1750 och 1762 års laxfiskie undersökningar och Taxeringar uti Njurunda 

och Tuna Älf i Medelpads fögderi (utslagshandlingar den 20/6 1775. N:o 29 på RA) markeras 
"Hemgrafs forssen" med streck för 1737 och 1750 års taxeringar. För 1762 göres följande note
ring: "af strömen utbruten". 

36Kronof i Medelp fögderi. G X:2; Vn landskontor. Res koncept 1769 (HLA). 
37 Vn landskontor. Verif till 1805 års jb, s 3649 och 3675; Resolutionskoncept 1795. Nr 246; 

KK:s brev 208/1833 (HLA). 
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2.4.1 .1.3 Laxfiskets avkastning 

Med relativt få undantag finns uppgifter bevarade om kronans naturainkomster 

från varje enskilt laxfiske vid Ljungan åren 1552—1620. Fragmentariska fångst-

uppgifter finns även för åren 1541—1551. Eftersom man även känner till hur stor 
kronans andel var av den totala fångsten, kan den senare beräknas för varje fiske 
och hela älven. Måtten blir emellertid grova, eftersom årsavkastningen oftast an
ges i så stora enheter som t:r lax.38 De framräknade fångstmängderna redovisas i 

diagramform på figur 17. 
Av mina beräkningar att döma fördelades fångsten på olika älvavsnitt under de 

48 år för vilka statistiken är fullständig mellan åren 1555 och 1618 på följande 

sätt: 
Medeltal 
kg/år 

% av älv
fångst 

Njurunda 446 3,53 
Tuna 11.776 93,30 
Torp 278 2,34 
Borgsjö 88 0,83 3,17% ovan 
Torp + Borgsjö 34 - Tuna 
Hela älven 12.622 100,00 

Som synes var laxfångsterna mycket obetydliga uppströms Matforsen under 
denna period, och de utgjordes där enbart av vraklax och "öring" fångad i fiskhu

sen i Gimån och vid Ensillre under höstarna. 
Naturligtvis är det av stor betydelse att man försöker bedöma tillförlitligheten 

av kronans räkenskaper när det gäller uppgivna fångstmängder i de olika fiskena 

under respektive år. Kontrollen av redovisningen var uppenbarligen svår att ge

nomföra för makthavaren, även om han redan från början kunde få en viss hjälp 

38 Vid omräkningen från det gamla till det nya viktsystemet har jag utgått från en uppgift lämnad 
av Cederström år 1864 i Norrbottens läns Hushållningssällskaps handlingar, enligt vilken en tunna 
salt lax vägde 16 Lll (lispund). Till en sådan sades åtgå 22 Lll färsk lax. På 1500-talet, troligen 
t o m år 1602, räknades i Medelpad 16 LI 1 per tunna — därefter emellertid endast 14 LI 1. Ett lis
pund = 8,5 kilo. 

Följande omräkningstabell kan nu uppställas: 

Gamla mått avseende Motsvarande kilo färsk, orensad lax 
salt, rensad lax Före år 1603 Fr o m år 1603 

1 lest 2.246,0 
1 tunna (T) 187,2 163,8 
1 fjärding (Fj) 46,8 41,0 
1 lispund (Lll) 11,7 11,7 
1 marker (M) 0,6 0,6 

En orensad lax antas ha vägt 8 kilo. För rökt lax har gjorts 20 % påslag å ovanstående kilouppgif
ter och för torkad lax 100 % påslag. (Dessa tillägg har uppskattats av mig. Om procenttalen skulle 
vara något felaktiga har detta föga betydelse, eftersom kvantiteterna var så ringa). 

49 



av prästerskapet, som hade sitt tionde att bevaka.39 Kungens dokumenterade 
misstro mot uppbördsmännen var stor och detta förmodligen inte utan anledning. 

Det hela komplicerades av fluktuationer i laxfångsterna, orsakade av naturliga 
växlingar i beståndsstorleken, vars biologiska förlopp man av många tecken att 
döma inte börjat få klart för sig förrän långt in på 1900-talet. Kungens krav på 
ökad kontroll och redovisning blev helt naturligt större under perioder då lax

fångsterna var i fallande. Kronans kontrollapparat var emellertid mycket omfat
tande,40 och det förefaller, som om knappast några laxfisken i älven skulle ha kun
nat undandras redovisningen. Med den stora administrationsapparaten borde 
man ha kunnat utöva god kontroll över fiskenas skötsel — såväl kronans som de 
enskildas — detta så mycket hellre som huvuddelen av fångsten togs inom ett 
begränsat avsnitt av älven. Däremot är det tveksamt om hur lång fiskesäsongen 
var.41 Det kan nämligen misstänkas, att allmogen vid denna tid hade rätt till visst 

39 1 15 5 7 års räkenskaper noteras, att de bönder, som fiskade i Tuna och Indals älvar, utöver 
särskilt angivna andelar av fångsten, dessutom utgjorde tionden av all den lax de fick under året. 
Därav tog Kungl Maj:t 2/3 och prästen 1/3. 

Före år 1560 utgick tionde även på den lax som erhölls i "kronans fisken". Fr o m år 1561 togs 
emellertid tionde endast av böndernas fisken och fr o m år 1588 saknas helt uppgifter om laxtionde 
i kronoräkenskaperna. 

40 I sina order till Ture Pedersson (Bielke) år 1552 skrev kungen att kronans gagn och bästa av 
fogdarna icke så flitigt aktat, som det ske borde, utan dessa sökte både på ett sätt och annat mera 
sin egen fördel än kungens. Nu skulle herr Ture se till att kronans intressen tillvaratogs, på det att 
hans fogdar eller andra, som plägade muta och begåva fogdarna, icke skulle ha den del borta som 
borde tillkomma kungen. 

Till administrationen var under de följande åren en Joen Larsson knuten. Han uppbar räntan av 
böndernas fisken i Matforsen. Dessutom talas om Medelpadsfogden som drev fisken för kronans 
räkning, om kronans laxfiskare i Matforsen, och om "laxfogden". Personalen i Medelpads fögderi 
utgjordes — förutom av fogden — av skrivare, laxfogde, fyra fogdetjänare, en "tynnebindare" samt 
en bonde "som aktade på laxfisket". Johan III befallde den 9 februari 1583 Sverker Simonsson att 
dra omkring i hela Norrland och laga och beställa om fiskeriet, så att kungen kunde ha mer nytta 
och gagn därav än som ditintills skett. Alla små bäckar och fisken skulle stadgas ut så att fogdarna 
skulle veta vad de årligen kunde kräva. 

År 1592 behövde tydligen den lokala administrationen starkare än tidigare styrka sina uppgifter. 
Till detta års redovisning fogades nämligen "skriftliga bevis" upprättade av prästerna i Tuna och 
Njurunda. Åren därefter är det en regel att redovisningar åtföljs av prästernas "förseglade bevis". 

År 1597 omtalas i Hälsingland Nils Olufsson som hade "akt på alla fiskebyggnader i riket". 
Enligt ett kungl brev den 10 juli 1602 ansågs fisket i Medelpad gå oskickeligen till, så att kronan 

föga nyttighet därav haver, utan andra som samma fiske bruka ha fördelen och nyttan medan kro
nan lider skadan. Därför bestämde Kungl Maj :t att med alla, såväl kronans som undersåtarnas lax-
och sikfisken skulle så handhas, att de som brukade något sådant fiske skulle fiska ena dagen till 
kronans bästa och den andra dagen åt sig själva eller ge varannan fisk av hela årsfångsten till kro
nan. 

En Jöns Olsson kallade sig kronans laxfiskare i Medelpad åren 1603 och 1604. Omkring år 
1610 insattes särskilda fiskefogdar och de ordinarie fogdarna befriades från det direkta handha-
vandet av laxfiskets administration. År 1611 kallade sig Jöns Olsson för laxfogde i Medelpad. År 
1616 erhöll han förlängd fullmakt och fick som medhjälpare en Erich Hansson. 

41 År 1558 fick den man som skötte kronans laxfisken i Matforsen lön för 10 veckors arbetstid — 
allt ifrån 8 dagar före pingstdagen till 8 dagar utöver Larsmäss. Samma år talas emellertid också 
om "små laxöringsnotar som användes om hösten, när laxfisket render igen". År 1571 fick laxfog
den lön för 14 sommarveckor. Under 1570-talet sägs att bönderna som skötte fiskena vid vänster 
strand i Matforsen fick del i laxfångsten för sitt dagliga arbete, "som de hava hela sommaren" för 
att hjälpa till med fisket. 
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Fig. 17. Laxfiskets avkastning i Ångermanälven (1556—1599) och i Ljungan 
(1551—1620). Siffrorna är framtagna på basis av kronans räkenskaper. 

Fig. 17. The yields of the salmon-fisheries in the Ångermanälven River (1556—99) and in 
the Ljungan River (1551—1620). The figures have been calculated on the basis of the 
Crown accounts. 

fiske efter den normala fiskesäsongens slut — något som uppenbarligen förekom
mit även längre fram i tiden. Ett sådant eventuellt allmogefiske efter lax under hös
ten är ej inräknat i fångstmängderna. 

Eftersom man numera vet, att laxfångsterna i hela Östersjöområdet fluktuerar 
ungefär likformigt, är det intressant att jämföra den av mig redovisade laxfångst-
kurvan — figur 17 — med uppgifter från andra älvar. 
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För åren 1556—1585 och år 1594 finns helt jämförbara uppgifter om fångsterna 

i Ljungan och Ångermanälven (Kjellberg 1952 och 1956). Dessa siffror har in
lagts i samma skala på diagrammet, figur 17. Dessutom vet man, att det år 1566 
var ett mycket gott laxår i Västerbotten. Även det följande året blev bra. 1567 var 
det sista goda året på lång tid. Därefter följde en rad dåliga laxår, och den tenden

sen höll i sig under 1570- och 1580-talen. I början av 1570-talet märktes en åter
hämtning. Tillbakagången tog därefter vid på nytt och fångsten blev dålig år 

1581. 
Leveranserna från Västerbotten fördelade sig ungefär på följande sätt: 

År Leverans t:r 

1566 360 
1567 360 
1568-1570 150 
1571-1574 300 
1575—1580 sämre 
1581 110 

Under 1580-talet talas om dåliga laxfångster i Västerbotten. Fram till 1590-
talet var uppbörden 10—11 lester årligen.42 

År 1587 sägs, när det gäller Indalsälven, att laxfångsten årligen minskats (gäll
de åtminstone kronans halvpart) (se Kjellberg 1956). Som framgår av tendensen 
på figur 17 är samstämmigheten för de relativa avkastningsnivåerna från Ljungan 
och Ångermanälven överraskande god. Uppgifterna från Västerbotten misstäm-
mer ej heller med tendenserna i fångsutvecklingen för Västernorrlands-älvarna. 

För perioden efter 1620 — till långt in på 1800-talet — är det ej möjligt att i 
detalj följa fångsternas fluktuationer. Uppgiftsflödet ger dock vissa tendenser. 

Som ett led i omläggningen av uppbördssystemet utarrenderade kronan i mars 1621 alla ål- och 
laxfisken i Medelpad till laxfogden och dennes medhjälpare för 400 dir penningar. "Menige man" 
skulle som hittills svara för nödiga byggnationer och erforderligt byggnadsvirke. De bönder som 
fiskade måste själva hålla garn och redskap, och de hade att leverera kronans andel av fångsterna 
till arrendatorerna (Prawitz 1952). De sistnämndas kontrakt förnyades år 1632. För 1633 blev ar
rendet 200 dir smt och för åren 1634—1636 300 dir per år (Kjellberg 1951, bil B, s 27). Enligt Hvarf-
ner (1964) kostade år 1635 en t:a lax 24 dir smt.43 Omräknat i lax skulle nyssnämnda arrenden 
motsvara ungefar följande kvantiteter: 

Arrendesumma, Motsvarar 
dir smt t:r ton 

salt lax färsk lax 

400 33 1/3 5,5 
200 16 2/3 2,7 
300 25 4,1 

42 Övre Norrlands historia. Del 1. 1962. 
43 2 dir kopparmynt motsvarade enligt Lagerqvist och Nathorst-Böös (1968, s 246) 1 dir smt vid 

denna tid. 
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Arrendebeloppen avsågs möjligen motsvara halva älvfångsten. År 1636, efter införandet av ny 
fiskeadministration, inlevererades uttryckligen just halva fångsten till kronan. Man kan således anta, 
att man under det sistnämnda året tog totalt ca 5,5 ton lax i Ljungan. 

Fiskena taxerades året efter vart och ett för sig till sammanlagt ca 3 ton. Även detta bör ha an
setts motsvara ungefar halva normalfångsten. 

Arrendet för åren 1637—1653, drygt 20 t:r lax per år, motsvarar i modernt mått ungefär 3.300 
kg lax per år. Det bör observeras, att arrendet för ett par ålfisken ingick i detta belopp. År 1653 
ändrades arrendet tillfälligt till "halva fångsten", men angavs år 1663 åter till 20 t:r lax per år. Till 
detta bör läggas fångsten i "kronans enskilda vrakhus" i Matforsen, vilket synes ha brukats direkt 
"för riksrådets räkning" (Kjellberg 1951, bil D, s 4). 

Från åren 1675—1677, då fiskeförvaltningen åter låg under kronan, finns följande uppgifter: 

År Kronans Ungefarlig 
inkomster totalfångst 

1675 9 1/2 t:r 
1676 9 
1677 8 1/2" 

ca 3 ton per år 

År 1678 utarrenderades "Tuna laxfisken" på tre års tid mot 12 t:r lax per år (Kjellberg 1951, Bil 
D, s 33 0- Ända fram till år 1680 gällde för fiskenas brukare, den taxering som verkställts år 1637. 

I 1684 års landsbok noteras, att ett i Njurunda sn nybyggt laxfiske hade räntat 2 1/4 t:a, 2 1/4 
Lll lax under åren 1679—1680. Därefter redovisades ingen ränta. 5/8 t:a salt hade åtgått för in
läggningen. 

Häradshövdingen Erick Teet övertog arrendet av Tunafiskerierna år 1681 mot leverans av 16 t:r 
lax per år. År 1688 höjdes hans årsarrende till 18 t:r. Han erhöll därmed rätt även till halva fångsten 
från fisket i Bölomsforsen.44 Häradshövdingens änka övertog år 1693 fiskena på arrende i 6 år mot 
20 1/4 t:a lax per år (Kjellberg 1951, bil C, s 39). Arrendet prolongerades år 1700, varvid uttryckli
gen sades ifrån att förutom Tuna och Böloms laxfisken ingick Värsta och Sörfors ålhus i 
arrendebeloppet. 

Antalet fisken var i stort sett konstant under hela perioden 1637—1700 vad gäl

ler Tuna sn. I Njurunda förekom två perioder med speciell byggnadsaktivitet, 

nämligen strax efter 1600-talets mitt och vid århundradets slut. Det ökade in
tresset för laxfiske under dessa perioder kan ha berott på goda laxår. 

Man har vissa skäl att anta, att laxfångsterna under 1630-talet steg något i jäm
förelse med närmast föregående 10-årsperiod. Efter en ny topp av okänd storlek 
strax efter 1650 sjönk fångsterna till ett bottenläge omkring år 1675 för att åter 

stiga under 1690-talet. Vid denna bedömning har jag tagit hjälp av de tendenser 
som Kjellberg (1956, s 89) tycker sig ha funnit beträffande Indalsälven. 

1700-talets fångster är nästan lika svåra att fastställa. Man tvingas således att, 
även när det gäller denna period, bygga på vissa antaganden. 

Ljungans fisken, inklusive några ålfisken hade utarrenderats "i klump" åren 1678—1725. Arren
deavgifterna steg under denna period från ca två ton till ungefär 3,5 ton färsk lax per år. 

I Matforsens tre laxkar, Kronans enskilda vrakhus, Nyforsbyggningen och vrakhuset för upp
gångsfisk vid vänster strand i Matforsen togs enligt Yckenberg (1724) totalt 26 t:r lax år 1723 och 
36 t:r året därefter. Därav hade hälften "till Kronan avgått". Dessutom hade fångster gjorts i not
varpen nedströms forsen. 

44 Gävleborgs landskontor. A 1:2. Registratur 1692—1697. I 1689 års jb sägs, att Teet hade 
halvparten av all lax som fångades i Dingersjöforsen och Bölomsforsen i Njurunda. 
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Enligt laxfogden gav vrakhuset i Viiforsen mellan 12 och 16 t:r lax per år, beroende på årgången, 
varav hälften avgick till kronan. Från Tunagrenens laxtina levererades också hälften till kronan. 
Fisket gav intet till avsalu. Nordbys och Västbos fiske i Bölomsforsen gav enligt samma källa 8—10 
t:r lax per år. 

I Dingersjöfisket erhölls årligen 4—5 t:r till hela laget, och detta ansågs ej vara mer än vad som 
åtgick till husbehov. Fisket var taxerat till 3 L11 lax per år. 

Totalt synes fångsterna ha varit höga fram till år 1724, då man tydligen tog 

mellan 10 och 15 ton lax per år i älven. 
De olika laxfiskena taxerades därefter var för sig vid flera tillfällen under 1700-

talet. Enligt dessa synes avkastningen ha varit i sjunkande till år 1762. 

Det finns ytterligare ett fåtal uppgifter, alla tydande på att laxfisket var dåligt 
under perioden 1730—1770. Man måste dock ha klart för sig, att många av 

fångstanordningarna hade ramponerats under de våldsamma flödena åren 
1725—1729, och att detta förhållande inverkade på fångsterna och de fiskandes 

betalningsförmåga under årtionden. 

1) Kammarherre Teet, som innehade "Tunafiskerierna", ville bli befriad från sitt arrende redan 
år 1732, trots att arrendetiden utgick först år 1736. 

2) År 1736 bortarrenderades dessa fisken på sex års tid till strandägarna. Den erbjudna arren
desumman understeg avsevärt Teets arrende. 

3) Enligt Hülphers skulle laxfisket i länets båda älvar ha givit drygt 51 t:r på 1690-talet men ej 
fullt 29 t:r år 1748. 

4) Gisler skrev år 1751 att laxen i Medelpad då hade minskat så kraftigt, att inte en femtedel så 
mycket lax steg upp i älvarna som förr i tiden. 

5) Vid kronobefallningsmannens besiktning år 1762 konstaterades att laxfiskena gav dålig av
kastning, och de taxerades då till avsevärt mycket lägre fångster än tidigare. 

6) Vid 1767 års arrendeauktion inlämnade bönderna en skrivelse, enligt vilken man begärde att 
med hjälp av vittnen lagligen få bevisa "laxfiskets märkeliga avtagande nu på 20 à 30 års tid". 

7) Synemännen noterade vid 1767 års besiktning "att fisket i sednare tider märkeligen skall ha 
avtagit". 

8) I sina underdåniga berättelser till riksdagen åren 1769—1773 skrev landshövdingen, att det 
var ovisst om laxfisket åren 1765—1769 varit bättre än tidigare, och att fisket därefter varit i 
beständigt avtagande. 

Fr o m 1770-talet utarrenderades Ljungans laxfisken var för sig, och de sam

manlagda arrendebeloppen, se tabell 6 bör — trots ett flertal störande faktorer45 — 

45 År 1773 nedsattes vikten per tunna lax och sik från 14 till 12 LI 1. Värdet i pengar per viktsen
het fisk behölls dock oförändrat. Bestämmelserna fastlades i text på följande sätt (Kjellberg 1956, s 
32 och 48 fl): 

"Emedan jag av räkenskaperna funnit att Tit, räknar 14 LI 1 på varje tunna salt lax och sik, men 

År Sammanlagd taxering 
omräknad till färsk lax 

1725 
1731 
1737 
1750 
1762 

3.100 kilo 
3.100 " 
2.600 " 
1.700 " 
1.600 " 
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Tab. 6. Laxfiskearrenden åren 1773-1799 (omräknade till kilo, orensad lax). 

År Njurunda socken Tuna socken ned- Tuna socken fr o m Summa ha-
om Marmen M armen tom vet tom 

Matforsen Matforsen 

1773 190 431 644 1.265 
1774 190 420 644 1.253 
1775 202 396 638 1.236 
1776 214 396 620 1.230 
1777 214 396 623 1.233 
1778 214 396 623 1.233 
1779 214 523 1.451 2.187 

1780 214 523 1.451 2.187 
1781 225 534 1.451 2.210 
1782 225 497 1.451 2.173 
1783 302 497 1.451 2.249 
1784 380 496 1.451 2.327 
1785 380 369 2.293 3.041 
1786 380 369 2.293 3.041 
1787 380 369 2.293 3.041 
1788 1.217 383 2.293 3.893 
1789 1.486 383 2.293 4.163 

1790 1.486 383 1.560 3.429 
1791 1.486 430 1.373 3.289 
1792 1.322 430 1.388 3.140 
1793 1.322 430 1.388 3.140 
1794 1.322 430 1.388 3.140 
1795 1.469 422 1.388 3.278 
1796 1.480 461 1.388 3.328 
1797 1.346 554 1.895 3.795 
1798 1.425 390 1.887 3.701 
1799 1.565 390 1.887 3.842 

kunna ge en viss uppfattning om laxfångsternas fluktuationer. Kunskaperna om 
fångstförändringarna kan stärkas genom studier av markegångsprotokollen enligt 

vilka de priser fastställdes, efter vilka arrendena löstes i pengar. Se figur 18. För 
att man skall kunna tolka kurvorna och dra några slutsatser om tillgången på lax 
krävs ingående analyser av penningvärdets försämring m m. Kommentarerna i 
landshövdingeberättelserna ger emellertid viss vägledning om orsakerna till mar-
kegångsprisernas fluktuationer. 

År 1781 skrevs att priset på lax måste "undergå nog dryg nedsättning dels i anseende till en ym
nig fångst detta år, dels ock i anseende till det ringa pris som erhållits i Stockholm föregående som
mar". 

tunnan icke bör anses mera än 12 L11 ; ty kommer sådant hädanefter i räkenskaperna att rättas. 
Men när dessa fisksorter in natura intagas, bör de icke dess mindre nysaltade hålla 14 LI 1 då de 2 
L11 :s övervikt svarade mot lakamånen. 
Sundsvall den 19 maj G A Falkengren 

1773 /P G Fahnehielm 
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Fig. 18. Markegångstaxor för lax i Medelpad 1715—180046. Från år 1768 sattes särskilda 
och något lägre priser för lax från Ljungan. Det fanns ett samband mellan stigande marke-
gångspriser för lax och fallande tillgång — och vice versa. Kurvan ovan kan ha varit 
påverkad av inflation. 

År 1782 hade laxfångsten "ej warit så ymnig som året förut", och enligt 1783 års markegångs-
protokoll hade laxfångsten detta år varit "nog ringa". 

Egentligen borde laxpriserna ha höjts år 1784, skrev man. Tillgången var ganska ringa, och pri
serna hade av denna anledning stigit. Eftersom arrendena till kronan var så höga att fångsten nu 
knappast täckte arrendet, ansåg man det dock vara oskäligt att höja markegångspriserna. 

Priserna bibehölls oförändrade år 1785, men laxfisket gav nu synbarligen allt sämre resultat år 
från år. 1786 höjdes därför priset vid markegången till 8 rdr 16 sk för den bättre laxen. För den 
sämre, så kallade forslaxen, var priset 2 rdr lägre. Ljunganlaxen skulle lösas för 7 rdr tunnan. 

I sin årsberättelse skrev landshövdingen år 1786 (Kjellberg 1956, s 49) att laxfisket 

"warit i beständigt aftagande" under de tre sista åren. "Rätta orsaken dertil är swårt at utleta. Någ-
re påstå at nya bewiljade fisken och i synnerhet Staka gårdar nedan i Älfwen hindra Laxens upsti-
gande. Andra åter härleda denna minskning ifrån kalla somrar och liten flod i Älfwerne. Denna 
sednare mening synes dock troligast så wida den förra wederlägges af erfarenheten . 

Sedermera har det i fiere år småningom så aftagit at det till slut gådt neder till hälften af förra in
komsten. Åter har det efterhanden blifwit upbragt och nu om sider kommit nog nära äldra taxan. 
På dessa tvenne åren har arrendet å Kronans Laxfisken blifwit ökt med 31:tunnor 2 lisp. 6 mk:r". 
(Avser hela länet). "Frugtans wärdt är dock at denne fördel icke längre torde wahra sedan detta 
årets ringa Laxfångst gjordt dessa fisken mindre begärliga. Å de wid nästa auktion förekommande 
fisken torde näppeligen kunna undwikas minskning i förra arrendesumman". 

46 Diagrammet har framställts av Rumar (1970). Vid myntrealisationen 1776 ersattes dalern 
med riksdaler. 1 d smt i sedlar sattes till 1/6 riksdaler vid inväxlingen (Lagerqvist och Nathorst-
Böös 1968, s 246). 
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Laxpriset steg oupphörligt. År 1787 vågade man dock ej göra någon höjning 
vid markegången — det var emellertid fortfarande så att fångsterna knappast täck
te arrendekostnaderna. 

Åren 1787 och 1789 skrevs, att ehuru laxen varit dyrare än föregående år, skulle markegångs-
priserna ej höjas, eftersom arrendatorerna knappast hade fått så mycket lax som svarade mot den 
åsatta taxan. 

Åren 1790 och 1791 sades priset på sina håll ha varit något högre än år 1789 års markegångs-
priser tydde på. Fångsten hade emellertid varit "nog ringa", och hade på vissa håll ej täckt arren
det. Priset höjdes således ej heller detta år. 

I sin underdåniga berättelse om Västernorrlands hövdingedöme till 1792 års riksdag heter det 
bla (Kjellberg 1956, s 51): 

"Fiskerierne här i länet hafwa desse sednare åhren icke undergått någon märkelig förändring. De 
synas dock wara mehre i af- än tilltagande, i synnerhet laxfisket som årligen försämrats". 

Markegångspriserna bibehölls oförändrade åren 1792 och 1793, eftersom det allmänt intygats 
att arrendatorernas fångster ej ens motsvarade arrendet. 

År 1795 höjdes markegångspriserna "i likhet med hwad werkligen gångbart warit" och år 1796 
— Ragundakatastrofens år — steg laxpriset kraftigt i Sundsvall. 

Det synes vara helt klart att laxfisket gav låg avkastning fram till en bit in på 
1770-talet, då fångsterna tillfälligt förbättrades för att ett årtionde senare åter 
sjunka. Enligt Kjellberg (1956, s 89) skulle 1774 ha varit ett gott laxår, medan 
1748, 1751, 1767 (?) och 1784 skulle ha varit dåliga. Dessa uppgifter synes vara 
vederhäftiga och bör tillmätas vitsord i synnerhet som andra "indicier" talar i 

samma riktning. 
Om man studerar tabell 6, får man i förstone det intrycket, att fisket skulle ha 

förbättrats ända fram till år 1789.1 själva verket var det så att 1773 års auktions
system förutsatte att varje fiske utarrenderades på sex år i taget, vilket, när fisket 
var på nedgång kom att innebära en eftersläpning i förhållande till den egentliga 
betalningsvilligheten. Till detta kom konkurrensen mellan anbudsgivarna om fis
ket, innebärande att priserna pressades uppåt. 

Alla tendenser — inklusive de exempel som lämnats ovan — rörande laxfiskets 
långsiktiga fluktuationer har samlats i diagramform på figur 163 (s 624). 

2.4.1.2 ÅLFISKEN 

2.4.1.2.1 Allmänt 

Inom Medelpad — se figur 19 — fanns före år 1552 åtminstone två stycken äldre 
ålfisken. Det ena låg vid Talgslätt i Attmars sn och betecknades som illa byggt. 
Det andra låg i "Klöstre å", vilket vattendrag med största sannolikhet motsvara
de Gimån vid Klöstre by, bl a eftersom man noterade, att fisket skulle byggas om 

till våren och att en sådan byggnation kom till utförande just i Gimån. 
År 1552 fanns emellertid ytterligare några fisken, som nyligen byggts för kung

ens räkning. Jon Larsson sades således ha anlagt ett ålhus i Sörforsån (Talgslät-
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Fig. 19. 1500-talets ålfisken. Bl a på grund av att ålfisken omtalas i källmaterial avseende 
tiden före år 1552 utan att vara redovisade för perioden efter samma år, är det sannolikt 
att det fanns flera smärre ålfisken i åar och bäckar, än de som under 1500-talet uppspåra
des av kronobetjäningen i Medelpad och som redovisas ovan. Troligen bedrevs ålfiske un
der denna tid även inom de delar av Ljungans (inklusiva Gimåns) nederbördsområde, som 
låg inom Jämtland. Uppgifter härom saknas emellertid i det källmaterial, som jag arbetat 
igenom. 

Fig. 19. The 16th-century eel-fisheries. Amongst other things, on account of the fact that 
eel-fisheries are mentioned in source material referring to the period before 1552 without 
being reported for the period after this year, it is probable that there were more, small, eel-
fisheries in rivers and streams than those discovered during the 16th century by the Crown 
servants in Medelpad and which are reported above. During this period, eel-fishing was 
probably carried on also in the parts of the Ljungan (including the Gimån) catchment 
area which were in Jämtland. However, there is no information about this in the source 
material which I have examined. 

tån) och ett i Stångån. Fisket i Sörforsån synes ha uppförts mitt emot det gamla 
fisket vid Talgslätt. Dessa fisken hade år 1556 byggts ihop till ett fiske, vilket 
sträckte sig tvärs över ån. 

Alla ålfiskena betraktades till en början som kronans och "hölls vid makt av 
landet". Som exempel på storleken av allmogens arbetsinsatser kan nämnas, att 
den ålfiskebyggnad i Gimån, som återuppbyggdes av "laxfiskaren" i Tuna sn i 

mars 1596, räknades som kronans, varför Torps sockenbönder fick satsa över 
200 dagsverken på byggnation. Tuna skattebönder gjorde 100 dagsverken samt 
levererade 100 timmer för återuppförande av Sörfors ålhus samma år. 
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Fig. 20. Sannolika lägen för 1600-talets ålfisken. 

Alla ålfiskena drevs helt för kronans räkning t o m år 1587, då Gimeå ålhus 
stadgades ut till bönderna. De andra ålhusen överlämnades sedan efter hand, och 
år 1604 var alla fiskena utarrenderade mot halva fångsten i årlig ränta. 

1600-talets ålfisken redovisas på figur 20 och i tabell 7. 
För att få in mera kontanter bestämde sig statsmakterna under 1700-talet för 

att sälja en del kronoegendom till skatte. Ålfiskena betraktades som "krono" och 
när sådana anläggningar nu skattesåldes, innebar detta att köparna kunde vara 

sökra på att få behålla och bruka respektive fiske för framtiden. De skulle dock 

som tidgare erlägga årlig taxa till kronan. 
Man kan inte säga mycket om ålfiskets verkliga avkastning. Jag har, liksom 

när det gäller laxen, gjort ett försök att beräkna avkastningen åren 1552—1618. 
Resultatet redovisas i bilaga 2. Om inte annat, så kan konstateras att ålfisket mås
te ha varit föga givande under denna period, och således av mindre intresse som 
skatteobjekt för kronan. 

Vid 1767 års fiskesyn meddelades att Ljungås ålfisken tillsammans hade taxe

rats ill 9 t:r och 3 lisp ål samt 3 lisp smör per år. Detta tyder på att de verkliga års-
fångsterna åtminstone måste ha överstigit två ton. År 1771 skrev landshövdingen 
i Västernorrlands län, att "Här finnes wäl taxerade Ål- och nejonögons fisken, 
men deraf fångas mycket litet" (jfr Kjellberg 1956, s 47 f)-

Eftersom ålfiskena var så många vid 1700-tales mitt och tiden närmast däref
ter, och eftersom man borde kunna räkna med att det fanns ett samband mellan 
intresset för ålfiske och dettas lönsamhet bör åltillgången ha varit god vid denna 

tid. I slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet inträdde emellertid en för
ändring i intresset för denna form av fiske. Många fisken lades ned — vissa defini-
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.Tillfälligt laxfiske 

^(Annat fiske,oftast 
i ålfiske 

Fig. 21. Fiskebyggnader tidsmässigt lokaliserade till 1700-talet. När det gäller den egentli
ga laxfiskesträckan — markerad med heldragen kraftig linje mellan Matforsen och havet — 
se figur 14. 

Fig. 21. Fish traps dating from the 18th century. As regards the real salmon-fishing 
stretch—marked by a continuous heavy line between Matforsen and the sea—see Fig. 14. 

tivt och andra mer eller mindre tillfälligt.47 Denna reaktion synes ha haft sin bak

grund i vikande ålfångster. Som framgår av figur 21 hade antalet ålfisken varit 
betydande under 1700-talet. 

2.4.1.2.2 Fiskebyggnaderna 
2.4.1.2.2.1 Njurunda sn 

Alla ålhus som byggdes i socknen placerades i Stångån. Där uppfördes först 
Stångeå ålhus år 1552. Denna anläggning raserades och återuppfördes åtminsto-

Flatabackens ålhus i Torps sn ödelades 1773 
Giälebäckens ålhus i Torps sn ödelades 1775 
Östansjö ålhus i Gryttjesån, Attmars sn ödelades 1784 
Grössjöbäckens ålhus i Stöde sn ödelades 1785 
Viskans ålhus i Stöde sn ödelades 1785 
Myssjö ålhus i Rännöån, Attmar sn ödelades 1791 
Jångens (Västanå)i Borgsjö sn ödelades 1795 
Ånge bys ålfiske i Borgsjö sn ödelades 1803 
Parteboda byamäns ålfiske i Borgsjö sn ödelades 1808 
Edeforsen i Stöde sn ödelades 1810 
Boltjärns ålhus i Borgsjö sn ödelades 1816 
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ne fyra gånger före år 1761. Den låg nedströms Skrängstasjön och kunde endast 
väntas fånga ål som vuxit upp i denna sjö, eftersom andra fisken tog den ål, som 
kom uppströms ifrån. Fisket taxerades det sistnämnda året och innehades då av 
"Två grannar i Stångom och två i Skedlo". Dessa byar ägde var sin strand i ån vid 
fiskeplatsen. Vid denna tid nämndes, att även bönderna i Södergård och Bredbyn 
bedrev ålfiske i vattendraget. "Stångeå" ålhus förstördes än en gång under 1770 
års vårflod, varefter det återuppfördes 40 m längre uppströms åt — "under qwar-
nen". Fisket inropades vid 1773 års auktion av en nämndeman från byn Juni. 

Året efter bestämdes emellertid, att fisket skulle nyttjas av strandägarna mot sam

ma taxa.48 

Rödviks samt Armsjö ålhus taxerades år 1656. Den förstnämnda anläggningen 
var borta efter några få årtionden. Böle, Bränne och Baggböle ålhus taxerades år 
1686, medan Maj och Ovansjö ålhus taxerades för första gången år 1721. Ovan
sjö och Böle ålhus förstördes av högvatten under 1700-talets sista år. De sam-
manslogs därefter, troligen år 1805, till ett fiske. 

2.4.1.2.2.2 Tuna sn 

Vid 1737 års fiskesyn konstaterades att man utöver lax även erhöll öring och ål i 
Vii och Klingsta vrakhus nedströms sjön Marmen. Detsamma noterades vid någ
ra tillfällen när det gällde vrakhusen i Matforsen. 

I Rännöån anlades Rännö och Myssjö två ålhus efter resolutioner åren 1763 
och 1764. Det förstnämnda ödelades redan år 1791. "Mosjö ålfiske i Markån" 
anlades av en person från Mosjöbyn efter en resolution år 1764. Räntan för de 
nyssnämnda fiskena blev följande: 

Rännö ålhus 5 marker ål 
Myssjö ålhus 5 marker ål 
Mosjö ålfiske 1 lispund ål 

Enligt en karta från år 1774 hade Tuna Prästbord ett ålfiske i Kvarnbäcken, 

vilken från norr rinner in i sjön Marmen. 

2.4.1.2.2.3 Attmars sn 

Sörfors ålhus vid Talgslätt "återuppfördes" åren 1559 och 1596. Fisket ingick i de 
avtal, som upprättades åren 1621 och följande år mellan kronan och laxfogden 

(Kjellberg, bil B, s 25). 
Värsta ålhus omtalas första gången på 1680-talet, då fisket tillsammans med 

Sörfors ålhus inräknades i Teets arrende av "Tuna laxfisken". Det kan vara så, att 

Värsta ålhus var ett av de tidigare omtalade två ålhusen i Sörforsån, och i så fall 
skulle det ha ingått i stadgan för Sörfors ålhus sedan 1637. Å andra sidan sett kan 

fisket också tänkas ha legat i Rännöån. 

48 1774 års jb (KA). 
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År 1657 påfördes storsmeden Peder Pederssen från Galtström 1/2 lisp smör 
för ett litet ålfiske, Torringe i Attmars sn, som han "nyss" hade tagit upp. 

År 1767 förrättades undersökning rörande ålfiskena i Sörforsån. Av protokol

let49 framgår bl a att Söderfors urgamla ålhus fortfarande räknades till Tunafiske-

rierna och bestod av två ålkistor med erforderliga stenarmar. Ålen gick in i fångst

anordningarna via en 38 m lång ränna. Förr hade detta fiske tillsammans med 
några ytterligare småfisken räntat 1/2 t:a ål per år. Senare hade avgiften omförts 
till 2 lisp smör, och nu fastställdes taxan till samma mängd ål in natura. Följande 
anläggningar taxerades samtidigt var för sig: 

Fiskets namn Taxering 

Skedviks ålhus 1 lispund ål 
Långskogs ålhus i Malingsjön 14 marker ål 
Fjolsta ålhus i Gryttjesån 5 marker ål 
Östansjöbornas ålhus i Östansjöån och Gryttejsån 8 marker ål 
Gryttjens ålhus i Gryttjesån 14 marker ål 
Hassela ålhus i Hasselån 14 marker ål 

Lineå ålhus omnämns första gången år 1773, då det utarrenderades på sex år. 
Fisket bör således ha varit något äldre. 

2.4.1.2.2.4 Stöde sn 

Det finns en uppgift enligt vilken Forneby ålhus — anlagt 1552 — skulle ha legat i 
Viskansbäcken. Detta är överraskande, eftersom Forneby låg vid ett helt annat 
vattendrag, nämligen vid Fanbyån. Grössjöbäckens och Viskans ålfisken i Stöde 
sn taxerades år 1647. Det förra fisket låg i Rännöåns övre delar och ödelades re

dan år 1711 p g a att "ingen fisk där vankades" (1718 års jb för Stöde sn). Det se
nare fisket var detsamma som det nyss nämnda Forneby ålhus, eller låg åtminsto
ne i samma bäck. Grössjöbäckens ålfiske återuppfördes efter en år 1758 given re

solution men lades åter öde år 1786. 
Bland "nyss upprättade fisken" omnämns år 1648 Böle ålhus i Stöde sn (1696 

års jb). Detta fiske skattesåldes i maj 1726. 
År 1687 taxerades Vikens ålhus, vilket uppförts av en Gräfte-bo. I Edeforsen 

fanns enligt Yckenberg (1724) inga fasta fisken. Gräfte by hade "förr" haft ett ål
hus vid sin strand, men det var "nu öde för dess oduglighets skull". Det kan myck
et väl vara Vikens ålhus som åsyftades. Av Yckenbergs karta framgår att fisket 
legat i högra grenen i den nedre forsen. 

I Hemgravsforsen fanns år 1724 uttryckligen inga "fiskevånor", ej heller i 
Skallböleforsen. På en karta över Nedansjö skog från år 1758 finns, som tidigare 
sagts, en "Åhl- och Lax Byggnad" markerad mitt emot Hemgravsåns inflöde i 
Ljungan. Nedansjö byamän begärde inte desto mindre år 1769 att få anlägga "en 
vrakhusbyggnad för utflottningsfisk" i samma fors. 

49 Vn landskontor. Utslagsakter för Medelpad 1766—1768 (HLA). 
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År 1764 taxerades Paltsjöåns och Hällsjö ålfisken. Det sistnämnda uppges ha 
tillhört Uslands byamän. Båda fiskena "ödelades" enligt en resolution redan år 

1767. Anläggningsåren är okända. 
Ede byamän fick år 1770 tillstånd att "nu och framgent" svara för taxan, 1/2 

lisp smör, för Viskans ålfiske. Fisket ödelades redan före år 1786, vilket år det 
uteslöts ur jb. 

År 1798 gavs tillstånd till anläggning av ett ålfiske i Edeforsen. 

2.4.1.2.2.5 Torps sn 

I Gimån fanns år 1552 två ålhus. Tre år senare byggdes "ålhus och flotthus" i vat

tendraget. Ålhuset återuppfördes därefter år 1563. År 1685 skulle Gimeå båda 
fiskhus — ett vid vardera stranden — åter ha utskurits av högvatten (Palén 1934). 
Efter det att anläggningarna ramponerats av 1693 års flöde, återuppfördes år 
1696 (1696 års jb) ett ålhus vid vardera stranden. 

Gimeå båda ålhus hade under gångna år legat nära Gimåns inflöde i Ljungan. 
År 1718 låg byggnaderna åter i ruiner. De hade tidigare hållits vid makt av all

mogen och innehafts av åtta grannar i Boda, Klöstre och Hångsta byar. 
Hösten 1719 byggde Gimeåfiskets innehavare, efter ett samma år erhållet till

stånd, ett nytt ålfiske vid Rosendalsströmmen. Se figur 22. 
Kungl Maj:t och kronan sålde i november 1721 Gimeå kronoålfiske till skat

te.51 Som köpare uppträdde kyrkoherden i Torps sn samt bönder från Fränsta och 
Boda. Fisket förvärvades under skattemannarätt för 66 dir 21 1/2 öre smt.52 En 
del av fisket — troligen Rosendalsfisket — som raserats av vattenflöde, flyttades 
till Körbergsforsen inom Holms sn, varefter Torpsborna år 1727 tvingades lämna 
tiondefisk53 till pastorn i Indal. Det uppstod dessutom tvist med sågägarna i 
Fagervik, som vid 1740-talets början stängde av Torps-böndernas ålfiske och 

dessutom byggde ett eget (jfr Palm 1934). 
Enligt Yckenberg (1724) fanns ett ålfiske i Gimån nedströms Gimbron. 
År 1744 höll häradshövdingen syn och förklarade därefter att "Gimån" endast 

utgjordes av vattendragen mellan sjön Leringen och Ljungan. Frågan fördes vida
re till högre instans, men fisket i Körbergsforsen övergavs av Torpsborna år 1745 
(Palm 1934, s 54 ff). Fagervikstorparna ansökte hos landshövdingen om att få 
överta och reparera detta fiskhus. Man avsåg bl a att bygga upp den vänstra dam
men, vilken skurits bort av strömmen. Tingsrätten höll av denna anledning under
sökning på platsen år 1749. Vid mätning i forsen konstaterades, att av dess bredd 

på 87 m, större delen hade igenbyggts med sågdamm, ålhus, ålhusdamm m m. 

51 Delägare i Gimeå kronoålfiske till MVd 1919-11-25 (KN, Lj). 
52 Kungl Maj:ts skrivelse ang försäljning av Gimeå kronålfiske under skattemannarätt 

1721-11-28 (KN, Lj). 
53 På sin resa genom Jämtland sommaren 1749 noterade Joh Otto Hagström, att av fisk som 

fångades med not, nät eller på annat sätt, så fick prästen fortfarande tionde. Detta gällde även vid 
"kullfisket" (fiske på lekplatser). 
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Fig. 22. Ålhus i nedre Gimån under 1700-talet 
(Diverse källor). 

Den högra dammarmen var 63 m lång och den vänstra 72 m. De båda fiskhusen 
och rännans sammanlagda längd var 26 m och husets bredd 7,5 m. 

I samband med att de blivande ägarna av Torpshammars bruk år 1796 gjorde 
upp med markägarna vid Gimån, träffades samtidigt ett avtal med intressenterna i 
Gimeå ålhus — "ett ål- och öringsfiske" — med anledning av att en damm skulle 
uppföras i ån vid det blivande bruket. 

Getterà ålhus sägs vara "urminnes". Det omtalas bl a åren 1555—1560 och 

därefter någorlunda regelbundet. 
Råggåns ålfiske taxerades år 1688 (1696 års jb). 
I mars 1704 skattesåldes Getterà ålhus i Torps sn, som det första i Ljungans 

dalgång, till kyrkoherden och fyra stycken bönder från Vallsta och Tirsta för 100 
rdr. Som förut skulle innehavarna betala två lisp ål och ett lisp smör per år för rät
tigheten att inneha fisket.54 

I 1704 års jb för Torps sn redovisas Getterà ålhus som "skattefiske" medan Gi
meå, Gälebäckens, Råggåns och Grönstafors upptas som "krono".55 Hångsta 

54 1718 års jb för Torps sn. 
55 Enl en undersökning av Västernorrlands läns jordeböcker utförd av Anselm Em Afzelius 

1910-12-06. 
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byamän hade samma år fått tillstånd att anlägga det sistnämnda fisket i Ljungan 
på forsnacken vid Johannisberg. Det upparbetades under de följande åren "med 
mycken möda och stor omkostnad".56 Från år 1709 åtog sig byamännen att 

betala 1 dir smt per år för fisket. 
I slutet av 1750-talet raserades Grönstafors ålfiske av högvatten. Fisket blev ej 

omedelbart återuppbyggt p g a "swåra tider af misswäxt, Båtsmans utrustningar, 
storskiftes delningars omkostnader" och processer med Ö-borna.58 År 1762 gavs 
emellertid tillstånd till fiskets återuppförande.59 Det utbröts år 1763 som särskild 

lägenhet hörande under Ö by i Borgsjö sn, varefter fisket efter auktion och KB-
beslut skulle brukas av Ö och Hångsta byamän gemensamt.60 

År 1761 (eller 1762) hade byamännen i Tirsta, Backens och Lillboda byar an
sökt om att få bygga ett ålhus i GrönstaströmmeniGimån.57BönderiKlöstreoch 
Boda protesterade mot anläggandet och uppgav sig vara ägare till två fisken. Till
stånd till uppförande av Grönsta ålhus gavs emellertid med fem frihetsår år 1763. 
Det taxerades 1770 till 1 lisp ål. När fisket utarrenderades i slutet av 1700-talet 

blev taxan drygt den tredubbla.60 

Mellan 1764 och 1777 hade det funnits ett ålfiske, kallat Flatabacken, i Torps 

sn. Vid århundradets slut drevs ett fiskhus även i Skärvån. 

2.4.1.2.2.6 Borgsjö sn 

Under 1500-talet fanns två ålhus i Ljungan vid Ensillre, uppförda åren 

1552-1555. 
Av en tvist i Borgsjö sn år 1682 framgår, att man redan år 1501 hade ansett att 

ett ålfiske i Torringsbäcken tillhörde Näsets och Sillre byar (Hellbom 1972, s 146 
f). Detta ålhus, samt fiskena vid Ensillre, betecknades år 1648 som "nyss upp

rättade". 
I sin beskrivning över Ljungan från gränsen mellan Haverö och Borgsjö sock

nar till havet omnämnde Yckenberg (1724) inga fiskebyggnader på sträckan 
uppströms Ensillre. Vid den sistnämnda byn fanns emellertid två ålhus i älven 
nedanför byn, båda av "liten eller ringa importance". Det ansågs ej löna sig att 
hålla dessa anläggningar vid makt. 

I övrigt finns följande uppgifter från socknen: 

56 Öster- och Västerhångsta byamäns skrivelse till KK år 1763 angående fiskhuset i Grönstafor-
sen (KN, Lj). 

5 7 1  d o m s t o l s u t s l a g  1 8 4 6  o c h  1 8 4 7  s ä g s  a t t  G r ö n s t a  å l h u s  i  G i m å n  s k u l l e  h a  t i l l k o m m i t  å r  1 7 1 0  
och att frihetsåren upphört år 1767. Det sista är riktigt, frihetsåren upphörde år 1767, men efter till
stånd enligt en resolution given först år 1763. Å andra sidan sett står det i 1723 års jb att Grönsta
fors ålhus år 1710 taxerades för 1 dir smt. 

58 Utdrag af protokoll, hållet vid lagtima höstetinget med Torps tingslag å tingsstället i Hammar 
1912-09-14 och följande dagar (KN, Stv). 

59 Harald Malmberg den 18 november 1944 till överlantmätaren i Västernorrlands län angående 
avföranden av vissa fisken ur jorderegistret. Lantmäteriets akt 1533. Njurunda (Mo, fl). 

60 Protokoll fört vid särskilt sammanträde med Torps tingslags häradsrätt 1912-04-11 (KN, 
Stv). 
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Fiskets namn Läge Resolu
tion, 
år 

Taxe
ring, 
år 

Anteckningar 

Getterån Nedom sjön Torringen Skattesåldes 1704 
Ensillre (två fisken) Ljungan Skattesåldes 1747 
Jångens (Väs- Vänster strand, 1759 1758 Ödelades senast 1795 
tanå) Borgsjöns utlopp 
Ovansjö Ljungan vid Fis-

husholmen 
1761 Fanns till in på 

1800-talet 
Ånge Ljungan nedom 

Ångesjön 
1762 1761 Öde före 1804 

Näsets Täljeån På karta 1763 
Borgsjöbyn Nedom Lönntjärn På karta 1765 
Gubbyn Ljungan, höger strand 1765 Byggdes aldrig 
Västanå Getterån nedom 

Oxsjöbron 
På karta 1766 

Boltjärn Ljungan 1767 Öde 1786. Återupp
fördes 

Parteboda Ljungan 1768 

Ägarna till Balbo utgods påstod vid en gränsreglering år 1760 att de brukade 

idka ålfiske i en bäck som rann till Gubby-Gråsjön (Gustafsson 1974, s 33). 

2.4.1.2.2.7 Haverö sn 

Enligt Gothe (1945, s 199) skulle ålfiske ha bedrivits uppströms Östavallsforsen 
redan i början av 1600-talet. Det finns dessutom uppgifter om att Vassnäs bya
män anlade ett fiskhus i Hovdavallsströmmen vid Östavall omkring år 1660. En-
sillre byamän klagade emellertid över att deras fångster försämrades, varefter 
Vassnäs byamän i en dom år 1671 ålades att riva ut sitt nyuppförda fiske. Kölsill-
re byamän begärde år 1686 att få bygga ett fiske i älven. Detta anlades, men för

klarades öde redan år 1727 (Palén 1945). Köllsillre ålhus återuppfördes efter en 
resolution år 1749 på samma plats som tidigare.61 Räntan fastställdes till 1 dir 
smt. Detta fiskhus finns markerat på en karta från åren 1766—1768, se figur 23, 
men var borta före år 1797. 

Palén (1945) omtalar, att ägaren till hemmanet nr 1 i Säter omkring år 
1750 hade uppfört ett fiskhus i Norrströmmen, vid Ljungans utlopp ur Kyrk-
sjön. Möjligen var detta ett äldre fiskehus, som hade förbättrats. Kungsådra 
skulle naturligtvis finnas i en av strömmarna vid sjöutloppet, men i vilken av dem 
var icke bestämt. Vid en häradssyn hade fiskhusägarna längs Ljungan utsett ett 
gemensamt ombud, som skulle föra deras talan. Ombudet meddelade den för
samlade rätten, att därest "sätermannen" icke ålades att rasera det uppförda 

fiskhuset, hade samtliga fiskhusägare efter Ljungan från Haverö till Njurunda an
modat honom att uppsäga de mellan fiskhusägarna och kronan träffade överens
kommelserna om fiskhusavgifter. 

År 1751 begärde kyrkoherden i Haverö tillsammans med bönder i Ö, Vallen 

61 Protokoll LEFB 1868-1875 (Mo, fl). 
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Gråströmmen 

Hovdval Iströmmen 

Haveröströmmen 

Fig. 23. Ålhus i Haverö sn på 1760-talet 
efter samtida kartor (LMH). 

och Säter att få anlägga ett ålfiske i Haveröströmmens "östra gren" (högra gre
nen). Man ville bygga endast inom det smala område, som var vattenförande vid 

lägre tillrinningar, medan vattnet vid flod fritt skulle få passera på ömse sidor om 

byggnaden. I mellersta älvgrenen, där kungsådran ansågs ligga fanns en kvarn vid 
höger strand — dock ej vandringshindrande. Innehavarna av Kölsillre-fisket, 

som ännu åtnjöt frihetsår, protesterade förgäves mot att ett nytt fiske skulle få an
läggas strax uppströms deras. I oktober 1752 gav KB tillstånd till anläggandet av 
fisket i Haveröströmmen med fem frihetsår.61 

I september 1768 hölls syn i mellersta grenen vid Ljungans utlopp ur Kyrksjön. 
Kvarnägaren ville där anlägga en fiskebyggnad — Säters ålhus — "för nedgångs
fisk". Dammen skulle ej stänga kungsådran längs vänster strand. Fiskhusdam-
men avsågs sluta strax uppströms kvarndammen och skulle således ej sträcka sig 

längre ut i älven än den sistnämnda. I samband med denna syneförrättning kon
staterades, att högra älvgrenen var helt överbyggd av ålfisket därstädes.61 

Bönderna i By hade begärt att mot frihetsår få inrätta en ålhusbyggnad vid eget 
land strax nedströms sjön Åldern, där strömmen började vid vänster strand. 
Byggnaden skulle inrättas med en 9—12 m lång damm och en 24 m lång ränna till 
fiskehuset nedanför. Endast 1/3 av älvbredden skulle intas i fisket. Synerätten an
såg att anläggningen — trots ägarnas till Ensillre ålhus protester — borde få byg

gas med tre frihetsår. KB gick på samma linje och utfärdade en resolution i sep

tember 1758.62 

61 Protokoll LEFB 1868-1875 (Mo, fl). 
62 Utlåtande öfver vissa äganderättsförhållanden vid Ljungans utlopp ur Hafvern och Holmsjön 

— efter "Torps häradsrätts renoverade dombok" 1769-03-04 (KN, Lj). 
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Ett fiske anlades i Hovdallsströmmen vid Östavall. Vassnäs byamän och en 

person från Vikens by hade nämligen begärt att mot vissa frihetsår få inrätta en ål-
husbyggnad där. Av KB-utlåtandet i september 1758 framgår, att fisket skulle ut
sträckas "inemot medeldjupet" i grenen öster om Killingön. De övriga älvgrenar
na lämnades fria. Innehavarna av Ensillre ålhus protesterade mot det nya fiskets 

tillkomst. Genom en dom år 1771 ålades Vassnäs byamän att rasera det vid Östa
vall uppförda fiskhuset (Palén 1945). 

"Elfwen Gråan" (Gråströmmen) sades vara ett kronofiske, som nyttjats under 

hemmanen Turingen nr 5 och 6. Fisket taxerades efter en resolution i november 
176463 och användes troligen som ålfiske. 

På 1766—1768 års karta över Haverö sn finns ett fiskhus markerat i Medingen, 
vilket ej motsvaras av något av de ovan omnämnda. 

I oktober 1772 hölls syn angående anläggande av en fiskebyggnad "för utflott-
ningsfisk" i Bursforsen, överst i Haverö sn, och i oktober 1775 hölls syn angående 
en annan fiskebyggnad i Lillströmmen, Ytterturingen, Haverö sn.64 Man bör 
naturligtvis fråga sig, om de insynade fiskena i Bursforsen och Ytterturingen verk

ligen var avsedda för ålfångst. Något entydigt svar kan ej ges, men man kan kon

statera att ål förekom inom vattenområdet. 

2.4.1.2.2.8 Vattendragen uppströms Haverö sn 

Efter det att Stensån i Ytterhogdal hade bebyggts under senare hälften av 1600-
talet påstods, att det var det rika ålfisket som lockat till bosättningen (Modin 
1911, s 252). 

Enligt Hülphers (1775) fångades något ål i sjöarna Hålen, Nästeln och 

Rätanssjön. Vid Åsarna hade det enligt Burman (1798) fångats en ål som rensad 

vägde 5 lisp (viktuppgiften bör i rimlighetens namn ha varit skålpund). Sådan fisk 
erhölls ej på rev utan togs enligt Burman med ljuster vid klart solsken. 

Överturingens byamän fick enligt en resolution i oktober 1798 rätt att med två 
frihetsår anlägga en fiskebyggnad för utflottningsfisk i Svartsillerströmmen i 
Ljungan inom Rätans sn.63 Fisket finns ej redovisat i 1815 års jb. Detta fiske tor

de i huvudsak ha varit anlagt för fångst av lekvandrande laxöring. 

2.4.1.2.2.9 Övre Gimån (uppströms Holmsjön) 

Vid 1666 års rannsakning om avradslanden synes Mordvikens by ha tillerkänts 
1/4 av fisket i Gimån från dess utflöde ur Revsundssjön till ca 160 m nedströms 
den nuvarande landsvägsbron över ån, där den gamla bron var belägen (Persson 
1936, s 87 f). Även Stavre by var delägare. Detta fiske är känt från urminnes tid.65 

Här har senare leget två ålhus, varför fisket till betydande delar bör ha varit ett ål
fiske även dessförinnan. Åns utlopp ur Revsundssjön har emellertid även varit 

känt som lekplats för flera fiskarter, varför "kullfisket" på platsen hade betydelse 

63 Jtl läns landskontor. Jb 1815. II. GII aa:14 (ÖLA). 
64 Bergs tingslag. Urtima ting, syner mm. Förteckning 28/1939 (ÖLA). 
65 Jfr Ahnlund 1948, s 458. 
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for ortsbefolkningen. Överhuvudtaget var det så, att de fasta fiskena sällan var 
helt selektiva när det gällde fångst av olika fiskslag. 

De ål- och fiskhus, som markerats på kartan, figur 21, har som regel återfun
nits markerade på 1700-talskartor. Där återfinns bla Mordvikens och Stavre 
byamäns samt Åhns urgamla fisken nedströms Revsundssjön, Ulfsjö byamäns 
fiske i Storselsforsen och Gimdalens bys ålhus till höger vid Gimåns utflöde ur 

Idsjön. 
Vid skattläggningen av Ljungå nybygge år 1787 omtalades, att det till hemma

net hörde ett "föga lönande" ålhus i Ljungån samt en fiskhusbyggnad i Långflyn 

(Staaf 1961, s 41 f). 
Burman rapporterade i sin dagbok från sommaren 1798 att Mälgåsens byamän 

hade ett ålhus i Gimån. 

2.4.1.3 ANNAT FISKE ÄN LAX- OCH ÅLFISKE 

2.4.1.3.1 Kronans administration 

År 1557 hade man börjat beskatta "träskefisket" i Medelpad. Därmed avsågs 
fångst av gädda, id, abborre, mört, nors och krampsill. Därav skulle Kungl Maj:t 
bekomma var femte fisk "pro anno 1569" (Wik 1950, s 78). Fr o m år 1566 ut
gick räntan för träskefisket till stadgat belopp i torrfisk. Enligt Hans Forsell, 
"Sverige 1571", utgjorde bönderna i Medelpad detta år en stadga av 6 Lll gädda 
och 28 Lll abborre vilket, om det var ungefar detsamma som var femte fisk, skulle 
tyda på att träskefisket var av synnerligen obetydlig omfattning — några få ton i 
hela landskapet. Dessutom skulle emellertid hälften av all sik tillfalla kronan. 

I början av 1600-talet genomfördes en ny skattläggning. Därmed försvann bl a 
de speciella skatterna på träskefisket. 

Av det följande framgår, att fisket inom Jämtlands-delarna av Ljungans ned
erbördsområde i stor utsträckning betraktats som krono och således kunde ut
arrenderas eller säljas till skatte. Inom Medelpad låg alla (?) fiskevatten vid 1700-
talets slut inom de etablerade byarnas eller inom nybyggenas områden. Endast 
lax-, ål-, nejonögon-, pärlmussel- och visst sikfiske betraktades här som krono. 

2.4.1.3.2 Fisket inom Ljungans medelpadsdel 

2.4.1.3.2.1 Förekommande fiskarter 

Havsvandrande sik och säkerligen också harr förekom upp till Matforsen. Nejon-
ögonen gick inte lika långt uppströms åt, de fiskades endast nere i Njurunda sn — 
mera härom senare. Den havsvandrande laxöringen behandlas i min utredning 

tillsammans med laxen. Havsöringen steg liksom laxen sällan förbi Matforsen. 
Den stod enligt Gisler "liksom i en sump" i sjön Marmen till långt in på hösten. En 

stor del stannade där till våren, då den vandrade ut och fångades i vrakhusen. 
Det fanns öring även längre upp i Ljungan, men då rörde det sig i allmänhet om 

s k insjööring, vilken livet igenom uppehåller sig sinom älvsystemet. Det är emel
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lertid överraskande, hur sällan man träffar på uppgifter från äldre tid rörande 

fångst av laxöring. Gisler (1751, s 128 O noterade emellertid att öringen trivdes 
bättre i de sjöar vilka genomflöts av Gimån, än de som passerades av Ljungan. 

Huvudälven sades ligga på en lägre nivå och ha varmare vatten än Gimån. I 

Torpsjön, skrev Gisler, finner man sällan en enda laxöring. 
Hülphers (1771) räknade i sin beskrivning av Torps sn upp gädda, abborre, 

mört, sik, ål, lake, harr, id, sarv, stäm och stenbit såsom allmänt förekommande. 
På några ställen fanns röding och ruda. Braxen och kräftor förekom ej. Laxöring 
fångades ibland i Gimån, Getterån och Råggån och röding förekom i Leringen. 
(Numera förekommer sarv ej inom socknen och någon röding finns ej heller i sjön 
Leringen.) 

Det ligger nära till hands att tänka sig, att fisket uppe på skogarna förr skulle 

ha givit "ädlare" fiskarter än i våra dagar. Så tycks emellertid ej ha varit fallet om 

man dömer efter en år 1750 utfärdad KB-resolution. Enligt denna gav fisket i 

Stormörtsjön m fl sjöar, hörande till Stormörtsjö by i Torps sn, nämligen gädda, 
abborre, mört och sik. Innehavarna av Naggetorpet erhöll samma fiskarter vid sitt 
fiske (Gothe 1945, s 218 ff). 

24.13.2,2 Fiskets bedrivande 

Som fångstmedel vid insjöfisket omtalas år 1558 små nötter, nät, ljuster, katiser 

och år 1559 även metkrokar (Wik 1950, s 78). 

2.4.1.3.2.2.1 Njurunda och Tuna socknar 

Källmaterialet domineras av uppgifter rörande fisket efter havsvandrande sik och 
nejonögon. 

Tunby-bönderna hade anordningar för fångst av "smärre fisk på uppvandring" 

i Tunagrenen (Yckenberg 1724). "Snett emot" Vii och Klingsta vrakhus hade Vii-
bönderna en liten fiskebyggnad "avsedd för småfisk" stående nära inne vid stran
den. Denna anläggning sades ge dåligt fångst.66 

Sikfiske bedrevs bl a med not. Av 1737 års syneprotokoll framgår att Tunby-
bönderna då erbjudit sig att återuppta två stycken siknotvarp i Ljungan, och detta 
medgavs på villkor att de ej användes under tider då lax var på vandring upp i äl
ven. Dessa notvarp hade tidigare legat vid Krokforsnacken, strax uppströms Tu
nagrenen. Vid Notholmen, strax nedströms Viiforsen fanns ytterligare ett siknot
varp.66 

Enligt 1770 års taxering erhöll kronan 1 t:a 10 lisp sik per år i inkomst från 
Ljungans sikfisken. Därav kom 1/2 lisp från Vii-böndernas notvarp och lika 
mycket från Tunby byamäns två "ringa avkastande" varp.49 Dessa uppgifter ty
der inte på att 1700-talets sikfiske skulle ha varit mera betydande än det som före
kommer under 1900-talet. 

År 1791 ansökte två personer om att få bygga ett tenled för fångst av småfisk i 

49 Vn landskontor. Utslagsakter för Medelpad 1766—1768 (HLA). 
66Gävleb landskontor. AI:61. Brevkoncept 1738 (HLA). 

71 



en mindre älvfåra vid överändan av Rudeholmen uppströms Matforsen. Så långt 
upp i älven fanns sannolikt ingen havsvandrande sik. Fisket lämnades öde när 

frihetsåren utgått.67 

När det så gäller nejonögonfisket, så vet man att tiderna igenom, åtminstone 
sedan år 1425, då fisket omtalas första gången i de skriftliga källorna, nejonögon-
fiske har bedrivits i Dingersjöforsarna. Åren 1555, 1556 och 1557 noteras visser
ligen att fisket ej räntat någonting och för åren 1558—1560 saknas uppgifter. Un
der år 1561 utgjorde fyra bönder "en åtting" saltade nejonögon, vilket sades mot
svara en tredjedel av fångsten i deras två nejonögonstockar. Året efter fiskades i 
fyra stockar, men kronans inkomst förblev densamma. Under år 1563 skedde in
gen uppbörd av nejonögon. 

I en tvist år 1690 noterades att prästen i Njurunda sn fiskade nejonögon vid 

Ljungans högra strand ned till Stångåns inflöde och att Dingersjö byamän fiskade 
vid motsatt strand enligt "sin gamla hävd" (Löfgren 1922, s 358 0-1 fortsättning
en skiljs regelbundet på prästens och Dingersjö-böndernas fisken i 

räkenskaperna.66 och 68 År 1767 taxerades dessa fisken till sammanlagt 400 st 
nejonögon per år.68 

2,4.1.3.2.2.2 Socknarna uppströms Tuna sn 

De uppgifter, som finns bevarade om 1600-talets insjöfiske, är mycket fåtaliga. 
Näringsgrenen upptog emellertid betydande avsnitt i de beskrivningar över finn-

torpen, som upprättades för skattläggningsändamål. Finnarna erlade till en bör
jan sina skatter i pengar, smör och torrfisk. 

Under 1700-talet talas om att fiske bedrevs med nät och not uppe vid finntor-
pen i Torps sn (Gothe 1945, s 218 och 232). 

I de länsmansrapporter, som infordrats av landshövdingen år 1764 rörande 
böndernas arbete under årets olika delar, intar uppgifterna om fisket en undan

skymd plats. När det gäller Stöde, Torp och Borgsjö socknar omnämndes fisket 

överhuvudtaget ej. Beträffande Haverö noterades att manfolket under månaderna 
januari—februari bl a förfärdigade nät och notar. I april började "thet härliga fast 
ringa giäddfiskiet, som här idkas". I maj inföll "deras högsta tidfiskie". I juni be
drevs "ett ringa fiske", i oktober förekom ljustring av fisk så länge det var öppet 
vatten (Wickman 1968, s 52 ff och 118 ff). 

Prästens i Stöde, Magn N Nordenström, under 1700-talet förda anteckningar 
ger vissa uppgifter av intresse. "Fordomdags", skrev han, "fikade Jnvånarena eff-
ter fisk och djurfånge: Nu är det födomedlet alldeles otilräckeligt". Nästan var by 

hade del i någon sjö eller tjärn 

"men fiskandet idkas inte särdeles, om icke på finnmarkerna och i de så kallade 
utsjöar. Somliga föreställa sig at insjö fiskerierne skola aldeles wara i aftagande. 
Det är sant at ifrån år 1760 har det blifwit mindre och mindre; men årgångarne 
hafwa en dels warit sådana, at fisken hollit sig på djupet, en dels hafwa fiere mat 
lag begynt flitigare söka honom på wanliga ställen, hwaraf han flytt undan". 

66Gävleb landskontor. AI:61. Brevkoncept 1738 (HLA). 
67 Vn landskontor. Jb 1791, s 808; jb 1795, s 1575 (HLA). 
68 Vn landskontor. Utslagsakten för Medelpad 1766—1768 (HLA). 
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När Nordenström beskriver vad folket åt i Stöde sn, nämner han att "strömming brukas mäst 
wid alla måltider til föregångs. Arbetare älska salt mat och strömming måst afhjelpa den starkaste 
hungern". 1/4 t:a strömming gick åt för var person i hushållet per år. "Fisk" nämner Nordenström 
endast i föregående som något man kunde "skarfwa" i ört-, mjölk-, gryn-, vattu- och bensoppor. 
Vid bröllopsmåltider förekom emellertid "fisk" som en av rätterna efter entrérätten stekt ström
ming. 

Även Hülphers (1771) bekymrade sig för insjöfiskets försämring allt eftersom 
de fiskande blivit flera. Fisket i Haverö hade förr varit särdeles lönande. Ännu ut

gjorde det en dryg del av traktens näringsfång. Haverös gäddor, som alltid varit 

berömda, behöll därför värdet. 

2.4.1.3.3 Fisket i övre Ljungan (Jämtland och Härjedalen) 

2.4.1.3.3.1 Dispositionsrätten till fisket 
Urkunder från åren 1445—1500 visar att bönder från Myssjö och Bergs socknar 
hade förvärvat fiskerätter i sjön Fotingen (Ahnlund 1948, s 454 f)-

Fisket i Ljungan med genomflutna sjöar längre uppströms åt — mellan Lill-
Börtnan och Övre Grucken — utgjorde avradsfisken under de, i förhållande till fis
kevattnen, avlägset belägna byarna vid Jämtlands Storsjö. Även Skålands bya

män gjorde periodvis anspråk på delar av fisket inom samma områden. 

Två bönder från Älvens by, som innehaft avradsfisket Arnånäset och Flåsjön 

med därunder hörande skogsparker, måste år 1696 överlåta denna rättighet på 
kaptenen vid O vikens kompani.69 Fisket i Vävelsjön och rätten till kringliggande 
skogsmarker innehades vid samma tid av en bonde från Bölåsen. Kaptenen Ham-
marschiöld erhöll skattebrev på ovannämnda fisken i mars 1718 mot erläggande 
av 10 dir smt i lösen för Arnånäset och Flåsjön jämte 2 öre smt extra per år för 

V ävelsjö-området.69 

Under mellantiden hade det tvistats om fiskevattnens omfattning. Skålands-

bönderna stämdes således av Hammarschiöld år 1707 för att de hade fiskat med 

not inom Arånäset, vilket bönderna ansåg höra till Döveisåsens avradsland 

(Näsström 1928, s 331 ff). 
I september 1747 erhöll Jon Hansson i Bynom (Östervigge) fastebrev på skat-

teavradlandet Arånäset med Flåsjön och flera därunder lydande fiskevatten.69,70 

Fisket i Ytter-Grucken skattesåldes i augusti 1723 till bönder från Hällne, Bölå
sen och Skottgården för 6 dir smt. Den årliga räntan fastställdes till 12 öre smt. 

Fisket hade innehafts av folk från samma byar även tidigare. År 1730 noterades, 
att "Öfwer och Ytter Gurch fisken" innehades av fyra bönder från nyssnämnda 
byar och en från Matnäset.71 Bruman skrev år 1794 att Skottgården och Bölåsen 
hade avradsfiske i Övre Grucken medan Ö Hellne och Matnäset hade motsvaran

de fiske i Nedre Grucken. 
År 1738 hade det uppstått tvist om rätten till fisket i Storbörtnan, vilket folket i 

69 Överlantmätaren Valfrid Larsson, 1972-04-18. Utredning om omfattningen av fiskefastighe
ten Grucken 1:1 i Ovikens sn, Bergs kommun och Jämtlands län. Stencil. 

70 År 1945 ändrades namnet till "Flåsjön nr 1, ett småfiske".69 

71 Svea Hovrätts dom den 11 mars 1947 rörande Yterrgårken 1:1 (LjR). 
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Skåland i enlighet med ett beslut år 1669 ville räkna som sitt. Det hela utföll till en 
början till förmån för "Storsjö-bönder" från Kvitsle och Vigge, som i november 

1738 tillerkändes halva fisket. Skålandsbönderna besvärade sig över beslutet, 
varefter folket från Kvitsle och Vigge påpekade att de ej ägde "det ringaste fiske", 

medan Skåland-borna hade många sjöar och fiskevatten. Domen av år 1738 upp
hävdes i november 1740 genom en KB-resolution. Såväl Kvitsle- och Vigge-
männen som andra oberättigade förbjöds vid vite av 10 dir smt att fiska i Börtnan 
och Ljungan (Näsström 1928, s 331 f)-

"Såsom en besynnerlighet anmärktes" vid 1799 års gränsreglering väster om 

Klövsjö by (Näsström 1928, s 340) 

"att Oxsjön, ehuru av betydande rymd och storlek, ej skall hysa någon slags fisk, 
vadan intetdera länets invånare nu eller i forna tider därstädes haft fiske eller 
veterligen sökt fiskerätt". 

2.4.1.3,3.2 Fiskets bedrivande 

I en förteckning över "rappat gods", som bönder i Klövsjö hade blivit av med vid 
svenskars plundringar år 1566, redovisas bl a följande förluster (Murelius 1935, s 

134): 

Sven Gudormsson 9 famnar nät, 3 famnar not 
Jon Persson, en ny notbalk 
Henrik Olofsson, en notbalk om 6 1/2 famn 
Mårten i Skålan, 7 famnar not, 8 famnar nät 
Sten i Skålan, not om 4 famnar 

För folket från Klövsjö och Skåland synes notfisket efter lekande sik i Ljungan 
uppströms Fotingen ha varit speciellt värdefullt. Detta av tvisterna rörande de där 
belägna avradsfiskena att döma. Notfiske efter leksik har f ö bedrivits i denna del 
av Ljungan till långt in på 1900-talet. 

I de år 1764 infordrade länsmansrapporterna berättas, när det gäller Bergs sn, 
att de som hade fiskevatten brukade vara ute och fiska under juni "fast likwäl här 
nog litet". I slutet av juni och början av juli for manfolket i Oviken och Myssjö 
socknar under 14 dagar "upp till sina små fjällfisken" (Wickman 1968, s 52 ff och 
118 f!) dvs till fiskena i övre Ljungan med tillflöden. 

Eftersom man drev flera fiskhus i Ljungan på sträckan mellan Rätanssjön och 
Havern-systemet måste där ha funnits några värdefulla fångstobjekt utöver en 
sparsam ålförekomst. Sannolikt erhölls i huvudsak laxöring och harr, såvida det 

inte vid denna tid även förekom älvlekande sik inom området. Man vet från senare 

tid, att betydande mängder öring vandrat upp för lek i Röj ån, ända nedifrån 

Havern-systemet. 
Om fisket inom Ljungans källområden inskaffade Fale Burman vissa uppgifter 

vid resan år 1794. Han noterade att det i sjön Övre Grucken, fanns grov, fet harr 
och dito öring. Sik och gädda förekom också samt små förekomster av ål och 
lake. År 1802 skrev Burman att det i Ljungan och Storsjön fanns "ett slag af stor 
och fet sik; äfven ett annat magert, svartrygg kallat . I Skärvagen, och sär

deles i Öjen, fet rör". 
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Det kan vara intressant att notera, att Lindström (1967, s 7) konstaterat, att det 

i våra dagar finns en småväxt, pelagiskt levande planktonsik samt en storvuxen 

sikform i Storsjön. Möjligen finns det numera dessutom en tredje form, inplaterad 
i sen tid. 

Burmans beskrivning stämmer även i övrigt med förhållandena under 1960-
talet, bortsett från att abborre tillkommit i Grucken-sjöarna. 

2.4.1.3.4 Fisket i Gimåns Jämtlands-del 

2.4.1.3.4.1 Dispositionsrätten till fisket 

Det hände att fiskerätter bytte ägare under 1400- och 1500-talen. Det är ovisst 
hur vanligt förekommande detta var, men det är i litteraturen känt att Björnö och 
Böle i Revsunds sn med del i "Öiasjö fiske" såldes år 1447 och att hälften av ett 
fiske i Håvdsjö år 1536 överläts till folk från Kloxås och Bergom. 

En stor del av fiskena följde med avradslanden eller uppläts som särskilda av-
radsfisken. Den äldsta uppgiften i detta sammanhang säger, att Norges kronas av-

radsskog, Gimdalen kallad, inklusive fiskevatten förlänades till två bönder från 

Revsund år 1528 (Ahnlund 1948, s 445 f)-

I tabellform lämnas nedan några exempel från 1700-talet rörande avrads-
(krono-) fisken.72,63 

Taxerat för Nyttjades av Anteckningar Socken och 
fiskets benämning 

Uppgiften 
avser år 

Bodsjö sn 
Stugutjärnen och 
Kniptjärnen 
Brehungen och 
Strängen 

Vålesån 
Bodsjöstrupen 
Hällesjö sn 
Vadströms krono-
sikfiske 
Ljungsjöns krono
fiske 
Stora Övsjöns 
kronofiske 
Övtjärns kronofiske 
Sundsjö sn 
Rönningssjön och Ån 
på Budkjälen 
Brückesn 
Märtogs fiske 

63 Jtl läns landskontor. 
72 Jtl läns landskontor. 

1730 
1730 

1730 
1730 

1754 

1765 

1766 
1772 

1775 

1775 

6 skill/år 
8 " 

10 skill/år 
10 " 

Stugusjö byamän 
Hungenr 1—2 
Vålenr 1 
Kjälen nr 1 
Finnäs nr 1—2 
Bodsjö nr 1 
Våle nr 1 
Bodsjö nr 1 

Taxerades 

16 skill/år Ljungå nybygge 

Västanede 1—3 
Övsjön nr 1 

Binnäset 

1 lisp 4 mkr 
torrfisk 

Grönviken 1—2 
Nor 1-2 

Taxerades 

Taxerades 

Togs upp 

Resolution 
Taxerades 

Avradsbrev 

Resolution 

Jb 1815. II. GOO aa:14 (ÖLA). 
Jb för Jtl län 1815. I G III aa:13 (ÖLA). 
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När det gäller fisket vid Revsundssjöns utlopp ansåg "jordrannsakningsnämn-

den" i juli 1775 att två personer från Åhn skulle få "behålla" hela fisket i Gimån 

ned till nedre Bodsjön mot 1 dir 20 öre smt jämte 1/2 lisp torrfisk i avrad. År 1779 

träffades dock en överenskommelse mellan Åhns och Mordvikens byamän, vari
genom de senare fick disponera hälften av fisket mot halva taxan (Persson 1927). 

2.4.1.3.4.2 Förekommande fiskarter 

Siken intar det största utrymmet i 1700-talets reseberättelser. Hülphers skrev t ex, 

att det fångades mycket av detta fiskslag i Locknesjön. 
Det är mycket intressant att notera, att, enligt Burman (1799), sik hade över

förts från Ljungån-Ansjöåns vattensystem till sjöar inom ett vattendrag, som av
rinner mot Indalsälven. Det är viktigt att veta, att det förekom inplanteringar av 
detta slag, mot bakgrunden av att flera rödingstammar synes ha försvunnit unge

fär vid samma tid. 
I Burmans resebeskrivningar från omkring år 1800 tycker jag att just upp

gifterna om de dåtida rödingförekomsterna hör till de intressantare (1798, s 100): 

"Rörbergs Rören är ljusgrå öfver ryggen; buken gul och hvit, fnorna brandgula; 
är bredare och tjockare emot dess längd än annan rör; man har fått den till 10,15 
ja! 20 u vigt. I Lockne Sjön finnes samma slag, af lika vigt, men något långlagdare 
och hvitare i färgen. Rörbergsfisket infaller Helonmässotiden; /en annor skrift 
säger: Iul-tiden, som dock är mindre troligt/. Rör tager glupskt krok; fångas äl-
jestt med kastnät". 

Det fanns dessutom röding i Rötjärn (Rörtjärn ?), 1 1/4 mil SV om Ansjö by. I 
Rörsjön fanns ett slag röding, vit i köttet, samt en annan sort med rött kött. Den 
såg "nästan ut som öring, blek utanpå till färgen", skrev Burman (1799, s 106). 

Enligt Hülphers (1775) fanns det braxen inom Håsjö sn. I Balsjön, skrev Bur
man (1799, s 106), hade "1 hemman i By och 2 i Håsjö havart tredje år Braxenfis-

ke". Denna säregna förekomst av braxen inom Ljungåns vattensystem finns där 
än i dag — d v s år 1977. 

När det gäller övriga fiskslag talas år 1787 om att det i Gimdalen och Drogsjön 
fanns något gädda, mört, abborre och sik (Staaf 1961, s 41 f) och att det i den fis
krika Håvdsjön förekom öring, småsik (bottensik), id, harr, gädda, mört, abborre, 
ål och löja (Burman 1798). 

2.4.1.3.4.3 Fiskets bedrivande 

Tidfiskena tilldrog sig det största intresset. Märlingsåns tidfiske i Revsund är t ex 
omtalat redan år 1436. Det var föremål för tvist på 1620-talet. Bromé (1945, s 24) 
skriver: 

"att antagligen var detta fiske synnerligen givande, ty eljest kan man knappast 
förklara, att hackåsbönderna försvarade sin rätt till det ifrågavarande fisket, dit de 
för övrigt hade omkring fyra mil att fardas efter obanade och besvärliga stigar". 

Gimdalens Vaktfiske bestod av ett stängsel av nät i ån innanför vilken siken 
ljustrades vid Helgonmässotid. Den erhållna siken ansågs vara mager. Gimdals-
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fisket var egentligen uppdelat på två fisken — ett övre mellan Grötingen och Id-

sjön samt ett nedre vid Gimåns utflöde ur sistnämnda sjö. Det förra hade 

"innan det kom under Gimdalsnybyggena, räntat 1 tunna saltad sik samt några 
pund torr-gäddor och färsk sik; det senare 1/4 tunna saltad sik och 1 Lll torr
gäddor". 

Vadströmmens sikfiske i Gimån bedrevs med mjärdar. Fisktillgången sades där 
ha minskat "under senare år". Fångsten beräknades år 1787 ej komma att ge mer 
än till nödigt husbehov för innehavarna av Ljungå nybygge (Staaf 1961, s 41 f)-

Bland traktens välkända tidfisken nämnde Burman (1799) Backnorets fiske un

der Revsunds Prästbord och att det fanns två fiskhus i Forsaåns två utloppsgre

nar. 
När det gäller övrigt fiske rapporterades i 1764 års länsmansrapport från 

Ragunda länsmansdistrikt, inkluderande Håsjö och Hällesjö socknar, att man 
band och lagade fiskredskap i januari och februari månader. Just i dessa socknar 
sades man ha "ymnog tilgång på fiskesiöar", ur vilka det under våren mest fiska
des till husbehov. Somliga år hade man några lispund torra gäddor till avsalu. 

Inom Revsunds länsmansdistrikt (Revsund, Sundsjö, Bräcke, Bodsjö) band och 
lagade karlarna not och nät i januari och februari månader. Fiske bedrevs sedan i 
juni och december. Från Brunflo länsmansdistrikt rapporterades att Lockne och 
Näs sockenmän band nät och not på ledig tid. De bedrev sikfiske "til något kok" 
här och där i Locknesjön under hela året (Wickman 1968, s 52 ff och 118 ff). 

Burman (1799, s 106) såg ortsborna dra "långnot" i Ansjö. Man drog mot land 
eller tog in noten i båt. År 1802 noterade han (s 117 f), att det 

"I Räfsund brukas mycket mählar, som äro ett slags små tenor, af trä. Katissor 
bestå av (sprötar) störar och sättas ut med något slags stängsel å ömse sidor. Räf-
sunds pastorats-boer förse Härnösands stad vintertiden med färsk fisk ". 

2.4,1.3.5 Speciellt om pärlflsket 

I början av 1600-talet intensifierades pärlfisket i hela Europa.731 Sverige påbjöd 
Karl IX att de norrländska älvarna noga skulle rannsakas på pärlor, och att varje 
bonde skulle lämna 100 skal (flodpärlmusslor) till fogden. Musslorna skulle oöpp

nade läggas i en kista och skickas till Stockholm (Person 1936, s 87 f). 
Vid århundrades slut sköt intresset för pärlfiske stark fart både hos kronan och 

den svenska allmogen. Efter kontinentalt mönster förklarade då Karl XI pärlfis
ket i riket som regale i ett "kungligt Plakat" av den 19 maj 1691. Handel med pär
lor fick i fortsättningen endast bedrivas av speciellt förordnade befallningshavan-
den (von Stiernmann 1766). År 1692 rapporterades inköp av pärlor bla från 
Bräcke och Klövsjö socknar (Rosander 1967, s 111 fl). 

Pärlfisket fick utövas fritt åren 1723—1731 men drogs det sistnämnda året in 
till kronan (Malmer 1742). En avsevärd statlig administrationsapparat byggdes 
upp. För Västerbottens- och Västernorrlands-distrikten tillsattes en pärlfiskein-

73 Framförallt Mellaneuropas och de brittiska öarnas rinnande vattendrag hyste goda bestånd 
av flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera LINNÉ). En annan närstående art levde i de syd
västra delarna av Europa. Pärlorna var synnerligen på modet under 1500-talets senare del och 
långt fram i tiden. 
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spektör vid namn Edin. Fisket gav emellertid överallt dåligt utbyte for kronan. År 

1740 redovisade Edin pärlor, vilka värderades till 340 dir, medan utgifterna sam

tidigt uppgick till 405 dir. Även under de följande två åren gav fisket underskott. 
Edin avgick från sin tjänst och fisket lades ned (Rosander 1967, s 114 f). 

Gisler skrev (1762) att det i Medelpad fanns pärlmusslor "mest i var socken" 
och att pärlfisket i Borgsjö sn varit det bästa. Därifrån berättas att pärlinspekto-
ren Bergström åren 1741 och 1742 hade låtit bygga fördämningar i socknens rika 
pärlåar. Han lät sitt manskap plocka upp alla musslor i de torrlagda vattendragen 

"så att flera lass låg tillsammans". Restbestånden skadades därefter enligt Gisler 

kraftigt under torra somrar då bäckarna torrlades, eftersom fördämningarna läm

nats kvar obrutna. 
Nordenström (1769—) noterade, att det fanns pärlmusslor i en del av bivatten-

dragen inom Stöde sn. Han nämnde särskilt "wid Pal-sjön". Hülphers skrev 1771 
att det i Stöde sn fanns något pärlmusslor i Palsjön. I Torps sn togs ibland pärl
musslor i Gimån, Getterån och Råggån. I Borgsjö sn nämner han Getterån, Har-

rån och Dysjöån såsom musselförande. 
Det fanns pärlmusslor i "Miäl- och Inån", som rann till Holmsjön i Haverö sn. 

I sin beskrivning över Jämtlands län år 1775 skrev Hülphers att pärlor förr i tiden 
hade blivit tagna "här i negden emot Hafwerö sidan, men fås nu inga". 

Pärlfisket frisläpptes åter av myndigheterna under 1770-talet. Vid 1800-talets 
början föll priserna på pärlor i hela Europa, varefter pärlfisket praktiskt taget upp
hörde i Sverige. Bestånden var f ö i allt väsentligt skövlade. 

Det är inte överraskande att notera, att pärlmusselbestånden nu under 1900-

talet är synnerligen rudimentära. 

2.5 Mjölkvarnar, linskäktar, valk- och stampkvarnar 

I HL sägs, att om ett kvarnställe låg mellan två gårdar eller byar, skulle vardera 
ha hälften därav. Fanns flera kvarnställen i en by skulle envar äga lika mycket 
som han ägde lott i byn.74 

Åtskilliga medeltida brev från Jämtland handlar om inköp och försäljning av 
kvarnplats. De äldsta uppgifterna av detta slag härstammar från åren 1372 och 
1386. Ahnlund (1948, s 437) konstaterar för Jämtlands och Härjedalens del, att 

det till varje gård helst skulle höra en kvarn, men att dessa anläggningar oftast 

drevs i sambruk grannar emellan. 
Från Medelpad finns liknande handlingar bevarade, varav den äldsta synes 

vara ett dombrev rörande ett kvarnställe i Rännöån, Tuna sn, avfattat år 1388 
(Hellbom 1972, s 58). 

År 1625 infördes en kvarntull för beskattning av konsumtionen (Generalstaben 
1936, s 58). Inom Medelpad upprättades samma år en kvarntullängd, se bilaga 3. 
Enligt denna förteckning fanns ca 220 beskattningsbara kvarnar inom Ljungans 

del av Medelpad exklusive Holms sn. Inga av dessa gick under beteckningen 
odalkvarnar eller tullkvarnar. De flesta var skvaltkvarnar, som endast drevs 

74 "Kvarnrätt". Kulturhistoriskt lexikon, s 547. 
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Fig. 24. Skvaltkvarn i Karrsjöån, Medelpad, uppritad år 1911 (Efter Näslund 1937, fig. 
72). 

någon eller några månader per år under vår och höst då vattenföringen så tillät. 
Kvarnlängden lämnar inga uppgifter om var kvarnarna var belägna. Man torde 
dock kunna utgå från att byamännen så långt som möjligt byggde sina an
läggningar nära gårdarna. Med hänsyn till fallhöjdernas belägenhet i bäckarna, 
borde de bästa kvarnställena legat strax uppströms den punkt där respektive bäck 
lämnade skogshöjderna och rann in på platålandskapet nere vid älven. 

De befintliga källorna är i intet fall så detaljerade, att jag kunnat bilda mig en 
entydig uppfattning om de äldsta vattenverkens konstruktion. Enligt Åberg 
(1962) har det funnits vattendrivna mjölkvarnar i vårt land redan på 1100-talet. 
Dessa anläggningar drevs med snedställda skövlar anbringade på en vertikal 
träaxel. 

"Vattnet, som strömmade genom en kort ränna, verkade på skovlarna genom stöt 
och satte axeln i rotation. Dessa skvalthjul — som de kallades i en stor del av vårt 
land — drev den övre av de båda kvarnstenarna i kvarnhuset, som vanligen var 
byggt mitt över vattendraget eller forsen. Det förekom också att man från upp
dämda sjöar ledde vattnet i långa trärännor till sk valthjulet. Vattentillförseln kun
de regleras med höj- och sänkbara luckor i rännan och med dammluckor. Oftast 
kunde skvalthjulet med sin axel höjas och sänkas med ett 'lättverk' för att reglera 
avståndet mellan stenarna under målning". 

Denna beskrivning stämmer tämligen exakt med de mycket fåtaliga rester efter 
skvaltkvarnar, som man ännu idag kan påträffa ute längs Ljungans bivattendrag. 
Se f ö figur 24. 

Man undvek att bygga i större vattendrag, eftersom det där riskerades, att an
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läggningarna fördes bort vid häftiga flöden. I de minsta vattendragen var å andra 

sidan sett vattenföringen så ringa, att man tvingades bygga spardammar för vatt

net. 

De övre delarna av bäckar och åar hade varit i stort sett outbyggda före 1600-
talets finnkolonisation. Av 1625 års kvarnlängd framgår att redan då fanns ett ej 
obetydligt antal kvarnar uppe vid finntorpen. Lantmätaren Tresk redovisar f ö år 
1639 kvarnställen vid alla de nya finnkolonaten. En bäckkvarn kunde mala 
1/2—1 t:a per dygn76 och gick för det mesta 1 månad per år (se bilaga 3). Det är 

sannolikt, att det fanns mer än en kvarn vid större fìnntorp. 
I länsmansrapporterna (Wickman 1968, s 52 ff och 118 fï) från 1760-talet 

finns en del intressanta uppgifter om kvarndriften. Från Haverö sn berättas såle
des, att man normalt började mala sin brödsäd i oktober månad. I socknen fanns 
visserligen ansenliga sjöar, men strömmarna var i allmänhet inte av den beskaf
fenheten, att böndernas skvaltkvarnar kunde gå hela vintern. 

I Torps sn talas om målning i april månad. I Tuna malde man i oktober och 
"ansar qwarn" i maj månad. Njurunda sockenbor malde mjöl till husbehov i april 

och oktober månader. 
Från Ragunda länsmansdistrikt, inkluderande Håsjö och Hällesjö socknar, 

berättas om målning i början av maj månad och i december, medan man från 
Revsunds länsmansdistrikt (Revsund, Sundsjö, Bräcke och Bodsjö) talar om mål
ning i september. I Bergs sn brukade man bl a i oktober mala på sina små bäck-
kvarnar, "som de nyttjade höst och vår". I Oviken skedde målning i november 

månad. 
I beskrivningen över Stöde sn vid 1700-talets mitt noterade Nordenström att det 

rått vattenbrist för socknens kvarnar bl a under höstarna 1748, 1749 och 1766. 
Den största nyttan med socknens många bivattendrag, skrev han, var att de kun
de användas för drift av skvaltkvarnar och enbladiga sågverk. 

Bestämmelserna om kvarnar i byggningabalken i 1734 års lag vilade på den 
grundsatsen, att vattenverk ej fick förorsaka skada på annans egendom. 1734 års 
lag föreskrev dessutom ett ovillkorligt förbud mot byggande i kungsådra (Åberg 
1962, s 89). Man frågar sig hur dessa bestämmelser efterlevdes i praktiken, när 
man läser om att två hemmansägare från Fagerviken i början av 1740-talet bygg
de en sågdamm och en kvarn över praktiskt taget hela Körbergsforsen, Gimån, 
med en ränna från sågdammen, byggd tvärs igenom Gimeå ålhusdamm till kvarn

huset, utan att höra fiskets ägare (Palm 1934, s 54 fï). 
Andra gånger kunde kungsådrebegreppet utvidgas, vilket 1764 års syn i Mat-

forsen ger exempel på. Där låg vid denna tid fem stycken små skvaltkvarnar — se 
figur 16 — "i en sträckning anlagda med sina hoar på änden av en hälla utanför 
Norrfors vrakhus, varifrån de ledde vatten till kvarnarna vid högre vattenföring". 
Kvarnarnas ägare kunde inte ha rättighet att med dessa anläggningar hindra den 

76 3. provinskontorets konvolut 128:1 (KK) och Vn landskontor. Handl ang såg- och mjölkvar
nar i Vn län. G IX: 1 (HLA). 
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aktuella älvrensningen, ansåg man. Myndigheterna vägrade att bidra med medel 

för kvarnarnas flyttning — detta fick ägarna svara för själva efter älvrensningar
nas fullbordande. Landshövdingen föreslog att de eventuellt kunde bygga sig en 

hjulkvarn i stället.77 Ett par år senare konstaterades att skvaltkvarnarnas ägare 

vägrat att ta bort sina anläggningar ur forsen. På ett eller annat sätt försvann de 
emellertid under 1760-talet. 

I 1766 års fiskeristadga föreskrevs den viktiga bestämmelsen att varje damm, 
oberoende av tiden för deras tillkomst, skulle vara försedd med en bottenlucka för 
fiskens framkomst (Wikland 1964, s 37). Man vet ej i vilken omfattning dammar 
erfordrades för kvarnarna i Ljungan på 1700-talet. I det relativt fåtaliga uppgifts
materialet talas emellertid, som nyss sagts, om en "kvarnhusdamm" för Matfor

sens fem skvaltkvarnar och om en kvarndamm i den mellersta älvgrenen vid sjön 

Häverns utlopp. Dessutom finns uppgifter som tyder på att man hade spardam-
mar i lämpliga sjöar. 

Enligt upprättade förteckningar fanns det några år in på 1800-talet över 1.000 
kvarnar och verk av olika slag inom Ljungans nederbördsområde (se s 215 ff). 
Allt talar för att mängden sådana anläggningar var lika stor under 1700-talets se

nare del. 
När det gäller Jämtlands del av nederbördsområdet, redovisar Calwagen 

(1770) en karta över Bodsjö sn med 27 st mjölkvarnar och en sågkvarn inritade. 

Se figur 25. Hülphers redovisade ungefar samtidigt bl a följande uppgifter om 
Bodsjö sn: 

Antal kronohemman 3 5/36 
Antal skattehemman 5 23/24 
Summa hemman 9 67/72 

Antal rökar 18 
Antal "personer" ( 1749) 173 
Antal "personer" ( 1766) 244 
Antal "personer" (1769) 234 

Uppenbarligen fanns det mer än en kvarn per "rök" och mer än en kvarn per 
10 "personer" inom Bodsjö sn. 

För några andra Jämtlands-socknar var motsvarande siffror (Hülphers 1775): 

Socken Summa hemman Antal rökar Antal "personer" 
1769 

Klövsjö 
Rätan 

Revsund 
Sundsjö 
B räcke 
Brunflo 
Berg 

20 13/24 
13 4/9 
6 13/36 

39 57/72 
35 4/9 
4 2/3 
8 37/72 

43 
26 
16 
18 
92 
84* 
14 

591 
384 
216 
778 
971 
297 
272 

*Jämte 3 nybyggen 

77 Vn landskansli. E XXII C:1 (HLA). 
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M j ö l k v a r n  

» S å g k v a r n  

l O K m  
Fig. 25. Mjöl- och sågkvarnar 
uppströms Herrevadsströmmen 
i Gimån år 1770 (Efter Calwa-
gen). 

Skulle antalet kvarnar stå i samma relation till antalet hemman, rökar eller per
soner som i Bodsjö sn, skulle kvarnantalet således ha varit mycket betydande. 

Det fanns, åtminstone fr o m 1700-talet, en del andra typer av vattendrivna 

verk, knutna till jordbruket. 
Omkring år 1700 hade en person konstruerat en vattendriven linhammare, vil

ken användes vid linbråkning. Av sådana fanns år 1764 ett 20-tal inom Ljungans 

nederbördsområde, varav ca hälften i Borgsjö sn och de övriga fördelade inom 
kustsocknarna och med någon enstaka i inlandet tom Bergs sn (Medelius 1968, s 
25 ff). Det förekom även vattendrivna vadmalsstampar. 

I länsmansrapporterna talas om att det fanns en linhammare i Ånge och en förfallen dylik i Bol-
tjärn. Måns Jönsson i Ede hade haft en liknande anläggning, men den hade flutit bort tillsammans 
med en kvarndamm. I Näsets och Sillre byar fanns tre användbara linhammare i vardera byn. 
Inom Haverö sn fanns en linhammare i Kölsillre by. Bönderna i Tuna sn nyttjade vattenhammare 
på en del ställen, där det fanns lämpliga vattenfall. Skedlo, Stångom och Maj byar i Njurunda hade 
vattendrivna linhammare. I de övriga byarna inom denna socken redde man fortfarande sitt lin 
med handklubba. Varken inom Ragunda eller inom Revsunds länsmansdistrikt fanns det några 
vattendrivna linhammare. "Capitain Rickman i Bergs sn hade emellertid inrättat en linbråka som 
gick med vatten och i Ovikens sn fanns två "wattustampar" (Wickman 1968, s 52 ff och 118 ff). De 
sistnämnda anläggningarna låg troligen utanför Ljungans nederbördsområde. 

82 



År 1774 omtalas Vålbackens stampkvarn i Lockne sn och 1781 en "valk- och stampkvarn" belä
gen i nedre Gimån och tillhörig en Sundsvalls-borgare. I 1795 års jb för Njurunda sn talas om att 
två stycken valk- och stampkvarnar "låg utan ränta". 

2.6 Sågkvarnar och begynnande sågverksindustri 

2.6.1 Allmänt 

Den första sågkvarn som byggdes inom Ljungans nederbördsområde bör ha varit 

den "kronans sågkvarn", vilken började uppföras år 1573 i Stångån vid Ovansjö i 

Njurunda sn. 

År 1574 stod sågen och dess damm färdig vid Ovansjö. Var bonde hade "till hjälp och eljest till 
byggning" levererat en stock, eller efter mantalet summa 751 stockar. Allt detta virke hade åtgått 
till byggnationerna, inklusive dammar. Detta och den fortsatta utvecklingen har skildrats av Nord
lander (1934, s 78—91), som berättar, att Medelpads-bönderna under de flesta åren lyckades lösa 
sig från skyldigheter gällande Ovansjö-sågen med hjälp av pengar eller genom att utgöra vissa 
mängder sågebräder — var nu dessa tillverkades. De kan naturligtvis tänkas ha varit handbilade, 
vilket ännu var det vanligaste sättet att tillverka bräder på. 

Kronan började år 1621 "mestadels landet oveterligt" att bygga en ny såg på samma impopulä
ra plats som tidigare, d v s vid Stångån. Bönderna arrenderade nu sågen, och den ersattes härefter 
av en fast post i räkenskaperna, där den kallades "Vinterkörslan". 

Det finns inga andra uppgifter varken från 1500- eller 1600-talen rörande såg
verk, än de som gäller Ovansjö-sågen. Omkring år 1695 började trävaruhandel 
emellertid drivas i liten skala i Sundsvall. Efter freden i Risjwijk år 1697 fick den 
norrländska träexporten till England viss betydelse. Den gick i huvudsak över 

Gävle. 
De flesta norrlandssågarna var omkring år 1700 förlagda till kustområdet. En

dast i Ångermanland förekom inlandssågar (Wik 1950). Medelpads till en början 

klara "efterblivenhet" på virkeshandelns område hade delvis sin grund i, att Mat

forsen i Ljungan och Eds- eller Gedungsforsen i Indalsälven effektivt stoppade 
kommunikationerna.78 Säkerligen hade emellertid sundsvallsborgarnas ringa 
initiativförmåga och dåliga kontakter med den kringliggande landsbygden kraf

tigt bidragit till förhållandena. 
Ett kungl brev av den 23 februari 1739 om finbladiga sågverk blev av stor bety

delse för trävaruhanteringen.79 

De fina sågbladen utgjorde en teknisk förbättring — införd från Holland — som 

vanns genom att man placerade flera sågklingor i en och samma ram. De enbladi-
ga, äldre sågarna kallades grovbladiga. Fördelarna med de finbladiga sågarna 
bestod i första hand i att de förbrukade mindre virke och gav högre kvalitet på 
produkten. De finbladiga kunde dessutom såga 40 stockar per dag, vilket var 3—4 
gånger så mycket som de grovbladiga kunde prestera.79 

78 År 1705 uppges Indalsälven ha varit nödtorftigt flottbar till Gedungsforsen. Den vid älvmyn
ningen belägna Berge lastageplats omtalas första gången detta år. 

79 Bucht 1945; Wik 1950, s 78; Nordquist 1959, s 317 ff. 
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I och med att de finbladiga sågverken började erhålla vissa privilegier, förlora

de järnbruken efter hand sitt tillfälliga monopol på skogarna — mera härom sena

re. Myndigheterna ålades att trygga brädhandeln mot kolning och att medverka 

till att undanröja flottningshinder för de större verken (Bucht 1945). 

De sågverk, som fanns inom Ljungans nederbördsområde omkring år 1770 
och år 1800 har med skilda markeringar redovisats på kartan,26. Dessa an
läggningar var som synes tämligen jämnt fördelade kring de etablerade byarna 
och användes i allt väsentligt för husbehovssågning. Ofta utnyttjades förvånans
värt små bäckar som drivkälla och då sannolikt som regel i förening med en reg
leringsdamm i någon uppströms belägen, mindre sjö. Kartan baseras på uppgifter 

som sammanställts ur ett mycket stort antal källor. Jag förfogar över ett mer eller 

mindre omfattande källmaterial om varje redovisad anläggning. Tyvärr medger ej 

utrymmet att detaljerna redovisas. 

Sågverkens expansion inom Ljungans nederbördsområde i slutet av 1700-talet 
redovisas i tabell 8. 

I Norrland fanns vid 1700-talets slut ca 50 finbladiga sågverk. Av dessa låg 10 
i Medelpad och ett i Jämtland, Ljungå (Wik 1950, s 79). Av de finbladiga i Medel

pad återfanns Matfors, Navarå och Fagerviks inom Ljungans nederbördsområde. 

2.6.2 Övre Gimån 

Sågverksnäringen (salusågningen) varunder 1700-talet mera livskraftig inom Gim-

åns än inom egentliga Ljungans nederbördsområde — se figur 25. Detta berodde 
delvis på att flottningen praktiskt taget omöjliggjordes i huvudälven p g a de 
många laxfiskena. Det virke som producerades uppe vid Gimån kunde däremot 
fraktas den relativt korta landvägen till Indalsälven (nedom Gedungsforsen) och 

därifrån flottas ned till kusten. 
Följande såganläggningar anlades inom Gimåns nederbördsområde under 

1700-talets första år:81 

81 Kronof Medelp fögderi. Näringar allm 1755-1881. GXVIII:2 (HLA); Handl ang såg-och 
mjölkvarnar i Vn län. Vn landskontor. GIX:1 HLA). 

Fig. 26. Sågkvarnar och finbladiga sågverk som kunnat lokaliseras mer eller mindre 
säkert inom Ljungans nederbördsområde för åren 1770 och 1800. De större sågverken 
(exportsågverk) har namngivits. Koncentrationen till Gimån-systemet av denna typ av an
läggningar berodde på att det sågade virket kunde transporteras vidare på den närbelägna 
Indalsälven. I Ljungan hindrades flottningen av alla de fasta fiskebyggnaderna fr o m 
Matfors och nedströms åt (Kartan är sammanställd ur ett stort antal källor). 

Fig. 26. Water-driven sawmills and modern sawmills which it has been possible to locate 
more or less certainly in the Ljungan catchment area for the years 1770 and 1800. The 
big sawmills (export sawmills) have been mentioned by name. The concentration of this 
type of installation in the Gimån River system was due to the fact that the timber 
could be transported onwards by the nearby Indal River. In the Ljungan, timber-floating 
was obstructed by all the permanent fish traps down stream from Matforsen. 
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Sågens namn och belägenhet Uppförd av Uppförd år 

Österströms grovbladiga såg Rådman Franzén i Sundsvall 1700 
i Östbyån 
Sunnansjö grovbladiga såg i Rådman Franzén i Sundsvall 1704 
Sunnansjöån 

I maj 1723 träffades en överenskommelse mellan en sundsvallsborgare, Nils 

Gullriksson-Lundberg, och bönder i Byn och Sandhöjden, Hällesjö sn. Det gällde 
en tillämnad såg i Ljungån, vilken enligt Westerlund (1940) skulle ha varit belägen 
längre uppströms i Ljungån än den senare så välkända "Ljungåsågen". Enligt 
kontrakten skulle "all den skog som tjänlig finnes" höra under sågen mot ett ve
derlag av 3 t:r salt — det första större skogsköpet i ådalen ? Skogsägarna utföste 

sig att se till att ingen annan skulle få hugga i trakten. Enligt Carlgren (1926) 

byggde bönderna sågen år 1723 och borgaren höll därvid "järnredskapen". Det 

anses att sågtimmer flottades i Gimån till den nyanlagda sågen.82'83 

År 1729 lät borgaren Sivert Bistedt från Sundsvall bygga vad man därefter kal-

Tab. 8. Antalet salu- och husbehovssågar inom Ljungans nederbördsområde under årtiondena 
kring år 1800 uppdelade på respektive socknar. 

Socken År 
1770 1770-talet 1780-talet 1790-talet 

År 
1800 

Njurunda 2 3 3 4 5 
Tuna 2 4 10 11 12 
Attmar 6 8 11 8 8 
Selånger 1 1 2 2 2 
Stöde 8 14 17 17 18 
Torp 5 11 16 20 24 
Borgsjö 4 5 8 10 11 
Haverö 3 3 3 3 4 
Rätan 1 1 1 1 1 
Klövsjö 1 2 2 2 2 
Berg - 1 1 1 1 

Holm 3 3 6 7 7 
Håsjö - - 3 3 3 
Hällesjö 1 1 2 4 4 
Bräcke 1 1 2 2 2 
Sundsjö 1 1 1 1 2 
Revsund 2 2 3 3 4 
Lockne 3 5 5 5 5 
Bod sjö 1 2 3 4 5 
Brunflo - - - 1 2 

Summa 45 68 99 109 122 

82 Westerlund, jan 1940; Ahnlund, II, 1921, s 235 ff; Caselli 1959. 
83 Enligt Handl ang såg- och mjölkvarnar i Vn län, Vn landskontor GIX:1 (HLA), anlades sågen 

först år 1734. 
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lade Fagerviks grovbladiga såg vid strömmen mellan Holmsjön och Leringen, den 

s k Körbergs- eller Fagerviksforsen.81,84 

Dåvarande ägarna till det gamla sågstället vid Ljungån, rådmännen i Sundsvall 

Lars Lund och Eric Harvelin, begärde år 1750 tillstånd att få uppfora ett fin-

bladigt sågverk — Ljungans första — på platsen. Vid syn konstaterades, att såg
stället låg drygt nio mil från Graninge bruk — vars intressen således knappast kun

de förnärmas. Inom området fanns gott om timmerskog. Ljungå flnbladiga såg
verk uppfördes därefter år 1753 och var länge det enda flnbladiga sågverket i 

Jämtland.85 

Från Berge lastageplats vid Indalsälvens mynning och från Sundsvall utgick år

ligen sammanlagt mellan 2.000 och 2.500 tolfter halvbottenbräder. Däri ingick 
produktionen från Ljungå uppgående till ca 1.300—1.500 tolfter per år. Det sist

nämnda virket hade först flottats över Holmsjön och därefter gått på lastvagnar 
över vattendelaren till Indalsälven, på vilket vattendrag virket flottats ned till Ber
ge lastageplats. Utöver Ljungå-virket fördes virke till denna lastageplats främst 

från Sillre sågverk vid Indalsälven (Ahnlund II, 1921, s 235 fï). 
År 1766 hade det hållits häradsrättsundersökning rörande anläggandet av yt

terligare en exportsåg i övre Gimån — "Ludvigsbergs flnbladiga såg" — på en 
plats belägen vid Hiåns inflöde. Något tillstånd för anläggandet erhölls dock ej 
förrän år 1774. Sågen kom att ligga ungefar åtta mil från Berge lastageplats och 

lika långt från Sundsvall.86 

Ägaren till Fagervikssågen, uppförd år 1763, begärde att få driva även en äldre 

anläggning vid motsatt strand. Den gamla sågen sades år 1774 ha god timmerför
sörjning från Norr- och Sörleringens byar i Torps sn samt från Fagerviks och 
Sunnansjö byar i "Holms Capellag". I ett utslag i juni 1778 tillstyrkte KB an
sökan och motiverade detta med att byamännen behövde få sitt husbehovsvirke 

försågat.81,84 

Fale Burman (1799, s 106) skrev att man hade börjat såga bräder i Kälarne 

"först för 30 år sedan", dvs omkring år 1769. Dessförinnan, skrev Burman, 

brändes skogarna för erhållande av bete eller utnyttjades de för jakt. 

Omkring år 1778 anlade Östby byamän en ny såg vid Österström och de er
höll rätt till 200 tolfters tillverkning.87'88 Denna såg var därefter i flera år Ljungans 
största näst Ljungå. Vid Fagervik fick man rätt att tillverka 60 tolfter halvbot
tenbräder årligen för avsalu (Westerlund, mars 1940). 

Protokollet från en undersökning87 rörande Österströmssågen i juli 1787 är in-

81 Kronof Medelp fögderi. Näringar allm 1755-1881. GXVIII:2 (HLA); Handl ang såg- och 
mjölkvarnar i Vn län. Vn landskontor. GIX:1 HLA). 

84 Näslund 1937, s 190 f. 
85 Ahnlund, II, 1921, s 235 ff; Wickman 1962; samt källa 81. 
86 Ahnlund, I, 1921, s 253 ff; Ahnlund, II, 1921, s 235 ff. 
87 Källa 81 och Vn läns handlingar nr 2/12 1808, nr 233 (KK). 
88 Franzéns såg vid Österström hade förvärvats av Jacob Polack i Sundsvall omkring år 1740. 

Han anlade ett nytt sågverk vid Österström vilket dock brann ned redan under det följande året. 
Anläggningen återuppbyggdes för att åter förstöras av vådeld omkring år 1770. Polacks dotter sål
de så "järnredskapen" till Östby byamän för 500 daler kopparmynt. Byamännen återuppförde 
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tressant. Det framgår att handelsmannen Magnus Huss från Sundsvall stod som 
sökande för en husbehovs- och avsalusåg. Huss hade under föregående månad 

träffat avtal med Östby byamän om deras sågställe, varvid han förbundit sig att 

iordningsställa sågen inom ett år. Östbybönderna erhöll rätt till viss egen för-
sågning samt förhandslöfte om vintertransporterna av brädor till Indalsälven. 
Vikens och Fagervikens byamän lovade samtidigt att leverera sågtimmer vid 

Holmsjön till fastställda priser. 
Vid besiktningen i "Östbyqwarnå" talades om "lemningar efter fiere sågbygg-

nader, som therstädes fordom varit anlagde, men genom wåd-eld blifwit förstör
de". Huss ville bygga damm för den nya sågen på samma ställe, där den gamla 

legat. Själva såghuset skulle ligga nere vid Holmsjön och skulle förbindas med 

dammen med hjälp av en 54 m lång ränna. Uppe vid sjön Ottern fanns en gammal 

regleringsdamm, vilken nu skulle återuppbyggas, 36 m lång. Enligt avtalet med 
byamännen skulle Huss ha rätt att dämma upp sjön Ottern — dock ej från mid

sommartid och tills slåttern bärgats kring sjön. 
Vid beräkning av skogstillgångarna noterades att Fagervikens byamän med 

sina 4.200 tunnland borde kunna leverera 50 timmerträd per år och Vike byamän 
från sitt södra skogsskifte om 5.600 tunnland 50 träd per år. De sistnämnda 
behövde skogen från sitt norra skogsskifte för den egna sågen. Ovannämnda 
sågtimmer ansågs kunna ge sammanlagt 70 tolfter halvbottenbräder årligen. Ge
nom "frihandel" ansåg sig Huss kunna skaffa så mycket sågtimmer, att totalpro
duktionen vid sågverket skulle kunna uppbringas till 100 tolfter per år. Anlägg
ningen tillstaddes av myndigheterna. Sex års skattefrihet erhölls. 

I juli 1789 hade en beskrivning upprättats över Ljungå sågverk i samband med 
att det skattlades. En damm fanns uppförd över hela Ljungån med sluss för över
skottsvatten. Såghuset låg mitt för nybyggets åker och hade två ramar om åtta 
blad. Vid samma damm låg en liten husbehovskvarn något uppströms sågen vid 

vänster strand.89 

Den 17 april 1795 skrevs kontrakt med fyra hemmansägare i Gimdalen an

gående virkesförsäljning till ett sågverk "som höll på att uppföras" i Måsjöforsen i 
övre Gimån (Westerlund, mars 1940). Detta sågställe blev emellertid aldrig be
byggt. 

Ljungåsågen var vid 1700-talets slut den största inom Ljungans nederbörds

område. Sågningsrätten uppgick till 1.500 tolfter per år och den årliga skatten 
var 65 tolfter bräder.81 Produktionen nådde enligt uppgifter framtagna av Casselli 
(1959) följande storleksordning: 

sågen och erlade årligen 2 daler 21 öre 8 penningar silvermynt i skatt tills de tvingades att lägga ned 
densamma år 1785 (Vn läns handl nr 2/12 1808, nr 233. KK). 

81 Kronof Medelp fögderi. Näringar allm 1755—1881. GXVIII:2 (HLA); Handl ang såg- och 
mjölkvarnar i Vn län. Vn landskontro. GIX:1 HLA). 

89 Låda: Ansjöån-Ljungån, Hovdsjöån (Mo, fl). 
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Period Produktion Anteckningar 

1785-1790 
1791-1800 
1801-1810 
1811-1820 

41.830 st bräder 
75.353 
48.536 3 

1 år saknas 

60.667 

Som framgår av föregående text, har jag först och främst redovisat de tidigast 
kända husbehovs- och köpmanssågarna. Därefter har jag koncentrerat redovis
ningen till de mera betydande salusågarna. Kartan, figur 25, visar att det fanns 
åtskilliga småsågverk utöver de som särskilt omnämnts i texten. 

2.6.3 Ljungan och nedre Gimån 

Handelsmannen Jonas Genberg köpte år 1712 "hälften i Matforssågen" av sin 

kollega Jonas Molin (Ahnlund I, 1921, s 236). Detta är den äldsta uppgiften 

rörande sågverksnäringen inom den egentliga Ljungans nederbördsområde bort
sett från de gamla uppgifterna om kronosågen vid Ovansjö. Matforssågen låg i 
ruiner år 1725. 

År 1714 uppförde en av Sundsvalls rådmän "Skedviks grovbladiga såg" i Sör-

forsån, Attmars sn. Tjugo år senare träffade Sundsvalls-borgaren Sivert Bistedt 
avtal med några bönder i Klöstre, Torps sn, enligt vilket Bistedt skulle anskaffa 

"fullkomligt sågrede" till böndernas nya såghus i Gim. De sistnämnda förband sig 
att leverera alla sågade bräder till Nedansjö i Stöde, där Bistedts foror skulle möta 
(Ahnlund II, 1921, s 235 ff). 

Det är av intresse att jämföra uppgifterna på min karta, figur 25, med detaljer 
ur Hülphers (1771) skildringar. Skogarna var vidsträckta i Njurunda sn, skrev 
Hülphers, och utnyttjades förutom för kolning även något för brädsågning och 
tjärbränning. I Tuna och Attmars socknar fanns några små sågkvarnar för husbe

hov. Man "avlät något bräder och trävirke". I Stöde hade mest var by sin såg-
kvarn till eget behov. Stödeborna bedrev någon försäljning av bräder, bjälkar och 

skeppsvirke, men hade svära transporter, som gjorde handeln föga lönande. I 
Torps sn hade skogen, ehuru vidsträckt, hittills ej givit några penninginkomster 
att tala om, eftersom avståndet till Sundsvall — 6 mil — gjorde transporterna för 
kostsamma. Tre små sågkvarnar låg enligt Hülphers i Gimån inom Torps sn, och 
dessutom hade en större sågbyggnad nyligen uppförts där. (till de tre mindre 
sågarna måste ha räknats Klöstre och Lillboda byamäns såg/-ar?/. Den "större 
sågbyggnaden" bör ha varit Ludvigsbergs såg, belägen uppe efter Gimån.) 

I Borgsjö sn skulle det enligt Hülphers ha funnits tre husbehovssågar nämligen 

Västanå, Borgsjöbyns och Näsets. (Hülphers nämner ej Ånge bys såg i Dysjövat-
tenån, för vilken tillstånd gavs år 1767. Detta kan betyda, att man uppskjutit an
läggandet något. Sågen fanns emellertid år 1796.) 

I Haverö sn hade man enligt Hülphers tre små husbehovssågar. (En av dessa, 
By-sågen, tillkom efter resolution år 1767. I socknen är två andra sågkvarnar 
kända sedan 1700-talet nämligen Vassnäs m fl byars sågkvarn, undersökning 
1792, och Vikens m fl byars sågkvarn, redovisad på karta 1765. Dessa två sist

89 



nämnda kan höra till de av Hülphers nämnda sågarna, eftersom uppgift saknas 

om när de tillkommit. Om Vikens såg sägs fö i källmaterial från år 1796, att 

sågen nyttjats sedan mycket lång tid tillbaka.) 

Enligt min sammanställning var antalet sågar inom medelpadsdelen av Ljung
ans nederbördsområde över 30 år 1770, att jämföras med av Hülphers angivna 
20. Skillnaden bör ha sin orsak i det förhållandet, att det vid denna tid förekom ett 
antal sågar, för vilka tillstånd ännu ej hade sökts, och som därför kan ha varit 
okända för Hülphers. Dessutom är det tänkbart, att någon av de sågar som lovgi-

vits eller för vilken syn hade hållits ännu ej hade kommit till utförande, men att jag 
trots detta redovisat den som redan befintlig. Undantagsvis härrör sig mina upp

gifter om sågarna endast från en notis, t ex en resolution. I det absolut övervägan
de antalet fall finns en hel serie uppgifter om varje anläggning. 

Koncentrationen av småsågar till Stöde och Torps socknar har ansetts stå i 
samband med den gynnsamma utfartsleden längs landsvägen ned till kusten 
(Carlgren 1926, s 98 0- Någon annan transportväg disponerades överhuvudtaget 
inte. 

Tillverkningsrätterna beskars kraftigt för småsågarna i Stöde sn efter 1770-
talet — de minskades ofta till hälften eller tredjedelen av tidigare givna tillstånd. År 
1790 synes salurätterna för de sågar som låg inom Ljungans del av Medelpad ha 
varit följande: 

Socken Antal sågar Sammanlagd salu-
med salurätt rätt, tolfter 

Njurunda — — 
Attmar 1 15 
Tuna 2 17 
Stöde 12 1841/2 
Torp 5 336 
Borgsjö — — 
Haverö — — 
Selånger 1 10 
Liden 4 255 

Summa: 25 817 1/2 

Eftersom det åtgick ungefar fyra sågstockar per tolft bräder var mängden för

brukat timmer helt obetydlig. 
I januari 1793 fick två Sundsvalls-borgare tillstånd att bygga ett grovbladigt 

sågverk vid Matforsen på Ängoms bys skatteland. Året efter fick man rätt att i 
stället bygga en finbladig såg för en årlig försågning av 200 tolfter. Anläggningen 
skulle baseras på köptimmer från Torps, Borgsjö och Haverö socknar. År 1795 
var två personer mantalsskrivna vid sågverket, vilket således då bör ha varit upp
fört eller åtminstone under uppförande.90 

90 Ahnlund, II, 1921, s 235 ff; Carlgren 1926, s 146; Källa 81. 
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2.6.4 Tvisten mellan sågverks- och fiskeintresset om kungsådrans öppnan
de genom Matforsen 

Den ringa, men trots allt ökade aktivitet, som visades från Sundsvalls-borgarnas 

sida på virkeshandelns område i början av 1700-talet, medförde att allmogen kun
de börja utnyttja en ny inkomstkälla. I Ljungan stoppades flottningsmöjligheterna 

emellertid av Matforsens och alla där nedom liggande laxfisken. Problemet för
blev trots långvariga tvister i allt väsentligt olöst under hela 1700-talet. 

År 1723 anhöll allmogen i Torp, Borgsjö och Haverö socknar hos Kungl Maj:t 

"att dem kunde i nåder efterlåtas en öppning vid Tuna laxfiske, till deras flottars 
fram- och genomgång". Året därefter vände sig samma bönder till KB i länet, som 

gav order om att kungsådran skulle hållas öppen samt tillförordnade 
besiktningsmän.91 

I januari 1724 meddelade Kungl Maj:t till landskansliet i Gävleborgs län, dit Medelpad då hörde, 
att man funnit önskvärt att Ljungan uppmättes och gjordes flottbar. Till den ändan hade Amirali
tetskollegium och KK beordrats uppsända en "amiralitetsbetjänt" och en lantmätare. Dessa perso
ner skulle beräkna de ungefarliga kostnaderna för att göra älven flottbar, liksom den skada privat
personer skulle kunna drabbas av om deras "wärk", kar m m stod i vägen för flottningen.92 

I maj 1724 kom den för uppdraget utsedde lantmätaren Petter Yckenberg tillsammans med "es-
pingebyggaren Biörn" till Medelpad. Kronofogden uppmanades att anskaffa erforderlig handräck
ning.93 

Yckenbergs den 23 december 1725 dagtecknade skrift50 ger den äldsta samlade bilden av för
hållandena i Ljungan nedströms gränsen mot Haverö sn. Tyvärr är emellertid texten föga omfat
tande och kartorna mycket ofullständiga — de utvisar endast i grova drag situationen vid högvat
ten. Yckenbergs åtgärdsförslag är dessutom klart orealistiskt. De tolv kartorna — varav endast en 
redovisats här i sin helhet, figur 27, ger emellertid tillsammans med den åtföljande texten en del 
uppgifter av intresse. 

Enligt Yckenberg hade flottning ännu ej förekommit i Ljungan uppströms Borgsjön. Virke skulle 
ej kunna framföras i vattendraget förrän skog hade huggits bort och röjning verkställts längs strän
derna i synnerhet på uddarna i älvens krökar och dessutom på en speciellt angiven stenholme, strax 
uppströms Borgsjön. Uppe vid Ensillre stod byamännens ålhus och skvaltkvarnar som hinder för 
flottningen. Det skulle komma att erfordras "ett ymnigt manskap" för att lossa virke, som fastnade 
längs stränderna, och för att hjälpa fram det genom sjöarna. Yckenberg räknade med att virket 
skulle fraktas i buntar över dessa. Från Borgsjön kunde buntarna flyta av sig själva ned till Hångs-
taforsarna. Där måste de öppnas och virket lösflottas. 

Yckenbergs åtgärdsförslag omfattade följande fåtaliga åtgärder på sträckan från Borgsjön till 
Matforsen. Siffrorna inom parentes anger antalet platser på vilka åtgärder erfordrades: 

50 Vn landskansli. Kommunikationer 1730—1909. E XIII:3 (HLA). 
91 Vn landskansli. E XXII C:1 (HLA). 
92Gävleb landskansli. Kungl Maj:ts brev 1724—1730. DIa:19, s 11 (HLA). 
93 Gävleb landskansli. Brevkoncept. A III b 28, s 394 (HLA). 
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Älvsträcka Åtgärd 

Hångstaforsarna Skogsröjning (2). Stensprängning (4). Rensning behövde 
utföras på ett skär och i en eda. En stenudde och en 
berghäll skulle byggas för. 

Byforsen Skogsröjning (2). Stensprängning (3). 

Edeforsen Skogsröjning (1). Stensprängning ( 1). En 40 m lång stenarm 
erfordrades för gren till höger. 

Hemgravsforsen Stensprängning ( 1 ). Stenröjning ( 1 ). En stenarm måste byggas 
för en besvärlig eda till vänster. 

Groforsen Skogsröjning ( 1). Stensprängning (1). 

Skallböleforsen Skogsröjning ( 1). Stenrensning (2). 

De ovan redovisade åtgärderna gällde föga omfattande arbeten — för det mesta några enstaka 
stenar eller några få träd. Först när Yckenberg kommer ned till Matforsen blir hans beskrivning 
mera fyllig. De värdefullare delarna av hans kartor gäller laxfiskena, och dessa har sammanställts 
på figur 15. 

Yckenberg föreslog att virket med hjälp av stenarmar, H—I och N—O skulle styras mot största 
fallet i Matforsen (se figur 15). I det sistnämnda krävdes sprängningar. Ytterligare en stenarm, 
Q—R, erfordrades nedom forsen. Ett antal stenar skulle dessutom sprängas. Fiskeintressenterna 
åtog sig att, om man lät bli att bygga stenarmen H—I, hålla tre båtar och sex karlar under flott-
ningstid, vilka skulle hindra att virke fastnade på stengrundet ovan laxkaren. 

När det gällde flottning genom Viiforsen såg Yckenberg ingen annan lösning än att man flottade 
endast på högsta högvatten. I annat fall måste vrakhuset tas bort och sprängningar vidtas. Rent all
mänt räknade Yckenberg med att flottningssäsongen skulle vara slut före midsommar. 

Nedom Viiforsen föreslogs följande åtgärder: 

Krokforsen Bortrensning av två gamla fiskekistor 
Tungrensforsen Rensning av en stenör (?) 
Allstaforsen Skyddsbom för fiske till höger 
Bölomsforsen Skyddsbom för fiske till höger 

Det förekom dessutom vissa hinder i form av stenörar och ett fiske i Dingersjöforsarna. 
Utöver ovan nämnda flottningssvårigheter påpekade Yckenberg rent allmänt, att det fanns svåra 

edor, virvlar och bakvatten samt besvärande holmar, stenåsar och uddar på älvsträckan mellan 
Haverö sn och havet. Dessa hinder kunde knappast övervinnas på annat sätt än med båtar och 
manskap. 

Om någon flottning skulle företas för kronans räkning, borde man skaffa en plats där virket kun
de samlas och varifrån det senare kunde dras för ilastning på fartyg i saltsjön. Till Sandslån (holme) 
vid älvmynningen kunde både större och mindre fartyg ta sig och där fanns lämplig ankarbotten. 
Mellan Kvitsle och holmen hade sundsvallsköpmännen låtit förfärdiga en bom för uppsamling av 
flottgods. Denna hade visserligen brustit, men skulle kunna byggas om. 

Av Ljungans bivattendrag ansåg Yckenberg endast Gimån vara tänkbar som flottled. I denna 
förekom stark, jämn fors från Nordanedesjöarna ned till Ljungan, med undantag för lugnvattnet i 
Hässelsillret. På sträckan fanns två taxerade ålfisken. Förbi det översta fisket, beläget mellan Nor
danedesjöarna, kunde virket flottas över dammarna utmed östra landet. Förbi fisket nedom Gim-
bron var flottning omöjlig. Fallet nedströms bron delade sig nämligen i åtskilliga grenar mellan 
berg, holmar och klippor. Virket måste därför tas upp i en liten eda uppströms bron och därifrån 
köras landvägen till Ljungan. 

Fig. 27. Petter Yckenbergs karta över Hångstaforsarna år 1724 (LSA). (Originalkartan är 
ej uppdelad i två delar utan ritad i en sammanhängande längd). 
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Yckenberg ansåg, att arbetena för flottledens inrättande i Ljungan skulle komma att kräva föl
jande kostnader: 

Daler silvermynt 

Hångstaforsen 300 
Byforsen 100 
Edeforsen 100 
Hemgravsforsen 200 
Skallböleforsen 40 
Matforsen 350 
Vii- eller Klingstaforsen 150 

Summa: 1.240 

Sträckan nedströms Klingstaforsen ansågs erfordra en kapitalinsats av 200—300 dir smt exklu
sive uppsamlingsplatsen för virke. Å andra sidan sett krävde sträckan knappast några kostnader 
alls, om man från Marmen endast flottade på högsta vårfloden. 

Man frågar sig, vad det var för flottgods som Yckenberg observerade i forsarna — i Viiforsen låg 
300—400 timmer kvar "efter sundsvallsköpmännens flottning", detta förmodades lossna av sig 
själv vid nästa vårflod, varför det rimligen bör ha flottats år 1723 — och varifrån han fick upp
gifterna om hur virket brukade flyta fram inom olika älvsträckor? 

Det är känt att "handelsmannen i Sundsvall" Jacob Polack år 1724 hade 
sknvit kontrakt om leverans av virke för 74.642 dir smt till Stockholms skärgård 
för stadens befästning mot sjösidan. Tillsammans med handelsmannen Sivert Bis-
tedt i samma stad fick han tillstånd att göra Ljungan flottningsbar för grovt virke 
från "nästan orörda skogar i Stöde, Torps och Borgsjö socknar". Rensningarna 
utfördes åren 1724—1726, men lyckades uppenbarligen endast i begränsad om
fattning (jfr Ahnlund II, 1921, s 235 ff). 

Yckenberg skrev att gästgivaren Per Gullicksson från Torps sn var villig att 
göra strömmarna fr o m Hångstaforsarna tom Klingstaforsen flottningsbara för 
den av Yckenberg beräknade summan. Gullicksson ansågs vara en drivande karl, 

som hade någon erfarenhet av strömbyggnationer. Han sades ha omhänderhaft 
Polacks och Bistedts dittillsvarande flottning i älven. 

Polacks älvrensning lär ha satt mycket folk i arbete med att spränga bort "berg 
och hinderliga stenar", skrev Ahnlund (II, 1921, s 235 ff). Människoliv spilldes. 
Timmerbrötarna hotade vid ett tillfälle att riva med sig Njurunda bro. Trots "od-
rägelig möda" blev en massa virke kvarliggande längs stränderna. Allmogen i de 
nedre socknarna, som av omsorg för sina fisken sett hela företaget med oblida 

ögon, påstod efter detta att de nu bevisats vara praktiskt taget omöjligt att göra 

Ljungan fullständigt flottningsbar. 

Ännu i början av år 1728 hade allmogen i Torps m fl socknar ej fått svar från 
myndigheterna på sin fem år tidigare gjorda framställning angående flottning ge
nom Matforsen, och man upprättade därför en ny skrift. Landshövdingen skrev i 
februari 1729 till kronofogden i orten och förhörde sig om hur bred kungsådran 
rätteligen borde vara i Matforsen för att fisk ej skulle hindras i sin passage.94 

94KB i Vn län, utslag 1766-11-22. Vn landskansli E XIII C:1 (HLA). 
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I juni året efter besiktigade häradshövdingen Biörner och ett antal ortsbor för

hållanden i älven. Beträffande Edeforsen skrev Biörner i protokollet, att det fanns 

en älvgren åt norra (vänstra) sidan dit vatten och flottgods drev vid högvatten. 

Polack hade där låtit inrätta en förbyggning, som emellertid hade skurits bort av 

högvatten. Stödesjön utgjorde ett speciellt problem. Den var 1 1/4 mil lång och 
svår att passera med flottgods "for stormvindens skull, då ingen mäcktar fram
komma". I Hemgravsforsen hade man sprängt (afbrändt) en mycket stor och någ
ra mindre stenar.95 

Matforsen bestod av ett "tämmeligt twärbrott fall", i vilket flottgodset lätt för
därvades. Några stenar hade sprängts nederst i forsen och även i den nedströms 

liggande Viiforsen.95 

Övre Dingersjöforsen var stenfri i själva kungsådran, dvs där vattnet var 

djupast. På båda sidorna därom var det mycket stenigt. Stora stenörar låg på de 
platser, där gamla strömbyggnader hade stått innan de brutits ned av häftiga vat
tenflöden åren 1728 och 1729. Nedom forsen fanns edor både vid höger och vän
ster strand. I den högra låg en stor sten, som flottgodset lätt stötte emot eftersom 
strömmen gick i riktning just mot den stenen.95 

Även i den Nedre Dingersjöforsen var bottnen ren över kungsådran — "öhrbot-
ten" — men på båda sidorna därom stenig av resterna efter fördärvade forsbygg
nader. Vid vänstra stranden stod ännu den yttre armen med bröstkistan kvar jäm

te två stenkistor. Även nedströms denna fors fanns edor vid båda stränderna, vil

ka kunde vara till tämligen svårt hinder för flottningen.95 

KK fick i juni 1735 Kungl Maj:ts befallning att utreda, om inte flottningen av 
grovt virke vore nyttigare för kronan än laxfiskena. De sistnämnda gav ringa av
kastning och hindrade flottningen.94 

Vid utarrendering av laxfiskena i mars 1736 yrkade borgerskapet i Sundsvall, att fiskena ej skulle 
få vara till hinder för flottningen. Detta samtidigt som fiskeriintressenterna krävde skälig nedsätt
ning av arrendet, om flottningen skulle skada fiskena.96 

Fullmäktiga ombud från Torp och Borgsjö socknar infann vid 1737 års fiskesyn och begärde, 
att det skulle göras en öppning i Matforsens huvudfiske, så att laxen kunde komma upp i älven på 
sätt som skett efter 1728 och 1729 års flöden. Delägarna i Matforsens fisken protesterade. Ombu
den från Torp och Borgsjö tillfrågades, om de ville åtaga sig den taxa som fisket nu gav och dessu
tom betala byggnaderna. Detta kunde ombuden från de övre socknarna ej svara direkt på. Av den 
anledningen, och eftersom frågan måste avgöras av KK kunde den ej behandlas vidare inför 
synemännen.97 

I oktober 1737 meddelade KK att man kommit till den slutsatsen, att flottning

en ej kunde bli till större nytta för kronan än fiskerierna. Om borgerskapet i 
Sundsvall ville utnyttja skogarna längs Ljungan, borde de flotta virket till Vattjom 

och ta upp det där för vidare transport landvägen till Selångersfjärden. På så sätt 

94 KB i Vn län, utslag 1766-11-22. Vn landskansli E XIII C:1 (HLA). 
95 Vn landskansli. E XIII:s (HLA). 
96 Bil B till Kellbergs utredning 1952, s 53. 
97Gävleb landskontor. A 1:61. Brevkoncept 1738 (HLA). 
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skulle alla älvens laxfisken kunna bevaras, ansåg man. Om de handlande trots det
ta "wilja låta wissa stora Träen flyta hela elfwen utför" hade de att vidta åtgärder, 
så att kronofiskena ej led skada. Om dessa trots allt skadades, fick de flottande ta 
hela det ekonomiska ansvaret.97 Därmed var striden om flottningen tillfälligt av
blåst för Ljungans del. 

Ett kungl brev, utfärdat den 13 april 1739 kom länge att utgöra rättsgrunden 

för flottning i vattendragen. Där stod bl a: "Att borgerskapet så väl som allmogen 
må få nyttja en fri och obehindrad flottning igenom kungsådror och allmänna far

leder, och att samma ådror och farten ej måge dämmas, överbyggas eller med fis
kredskap uppfyllas, så att farleden därigenom bliver hindrad". Kungsådran ställ
des således till flottningens förfogande (Nordquist 1959, s 444 f). Bl a med stöd 
härav begärde allmogen i Torp, Borgsjö och Haverö socknar år 1753 än en gång 
hos KB, att kungsådran skulle öppnas i Matforsen. Befolkningen i Stöde ställde 

samma yrkande direkt till Kungl Maj:t. I december 1754 gavs order om att en or

dentlig undersökning skulle hållas. Trots denna befallning dröjde det ännu 12 år 

innan syn hölls.94 

Det finns inga detaljuppgifter om den flottning, som kan ha förekommit i 

Ljungan mellan Polacks försök på 1720-talet och fram till år 1750. Gisler skrev 
emellertid år 1751, att upp till sju mil från havet hade mycket timmer nedflottats i 
Ljungan. Det är ovisst, om han därmed avsåg Polacks eller någon senare flott

ning. 
Hülphers skrev (1771) att ett förslag år 1755 hade upprättats för Ljungans 

upprensning till förmån för flottning och fiske. Något sådant förslag har av mig ej 

återfunnits i källmaterialet. 
Tvisten om Matforsen gick vidare. I augusti 1764 hölls äntligen en undersök

ning vid forsen, till vilken folk från de övre socknarna hade kallats. Landshövding
en ledde själv förrättningen. Man hade "geometriskt affattat" forsen.94 Kartan — 
se figur 16 — kan jämföras med Yckenbergs. 

Av 1764 års protokoll kan utläsas, att den i decennier påtänkta besiktningen 
hade trängts i bakgrunden av alla bekymmer i samband med krigen. Man notera
de nu, att älven var 126 m bred där fiskena låg och där strömfallet också var som 

störst. Den enda fria öppning som fanns för vattnet, mätte 12 m bredd och gick 
över en 4 m hög berghäll. Genom undersökningen kunde, enligt protokollet, "ljus-

ligen utrönas, att allmogen i ovanberörda socknar haft anledning till sina klago
mål över kungsådrans tillstängande".94 

Året efter tillsatte KK direktören Jacob Stenius, som hade arbetat med liknande uppgifter i Öster
botten, för att upprätta ett älvrensningsförslag för Ljungan inklusive Matforsen. I oktober besökte 
Stenius forsen. I en redogörelse skrev han, att man endast behövde utföra en del bergsprängning 
vid vänstra stranden. För båtfartens skull vore det lämpligt att bygga en liten kanal över udden mel
lan de fem skvaltkvarnarna. Han beräknade arbetsåtgången till 1.200 dagsverken, motsvarande 
lika många dir kmt.94 

94 KB i Vn län, utslag 1766-11-22. Vn landskansli E XIII C : 1 (HLA). 
97Gävleb landskontor. A 1:61. Brevkoncept 1738 (HLA). 
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Vid en syn i november 1766 påpekade Stenius, att såväl Norrfors vrakhus som de fem skvalt-
kvarnarna måste tas bort. Innehavarna av fiskebyggnaderna hävdade, att det hela var en fråga som 
måste prövas av tingsrätten, och att inget fick röras förrän frågan lagligen avgjorts. Landshövding
en ansåg emellertid, att det endast gällde att konstatera om kungsådran var igenbyggd eller inte. 
Forsen var kronans regale, och någon skattemannarätt kunde således ej åberopas varken för fisken 
eller kvarnar. Om kronan förlorade några inkomster av fiskena i Matforsen, kunde man ta igen för
lusten om nya fisken anlades längre upp i älven, sedan laxen fått tillfälle att vandra dit. KB tillstyrk
te helt Stenius åtgärdsförslag. Av kostnaderna skulle 450 rdr tillskjutas av borgarna i Sundsvall. 
Allmogen, dvs sockenmännen i Stöde, Torp, Borgsjö och Haverö skulle enligt en överenskommel
se parterna emellan stå för resten i form av pengar och dagsverken.94 

I april 1767 verkställde Tuna häradsrätt trots allt syn i Matforsen och konstaterade, att älven 
uppgrundats kraftigt av jord och sten som lagt sig mot de översta fiskena vid högra stranden. Där 
var nu nästan torra landet utom vid högvatten. Fordomdags synes kungsådran emellertid ha gått 
där, men nu hade den flyttats. Man bestämde sig för att kungsådran i höjd med laxkaren ovanför 
själva forsen började 17m från yttersta laxkaret på högra sidan och sträckte sig tvärs över älven till 
31m från vänstra stranden. Nere i själva fallet delades vattenflödet i två delar. Den vänstra var 16 
m bred och den högra, nu hopträngd av stenkistor, 14,5 m bred. Vid normal vattenföring var såle
des hela älvbredden här ej mer än 30 m.98 

Kronofogden noterade den 30 april 1767 att sprängningar nu hade utförts i en 

hälla, som låg vid kvarnhusen på östra (vänstra) stranden i Matforsen. En kanal 

hade sprängts upp, som var ungefar 15 m bred upptill. Den gick "i jämn slutning 
ned igenom til bottn, så at den samma går från öfra ändan af Strömfallet i någor
lunda jämn slutning fram genom Forssen". Rännans botten var på bredaste stället 
ungefär 1,8 m bred. Man trodde, att när vårfloden kom skulle lax och lösflottat 
virke kunna passera den vägen, dock inte "någon hopfästad flotta", eftersom "den 

sprängde rännilen går i någon krökning". Den strök så tätt förbi kvarnhusen, att 
man befarade att dessa skulle komma att skadas. I samband med sprängningarna 

hade både tinan och kistorna borttagits i Norrforsens vrakhus. Även "qwarnhus 

dammen" hade bortskaffats. För att leda vattnet från den utsprängda rännan rätt 
österut, nedom densamma hade skogen bortröjts på 3,5 m bredd över udden ned
anför kvarnhusen "i ett rätt linea fram" till älven." 

Eftersom vattnet var sammanpressat mellan berghällar och fiskeanläggningar, 
ansåg häradsrätten att ingen av grenarna kunde anses ensam vara kungsådra i or
dets rätta mening — varken flottgods, båtfart eller lax kunde ju passera. Båda gre
narna förklarades på diffusa grunder därför som kungsådra. Fanns det något hin

der i någon av grenarna, hade den part som kände sig förfördelad, att söka jämk
ning hos KB enligt 3 § 20 kap i Byggnadsbalken. Dessutom kunde den kungl för
ordningen av den 20 februari 1764 åberopas.98 

Bönderna i de övre socknarna anmälde vad mot denna dom. 
Vid auktion på laxfisken i maj 1767 bjöd samma sockenbor skriftligen lika högt 

arrende för laxfisket i Tuna sn, som ditintills hade gällt. Tunabönderna ville som 

94KB i Vn län, utslag 1766-11-22. Vn landskansli E XIII C:1 (HLA). 
98 Vn landskontor. Skattläggningsinstrumenter 1770—1786 (HLA). 
99 Vn landskontor. Kronof i Medelp fögderi. Brev 1765—1767 (HLA). 
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landägare att fiskena skulle auktioneras ut vart och ett för sig, men de tvingades 
att lämna samma bud som uppströmssocknarna för att få behålla sitt laxfiske.100 

I lagmansrättens dom den 9 september 1773 underkändes häradsrättens dom
slut bl a på den grunden, att något kronans ombud ej hade hörts av häradsrätten. 

Man förklarade också, att man fått Svea Hovrätts uppdrag att döma i denna 
fråga. Den överenskommelse som träffats av folket i de övre socknarna med Mat
fors, Nyfors och Norrfors fiskeintressenter förklarades såsom ogiltig, "emedan 
tvenne parter ej må ingå en förlikning till minskning av en tredje eller annans parts 
rätt". I själva huvudfrågan ansåg lagmansrätten att kungsådran måste vara så 
beskaffad att fisk kunde komma fram, och detta villkor uppfylldes ej av de två 

strömgrenar, som häradsrätten förklarat vara kungsådror. Den tidigare domen 
upphävdes således, och man förklarade att endast den vänstra grenen var kung

sådra. Denna sträckte sig från vänstra stranden räknat, en tredjedel av älvbredden 
ut från landet, och omfattade således själva fallet ut till den högsta berghällen. 

Skvaltkvarnarna och Norrforsens fiske stod således i kungsådran. Stenhällarna i 
denna del av älven skulle sprängas bort genom KB:s försorg.101 Åtgärderna synes 
ha blivit utförda år 1778 och viss flottning synes därefter ha bedrivits även ned

ströms Matforsen. 

År 1791 klagade innehavarna av ett nytt laxfiske vid vänster strand i Viiforsen över att fisket hade 
skadats av den flottning av "storverks- och masteträn" som hade utförts för handlandenas i Sunds
valls räkning. Vid syn konstaterades, att det krävdes reparationer för 24 rdr för att få fisket istånd-
satt. Dessutom hade fisket legat i ödesmål under året.102 

Även Wifsta övre gamla fiskebyggnad vid höger strand i Viiforsen hade skadats så att reparatio
ner erfordrades — i detta fall för 33 rdr 16 sk. Därav var 21 rdr ersättning för 130 dagsverken gäl
lande timring och stenkörning. För reparation enbart av bröstkistan krävdes 74 stycken, 5,5 m 
långa, timmerstockar. Sammanlagt behövdes nästan 100 stockar. En ny laxtena och fem stycken 
grindor skulle dessutom anskaffas. 

Man konstaterade att Matforsens huvudfiske, kronovrakhuset och Nyforsens fiske i Matforsen 
samt Dingersjö norra och Nordby-fisket samtliga krävde betydliga belopp för iståndsättande och 
underhåll. Möjligen hade också dessa fisken lidit skador av flottningen. Arrendatorerna hade 
begärt sex års prolongering av sina arrenden för att kunna klara reparationerna. Denna beviljades 
av KK i mars 1791.103 

2.7 Bergsbruket 

2.7.1 Allmänt 

På Medelpads äldsta landskapskarta, Stenklyfts från omkring år 1650, heter det i 

texten (Prawitz 1952, s 58 fï): 

100 Vn landskontor. Auktionsprot 1767-05-20 (HLA). 
101 Vn landskontor. Skattläggningsinstrumenter 1770—1786. Vn lagmanssynerätts dom 1773-

09-09 (HLA). 
102 Vn landskontor. Res koncept 1792. Nr 78. KB res 1792-02-10 (HLA). 
103 Vn landskontor, jb 1791, s 784, 803 (HLA). 
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"Mesterparten uthj Harfröö umgå myckiet medh smidie, huilke sitt Jern sielfwe 
wärke och sambla uthur myrar eller kiärr, påseendes i förstone såsom rödh groff 
sandh, huilken dhe sedhan blåse till jern äfwen på samma sätt som uthi Heerda-
len". 

Denna gamla järnframställning i liten skala har lämnat talrika spår efter sig 
uppe på skogarna i snart sagt varje socken inom Ljungans nederbördsområde. 

Efterfrågan på järn ökade ute i Europa under det trettioåriga kriget, och detta 

medförde expansionsmöjligheter för svensk järnexport. De svenska myndigheter

na hade år 1672 utfärdat allmänna privilegier för järnbruk i Norrland. Produktio

nen av stångjärn vann insteg och trängde tillbaka den urgamla "osmundstillverk-
ningen". I Norrland fanns riklig tillgång till vattendrag som kunde dämmas upp för 

drift av masugnsbälgar och stångjärnsbrukens hammare. Vidsträckta barrskogar 

var väsentliga, eftersom mycket stora kvantiteter virke med låg fosforhalt erford

rades för bruksdriften. Bruksintressena började värna om dessa tillgångar. 
Stångjärnshamrarna spred sig norrut till platser, där det fanns mindre, men ut

byggbara vattendrag och riklig skogstillgång. Myndigheterna sökte uppmuntra 

nyanläggningar bl a genom att ge frihet från hammarskatt under ett antal år efter 

nyetablering.104 Inom Ljungans nederbördsområde kom det emellertid att dröja 
till ett stycke in på 1700-talet innan något järnbruk anlades.105 

I 1734 års skogsordning tog man speciella hänsyn till manufakturverkens intressen och lade in en 
hel rad stadganden till skydd för skogarna såsom förbud mot intagor på allmänning, förbud mot 
röjande och svedjning m m. Man förbjöd tom barktäkt för brödbakning — allt för att säkerställa 
järnbrukens stora behov av kolningsskog.104 

En stark skövling av skogstillgångarna kring järnbruken i landet utlöste en häftig debatt om en 
befarad och nära förestående virkesbrist i landet. Röster höjdes, som tom framförde så moderna 
teorier som svedjningens och trakthuggningens nytta för skogsföryngringen och som ansåg plock
huggningen av "mogna" timmerträd såsom helt förkastlig, eftersom de uppkomna luckorna i 
bestånden som regel ej kunde utnyttjas för naturlig föryngring (jfr Nordquist 1959, s 242 ff). 

Borgarståndet hävdade inför 1755 års riksdag, att det måste vara på tiden, att den "som högst 
nyttig ansedda och utrikes handeln mycket gagnande brädsågningen" finge njuta någon upp
muntran genom att särskilt de på flera ställen anlagda finbladiga sågverken i sin ordning hugnades 
med anslag av kronoskog. Detta vore också billigt därför, att sågverksrörelsen jämte andra därpå 
beroende hanteringar enligt ståndets mening "tillskyndade kronan långt större nytta och inkomst, 
än om skogarne medelst kolning utödades och förstördes" (Nordquist 1959, s 317 ff). 

Ännu i slutet av 1700-talet förekom myrjärnstillverkning i längre uppströms 
belägna delar av Ljungans nederbördsområde. Hallens byamän köpte t ex myr
järn i Rätans sn och smidde det som regel till vad man kallade "vattsten". Burman 
nämner vid sin resa år 1799 (s 106) en "tillämnad blästerbyggnad i Greningsfor-
sen" i Gimån. 

Den första bergverksrörelsen inom Ljungans nederbördsområde etablerades 
uppe vid Ljungdalen. År 1740 hade man där upptäckt ett kopparmalmsstreck. 

104 Gothe 1945, s 120; Wickman 1962. 
105 Galtström, söder om vattendelaren, fick privilegier år 1672, och under 1680-talet gjordes den 

första avvittringen inom landskapet just till förmån för detta järnbruk. 
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Malm började brytas i Grönfjället och Högfjället väster om Ljungdalen och norr 

om sjön Öjön, i Vargtjärnsstöten vid Ljungris samt Kesuvåla vid Kesusjön. Mal

men var i huvudsak bunden vid körtlar eller linser av vit kvarts. Brytningen påbör

jades år 1748 men avbröts redan år 1756, då malmen tagit slut. Samtidigt ned-
lades en provsmälthytta, som varit i drift sedan 1748, och som stått där bybornas 
i Ljungdalen såg senare var belägen vid Ljungan. Anläggningen hade tillhört ägar
na till Ljusnedals kopparverk.104 

2.7.2 Sörfors och Långskog (Karta figur 28) 

Ägaren till Galtströms Bruk, Johan Smaraeus dy erhöll i mars 1765, trots 

Sundsvalls-borgarnas protester, rätt att uppfora en spikhammare med en hjul
stock för tillverkning av 100 skeppund järn vid ett gammalt kvarnställe i Sörfors-
ån. Bruket skulle grunda sin kolfångst på ett nyligen förvärvat hemman.107 

I augusti 1766 besiktigades de då uppförda anläggningarna. Man hade byggt 
en damm av trä, försedd med ett brett utskov "som tillät vattnets fria avlopp". Ett 
avtal hade träffats med Harvs, Sjöviks, Hamres och Kläpps byamän om an
läggningen. Dammen var 29 m lång, 5 m bred och 3,5 m hög. I februari 1767 träf
fades överenskommelse även med Söderfors och Fjolsta byamän beträffande en 
dammanläggning nedströms sjön Vikarn.108 

Bergmästaren besiktigade anläggningarna i september 1770 med anledning av 
att bruksägaren då hade anhållit om att få inrätta en plåthammare. Rätt till stål-
smide hade medgivits år 1768.1 ån fanns nu en 24 m lång "bröstdamm" av trä, an
lagd 70 m nedströms sjön Vikarn. Till höger, uppströms dammen, hade man tagit 
upp ett 3,5 m brett dike.108,109 Samma år noterade Hülphers, att något "Steijer-
marks stål" nu hade avsänts från Sörfors till Stockholm och att Långskog och 
Lindsjö hade inköpts av bruksägaren. Dessa marker gav, tillsammans med all

mogens i Tuna och Attmars socknar leveranser, erforderliga mängder träkol. 

Belägenheten nära intill Jämtland lovade bekväm avsättning av varjehanda smide 
till Norge, skrev Hülphers. 

Tillverkningen utökades snabbt. I oktober 1773 gavs tillstånd att inrätta manu
fakturverkstad m m. Anläggningen skulle byggas "på övre sidan om Sörforsån 
nedanom spiksmedjan". År 1775 tillkom en ny härd (Nyberg 1950, s 271 ff). 

När det några år senare uppstod avsättningssvårigheter för garvstålssmide, 
begärde Smareus att få lägga ned denna tillverkning och att i stället få bygga en 

masugn på samma plats dock utan att några förändringar skulle behöva vidtagas i 

dammbyggnaden. År 1780 erhölls det begärda tillståndet. Samtidigt erhölls rätt 
att flytta stångjärnshammaren och manufakturtillverkningen från Sörfors till 
Långskog längre uppströms åt i samma vattensystem.110 

104Gothe 1945, s 120; Wickman 1962. 
107 Nyberg 1950, s 271 ff; Backman 1851. 
108 Hovrätten den 18 december 1873. K J Berg (Mo, fl). 
109 Nyberg 1950, s 271 ff; Norberg 1960. 
110Almquist 1926, s 434 f; Ahnlund 1921. 
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Fig. 28. 1700-talets vägnät. Ringarna (o) markerar järnbruk. 

Fig. 28. The road network in the 18 th century. The circles (o) mark the locations of iron
works. 

När Fale Burman besökte Sörfors i mars 1781 antecknade han att grunder och 
"vattudrifterna" var färdigställda för den blivande masugnen. Vid Långskog hade 
man fått hammardammen, hålldammen och hammarhuset med dess rännor klara. 
Där fanns också hjulhus, kolhus, klensmedja, två smedbostäder och en såg (Nor
berg 1960, s 46 f). I februari 1782 rapporterade Burman att masugnen var färdig

byggd vid Sörfors (Nyberg 1950, s 271 fï). Produktionen utökades härefter ytter

ligare genom att nya tillstånd erhölls eller överfördes till Sörfors. 

2.7.3 Torps järnbruk 

På 1790-talet bestämde sig handelsmännen Lars Sundqvist och Magnus Huss i 
Sundsvall för att bygga ett järnbruk på Klöstre bys ägor vid Gimåns inflöde i 

Ljungan. Platsen ansågs vara speciellt väl vald med god tillgång till vattenkraft 

och ett förnämligt läge längs vägen mellan Sundsvall, Östersund och Norge. När 

det gäller vattenkraften kan denna illustreras med hjälp av följande siffror: 

Bruk Nederbörds- Sjöareal, % 
område, km2 

Galtström 77 17 
Gryttjen 145 9 
Sörfors 325 8 
"Torps" 4.321 11 

Hitintills hade anläggare av järnbruk i Medelpad undvikit forsar av Gimåns 
storlek, där okontrollerbara flöden kunde spoliera uppförda anläggningar. I själva 
verket uppgick kraftbehovet för drift av masugnsbläster och krossverk eller av ett 
par hammare i en stångjärnssmedja endast till 15—20 hkr. Enligt Arpi (1962, s 
288 ff) räckte en vattenföring av ca 500 1/s för drift av den tidens vattenhjul vid 

förekommande fallhöjder. Den tillgängliga vattenkraften i Gimån var således 
kraftigt överdimensionerad i förhållande till behovet vid ett dåtida järnbruk. Det 
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framstod emellertid som en fordel att fallhöjden vid Klöstre var uppdelad på ett 
flertal smågrenar, åtskilda av större och mindre holmar. 

I maj 1796 förvärvades erforderlig mark vid Ljungan för brukets anläggning, 

och i augusti samma år träffades en överenskommelse, innebärande att Torps 
sockenbor skulle bedriva kolning på sina skatteskogar "dem vi ej på bekvämare 

sätt kunna använda i avseende till avlägsenheten, över sex mils avstånd" från 

Sundsvall (Hedlund 1935, s 34 ff). Sockenmännen sade sig "hitintills ej på minsta 
sätt kunnat använda sin skog", som ej var duglig till bräder. Man räknade nu med 
att "få avsättning med större eller mindre trävirke till byggnaden ifrån våra skat
teskogar, som nu stå och ruttna". Även Borgsjö byamän lovade att leverera kol 
(Huss 1965, s 239 f). 

Den 11 maj 1797 fick Torps järnbruk (kallades 1812 för Torps Hammare och 
först 1831 Torpshammars bruk) sitt första privilegium. Man skulle anlägga en 

manufaktursmedja med en knipp- samt två spikhammare och en ässja. P g a 
Magnus Huss' (Vild-Hussen) plötsliga dödsfall erhölls frist med anläggandet av 

bruket till i april 1799.111 

Anläggningen fick betydelse for utvecklingen först under 1800-talet. 

2.8 Kommunikationer 

Vattendragen utgjorde länge viktiga transportleder — roddleder — utan att vatten
miljön påverkades därav. 

Eftersom betydelsen av kommunikationerna på land ligger perifert i denna av

handling nöjer jag mig här med att redovisa de viktigaste vägstråken, se figur 28. 
I och med att Jämtland blev svenskt år 1645 började man rusta upp vägarna dit 

på allvar. Man satsade främst på vägen Borgsjö-Bräcke samt vidare mot Revsund 
och färjestället vid Gällö-sundet. Landsvägen genom Stöde förbättrades också 
under 1600-talet och man arbetade vid denna tid dessutom med vägar söder om 
Ljungan både i Stöde och Borgsjö socknar. Först år 1728 började man "av allt att 
döma" bygga ny landsväg genom Torps sn (jfr Friberg 1951 B, s 174 ff). 

Broarna påverkade visserligen vattenmiljön, men denna inverkan var i all

mänhet mycket ringa. Några exempel får belysa problematiken. 

År 1575 klagade allmogen i Medelpad över det stora besvär man hade med 
svåra brobyggningar över de stora älvarna. Där gick det inte att, som på andra 
håll, använda flottar och färjor, utan man tvingades att bygga stora stenkar och 
stenkistor på vilka man broade över stora strömmar. Underhållet var mycket ar-
betskrävande, hävdade man (Gothe 1945, s 35). Eftersom spännvidden i brospan-
nen begränsades av virkeslängden, krävdes många stenkar i långa broar. Dessa 
stora och massiva konstruktioner minskade genomströmningsarean kraftigt, vil
ket i sin tur medförde svåra påkänningar på brokonstruktionen vid flöden. 

Landsvägsbroarna över Getterån och Gimån utgjordes vid 1600-talets mitt av 

111 Hedlund 1935; Nyberg 1950, s 344 ff. 
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53,5 m respektive 67,5 m långa träkonstruktioner (Friberg 1951 B, s 237 f samt 

A, s 180 fï). Landsvägsbron över Ljungan vid Åsarna hade vid 1700-talets slut en 

längd av 78 m. Den största bron var dock den som byggdes för kustlandsvägen 
över Ljungan i Njurunda vid 1600-talets mitt och som ersatte den tidigare färjför-

bindelsen. För bron åtgick 2.983 timmerstockar à 8,5 m, 100 st strömåsar, 21,5 m 
golvvirke samt 500 syllar à 7,2 m. 4.510 dagsverken förbrukades. Sten hade till
förts brokaren, men måste årligen påfyllas (jfr Friberg 1951 B, s 194). Underhållet 

av bron krävde mycket arbete p g a den ovaraktiga bottnen (enligt Njurunda 

sockens besvär av år 1652). Bron sades ha varit drygt 140 m lång (Löfgren 1922, 
s 244). 

Yckenberg skrev (1725) att högvattnet stod uppe under broåsarna på Njurun-

dabron under högvattenperioder. De våldsamma vårflödena åren 1728 och 1729 
tog med sig många broar i Ljungans nedre delar, inklusive Njurundabron. Älv-

brinken skars ut vid höger strand så att bron måste förlängas vid återuppföran-
det. År 1799 noterade resenären E D Clarke, att bron över Ljungan i Njurunda 

var inte mindre än 180 m lång, och att den vilade på åtta bropelare, allt av timmer. 

Enligt Nordenström hade man år 1731 börjat bygga en ny bro över Ljungan 
vid Stöde. P g a osämja avbröts arbetena då de flesta brokistorna redan var upp
timrade och tre stycken tom nedstenade.112 

2.9 Sammanfattning och försök att analysera kulturelementens tryck på 
vattenmiljön under perioden före år 1800 

2.9.1 Utgångsläget 

2.9.1.1 BEBYGGELSEN 

Vid 1500-talets slut var bebyggelsen inom Ljungans nederbördsområde i allt 
väsentligt koncentrerad till två från varandra avgränsade jordbruksbygder, vilka 
varit relativt tätt befolkade redan under vikingatid. Av dessa var bygden i sedi
mentområdena nedom högsta kustlinjen inom Medelpads kustsocknar den mest 
betydelsefulla. Därnäst kom området kring de stora sjöarna, överst inom Gimåns 
nederbördsområde. I övrigt förekom enstaka gårdar och byar längs älvdalarna, 

bl a tre jordbruksbyar — Åsarna, Kvarnsjö och Klövsjö — inom en utlöpare från 
det jämtländska silurområdet. 

Befolkningen synes vid 1500-talets slut ha uppgått till totalt ca 4.000 personer, 
varav mer än hälften bodde i Medelpad och några få hundratal längs Ljungans 
dalgång uppströms Haverö sn. 

Både Medelpad och Jämtland-Härjedalen utsattes för en mycket hård belast
ning under 1500-talets och 1600-talets krig mellan Sverige och Danmark-Norge. I 
Medelpad synes effekten ha stannat vid ytterst svåra umbäranden för befolkning-

112 Friberg 1951, B, s 195 och Nordenström 1769-, s 65 f. 
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en. I Jämtland och Härjedalen ödelades stora områden och åtskilliga bebyggel
seenheter genom svenskarnas härjningar och den hänsynslöst hårda dansk
norska administrationen. Förhållandet förbättratdes dock i och med att pro
vinserna blev svenska vid 1600-talets mitt. 

Finska kolonisatörer tog under 1600- och 1700-talen vissa för svedjebruk läm
pade områden i anspråk uppe på moränmarkerna kring bivattendragens perifera 

delar i Medelpad. Av källmaterialet att döma synes Jämtland och Härjedalen ej 
varit tillgängliga för finska invandrare under den dansk-norska tiden, och under 

perioden därefter blev inflyttningen ringa. Finländarnas expansion hade sin grund 
i en ny svedjebruksteknik, som gjorde det möjligt att effektivt utnyttja barrskogs

områden för sädes- och foderproduktion, i de svenska myndigheternas åtminsto

ne tidvis nyodlingsvänliga politik — man ville ha flera skatteobjekt — samt i den 
speciella, politiska situationen som rådde i Finland. 

Under 1700-talet skedde en ej obetydlig utflyttning till nybyggen på de f d av-

radslanden inom Jämtlands-delen av nederbördsområdet. 
All denna nybyggesverksamhet underlättades och säkerställdes genom den av-

vittring av skogsmarker, vars igångsättande i huvudsak hade sin bakgrund i 

bergsbrukets stora behov av kolningsskog. 
Både bruksrörelsen och den begynnande trävaruindustrin medförde under 

1700-talet nyetablering av bebyggelseenheter inom områden som dessförinnan i 
allmänhet varit föga attraktiva för bebyggelse. 

2.9.1.2 URSKOGSLANDSKAPET 

Källmaterialet från 1700-talet ger vissa uppgifter om skogarnas beskaffenhet. 
Följande citat från 1740-talet synes vara typiskt och kan tjäna som sammanfatt
ning även av övriga samtida skildringar: 

Urskog hade 

"under århundraden vuxit upp och ruttnat ned utan mänsklig inblandning, full av 
förtorkade men ännu upprättstående stammar, vindfällen och bråte, förkrympta 
och oväxtliga bestånd, försumpade marker med gran och björk samt ärr efter 
skogseldar, som dragit milsvitt fram, röjt upp i förruttnelsen och låtit naturens 
egen föryngringsprocess långsamt verka". 

Urskogen utgjorde således ej någon landskapets "gröna tröja" utan i stället 

något grågrönt, svårframkomligt, som bonden snarast var fientligt inställd till och 
som till avsevärd del bestod av mer eller mindre degenererade och förtorkade 
granurskogar omväxlande med yngre bestånd, ej sällan av tall-björk-typ, och 
brännor. 

Mycket tyder på att våldsamt stora skogsbränder drabbade Ljungans ned
erbördsområde omkring år 1700. De på brännorna uppväxande skogarna kom 
att utgöra en god bas för de avverkningar som företogs under 1800-talets senare 
del. 

Man kan lätt tänka sig hur urskogens vindfallen och bråte ackumulerats under 
århundraden i de mindre vattendragen, och hur dessa skogsrester tillsammans 
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med bäverns verksamhet bestämt åarnas och bäckarnas utseende samt den miljö, 

till vilken såväl fiskarterna som annat djurliv sedan årtusenden anpassats. Till 
naturmiljön hörde också att vegetation och vindfällen skuggade vattnet. 

I strömmarna var stenigheten mera likformigt fördelad mellan strändernas 

vegetationsgränser än i våra dagars, i allmänhet flottledsrensade vattendrag. 

2.9.2 Olika former av byggande i vatten 

Av näringsgrenar förekom under 1500- och 1600-talen, förutom en ringa köpen

skap, praktiskt taget endast jordbruk med boskapsskötsel samt binäringarna fiske 

och jakt. Måhända bör myrjärnsframställningen också nämnas. 
Den spannmål som framställdes i jordbruket behövde malas. Inom Medelpad 

fanns år 1625 mellan 200 och 300 beskattningsbara, vattendrivna mjölkvarnar 
och mycket tyder på att denna form av byggande i vatten hade förekommit i flera 

århundranden både i Medelpad och i de spannmålsproducerande delarna av 

Jämtland. Det hörde vanligen en eller flera kvarnar till varje gård. Dessa små hus

behovskvarnar stod vanligen i mindre bäckar. De drevs under kortare perioder 
vår och höst, ofta med vatten som samlats i någon mindre sjö eller tjärn med hjälp 
av en regleringsdamm. 

Antalet kvarnar och andra "verk" ökade kraftigt under 1600- och 1700-talen 
och då inte enbart i de gamla jordbruksbygderna. Målning av spannmål erfordra
des ju i lika hög grad vid nybyggena och detta framför allt vid de intensivt sädes-
producerande finntorpen och finnbyarna på sidan om älvdalarnas mera centrala 
delar. 

I nära anslutning till jordbruket förekom hemindustri i form av linberedning 
och vadmalstillverkning. Förutom att vattendragen kunde användas för linets 
rotande och för tvättning av textilråvarorna användes bäckarna också som kraft
källa för att driva linskäktar och vadmalsstampar, även om sådana anläggningar 
ej synes ha varit så vanligt förekommande. 

Inom boskapsskötseln nyttjades vattendragen för kylning av mjölkprodukter, 

för tvätt och diskning och detta såväl nere vid gårdarna som vid fäbodarna uppe 

på skogarna. För dessa ändamål erfordrades dock inga mera omfattande byggna

tioner i vattendragen. 
Fisket hörde till de urgamla näringsgrenarna. Ljungans laxbestånd torde ha 

varit en av anledningarna till den tidigaste nedsättningen av nybyggare längs älv
dalen. Under 1500-talet fanns fasta fiskebyggnader avsedda för laxfångst i Ljung
an mellan dess mynning och Matforsen. Uppströms därom förekom ålfisken. Alla 
dessa fiskhus utgjorde betydande byggnadskonstruktioner, försedda med dam
marmar av stenfyllda timmerkistor, ej sällan sträckande sig över hela vattendra
gen. Antalet fasta fisken ökade starkt under 1600- och 1700-talen. Laxfisket kon

centrerades därvid till Matforsen och älvsträckan där nedom. Man släppte ej förbi 
så mycket lax vid Matfors, att något lönande fiske kunde bedrivas uppströms 
därom. 

Under 1700-talet fanns fiskhus långt upp i ådalarna, som i huvudsak var av
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sedda for beskattning av lekvandrande lokalbestånd av öring, harr och sik. I bäck
arna byggdes "slöor" — mer eller mindre tillfälliga fasta fisken för fångst av öring 
— och ålkistor. I sjöarna satte man upp sprötgårdar av olika slag för fångst av in

sjöfisk såsom sik, gädda, abborre och mört. 

Till de fasta fiskena bör man även räkna de "tidfisken" av olika slag som ut
nyttjades för fångst av strömlekande sik främst inom Jämtland. Dessa fisken be

drevs ofta med nät och not, med eller utan hjälp av stängverk av olika slag. På flera 
ställen — framförallt i Gimån — uppfördes mer eller mindre permanenta fångst
anordningar för sikfisket. 

Den första sågkvarnen (husbehovssågen) inom Ljungans nederbördsområde 
anlades vid Stångån i Njurunda sn under 1500-talets senare del. Den synes ej ha 

följts av flera liknande anläggningar förrän i slutet av det följande århundradet. 
Under 1700-talet expanderade sågverksnäringen hastigt och vid århundradets slut 

fanns över 100 vattendrivna husbehovs- och salusågar inom området. Samtidigt 

började man utnyttja vattendragen som flottleder — ännu dock i synnerligen 
begränsad omfattning. I Ljungan hindrades flottningen nedströms Matforsen ef
fektivt av alla där befintliga fasta laxfiskebyggnader även om vissa flottningsför-
sök gjordes under 1720-talet. För sågverken krävdes nya sjöregleringar. Det 
är sannolikt, att sågtimmer lokalt flottades ned på högvatten till sågverk belägna i 
vissa bivattendrag, men framförallt till de större anläggningarna vid Matfors och 
uppe vid Gimån. Totalt rörde det sig dock om mycket små kvantiteter. 

Det första järnbruket inom Ljungans nederbördsområde fick sina privilegier år 
1765. Anläggningen uppfördes vid ett gammalt kvarnställe i Sörforsån. Femton 
år senare utvidgades anläggningarna till Långskog, längre uppströms åt i samma 
vattensystem. För järnbruken uppfördes betydande dammkonstruktioner vid 
båda platserna, varjämte åns vatten reglerades med hjälp av dammar i sjöutlop
pen. 

2.9.3 Vattendragens betydelse för kulturelementens lokalisering 

1500-talets bebyggelse var koncentrerad till de bästa odlingsjordarna — sedi

mentområdena längs Ljungan nedom högsta kustlinjen i Medelpad och 
kring de stora sjöarna inom Gimåns nederbördsområdes övre delar. Närheten till 
speciellt goda fiskevatten, lämpliga kvarnströmmar samt goda lägen ur kommuni
kationssynpunkt måste ha utgjort eftertraktade tilläggsvärden såväl för nybygga
ren som vid jordbruksbygdernas expansion i stort. 

Först när bebyggelseenheterna började spridas till de stora moränområdena på 
sidan om de gamla jordbruksbygderna kan man iaktta, att det fanns en klar ten
dens hos nybyggarna att nedsätta sig i närheten av sjöar och vattendrag. För de 
finländska kolonisatörerna utgjorde tillgången på svedjeskog, belägen utanför 

byskogarna, den primära förutsättningen för att nyetableringen skulle lyckas. 
Men bl a eftersom skatten till en början delvis erlades med torrfisk, var fiskevatt
nen mycket betydelsefulla. Vid summering av finntorpens tillgångar utgjorde där
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för fiskevattnen — och tillgången på kvarnströmmar — betydande inslag. 

Industrietableringar, såsom anläggandet av köpmanssågar och järnbruk för
utsatte rika skogstillgångar och utbyggbar vattenkraft av lämplig storlek. Belä

genheten invid vattendrag utgjorde således i dessa fall en primär förutsättning — 

man var helt beroende av vattenkraften som drivkälla. Senare blev vattendragen 

dessutom mycket betydande virkestransportleder. 
Orsaken till att den tidigaste bruksrörelsen etablerades just vid Sörforsån, var 

naturligtvis den relativa närheten till kusten. Den malm som skulle förädlas, kom 
sjövägen söderifrån. Man kan fråga sig varför anläggningarna inte lokaliserades 
till Stångån i stället, som låg ännu närmare havet. Anledningen till att så inte blev 
fallet var naturligtvis, att skogarna där disponerades av det tidigare, utanför 
Ljungans nederbördsområde anlagda Galtströms bruk. Dessutom motsatte sig de 
virkeshandlande borgarna i Sundsvall en etablering i stadens omedelbara närhet. 

Sörforsån var således det mest välbelägna av de disponibla vattendragen inom 

Ljungans dalgång. Där fanns tillgång såväl till orörda kolningsskogar som till ut
byggbara fallhöjder med för tidens teknik lämplig vattenföring. 

Sågverken anlades i konkurrens med bergsbruket om skogstillgångarna. Över
raskande nog synes man under 1700-talet ha talat lika mycket om brist på skog i 
vårt land som någonsin under följande århundraden. Detta måste dock ses mot 
bakgrunden av det då rådande skogstillståndet och att endast den grövsta tallsko

gen räknades som användbar för brädsågning. 
Anläggandet av flera större sågverk uppe vid Gimån hade sin orsak i att det 

sågade virket därifrån kunde köras över vattendelaren till Indalsälven och däri
från flottas till kusten. I Ljungan kunde sågtimmer flottas till den såg som upp

fördes i Matforsen. Därifrån kördes det sågade virket till en början landvägen till 
Sundsvall. 

2.9.4 Kulturelementens inverkan på vattenmiljön 

Rent teoretiskt kan följande tre typer av aktivitet ha haft negativ inverkan på 

fiskbestånden: 

1) För hårt fiske — främst under fiskarternas olika lektider. 
2) Förhindrande av fiskarternas naturliga vandring genom byggande av vand

ringshinder. 
3) Ändring av artbalansen genom insättande av nya arter. 

Frågan om inverkan enligt alternativ 1 kan besvaras med hjälp av en enkel 
överslagsberäkning. Om fiskförbrukningen i hushållen skulle ha uppgått till 50 kg 

per person och år (höftad siffra) skulle befolkningen inom medelpadsdelen av 

Ljungans nederbördsområde vid 1500-talets slut ha konsumerat 100—150 ton 
fisk per år. Inom resten av nederbördsområdet skulle konsumtionen ha uppgått till 
ytterligare kanske 100 ton. 

Om man utgår från att de större sjöarna kunnat avkasta 2 kg fisk per år och 
har och de mindre 4 kg, vilket är siffror man normalt räknar med i dag, skulle den 
möjliga årsavkastningen (se sid 3) ha stigit till följande mängder: 
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Hela Ljungans nederbördsområde 
Därav inom Medelpad 

Ljungan inom Jämtland och Härjedalen 
" G im ån inom Jämtland 

2.282 ton/år 
965 " 
407 " 
910" 

Om vi till ovanstående kvantiteter lägger de fångster som kunnat göras i de rin

nande vattendragen inklusive Ljungan med Gimån och inklusive lax- och ålfisket, 

ökas de möjliga uttagen väsentligt. Generellt sett är det således otänkbart, att fisk
bestånden vid denna tid skulle ha skadats av för hårt fiske. Befolkningsökningen 

var ej heller därefter så stor, att man för den i detta avsnitt aktuella tidsperioden, 
tom 1700-talet, har anledning att räkna med att förhållandena skulle närma sig 
de kritiska. Visserligen började fiskevattnen utnyttjas mera totalt p g a bebyggel
seenheternas ökade antal och spridning. Nere kring järnbruken och uppe vid köp
manssågarna blev effekten likartad efter det att folk flyttat in, som ej var jordäga

re, men som utnyttjade fisket som ett led i sin försörjning. Ännu fanns emellertid 

ingen risk för överfiskning annat än rent lokalt. Den naturliga produktionen över

steg fortfarande konsumtionen av insjöfisk. 
Det fanns ett lagligt skydd mot exploatering av bestånden under fiskens lektid 

inskrivet i HL. Ingen fick således olovandes fardas i annans vatten, där fisken 
brukade leka — "kullfiskevatten". Att liknande regler torde ha gällt även i Jämt
land, framgår av en lagmansurkund av år 1548, där man talar om förbud "så 
länge fisken drager till kulls, som vår landslag utvisar". 

Allt detta hindrar naturligtvis inte att folk i vissa byar genom avundsjuka, oför
stånd eller dålig tillgång på fiskevatten skulle ha kunnat misshushålla med till

gångarna t ex genom att mer eller mindre totalt spoliera lekvandrande fiskbe

stånd med hjälp av stängande fisken. 
1700-talets expansion på vattenbyggandets område, då sågverksnäringen kom, 

de första järnbruken anlades, då såväl antalet vattendrivna verk av andra slag 
som antalet fiskebyggnader ökade kraftigt, och då erforderliga sjöregleringar vid-
togs för alla dessa verk, ökade antalet dammar avsevärt. Uppenbarligen var både 
ålfisken och kvarnar till hinder för fisk på uppvandring i vattendragen. Lokalt för
hindrades således t ex laxöringens förflyttning mellan lek- och uppväxtplatser. 

Effekterna härav kan diskuteras mot bakgrunden av resultaten från de relativt 
omfattande elfiskeundersökningar, som verkställdes inom vattensystemet under 

1960-talets senare del, och som kompletterades med åtskilliga säsongers försök 
med fångstspärrar för upp- och nedvandrande vuxen öring och smolt (utvandran
de öringungar) samt med diverse märkningsförsök. 

Resultaten från dessa undersökningar, vilka i huvudsak verkställdes av fiske-
riintendentorganisationen i samarbete med kraftindustrin, har ej publicerats. De 
visade emellertid bl a att laxöringsstammarna (insjöörings- och bäcköringstam-

marna) inom Ljungans nederbördsområde (Gimån är ej undersökt på motsvaran
de sätt) i allt väsentligt hade sin reproduktion förlagd till bivattendragens mera 
perifera, finare grenar. Försöken gav inga säkra belägg för att öringlek skulle före
komma i huvudälvens (då) ännu outbyggda strömmar uppströms Haverö sn. 

Den biologiska mekanismen kan tänkas ha fungerat på följande sätt: 
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Av de i bäckarna naturligen till 3—5-åriga ungar (smolt) uppvuxna fiskarna ut

vandrade åtskilliga, eller kanske de flesta för att växa upp i älv- och sjömiljö, i vil

ka tillväxten p g a större näringstillgång gick så mycket snabbare än i bäckmiljön. 

Ur årskullarna stannade dock exemplar kvar uppe i lekbäcken som "bäcköring" 

och fortplantade sig också som sådan. Så länge grov lekfisk vandrade upp från 

uppväxtområden i älv och sjö dominerade fiskungar med anlag för utvandring. 
Dessa större moderfiskar hade större rommängd samt större och således konkur
renskraftigare romkorn (och ny kläckta yngel) än bäcköringhonorna. När vand
ringshinder anlades i en lekbäck kom inga lekfiskar upp nedströms ifrån. Arvsan
lagen för stationärt liv i bäckar förstärktes därigenom, och slutligen bestod öring
stammen — som i de flesta bäckar i våra dagar — av en helt stationär, småvuxen 

form. 

Ännu vid sekelskiftet 1700/1800 fanns åtskilliga bäckar, vilka ännu ej hade 
byggts över av vandringshinder — se figurerna 26 och 58. Mycket talar således för 

att huvudälvens "storöringbestånd" vid denna tid bör ha varit flera och kanske 
också mera individrika än i våra dagar. 1960-talets märkningsförsök har visat, att 
huvudälvens uppväxtområden var tämligen skarpt uppdelade på de olika lek-
bäcksfraktionerna och att dessa således endast i ringa grad konkurrerade med 

varandra geografiskt. 
P g a konkurrensförhållandena med öring var harrbestånden ursprungligen 

sannolikt svagare än de varit under 1900-talet — detta sammanhänger emellertid 

även med flottledsrensningarnas inverkan — mera härom i senare kapitel. 
Ålungar på uppvandring från havet till uppväxtområdena i bivattendragens 

sjöar stoppades knappast av äldre tiders relativt glesa dammkonstruktioner av trä 
och sten. Däremot fångades den fullvuxna "blankålen" på sin återvandring mot 
havet i diverse spärrande fångstanordningar. Enligt vissa, moderna teorier skulle 
detta emellertid kunna sakna betydelse för vårt ålbestånds vidmakthållande, efter

som vår ål och den amerikanska möjligen skulle ha samma lekplatser ute i Sargas-
sohavet. Avståndet dit anses vara orimligt långt för vår lekvandrande ål medan de 

amerikanska har måttligt lång väg dit. Ungarna driver inaktiva med strömmarna 

dels mot Nordamerikas kust och dels mot Europas (jfr Nordberg 1972, s 81 fl). 

Som den viktigaste händelsen ur miljösynpunkt nere i Ljungans äldsta bygder 
under 1600-talet vill jag hålla överbyggnaden av älven i Matforsen. År 1698 rap
porterade häradsfogden, att man i denna fors numera i allmänhet fångade all "den 
lax, som uppkommer efter den intet kan stiga längre" (Kjellberg 1951, Bil C, s 40 
f). Detta förhållande kom att bli bestående till in på 1800-talet. Det finns i själva 
verket inga uppgifter om fångst av lax i Ljungan uppströms Matforsen under 

1600-talet efter år 1620. Sannolikt minskade laxens och havslaxöringens repro

duktionsområden i storlek i och med detta. Ingenting tyder emellertid på att de 
lokala öringbestånden skulle ha utnyttjat friställda lek- och uppväxtområden och 
tillvuxit i storlek och betydelse. Detta är ett av de förhållanden, som tyder på, att 
öringens (insjööringens) reproduktion när det gäller Ljungan, i allt väsentligt skul
le ha varit knuten till bivattendragen, varvid älven och genomflutna sjöar endast 
fungerat som uppväxtområden. 
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De ingrepp som gjordes i Ljungans nedre delar för flottningens behov var ännu 
synnerligen obetydliga, och deras totaleffekt snarast positiv ur fiskevårdssyn

punkt, eftersom man åtminstone under någon del av 1700-talets senare hälft un

derlättade för laxen och havslaxöringen att nå vattenområden uppströms Matfor
sen. 

Utöver den direkt vandringshindrande effekten av de många fasta laxfiskena i 
huvudälven hade dessa anläggningar betydelse för älvens bottenförhållanden 
fr o m Matforsen och nedströms åt. Av de stora stenmängder som erfordrades i 
stenkistor, ledarmar och allt vad anordningarna nu kallades, togs det mesta från 
närliggande älvavsnitt. Detta förhållande samt dämningar vid fiskeverken med

förde skärningar och omlagningar av bottenmaterialet intill fiskebyggnaderna. 

F r o m  1 6 0 0 - t a l e t  f ö r e k o m  e n  i n t e n s i v  n y b y g g e s v e r k s a m h e t  k r i n g  v a t t e n d r a 
gens mera perifera delar. I den mån vandringshinder därigenom åstadkoms för 
vandrande fiskarter, kan ingreppen ej betraktas som betydelselösa, eftersom åar
nas och bäckarnas finare förgreningar har stort värde bl a för laxöringens repro

duktion. Kolonisatörerna var fiskare och jägare i betydande omfattning. De kom 
att utöva ett ökat jakttryck bl a på det redan tidigare svaga bäverbeståndet. Under 

1600-talet utrotades således bävern praktiskt taget helt. Därmed bortföll en viktig 
miljöfaktor i de smärre vattendragen. Bäverdammarna hade nämligen haft bety
delse för vattendjupet i bäckarna och för vattenavrinningens hastighet, således 
också för många djur och växtarter, som levde i och kring vattenmiljön. Å andra 
sidan sett utgjorde svedjemarkerna och den följande skogsföryngringen nytill

skott av goda biotyper för annat vilt. 
Det tidvis kraftiga intresset för pärlfisket påverkade miljöutvecklingen beroen

de på sättet för dess utövande. Bäckarna utsattes nämligen under flera perioder 
för en mycket hård avfiskning, vid vilken torrläggning genom utgrävningar eller 

dämning utnyttjades för att man skulle komma åt musslorna. 
Säkerligen påverkade man artbalansen genom avsiktlig eller oavsiktlig förflytt

ning av t ex sik, gädda och mört till vattenområden, där dessa fiskarter tidigare 
saknades. När och i vilken omfattning detta skett kan emellertid inte påvisas utan 
att skriftlig dokumentation föreligger om inplateringsåtgärden ifråga. Sådana 
uppgifter är emellertid mycket sällsynt förekommande. 

Det finns tecken som tyder på att kvarstående förändringar skedde i fiskarts-
sammansättningen. Mycket talar t ex för att åltillgången i Ljungan aldrig senare 

nått 1700-talsnivå. Det fanns ännu vid sekelskiftet 1700/1800 kvar flera relikta 
rödingbestånd i högt belägna sjöar inom vattensystemets perifera delar. I den mån 

dessa bestånd senare försvunnit, så har detta med stor sannolikhet sin förklaring i 
inplantering av sik, vilken senare fiskart är känd för att ha konkurrerat ut röding
en ur åtskilliga sjömiljöer (jfr Filipsson-Svärdson 1976 och Nordberg 1969). 
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3. 1800-talettom år 1871 

3.1 Inledning 

3.1.1 Dispositionen 

Anledningarna till att jag valt ovannämnda gränsår för detta kapitel är flera. 

a) Ljungans huvudflottled utsträcktes år 1872 till Härjedalens Storsjö — vilket 
år huvudflottleden således togs i bruk i sin helhet för första gången. Nätet av 
biflottleder hade vid samma tid just byggts ut till sina väsentliga delar. 

b) Efter fransk-tyska kriget 1870—71 följde en period då kommunikations
medlen utvecklades hastigt, 

c) samtidigt som nya tekniska landvinningar gav upphov till en industriell ex
pansion. År 1872 togs det första träsliperiet i drift inom Ljungans nederbördsom
råde och samma år framlades ett förslag till anläggande av ett storjärnbruk vid 
Nedansjö. 

d) Sannolikt av liknande skäl har Arpi (1955) valt årsskiftet 1871/72 som 
gränsår i sin redogörelse för bolagens skogsförvärv. 

Under den period som avhandlas i detta kapitel behöll de gamla bygderna inom 
Ljungans ådal i allt väsentligt sin urgamla struktur. Befolkningen livnärde sig som 
tidigare i huvudsak på jordbruk med binäringarna fiske och jakt. Det infördes vik
tiga nya moment i utvecklingen — skogarna började få värde. Skogsbruket ut
vecklades långsamt mot sin kommande roll som ådalens mest betydande närings
gren. Denna utveckling innebar redan från början kraftiga ingrepp i vattendragens 
naturmiljö. Skogsbrukets tidiga utveckling intar därför en central plats i min be
skrivning över formerna för byggande i vattendragen och omvänt även när det gäl

ler vattendragens betydelse för näringslivets utveckling. Avvittringen, laga skiftet 

och äganderättsförhållandena i övrigt var av fundamental betydelse för skogsbru
ket. 

Efter det att staten hade byggt ut flottleden i Ljungans nedre delar styrdes ut
vecklingen till en början av ett fåtal mera betydande sågverksägare, vilka lade sig 
till med avsevärda skogstillgångar och som i samband därmed byggde ut flottle
derna mer eller mindre fullständigt. Vid sidan av de ledande industrimännen upp
trädde ett stort antal skogsköpare av olika kategorier. Eftersom det finns ett sam
band mellan tidpunkterna för skogsförvärv inom varje område och rensningsarbe

tenas insättande i de där belägna vattendragen, har det varit nödvändigt att följa 

upp skogsköparnas affärstransaktioner. På så sätt har utvecklingsförloppet ute i 
vattendragen tidsmässigt kunnat rekonstureras. 

I övrigt återfinns i kapitlet avsnitt rörande de flesta av de näringsformer som re
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dovisas i min allmänna disposition på sidan 2, naturligtvis dock med undantag for 

avsnitt om kraftindustri och kemisk industri, som ännu ej förekom. Dessutom har 

jag uteslutit avsnittet om kommunikationsmedlen, som praktiskt taget ej utveckla

des alls förrän efter 1871. Jag har, som i övriga kapitel, tagit mig friheten att 
behandla de olika avsnitten i annan ordning än den som redovisas i den allmänna 
dispositionen. 

3.1.2 Källorna 

Rapporter rörande statens strömrensningar i Ljungan förvaras på Väg- och Vat
tenbyggnadsstyrelsens arkiv — Strömrensningskommittén (RA). Handlingarna 
ger ett mycket vederhäftigt intryck. En reservation måste dock göras för den del 

av kartmaterialet, som visar förhållandena före åtgärdernas insättande. Officiella 
kartor började nämligen ej framställas förrän sommaren 1821.114 Detta behöver 

ej betyda, att materialet för tiden dessförinnan skulle vara ovederhäftigt. Kartorna 
ritades nämligen av samma officerare, som fungerat som arbetsledare (stations
chefer) allt sedan strömrensningarna påbörjades i respektive fors. 

När det gäller utvecklingen inom skogsbruket efter statens strömrensningar 
återfmnes detaljuppgifter i ett stort antal tryckta källor. Det mest gedigna materia
let påträffas dock på Merlo flottningsarkiv. Där förvaras t ex stora mängder av
skrifter av avtal upprättade mellan sågverksägare och skogsägare. På detta arkiv 
förvaras också utredningar gjorda av Casselli (1959) och av Westerlund (1938 
och 1940), skrifter som har utgjort en god stomme för mitt arbete. Skattläggnings

instrument och resolutionsböcker från HLA samt lagfartsprotokoll från domsa
gorna har utgjort värdefulla källor. Uppgifterna ur de tryckta källorna misstäm-
mer ej sällan sinsemellan och naturligtvis också vid jämförelse med primärmate
rialet. Alla detaljer har av naturliga skäl ej kunnat kontrolleras mot ursprungskäl
lorna. 

Flottningen har i den tidigare litteraturen i huvudsak behandlats som en tran
sportform på vilken man oftast lagt ekonomiska och ibland även sociala aspekter. 

Däremot har man ej studerat omfattningen av de arbeten, som utförts i strömmar
na. Analyser av dessa förhållanden upptar en mycket central del i min avhandling. 
Tyvärr har emellertid endast ett fåtal av mina utredningsresultat kunnat redovisas 
p g a utrymmesbrist. 

När det gäller flottledsarbetenas biologiska betydelse finns viss litteratur, så har 

t ex Müller (1957) utrett bottendjurens förhållande till maskinella flottledsrens-
ningar och på grundval härav upprättat förslag till hur arbeten av denna typ borde 

utföras. Många författare har, i synnerhet kring sekelskiftet, skrivit om barkens 

skadliga inverkan på fisket och om betydelsen för fisket och fiskbestånden av rän
nor och spardammar, anlagda för flottningsändamål. Inverkan av kvarndammar 
o d samt sådana regleringssjöar, som utnyttjades t ex för kvarndrift synes däre
mot ej ha studerats. 

114 Strömrensningskommittén. Vol A:08, s 149 ff (RA). 

112 



Uppgifter om "kvarnar och verk" har påträffats spridda här och var både i de 

tryckta och i de primära källorna. Sammanställningen gör ej anspråk på att vara 

fullständig men redovisar de olika typer av anläggningar som förekom och de 

huvudsakliga problemen kring deras användning. Åtskilligt arbete har lagts ned 

på framställning av kartan över kvarnarnas geografiska fördelning i landskapet — 
figur 58. 

Avsnitten om lax- och ålfisket baseras i allt väsentligt på verifikationer till jor
deböcker, resolutionskoncept, KK:s brev, skrivelser från kronobetjäningen o d, 
allt förvarat på HLA, 1832 års fiskeförteckning m m från KK:s arkiv samt av
skrifter av diverse domböcker förvarade på KN:s arkiv i Ljungaverk och Stock-

viksverken. Uppgifterna förefaller i allmänhet vara trovärdiga. De har i många fall 
kunnat kontrolleras mot annat källmaterial, t ex mot Strömrensningskommitténs 

handlingar. 
För annat fiske än lax- och ålfiske är uppgiftstillgången sparsam och oenhetlig. 

Detaljer ur äldre litteratur har blandats med primäruppgifter ur diverse handlingar 

främst från HLA, ÖLA och KN Ljv. Materialet räcker ej för att teckna en hel
hetsbild av förhållandena. Många uppgifter är dock av intresse för jämförelse med 
motsvarande under följande årtionden. 

3.2 Flottning och skogsbruk 

Vill man känna förutsättningarna för virkeshandeln och trävaruindustrins ut
veckling måste man bl a analysera flottledernas utbyggnad i tid och rum samt de 
intimt därmed förenade skogsköpen. Dessa utredningar visar dessutom in
greppens i vattendragen storlek och kan ge en uppfattning om åtgärdernas efter 

hand ökande inverkan på naturmiljön. 

3.2.1 Flottledernas utbyggnad längs huvudälven 

Den första egentliga flottledsrensningen i Ljungans vattendrag efter Polacks arbe
ten under 1700-talets förra del och sprängningarna i Matforsen under århundra
dets senare del, synes ha varit den som enligt Burman (1802) påbörjades i övre Gi-
mån år 1797. Det rörde sig här om försök att underlätta flottning av sågtimmer 
från Gimdalen till Ljungå sågverk. Gösling (1819, s 14) ansåg att vattendraget 
borde gå att göra flottningsbart ända från Revsundssjön. Han meddelade också, 
att det flottades i Norrån (Ljungån) från sjöar belägna ända inne i Håsjö sn. 

Sporadisk flottning bedrevs emellertid även i Gimåns nedre delar av virke, som 

skulle forslas till sågen i Matforsen. Sågverkets ägare stämdes således av in
tressenter i Gimeå ålhus för vårdslös flottning år 1800. Bland flottgodset förekom 
"vrakvirke eller så kallad våhl", som bidragit till skadegörelse.115 

115 "Utdrag af Dombok hållen å Laga Höste Tinget med Torps Tingslag" den 8 december 1801 
angående skada på fiskebyggnader i Gimån genom flottning (KN, Lj). 
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Av diverse uppgifter kan man dra den slutsatsen, att begränsad flottning be
drevs mer eller mindre regelbundet även i Ljungan bl a från trakter belägna så långt 

uppströms åt som kring Ångesjön och ned till Matfors sågverk. År 1805 höjdes 

sågningsrätten vid Matfors, så att timmerförbrukningen ökade från ca 800 till 
3.500 sågstockar per år. Flottgodsmängderna var således helt obetydliga. 

3.2.1.1 STATENS STRÖMRENSNINGAR 

I och med att Sverige år 1809 förlorade Finland ville den svenska statsledningen ej 
längre tillåta att stockholmarna fortsatte att som tidigare hämta en stor del av sin 
brännved från Finland. Svenskt kapital skulle ju annars föras ut ur landet. Stats
makterna började studera möjligheterna att skaffa ved via inhemska vattenvägar 

— kanaler och flottleder.942 

Parallellt härmed daterades den 8 april 1811 ett kungl brev, enligt vilket lands

hövdingarna i de län där flottning förekom, fick order om att föreskriva under vil
ka tider flottning skulle få förekomma samt övriga villkor för utövandet. Flottning 
skulle ej få orsaka skada eller förfång för jord-, strand-, vattenverks- och fiskeäga
re. Å andra sidan sett fick flottningen ej heller hindras eller betungas av oskäliga 
avgifter. Genom detta kungl brev underkändes en av bondeståndet begärd rätt till 
fri flottning. Det skulle i fortsättningen finnas dels allmänna dels enskilda flottle-

der. I princip kunde man i vattendrag, där kungsådra saknades, få flotta endast ef
ter medgivande av strandägaren eller annan som rådde över vattnet. Detta 1811 

års kungl brev kom att ligga som juridisk grund för flottningen ända till år 1881 
(Nordquist 1959, s 444 f). 

I april 1815 gav Kungl Maj:t order om att det skulle undersökas, om inte Ume-, 
Vindel- och Skellefteälvarna skulle kunna göras flottningsbara, och i en skrivelse 
den 15 mars 1817 framhöll "Committerade över Norra Wäg-Anläggningarna" 
angelägenheten av en undersökning för att utröna om Ljungan, Indals- och Ång
ermanälvarna skulle kunna flottas. Skogarnas beskaffenhet borde även fastställas. 

Konungen gav den 27 mars sitt bifall till förslaget, och undersökningar verkställ

des sommaren 1817 under ledning av dåvarande kaptenen vid Upplands regemen
te J W Hallström. För strömrensningar inom riket avsattes 100.000 rdr per år 

from år 1819 tom år 1820, då nästa riksdag skulle hållas.116 

Kapten Hallström rapporterade i april 1818 till sina uppdragsgivare, "Herrar 
committerade för strömrensningarne och wäganläggningarne i rikets norra 
landskap" (Strömrensningskommittén), om den syn han hållit bl a vid Ljungan 
under föregående år. De kommittérade föreslog härefter till Kungl Maj:t, att 
Ljungan borde bli det vattendrag, som skulle rensas upp först. För att man skulle 

få nödig erfarenhet för arbetenas fortsatta bedrivande, kunde man börja med att 

116 Strömrensningskommitténs prot. Vol A:22 (RA). 
942 Jfr Hennel 1971, s 22. 
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Fig. 29. Karta över den älvsträcka inom vilken staten utförde strömrensningar åren 
1818-1825. 

Fig. 29. Map of the stretch of river in which the government carried out clearing work in 
the period 1818—25. 

rensa upp två till tre forsar och göra vissa undersökningar i några bivattendrag.117 

Kungl Maj:t godkände förslaget i maj117 och noterade, att det skulle vara av så 
stor nytta för riket om Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven118 kunde göras 
flottbara, att försöken i Ljungan borde sättas i gång redan samma år. Kaptenen 
Hallström anförtroddes ledningen av arbetet, och han skulle biträdas av två offi
cerare.119 

Laxfiskeintresset skulle således nu slutligt tvingas vika för flottningen, vilken, 

som vi minns ditintills i allt väsentligt hade omöjliggjorts av alla de fiskebyggnader 

som fanns på sträckan fr o m Matforsen till havet. Älven skulle iordningsställas 

för flottning av buntat virke — inklusive ved — från Ångesjön till mynningsviken. 
Försöksrensningarna påbörjades i slutet av september 1818 i Skallböleforsen, 

Nackforsen, Groforsen och Hemgravsforsen — samtliga belägna uppströms Mat
forsen i Stöde sn.117 Se figur 29. 

Arbetena fick den omfattningen som fors för fors redovisas i det följande från 
havet och uppströms åt. Det redovisade kartmaterialet har upprättats av ström-
rensningsbefalet. 

Dingersjöforsarna — figur 30 — började bearbetas i augusti 1819. Fram till fe
bruari året efter utfördes stensprängning i själva forsarna och avlägsnades delvis 
en stenör belägen mellan de båda forsande avsnitten. Stenkistorna "i laxfisket" 

117 Strömrensningskommitténs prot. Vol A:2, s 32 ff (RA). 
118 År 1820 arbetades vid Ragunda i Indalsälven och vid Ödsgård i Ångermanälven. I Ragunda 

sysselsattes 50 man ur Hälsinge regemente i en enda fors — Hammershällan vid Ragunda kyrka. I 
Ångermanälven arbetade man endast i Ödsgårdsforsen och där uteslutande med civil arbetskraft. 

119 Vn landskansli BI:43 Brevdiarium 1818 och D III r:3. Direktioner och kommissioners brev 
1813-1820 (HLA). 
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Fig. 30. Kronans strömrensningar i Dingersjöforsarna (Strömrensningskommitténs arkiv, 
RA). Lägg särskilt märke till de omfattande fasta laxfiskebyggnaderna. 

Fig. 30. The government clearances in the Dingersjö rapids. Note particularly the extensi
ve, permanent, salmon traps. 

hade flyttats närmare stranden. Dessutom hade man byggt nya kistor uppströms 
anordningarna i vilka man fäst avledningsbommar med uppgift att skydda fisket 
mot flottgodset.116'121 Därmed ansågs forsen vara både far- och flottningsbar. Det 
framgår tydligt av figur 30 hur strömmen efter stenörens vid höger strand bortta
gande fått en annan riktning på sträckan mellan fiskena. Däremot ger figuren in
gen uppfattning om hur stenkistor om- och nybyggdes. 

Det blev problem i Dingersjöforsarna även i fortsättningen. I april 1822 
sprängde man bort mera sten i den nyssnämnda stenören. Under 1823 verkställ

116 Strömrensningskommitténs prot. Vol A:22 (RA). 
121 Strömrensningskommitténs prot. 1820 (RA). 
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des stensprängning nedströms den nedre forsen. Man bestämde sig då också for 

att en stenkista, som sträckte sig ut i den övre forsen från det högra laxfisket skulle 
förlängas, så att virkesflottarna styrdes förbi stenören mellan forsarna. 

När man år 1823 började göra försök med lösflottning av virke konstaterades 

att Dingersjöforsens laxfiskebyggnader fortfarande var mycket hinderliga.1281 ap
ril 1824 fanns en nybyggd stenkista vid höger strand uppströms det nedre fisket 

"mellan de där tidigare befintliga, smärre kistorna" avsedd att skydda anordning

arna vid högvatten. En annan, drygt 30 m lång kista byggdes vid samma strand 
nedströms det övre fisket för att hindra att virket drogs in i en eda. Ledbom lades 

ut uppströms det övre fisket.129 

Våren 1824 byggde man ställningar i Dinger sjöforsarna från vilka stenfy Ilning 
utfördes i djuphålor i älvbottnen. Man avsåg då även att slå ned 20—30 pålar att 

fasta bommar i.129 

Nolbyforsen började rensas år 1819. Fram till i februari 1820 hade man 
sprängt sten och grävt igenom en grusbank nedströms forsen. Även i själva forsen 
hade stensprängning utförts. Ett par stenkistor hade byggts uppströms forsen och 
i dessa kistor fanns nu avledningsbommar anbragta till skydd för fiskebyggnader
na.121 De sistnämnda var mycket hinderliga för flottningen. I juni 1822 fastnade 
en virkesflotte där, och när lösflottningsprov verkställdes året efter, konstaterades 
att fiskena i Nolbyforsen stod mycket illa till.128 

I Allstaforsen påbörjades arbetena i oktober 1819116 och under den följande vin
tern tog man bort ett laxfiske vid ena stranden, medan man byggde en stenkista 
vid den andra. Figur 31 ger till synes en god uppfattning om åtgärdernas effekt. 
Är 1823 konstaterades, att man måste gräva bort ca 450 m3 massor ur en på vän
ster sida, nedströms forsen liggande sandbank.127 

Även i Tungrensforsen — figur 32 — påbörjades arbetena 1819. Under sensom

maren detta år anlades en drygt 50 m lång damm på stenkistor. I februari året ef

ter noterades att man hade förkortat en stenarm nederst i ören, mellan grenarnas 
förlängning och grävt en kanal genom en ör nedströms den egentliga forsen. Den

na kanal hade erosionsskyddats med större stenar. Den gamla kungsådran — 
vänstra grenen — hade fyllts igen med 200 m3 grus och sten, varigenom huvudfå
ran, efter det att den provisoriska dammen hade rivits, erhöll ett mycket rakare 
lopp.116'121 

116 Strömrensningskommitténs prot. Vol A:22 (RA). 
121 Strömrensningskommitténs prot. 1820 (RA). 
127 Strömrensningskommittén. Vol A: 10, s 472 ff (RA). 
128 Strömrensningskommittén. Vol A: 12, s 303 ff (RA). 
129 Strömrensningskommittén. Vol A: 12, s 96 ff (RA). 
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Fig. 32. Kronans strömrensningar i Tunagrenen. Den övre bilden visar forsen före och 
den nedre efter rensningen (Strömrensningskommitténs arkiv, RA). Huvuddelen av älvens 
vatten gick före flottledsrensningarna runt Slottholmen. Som synes skar man igenom ören 
och gav på så sätt vattnet ett rakare lopp. Fisket i den högra älvengrenen torrlades så små
ningom nästan helt genom åtgärden. 

Fig. 32. The government clearances in the Tuna branch. Before the timber-floating 
channel was cleared, most of the river water went round Slottholmen. At is evident, the 
necks of the loops were cut though and in this way the water was given a straighter course. 
The fishery in the righthand branch of the river was gradually almost completely dried 
out by this measure. 

Fig. 31. Kronans strömrensningar i Allstaforsen. Den övre bilden visar förhållandena före 
rensningarna och den nedre efter (Strömrensningskommitténs arkiv, RA). Laxfiskena vid 
höger strand togs bort. Där byggdes i stället en stenkista. 

Fig. 31. The government clearances in the A lista rapids. The salmon-fisheries on the right 
bank were removed. A stone caisson was built there instead. 
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I Vistaforsen — figur 33 — anlades under sensommaren och hösten 1819 en 72 
m lång damm på 1,5—2 m vattendjup. Bakom denna utfördes arbeten "i fullstän

dig torrhet" med hjälp av en lyftkran. En stenbänk, ca 4 m hög, 10 m bred och 
167 m lång, byggdes mitt i och längs med forsen av den ur älvbottnen sprängda och 
upptagna stenen. Denna stenmur kom att avskilja den 36 m breda vänstra ström
fåran, i vilken huvuddelen av vattnet gick, från den högra, 30 m breda gre-
n e n n« .121 .122  

Våren 1821 tvingades man att lägga ned åtskilligt arbete på att justera stenbän

karna. En sådan vid vänster strand, hade skadats av föregående års vårflod.114 

Ett laxfiske vid samma strand uppströms Vifstaforsen måste tas bort om bun

tat virke skulle kunna passera. År 1823 bestämde man sig för att höja muren vid 
forsens vänstra sida med ca 1 m, eftersom det hänt att flottar kastats upp på den
samma. Man skulle dessutom ta bort några stenar och en stenör uppströms for
sen.127 

I Matforsen — figur 34 — påbörjades arbetena i augusti 1819, och redan under 

den första månaden uppfördes en 110 m lång och 2,5—3 m hög mur. En lägre mur 
av samma längd byggdes längre ut i starkare strömmande vatten. Material togs ur 
älvbottnen med resultat att en 30 m bred kanal tillskapades genom de av grus och 

stor sten täckta berghällarna. Redan före mitten av januari 1820 hade man 
sprängt bort 1.100 m3 sten och transporterat undan 3.300 m3 sten och grus. En 
lyftkran utnyttjades, men trots detta utfördes en stor del av arbetet "med hjälp av 
taljor och saxar". 

Arbetena utfördes i skydd av en uppströms arbetsplatsen uppförd damm. Un
der 1820 års vårflod skars en betydlig del av stranden bort vid ena dammfästet, 

samt dessutom de närmast belägna kistorna. 

I september 1820 arbetade 150 man militär på arbetsplatsen i Matforsen. Man 
höll då på att reparera, förstärka och förlänga den skadade dammen. Erfarenhe
terna medförde att man i fortsättningen satte upp all sten i kallmurar, med vertikal 
och jämn yta mot den blivande flottningskanalen. Murarna gjordes så höga, att de 
ej skulle översköljas av vårflöden. Eftersom skyddsdammen till stor del byggts av 
lösa massor var det viktigt att arbetena forcerades före nästa vår.121 Trots detta 
skar 1821 års vårflod bort ytterligare ett stycke mark vid skyddsdammens fäste, 
varefter vattnet bröt sig in i den utsprängda kanalen. Vattenföringen höll sig så 

hög under sommaren att reparation ej kunde utföras då. 
I april 1822 talas om att stora mängder grusmaterial hade fraktats bort ur ka

nalsträckningen. Man hade uppfört en 36 m lång brygga ut till "den gamla kungs
ådran" snett emot intagsrännan till Matfors sågverk. På den hade man transpor-

114 Strömrensningskommittén. Vol A:08, s 149 ff (RA). 
116 Strömrensningskommitténs prot. Vol A:22 (RA). 
121 Strömrensningskommitténs prot. 1820 (RA). 
122 Vn landskontor. Resol. koncept 1820, nr 101 (HLA). 
127 Strömrensningskommittén. Vol A: 10, s 472 ff (RA). 
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Fig. 33. Kronans strömrensningar i Vifstaforsen. Den vänstra bilden visar förhållandena 
före och den högra förhållandena efter rensningarna (Strömrensningskommitténs arkiv, 
RA). Som synes gick huvuddelen av älvens vattenföring före rensningen i älvfårans högra 
del (till vänster på bilderna). En flottningskanal togs upp längs motsatt strand. Flera laxfis
ken kan observeras 

Fig. 33. The government clearances at the Vifsta rapids. As is evident, before the clearan
ces most of the river discharge ran in the right-hand part of the channel (on the left in the 
pictures). A timber-floating channel was dug along the opposite bank. Several salmon-
fisheries may be observed. 
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Fig. 34. Kronans strömrensningar i Matforsen. Man ser sågverket och herrgården till 
höger på alla fyra bilderna. Kartan överst till vänster visar ett tidigt skede i strömrensning-
sarbetena med ett grunt älvavsnitt kring några kvarvarande laxfisken till vänster på bilden. 
Kartan överst till höger redovisar läget i augusti 1821 då man rensat upp en kanal i skydd 
av en fångdamm. På nästa bild är fångdammen borttagen. Längst ned till höger redovisas 
läget något år senare. Huvuddelen av vattenmängden går genom den nyanlagda kanalen. 
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terat ut sten, som tippats i älven för att öka vattentillgången vid sågverket.1241 

slutet av månaden revs skyddsdammen.125 

Försök visade att kanalen nu var användbar för flottning av buntade bräder. 

Under sommaren konstaterades dock att man måste bygga ytterligare en, ca 20 m 

lång stenmur vid höger strand. Med denna skulle virket kunna styras förbi en 
längre nedströms uppförd stenmur.1261 rapporten rörande 1822 års arbeten talas 

om stensprängning och borttransport av massor. Man hade arbetat vidare på ka

nalmurarna samt fyllt igen diverse djupa hålor, bl a bildade genom erosion efter 

det att skyddsdammen rivits ut. Nära 2.000 m2 älvbotten hade utjämnats med 
hjälp av "stenmurning".125'127 

År 1823 bestämde man sig för att uppföra en 18 m lång och 3 m hög stenmur 
vid kanalens högra sida. En stenmur vid samma strand skulle dessutom höjas med 
1 m på en 120—180 m lång sträcka. En redan påbörjad utfyIlning av den gamla 

fåran utanför sågverksrännan — figur 34, bild 4 — skulle fortsättas. I samband 

därmed ämnade man bygga en stenkista, vilken skulle hindra att de utlagda mas
sorna spolades bort. Även under 1823 sprängde man bort flera tusen m3 sten ur 
forsen.127 Ännu i april 1824 fortgick sprängningsarbeten, nu för att man skulle er
hålla den sten, som erfordrades för utjämning av hålor i kanalens botten. 

Redan under 1818 lade man ned 1.300 dagsverken på arbeten i Skallböleforsen 
—fìgur 35. Arbetena fortgick under de följande åren och ännu i september 1820 

ansågs endast förberedande arbeten ha utförts för torrläggning av hela älvbred
den. Man avsåg att under arbetstiden avleda vattnet via en kanal på sidan om den 

124 Det hade tidigare hänt många gånger att sågverket vid Matforsen hade stått i brist på erfor
derligt drivvatten. År 1822 hade detta emellertid skett tidigare än vanligt. Av den anledningen hade 
flottledsbefälet låtit fylla igen den orensade hälften av forsen. Resultatet blev att sågen började gå 
igen, trots låg vattenföring i älven125. 

125 Strömrensningskommittén. Vol A: 10, s 236 ff (RA). 
126 Strömrensningskommittén. Vol A:08, s 26 ff (RA). 
127 Strömrensningskommittén. Vol A: 10, s 472 ff (RA). 

Man ser den damm som anlagts för att öka vattenföringen till sågverket och ett antal 
nyuppförda laxfisken. Några få år senare var älven praktiskt taget torrlagd mellan kana
len och sågverket (Strömrensningskommitténs arkiv, RA). 

Fig. 34. The government clearances in the Matforsen rapids. The sawmill and the manor 
house can be seen on the right in all four pictures. The map at the top on the left shows an 
early stage in the clearing work, with a shallow section of the river around some remai
ning salmon-fisheries on the left in the picture. The map at the top on the right shows the 
positions in August 1821, when a channel had been cleared in the shelter of a coffer dam. 
In the next picture, the coffer dam has been removed. At the bottom on the right, the posi
tion a year or two later is shown. Most of the water runs through the newly built channel. 
The dam built in order to increase the discharge to the sawmill a number of newly erected 
salmon traps can be seen. A few years later, the river was practically dried out between the 
channel and the sawmill. 
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Fig. 36. Hemgravsforsen före kronans strömrensningar (Strömrensningskommitténs ar
kiv, RA). Man ser Hemgravs sågverk med tilloppskanal och sump samt sågverkets bro 
över älven. Rester efter lax- och ålfisken kan observeras överst på forsnacken och mitt 
emot sågsumpen. Såväl sågverket som bron togs bort år 1829. 

Fig. 36. The Hemgravsforsen rapids before the government clearances. The Hemgrav 
sawmill with its intake channel and sump and the sawmill bridge over the river can be see. 
The remains of salmon- and eel-fisheries can be observed at the head of the rapids and 
right opposite the sawmill sump. Both the sawmill and the bridge were removed in 1829. 

Fig. 35. Kronans strömrensningar i Skallböleforsen (Strömrensningskommitténs arkiv, 
RA). Observera de fångdammar som byggts på den undre (högra) bilden och hur vattnet 
går till höger om den egentliga fåran. 

Fig. 35. The government clearances in the Skallböleforsen rapids. Note, in the lower (the 
right) picture, the coffer dams that have been built and how the water runs to the right of 
the real channel. 
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blivande rensningssträckan.121 En skyddsdamm uppfördes. Denna damm klarade 
både vår- och höstflödena år 1821, även om vatten trängde in på arbetsplatsen 
under sommaren och hindrade arbetena i avsevärd omfattning. 

Man utförde trots alla svårigheter ett beundransvärt arbete i denna fors. Svårig
heterna att anlägga den delvis mer än 10 m höga skyddsdammen tvärs över den 
kanjonartade Skallböleforsen och att leda vattnet en annan väg förbi den egentliga 

strömfåran måste ha varit enorma.114 

I april 1822 noterades att stora kvantiteter berg hade sprängts ut och att mate

rialet använts för utjämning av älvbottnen. Skyddsdammen revs samma må
nad. Därefter byggdes en 30 m lång bro för kommunikation mellan stränderna. 
Man uppförde också ett antal mindre bryggor ute i älven, vilka användes för ut-
forsling av stenmaterial för bottenavjämning. En nybildad grusör grävdes 

igenom nedströms forsen efter 1822 års vårflod. 
Under det följande året sprängde man bort flera tusen m3 sten ur forsen och 

man fortsatte att jämna ut bottnen. Det talades också om att man skulle spränga 

bort "utstående Bergklippor".127 

Hösten 1818 och under den följande vintern byggdes en 90 m lång damm i 
Hemgravsforsen — figur 36 — bestående av 14 st stenkar, 2—3,5 m höga. Nedom 
dammen skulle arbeten företas i torrhet. Anläggningen revs redan före 1819 års 
vårflod.116,1171 oktober 1821 hade man kommit så långt att endast viss avjämning 
av bottnen återstod, ansåg man. Våren 1822 rensades emellertid längs sågrännan 
för att vattnet skulle erhålla en rakare kurs. Uppströms ett befintligt laxfiske bred

dades älvfåran till 7 m genom bortsprängning av en 3,5 m hög sten. Ytterligare 
rätning av strömmen erfordrades "under sågrännan". Utjämning av hela forsens 
botten pågick. Man arbetade vidare såväl 1823 som 1824.127 Den för flottningen 
hinderliga bron togs bort efter rensningarnas avslutande.128 Vattnet hade dessfö
rinnan delats i två fåror på ömse sidor om det mittersta brokaret, till svårt hinder 
för virkesbuntars framflottande.125 

Också i Edeforsen — figur 37 — påbörjades arbetena sommaren 1819. Bildarna 
visar med stor tydlighet den jämförelsevis jämnt fördelade stenighet som fanns 

före flottledsrensningen men också hur älven kanaliserades genom rensningsarbe

tena. Stora mängder sten sprängdes. Grus och sten bortskaffades med hjälp av 
taljor, saxar och gångspel.116'121 

År 1821 sysslade man vid Edeforsen i huvudsak med utjämning av älvbottnen. 
Fortfarande år 1823 talas om att liknande arbeten pågick.127 Det sistnämnda året 

114 Strömrensningskommittén. Vol A:08, s 149 ff (RA). 
116 Strömrensningskommitténs prot. Vol A:22 (RA). 
117 Strömrensningskommitténs prot. Vol A:2, s 32 ff (RA). 
121 Strömrensningskommitténs prot. 1820 (RA). 
125 Strömrensningskommittén. Vol A: 10, s 236 ff (RA). 
127 Strömrensningskommittén. Vol A: 10, s 472 ff (RA). 
128 Strömrensningskommittén. Vol A: 12, s 303 ff (RA). 
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Fig. 37. Kronans strömrensningar i Edeforsen (Strömrensningskommitténs arkiv, RA). 
Den övre bilden visar förhållandena före och den nedre förhållandena efter rensningarna. 

Fig. 37. The government clearances in the Edeforsen rapids. 
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konstaterades, att en stenarm, byggd "för den nedersta så kallade Qvislan" i for
sen, var för låg. Den hade skadats av virkesgången och behövde repareras.128 

Sommaren 1824 uppfördes en 40 m lång stenmur.129 

I Groforsen, Nackforsen och Morrforsen — fligur 38 — utfördes smärre 

arbeten 1819-1821.116'121 

Arbetena i Byforsen påbörjades i september 1820. Rensningar i de strax upp
ströms liggande Flyforsen (Hångstaforsarna) och Öforsarna (nedströms Borg
sjön) skulle snart därefter sättas igång.121 I november året efter var Byforsen nyli

gen fardigrensad, ansågs det. Älven hade breddats och avjämnats på en sträcka 

av ca 240 m. Man noterade att ytterligare åtgärder måste vidtas följande år för 

underlättande av flottning vid lågvatten. I första hand måste man skära ned fallet 
på översta forsnacken och på att fylla igen en del höljor längre ned i forsen. För 

dessa återstående arbeten beräknades 500 dagsverken åtgå.114 Arbetena i Byfor
sen avslutades med stensprängning år 1823.127 

Man upprättade en beskrivning över de arbeten som erfordrades på sträckan 
fr o m Flyforsarna till Ångesjön. År 1822 föreslogs att arbetena skulle utsträckas 

ända upp till Haveröforsarna — mellan de sistnämnda och Ångesjön skulle älven 
enligt förslaget dock endast "göras tjenlig" för flottning av löst flytande virke. 

Fly- eller Hångstaforsarna var bland de svåraste inom området, och man var osäker på om man 
överhuvud taget skulle få fram virke där. Vid älvkröken högst upp i forsen kastades vattnet med 
stor kraft mellan stenar och klippor mot södra stranden. Ett stycke längre nedströms ändrade älv
fåran åter riktning på flera ställen, och där fanns även ett 2 m högt, lodrätt fall. Strax nedom fors
nacken avsåg man att bygga en 90 m lång stendamm från södra stranden snett ut i älven till unge
far mitt i forsen. I samma avsnitt skulle en mängd stenar och klippor sprängas bort. Vid nästa älv-
krök trodde man sig kunna klara problemen genom att avjämna bottnen medelst sprängning och ut
fyllnad, varigenom vattenytan skulle få ett lugnare lopp. På samma sätt skulle flera partier i forsen 
bearbetas, varjämte en udde skulle skäras bort. Vid "det tvära fallet" behövde 60 m stenmur byg
gas samt fallet sprängas ned. Sprängmassorna erfordrades för att fylla ut en grop nedom fallet. Vid 
älvens sista krök före Hångstaselet var man tvingad att gräva en 25 m bred kanal genom en från 
norra landet utskjutande stenör. Man räknade med att enbart där skulle det erfordras en arbetsstyr
ka på 150 man, varav det ur allmogen knappast kunde erhållas mer än 45 arbetare.114 Detta sist
nämnda arbete kom till utförande. 

öforsen började något hundratal meter uppströms Hångstaforsarna. Den var drygt 900 m lång 
och hade en fallhöjd på ca 11 m. Där krävdes endast en del stensprängning och bortkapandet av en 
udde vid södra stranden.114 

Vid Borgsjöns utlopp låg den 600 m långa "Westanå-Forssen". Fallhöjden uppgick endast till 
ungefar 3 m, men forsen krävde trots detta tämligen omfattande arbetsinsatser. En stenudde skulle 
tas bort på forsnacken och dessutom var man tvungen att rensa bort en tvärs över älven byggd 
kvarndamm samt en stenör.114 

114 Strömrensningskommittén. Vol A:08, s 149 ff (RA). 
116 Strömrensningskommitténs prot. Vol A:22 (RA). 
121 Strömrensningskommitténs prot. 1820 (RA). 
127 Strömrensningskommittén. Vol A: 10, s 472 ff (RA). 
128 Strömrensningskommittén. Vol A: 12, s 303 ff (RA). 
129 Strömrensningskommittén. Vol A: 12, s 96 ff (RA). 
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Fig. 38. Kronans strömrensningar i Morrforsen (Strömreningskommitténs arkiv, RA). 
Den övre bilden visar förhållandena före och den nedre efter rensningarna. 

Fig. 38. The government clearances in the Morrforsen rapids. 
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I Borgsjöns uppströmsända låg den drygt 900 m långa och 5,5 m höga Näsforsen. Där behövde 
endast ett antal stenar tas bort och en udde skäras av. Ej heller i den strax uppströms liggande Her-
mansbodaforsen var det några större problem. Där fanns emellertid en kvarndamm, som från hög
ra sidan var byggd över kungsådran till en liten holme. Denna damm och ett antal stenar skulle un
danskaffas.114 

Den något 100-tal m längre uppströms liggande Ensillreforsen var ungefar 200 m lång och hade 
en fallhöjd på ca 2,5 m. Efter det att man hade bortskaffat en damm hörande till "ett nästan odug
ligt ålfiske", som från vänstra stranden sträckte sig ut till en holme vid forsens början, fanns där 
inga andra svårigheter än några stenar och en stenör, vilka också skulle bortskaffas.114 

I "Hallsta-forssen, något öfwer 1/4 dels mil Ofwanföre den sistnämnde", var älven fylld av ste
nar och större eller mindre holmar, som delade upp älven i ett flertal grenar. Detta medförde att 
flottningen här var besvärlig, även om det mesta virket kunde lossas — "en stor del stannar likwäl 
altid qvar i grenarne och föruttnar". Problemet var att strömmen gick olika vägar vid olika vatten-
föring. Efter vissa åtgärder skulle lösflottning emellertid med säkerhet kunna företas. Parallellt med 
den strax uppströms liggande Ålsjöforsen, med dess för flottning många besvärliga edor, löpte en 
sydligare gren, Partebodakvisslan. I den sistnämnda hade vattnet ett lugnt och jämnt förlopp, och 
man avsåg därför att föra fram virket den vägen. Arbetena med upprensning av denna älvgren kun
de ske i torrhet om man först skar av stråket från älvens huvudgren medelst en damm. På sträckan 
fanns några kvarnar som måste flyttas längre nedströms åt, och de skulle förses med vatten via en 
intagsränna längs land. Där kvarnarna nu stod, måste man bygga en ca 60 m lång stenkista.114 

Boltjärnsforsen, längre uppströms åt, 1,25 km lång och med en fallhöjd av nära 10 m delade sig i 
uppströmsändan i två grenar på var sin sida om en stor holme. Den vänstra av dessa var den 
smalaste och den högra synnerligen stenig. I den bredare grenen lade sig flottvirke kvar år från år, 
och den kunde knappast göras användbar för lösflottning, och p g a att den var så grund, absolut 
inte för virkesbuntar. Problemen var avsevärt mycket mindre i den vänstra grenen. Om den av
stängdes med en damm under byggnadstiden, kunde man spränga ut en 25 m bred kanal, väl läm
pad för flottning.114 

Även Ångeforsen, vid utloppet ur Ångesjön, var uppdelad i två grenar på ca 350 m avstånd från 
varandra. Den högra grenen var så bred och stenig, att man vid "lågt watten kan gå torrskodd 
deröfwer". Även här ansågs den vänstra älvgrenen därför vara bäst lämpad för flottningen. En 25 
m bred kanal kunde byggas i torrhet sedan älvfåran avstängts medelst en damm.114 

Arbetet med strömrensningarna mellan Borgsjön och Ångesjön ansågs komma att kräva en ar
betsstyrka av 135 man "utom private".114 

Flera andra projekt undersöktes utan att drivas till utförande. Kapten Hall
ström rapporterade således i januari 1819, att han undersökt möjligheten att an
lägga en kanal över land från Skallböleforsen till Selånger och Sundsvall. Han an
såg dock detta projekt var ogenomförbart, eftersom det skulle kräva en 36 m djup 

grävning på en sträcka av mer än 1,5 mil.116 

I Gimån gjorde Hallström vissa undersökningar från Revsundssjön och ned
ströms åt, varefter han meddelade att vattendraget skulle kunna bli en god flottled 

uppströms sjön Leringen, men att det ej skulle gå att flotta från denna sjö till 
Ljungan p g a den stora fallhöjden. Man konstaterade dessutom efter avvägning, 
att det var omöjligt att förbinda Holmsjön i Gimåns vattensystem med Sulån 
(Sättnaån) medelst en kanal. Distansen översteg nämligen en mil, och landet som 
skulle genomgrävas låg dessutom mer än 30 m över Holmsjöns yta. Man skulle 
nu undersöka alternativet med landtransport av virke från Holmsjön till Indalsäl

ven.116 

114 Strömrensningskommittén. Vol A:08, s 149 ff (RA). 
116 Strömrensningskommitténs prot. Vol A:22 (RA). 
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Av bivattendragen i Ljungans vattensystem utvaldes Getterån och Granån för 

undersökning om de kunde göras flottbara.116 

En man vid namn Backman, född i Västerbotten, "och som från yngre åren 
warit van vid forsfart", skaffades till Ljungan av Hallström. Backman skulle an
vändas vid flottningen bl a som instruktör för allmogen. Genom dennes försorg 
nedflottades en del ved till Svartvik för "Flottledskommitténs" räkning. Man av
såg att sätta igång en kampanj för att göra allmogen intresserad för avverkning 

och flottning. _ . 

Hösten 1819 påbörjades avverknings- och röjningsarbeten vid den blivande 

hamnen i älvmynningen — senare kallad Svartviks lastageplats. Se figur 39. År 
1821 färdigställdes den första av tre bryggor. Redan då hade man upplagsplatser 

ordnade för upp till 6.000 famnar ved. Året efter började hamnen att användas. 
Då fanns där magasin, bostäder och erforderliga uthus. Myndigheterna meddela
de "nästan obegränsad" lastnings- och lossningsrätt bl a för virke (jfr Humble 
1921, s 175). Sommaren 1824 anlöptes lastageplatsen av totalt 10 fartyg.131 

När statens flottledsrensningar avslutades år 1825 hade man lagt ned nära 

160.000 rdr banco på dylika arbeten inom Västernorrlands och Jämtlands län,130 

se tabell 9. Kostnaderna hänförde sig nästan uteslutande till arbeten i Ljungan, 

inklusive anläggandet av lastageplatsen vid dess mynning. Man kan få en uppfatt
ning om beloppets storlek, om man vet att ett mansdagsverke kostade ca 30 skil-
lingar inklusive lokal administration och tidens sociala kostnader. Omräknat, 
motsvarade beloppet således ca 250.000 dagsverken. 

Sammanfattningsvis hade man till en början avsett att göra älven flottningsbar 
för virkes- (ved-) buntar. Under rensningsarbetenas gång visades stort intresse för 

flottning av buntat, sågat virke, framför allt från Matforssågen till kusten, men 
även för buntflottning av sågtimmer. Det hela slutade emellertid med att älven 

gjordes nödtorftigt flottningsbar för lösflottning av rundvirke. 

För buntflottningen hade arbetena inriktats på upprensning av fria, djupa och i 
möjligaste mån raka vattenstråk, genom vilka virkesbuntar kunde styras av mans
kap stående på buntarna. Manskapet hade att förhindra att virket strandade på 
kvarvarande hinder. Man rensade således bort sten i gamla strömavsnitt, stängde 
för sidogrenar med stenkistor, se t ex figur 37, och rätade ut allt för krokiga 

strömbanor med hjälp av bottenrensningar — figurerna 30 och 31. 
I häftigare strömmande avsnitt krävdes vidlyftigare arbeten. Genom Skallböle-, 

Mat- och Vifstaforsarna — figurerna 35, 34 och 33 — åstadkoms så småningom 

flottleder med tillräckligt vattendjup genom att vattnet i kanaler koncentrerades 
till delar av den ursprungliga älvbredden. Bottenprofilerna jämnades samtidigt ut 
genom att håligheter i bottnarna fylldes igen med sten. 

Åtgärderna i älven hade naturligtvis varit inriktade på undanröjande av hinder 

116 Strömrensningskommitténs prot. Vol A:22 (RA). 
130 Strömrensningskommittén. GIC:01 och 02 (RA). 
131 Strömrensningskommittén. Vol A: 13. Prot den 2 mars 1825 (RA). 
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Tab. 9. Sammandrag över kostnader för strömsrensningar i Västernorrland och Jämtland 
samt för hamanläggningen vid Svartvik.130 Beloppen avser i allt väsentligt Ljungan. 

1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 

49.275.43. 3. 
30.337. 37.11. 
23.517.23. 2. 
9.256. 19. 4. 

10.168.37. 7. 
1.963. 16. 7. 

32.792. 10. 7. Banco 

1826 

Summa 157.311.44. 5. 

182. 33.10. 

Summa 157.494. 30. 3. 

för virkets framforslande. Ett studium av t ex figurerna 37 och 38 visar att forsar
na fore rensningsarbetenas insättande varit mycket steniga och att sten och vatten 

ofta varit tämligen jämnt fördelade mellan älvens stränder. 

I och med att man år 1824 bestämde sig för att inrätta hela flottleden för lös-
flottning ställdes nya krav på vattenledens beskaffenhet. Av den anledningen bygg

des skyddskistor och utlades avledningsbommar uppströms fiskebyggnader och 
andra hinder, vilka anordningar hade till ändamål att styra virket förbi hindren. 

3.2.1.2 SÅGVERKSÄGARNAS OCH VIRKESHANDLARNAS INSATSER 

På figur 40 markeras Ljungans och Gimåns flottleder. En mängd detaljuppgifter 

om de olika bivattendragen återfinnes i bilaga 4. Exempel på storleksordningen av 

arbetsinsatsen i olika biflottleder redovisas i bilaga 5. 
För att man skall kunna förstå skeendet i den följande texten, måste man ha 

någon uppfattning om utseendet hos det nät av skogs- och industriförvärv som 

gjordes, främst under 1800-talet. Av denna anledning har jag i figurerna 41 och 
42 sammanställt diverse uppgifter ur ett stort antal skiftande källor, som ej sällan 
lämnat motstridiga uppgifter. Även om skisserna ej är korrekta i varje detalj — jag 
har ej kontrollerat litteraturuppgifterna — visar de ändå de grova dragen i 

affärstransaktionerna. 
Sedan handelsbolaget James Dickson & Comp132 förvärvat Matfors' (och 

130 Strömrensningskommittén. GIC:01 och 02 (RA). 
132 Handelsbolaget James Dickson & Comp hade gjort sina första erfarenheter av virkeshante

ring i Värmland. I slutet av 1820-talet flyttade firman över sina intressen till Norrland. Fr o m år 
1831 drevs affärerna från Matfors. Man inriktade därefter till en början i huvudsak sin verksamhet 
på Ljungans nederbördsområde, men utvidgade efter hand densamma till Indalsälvens, Umeälvens 
och Ljusnans dalgångar (Efter Wickman 1962). 

Fig. 39. Svartviks lastageplats. Den större kartan har påträffats i Strömrensningskommit-
téns protokoll från år 1824. Den mindre är ett utdrag ur en karta som följde en skrivelse 
från KK till Kungl Maj:t år 1830. 
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Hemgravs) sågverk började firman i slutet av 1820-talet att förbättra huvudflott-

leden. År 1831 sprängdes således lösa stenblock i Viiforsen. Med stenmassorna 
förlängdes norra änden av stenören i forsen164 

Även om man ej förbrukade mer än drygt 10.000 sågstockar per år vid Mat
fors hade man svårigheter att komma över erforderlig mängd sågtimmer — detta 
trots att man hade ensamrätt till sågtimmerfångsten i de närmast uppströms lig

gande socknarna och trots att dessa var täckta av praktiskt taget orörda ursko

gar. Problemen hade sin yttersta grund i det rådande skogstillståndet och i de 
våldsamt stora krav man ställde på sågtimrets dimensioner. Man sågade endast 
furuvirke. 

För att få fram mera sågtimmer började firman skaffa sig strandrätter i enlighet 

med föreskrifterna i 1811 års kungl brev och att bygga ut flottleder i vissa bivat-
tendrag. Granån i Torps sn blev den första biflottleden. 

I oktober 1831 upprättade firman kontrakt med Hångsta byamän i Torps sn, genom vilket sågver
kets ägare tillförsäkrades uteslutande rättighet att köpa virke vid Granån och att flotta ned skogs
produkter ur samma vattendrag — detta under förutsättning att firman rensade upp ån. Markägar
na erhöll rätt att flotta sitt husbehovsvirke efter det att sågverksägaren avslutat sin flottning för sä
songen. Kontraktet hade undertecknats av de flesta Hångsta byamän, dock ej av familjen Huss.1651 
mars 1832 började firman rensa i Granån trots att formellt tillstånd ännu ej hade erhållits. Inspek
tor Pehr Decker anställdes som flottningschef, och han fungerade samtidigt som ombud för Dick
sons timmerköp (Wallestad 1945, s 214 ff). 

Den 15 mars 1833 kom en resolution i vilken Dickson & Comp medgavs att utföra den redan 
påbörjade strömrensningen i Granån.169 Skaderegleringssyn hölls vid ån, vilken avsågs bli flottled 
från Gällsjön.167 

Under 1830-talet synes flottningsepoken ha inletts i liten skala även i Hemgravs-
ån och Fanbyn i Stöde sn, i Getterån inom Torps sn samt i Harrån och Dysjöån i 

Borgsjö sn. Stångån i Njurunda sn flottades "redan i trävaruhanteringens första 
år".167 

Dickson hade 1829 och 1832 förvärvat rätt att nyttja stränderna inom Ne-
dansjö by för flottning. Sommaren 1833 skaffade man liknande rättigheter upp
ströms sågverket inom Ångoms och Sköle byar. Året efter förvärvade firman en 
stor mängd rättigheter rörande flottningen längs Ljungan och dess bivattendrag. I 
de flesta fall gällde överenskommelserna 70 år. Dickson & Comp fick således 

uteslutande rätt att rensa och flotta inom vissa skifteslags delar av Dysjöån, Rå-

164 Låda A4 6-9 (Mo, fl). 
165 Flodén 1949 och uppgifter i lösa papper på Merlo. 
167 Jfr Casselli 1959 och Wik 1950. 
169 Vn landskontor. Resolutionskoncept A V: 103 (HLA). 

Fig. 40. Ljungan-Gimåns flottleder. Siffrorna hänvisar till uppgifter i bilaga 4. På figuren 
är ett stort antal flottningsdammar inritade. 

Fig. 40. The timber-floating channels in the Ljungan and the Gimån. The figures refer to 
the data in Appendix 4. A large number of timber-floating dams have been marked in the 
figure. 
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Fig. 42. Delar av de skogs- och industriköp inom Ljungans nederbördsområde som så 
småningom kom att ingå i Svenska Cellulosa Aktiebolaget. 

sjöån och Råggån. Vifsta byamän förband sig att ej upplåta några av sina strän
der för uppförande av fabrik, bruk, verk, inrättning eller bärgningsplats till någon 
annan än Dickson. Vattjoms byamän upplät år 1836 sina stränder till Dickson på 
liknande villkor. 

Flottlederna i Haverö sn byggdes ut genom Dickson & Comp:s försorg under 
1830-talets senare del. Fram till år 1850 lade firman ned 124.000 rdr rmt på flott

leder inom socknen (Åslund 1878). 

Innevånarna i Haverö sn hade insett, att en upprensning av forsarna inom socknen utgjorde enda 
möjligheten att ekonomiskt utnyttja de rika skogstillgångarna. I juli 1832 anhöll därför socken
stämman hos KB om undersökning rörande forsarnas upprensning och om anslag härför från 
Strömrensningskommittén. Sockenborna ansåg sig ej ensamma ha råd att bekosta erforderlig älv
rensning.168 En för ändamålet av myndigheterna förordnad lantmätare kom till det resultatet, att 

168 Lindgren 1970, s 95 och Wickman 1962. 
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Fig. 42. Parts of the forest and factory purchases in the Ljungan catchment area which 
were gradually incorporated into the Swedish Cellulose Company. 

erforderliga åtgärder skulle kräva en kapitalinsats av tämligen blygsamma 7.241 rdr (Åslund 
1878). 

Ljungan var i början av 1830-talet till nöds flottningsbar på högvatten mellan Borgsjön och 
Ångesjön. Haveröbönderna måste föra sitt avsaluvirke ned till Ångesjön, dit det tog tre år att forsla 
detsamma 

" efter det hygge ena sommaren skedt och virket vintern derpå blifvit utur oländiga skogar 
framforsladt till närmaste flottningsled eller öfver sjön Hafvern och efter Elfven till sjön Meingens 
utlopp, trädvarorna blifva, emedan oflottbar ström här möter, qvarliggande andra sommaren för 
att å vinterföre framköras en fjerdedels mil från Meingen till Holmsjön och deröfver fortskaffas. 
Widh utloppet av sistnämnde sjö eller det så kallade Östavall måste vinterföre åter afbidas efter 
tredje sommaren eller ock forsling ske på sommarväg förbi en fors af ungefar 3.000 alnars längd, 
hvarefter enahanda hinder inträffar från sjön Äldern till Ångesjön, en mil, innan trädvarorna hun
nit därhän, att kunna, det sista året till bestämd ort framkomma" (Lindgren 1970, s 95). 

Den 7 mars 1835 träffades avtal mellan Matfors sågverksägare och Haverö sockens hemmansä

139 



gare. Sågverksägaren åtog sig att föranstalta om upprensning av Ljungan från Holmsjön till 
Ångesjön, så att älven kunde användas för lösflottning av sågtimmer. Som motprestation sade sig 
hemmansägarna till sågverksägaren ha 

"överlåtit och försålt, såsom vi ock härigenom till deras fulla ägo och fria disposition för oss och 
efterkommande överlåta och försälja alla de trävaror och sågtimmer, bjälkar, sparrar och spiror, 
som vi och våra efterkommande från våra hemmansskogar i Haverö socken årligen hugga och till 
förenämnda flottled framföra sedan rensningar börjats och det emot 2/3 av de priser, som nu äro 
eller framdeles vid varje betalningstid bli gällande i Borgsjö socken vid Ångesjön". 

Bönderna skulle på egen bekostnad årligen framskaffa sitt virke och lämna det vid Vallström
men, "som förut har varit vanligt". Dit skulle virket vara framflottat omedelbart efter islossningen. 
Om Matfors sågverksägare ej köpte virke alla år och bönderna då sålde till andra köpare, hade säl
jarna att erlägga fastställda flottledsavgifter till Matfors sågverksägare. Om denna sågverksägare ej 
köpte virke under 10 år i rad, skulle avtalet förfalla.167 

Hitintills hade Dickson & Comp förvärvat löften om virkesleveranser från vissa byar — ibland 
mot löfte om att rensningsarbeten utfördes i tilltänkta biflottleder. År 1835 skaffade sig firman 
ett renodlat avverkningskontrakt gällande ett hemman i Ovansjö, Borgsjö sn. Året därefter för
värvade firman åtminstone tre hemman med äganderätt. 

KB i Västernorrlands län meddelade i sin år 1843 avlämnade femårsberättelse att 1840—1841 
års riksdag hade beviljat ett anslag om 3.000172 rdr banco för fullbordande av vad som återstod för 
Ljungans flottbargörande. Innebyggarna i Haverö hade tillfrågats, om de ville åtaga sig att utföra 
arbetet mot erhållande av statsbidraget. De var visserligen angelägna om att få arbetena verkställ
da, men kunde ej acceptera förslaget, bl a eftersom kostnadskalkyler saknades (Åkerman 1844, s 
7) och de ansåg beloppet vara otillräckligt. 

Chefen för "Norra Väg och Vattenbyggnadsdistriktet" konstaterade vid en besiktning 1841, att 
strömmarna i Haverö sn redan var upprensade och föreslog att Matfors sågverksägare, som stått 
för arbetena, skulle tilldelas "de 3.000 riksdaler banco som rikets ständer anslagit för rensningar
nas fullbordande". Alternativt kunde pengarna användas, menade han, till att göra utredningar och 
uppmätningar för att utröna om ytterligare anläggningar erfordrades. Förslaget avslogs emellertid 
av Kungl Maj it.173 

Den 5 december 1842 upplät Vassnäs byamän i Haverö sn rätt för Matfors' sågverksägare att 
ensamma begagna byamännens stränder och vatten. Uppgörelsen innebar även att sågverksägarna 
erhöll företräde till upprensning av byamännens del av Juån. Vassnäs byamän sägs ha sålt av
verkningsrätten för skogen på Skärsundsnäset och Skarpnäset vid Holmsjön i Haverö sn omkring 
år 1841. Dessa marker lades senare till Holmsnäsets nybygge i samband med avvittringen.175 

Att flottning förekom i Dickson & Comps regi i Haverö år 1844 framgår om inte annat av den 
uppgiften, att lön det året utbetalades till en angiven person för drygt åtta månaders "arbete med 
timmerflottning och troligen även övervakning av flottledsbyggnader" inom socknen (Flodén 1959, 
s 9). 

Före år 1848 hade endast Matforssågens ägare flottat sågtimmer på Ljungan. 
Några virkeshandlare hade emellertid dessutom flottat begränsade kvantiteter 
bjälkar på älven. År 1848 var dessa bjälkflottare sex stycken. Till detta kom det 

167 Jfr Casselli 1959 och Wik 1950. 
172 4.500 riksdaler enligt Åslund (1878). 
173 Vn landskansli. Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsens brev 1840—1854 (HLA). 
175 Låda E2 1- (Mo, fl) och Palén 1945, s 121. 
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året ägaren till Tunadals ångsåg,152 som börjat flotta sågtimmer från Torps sn ned 

till kusten.1013 

År 1850 mottog Matforssågen flottgods ända från Rätans sn. Huvuddelen av 

virket kom dock från Borgsjö och Haverö socknar, därnäst från Stöde, Torp, 

Rätan och Ytterhogdal. Totalt sett var flottgodsmängderna fortfarande små — 

mindre än 50.000 klampar. De väsentliga flottgodsmängderna kom från Dicksons 
skogsinnehav i Haverö, Borgsjö och Torps socknar, varifrån man i medeltal för 
10-årsperioden fram t o m år 1855 tog ned ca 35.000 bjälkar och ungefär 100.000 
sågstockar per år. De sistnämnda förädlades vid Matfors, medan bjälkarna flotta
des till Svartvik, där de skrädades och utskeppades. Avfallet (avskrädet) kördes ut 
på Ljungans is vintertid, där det brändes upp. Virke fördes till Svartvik även från 
Indalsälvens flodområde. Mitt emot Svartvik hade man "under senaste året" an
lagt Ljusviks lastageplats, där åtta större fartyg redan hade intagit trälast (Naes-

lund 1856). 
År 1855 hade flottledstrafikanternas antal stigit till elva. Detta ställde ökade 

krav på möjligheterna att omhänderta virke nere i älvmynningen, varför man året 
innan hade skaffat tillstånd att lägga ut uppsamlingsbommar utanför Nolby och 

Kvitsle byars stränder.198 

Underhållet och förbättrandet av redan befintliga flottleder krävde arbetsinsat
ser vars omfattning endast undantagsvis är kända från denna tid, då flottningen 

ännu bedrevs i varje virkesägares egen regi. Jag har dock träffat på uppgifter om 

att Dickson & Comp år 1854 byggde en ny stenkista vid vänster strand i Viifor-

sen. Denna förstördes men återuppfördes år 1859. Den tillbyggdes därefter åren 

1861 och 1864.164 

År 1856 byggde samma firma en flottningsränna, "Hångsta kanal", förbi for
sarna vid Johannisberg i Torps sn.203 Rännan var en kombination av kanal och 
flottningsränna, totalt 2.220 m lång. Den mynnade i den nedre Hångstaforsen. 
Dickson tillät andra flottande att nyttja den nya kanalen, men naturligtvis endast 

mot erläggande av särskild avgift. Tvister härom medförde någon gång under de 

närmast följande åren, att man gjorde försök att flotta virke förbi rännan genom 

den gamla älvfåran (jfr Näslund 1915, PL 23 B). 

152 Med Sveriges år 1848 byggda första ångsåg som grund bildades Tunadals Ångqvarnsbolag 
av J E Söderberg. Denna överlämnade år 1851 rörelsen till "Tunadals Intressenter", bestående av 
Joh Axling, C A Axell och C F Huss. Efter Axlings död år 1853 såldes bolaget år 1856 till ett 
norskt konsortium med J N Jacobsen som huvudintressent. Jens Bing blev tillfälligt chef för före
taget, som nu kallades Tunadals bolag. Detta ombildades år 1870 till Tunadals Aktiebolag, som 
fortfarande helt dominerades av norrmän (Höglund 1957, s 29 ff). 

164 Låda A4 6-9 (Mo, fl). 
198 Låda A 1-16 (Mo, fl). 
203 Prot hållet vid förordnad syn efter Ljunga Elf vid Johannisberg med anledning av Brukspat

ron C F Huss m fl. yrkande om kungsådrans öppethållande därstädes den 27 augusti 1888. Låda 
Cl3 nr 1 (Mo, fl). 

1013 Enligt Olsson 1949 (s 30) träffade Tunadals sågverks ägare år 1850 en överenskommelse 
med Dickson & Comp innebärande att sågverksägaren skulle få flotta 19.268 stockar genom Mat
forsen. Uppgiften är överraskande, eftersom Matforssågens ägare knappast kan ha haft någon en
samrätt till flottleden. 
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Fig. 43. Uppströmsvy från landsvägsbron vid Johannisberg 1969-09-17. Vattenföring 25 
m3/s. I bakgrunden Johannisbergsdammen. Något rensning har sannolikt företagits i flott
ledens högra del (till vänster på bilden) före år 1830. Jämför figur 45, som visar samma 
älvavsnitt. Observera ovan resterna av den gamla intagsarmen till skvaltkvarn (och såg) 
som synes på figur 45 (Foto Kjell Belius). 

Fig. 43. View upstream from the road bridge at Johannisberg on 17 September 1969. Dis
charge 25 m3/s. In the background is the Johannisberg dam. Some clearing was probably 
carried out in the right-hand part of the timber-floating channel (on the left in the picture) 
before 1830. Compare Fig. 45, which shows the same section of the river. Note above the 
remains of the old arm of the intake to the smallflour-mill (and sawmill), which are to be 
seen in Fig. 45. 

Det är av stort intresse att veta, att älvavsnittet ännu har kvar samma botten-
profil, som det hade vid mitten av 1800-talet. Stenfördelningen är speciell och 

typisk for ett i stort sett orensat vattendrag. Fotografier tagna år 1969, sefigurer
na 43 och 44, visar samma strömningsbild som kartmaterial över olika älvavsnitt 

från 1700-talet och början av 1800-talet. Man kan även jämföra med figur 45, 
som återger en oljemålning över samma avsnitt förfärdigad under 1800-talets se
nare hälft. Vatten och sten är mer eller mindre jämnt fördelade över hela vatten-
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Fig. 44. Forsen nedströms järnvägsbron vid Ljungaverk i oktober 1969. Vattenförening 
10 m3/s (Foto Kjell Belius). 

Fig. 44. The rapids downstream from the railway bridge at Ljungaverk in October 1969. 
Discharge 10 m3/s. 

draget, detta i motsats till modernt flottledsrensade avsnitt, där stenpälsar på 
ömse sidor avgränsar en mer eller mindre fullständigt kanaliserad vattenfåra. 

År 1854 lär flottning ha förekommit ända uppe från Skålands by i Klövsjö sn. 

Dickson & Comp hade "med ett jämförelsevis obetydligt statsbidrag verkställt 
rensningar i dess övre lopp, så att man nu kunde betjäna allmänheten med ned-
flottning till havet av övre landets skogsalster". "Herrarna" hade låtit bygga rän
nor förbi de svåraste forsarna samt utfört sprängningar och rensningar på många 
ställen, där detta erfordrades (Naeslund 1856). Även bivattendrag byggdes ut. 

Brandell berättade (1856, s 21) om Haverö sn, att man vid denna tid just arbetade med rensning i 
Hortesån (Sigtån), vilken väntades bli en god flottled. Enster- och Kvarnåarna (Buffer- och Qvarn-
åarna) utgjorde Hortesåns förlängning nedströms Bodsjön. Stensån var enligt samma källa redan 
flottningsbar. Detta gällde även Juån på en sträcka av 1,5 mil. Aspån i By var flottningsbar i hela 
sitt lopp. Kvarnån, även den belägen i By, ansågs vara av största värde som flottled. Sotån hade 
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Fig. 45. Johannisbergsforsen. Efter väggmålning i Hussborg, Torps sn, från omkring 
1870. Man ser laxfisket längst uppströms åt, samt intagsdammen till en kvarn och en 
sump, vilken förser en längre nedströms belägen såg med vatten. Något strömrensning har 
möjligen företagits i älvavsnittet före 1830. 

Fig. 45. The Johannisberg rapids. From a mural painting at Hussborg in the parish of 
Torp, dating from about 1870. The painting shows the salmon-fishery furthest upstream, 
the intake dam for a flour-mill and a sump provides a sawmill further downstream with 
water. Some clearing may have taken place in this section of the river before 1830. 

rensats upp för stora kostnader, och genom denna flottades virke från Lin- och Linbäcksåsarna. 
År efter år fortsattes förbättrandet av Ljungans huvudflottled. Det berättas vid en häradssyn år 

1865, att Dicksons folk sommaren 1856 eller 1857 hade arbetat ett par dagar med att vräka sten i 
Lillströmmen vid Ångesjöns utlopp för att få större vattenmängd i flottningsrännan — som tydligen 
fanns — nedströms sjön. Senare hade de flottande av samma anledning fört sten och andra massor 
även till Storströmmen, till höger om rännan.198 

År 1857 var det aktuellt for Dickson & Comp att rensa upp Getterån inom 
Torps och Borgsjö socknar. Den 20 oktober kom ett KB-utslag, i vilket förklara
des att inga hinder förelåg mot att inreda flottled i ån från sjön Torringen till 
Ljungan.169 Vattendraget betraktades ännu som "aldeles otillgängligt för flott-
ning". Flottning hade aldrig tidigare förekommit i ån. Man hade hitintills utnyttjat 
"det gamla sättet att framföra sitt virke med dragare". Vid vattendraget hade ut

169 Vn landskontor. Resolutionskoncept A V: 103 (HLA). 
198 Låda A 1-16 (Mo, fl). 
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över Dickson även bruksägarna Huss och Axell (Torpshammars Bruk) samt lant

handlaren Decker vissa rättigheter att bevaka. Enligt ett upprättat kostnadsför

slag — det äldsta som jag påträffat gällande ett bivattendrag — krävdes mycket 

betydande arbetsinsatser på sträckan mellan sjön Torringen och Ljungan (Mo): 

Bommar på 48 platser 8.833 
Stensprängning på 31 platser 2.968 
Stenkistor, 11 st, summa 628 m 4.917 
Bottenrännor, 13 st, summa 12.727 m 95.428 
Borttagning av vålbrötar och strandrensning på 35 platser 1.330 
Röjning av vål samt stensprängning på åtta platser 984 
Kanalgrävning på tre platser, summa 247 m 652 
Bortsprängning av 8 uddar 230 
Igenläggning av två gamla fåror 322 
Reparation av befintliga verksdammar 225 
Två nya verksdammar (vid befintliga vattensågar) 2.350 
Ny damm för sjön Torringen 1.900 
Diverse 1.769 
Förmanskostnader, krut m m 5.160 

Summa: 127.068 

Lägg särskilt märke till att man avsåg att bygga nära 13 km timmerrännor i ån. 

Sorten i summakolumnen bör ha varit rdr rmt. 
Fram till år 1860 dominerade Dickson & Comp praktiskt taget helt virkeshan

teringen på Ljungan med bivattendrag. Sörforsån, som låg nedströms Matforsså-

gen, behärskades av ägarna av Sörfors Bruk. 
Fr o m år 1860 började det förekomma samarbete mellan olika virkeshandlare. 

Detta år ingick Dickson & Comp ett avtal med handlanden Nils Vikström151 

rörande skogar inom Digerbergets by i Rätans sn. Man ägde hälften var av 

skogen och kom överens om att avverkningen i fortsättningen skulle drivas ge

mensamt (Apri 1955, s 177 fï). 

Skönviks Aktiebolag154 och N O Näs153 träffade i oktober 1862 en överenskommelse om upprens
ning av Brynnån, belägen i trakten av Börtnan. Vem som helst av parterna hade rätt att rensa ån till 

151 Möns Trävaru Aktiebolag bildades år 1867 av Nils Vikström. Denna hade 1856 flyttat till 
Sundsvall och var redan då i besittning av stora arealer avverkningsrätter främst inom Jämtland. 
Vikström hade 1861 köpt Möns ångsåg, skeppsvarv mm av Biinsow (Nylén 1917, s 3 ff). 

153 Nils Olof Näs hade börjat som skogs- och flottningsarbetare. I slutet av 1850-talet lyckades 
han "genom en finurligt utförd affär bli ägare till Hovdsjö bys skog i Ny hems sn för 36.000 rdr. 
Därifrån sålde han bjälkar via Indalsälven. Samma skog värderades 1891 till 3 milj kronor (Hög
lund 1957, s 134 f)- Näs skaffade en bjälkgrop vid Nyhamn i Ljungans mynning, där han år 1860 
anlade en ångsåg (Tjernberg 1947, s 120 ff). 

154 Skönviks glasbruk och lastageplats köptes 1856 av Friedrich Biinsow. Denne var tysk och 
hade arbetat i bokhandel hos Bonniers i Stockholm för att lära sig svenska. År 1848 hade han över
tagit sin avlidne morbrors, H F Postels, trävaruaffär, i vilken hade bedrivits skeppning av bjälkar 
men också skeppsbyggen. År 1851 byggde Biinsow Möns ångsåg. Den såldes 10 år senare till Nils 
Vikström, varefter Biinsow i stället byggde Skönviks ångsåg. Företaget ombildades 1861 till Skön
viks Aktiebolag, i vilket Biinsow själv innehade huvuddelen av aktiekapitalet, som var på 1,5 milj 
(efter Cawallin 1946, s 92 f och Höglund 1957, s 43 ff). 
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Brynntjärn utan den andres hörande. Kostnaderna skulle betalas i proportion till den virkesmängd 
som framkom rensningsåret. Kostnaden för hela rensningen "borde" ej överstiga 300 rdr (Mo). 

Samarbete kunde dock ej etableras överallt. Dickson & Comp avslog således år 1862 en begä
ran av Tunadals Bolag om att få flotta virke i Råggån, Torps sn. Året därefter nekades "Trävaru-
handlaren Forsell" att flotta i den av Dickson & Comp ägda "Ångerännan" nedströms Ångesjön, 
varför Forsell tvingades att i stället försöka få fram sitt virke genom den svårflottade Lillströmmen 
(Casselli 1959). 

Inom Skönviks bolag, som skaffat sig avverkningsrätter i vattensystemets övre 
delar bestämde man sig för att utföra vissa flottledsrensningar i älven vid Skåland 
och i Gruckenströmmarna samt i bivattendragen Aloppan, Lövan och Fudan. I 
februari 1863 begärdes regleringssyn för dessa vattendrag och därmed bröts 
Dicksons absoluta dominans. I april året efter träffades ett ur flottningssynpunkt 

betydelsefullt avtal mellan de båda "bolagen" rörande flottningen i Ljungan och 

dess bivattendrag. Följande punkter i avtalet synes vara av särskild betydelse i 
detta sammanhang (Mo): 

a) All flottning och rensning skulle utföras för gemensam räkning. Dickson & 
Comp skulle gottgöras med högst 180.000 rdr för redan befintliga flottningsinven-
tarier i huvudvattendraget. Skönviks Bolag skulle på samma sätt tillgodoräknas 
5.000 rdr. Hitintills utförda arbeten i bivattendrag räknades ej. 

b) Alla bivattendrag, i vilka båda företagen hade skogar, skulle upprensas ge
mensamt och kostnaderna fördelas efter respektive företags skogsinnehav längs 
vattendraget. 

c) Bidrag till flottningskostnaderna i Ljungan och dess biåar skulle lämnas i 
proportion till utdriven virkesmängd. "Stora älven" uppdelades på följande dist
rikt: 

1 Uppströms Åsansbron 
2 Från Åsansbron tom Holmsjön 
3 Från Holmsjön tom Borgsjön 
4 Från Borgsjön till Kvitsle 

Ett femte distrikt kunde, om Skönvik så yrkade, inrättas från Gimåns inflöde 
till Kvitsle. Man räknade med att virke, som tillfördes vattendraget uppströms 

Holmsjön i Haverö, skulle få tvåårig flottningstid. 
d) Andra flottningstraflkanter skulle beredas tillfalle att köpa in sig i flottleden. 
e) Flottledsreglemente skulle upprättas. 

I augusti 1865 hölls häradssyn198 längs Ljungans flottled, begärd av ett antal 
personer i Torps och Stöde socknar ett år tidigare. 

De flesta av dessa personer var från Ede by i den sistnämnda socknen. De hade yrkat, att KB måt
te stadga ansenligt vite och ersättningar för de skador flottningen medförde på ägor och byggnader. 
Även uppe i Haverö, där bönderna något decennium tidigare hade välkomnat Dickson & Comp:s 
flottledsrensningar, protesterade man nu. Kölsillreborna inlämnade således en skrivelse, enligt vil
ken flottningstrafiken under de senare åren "vunnit allt större utsträckning" inom Haverö sn. Virke 
lades kvar i strömmarna, där det orsakade uppdämningar. Dickson & Comp hade dessutom anlagt 
flera kistbyggnader inom byns vattenområde, vilka dämde upp vattenstånden. Vid strömrensning 

198 Låda A 1-17 (Mo, fl). 

146 



hade den sten som sprängts loss "blivit utplanterad i djupaste vattendraget". Man yrkade, att en 
kista vid vänster strand i Grossmyrströmmen skulle tas bort, eftersom den orsakade uppdämning 
av vattnet i Medingen (Casselli 1959 och källa 198). 

I samband med synen lämnas en beskrivning över hur flottningen gick till. Vid 

Ljungans inflöde i Öjesjön fanns en större förvaringsbom för virke. Detta drogs 
över sjöarna i ringbommar och släpptes vid Sörströmmen — den högra älvgrenen 
vid Havern-systemets utlopp — över ett skibord. Virket lade sig därvid ofta, "eller 
anbringades", mot i strömmen belägna ålhus och kvarndamm, varvid upp
dämning förorsakades i sjösystemet. Sprängsten hade dessutom utlagts i kung
sådran i Havernströmmen, och även detta bidrog till uppdämning. 

Timret lösflottades över Medingen ned till en insamlingsbom vid älvens inflöde 

i Holmsjön. Man varpade virket i ringbommar över denna sjö, varefter det åter 
släpptes vid Titösundet och fick flyta fritt genom den högra älvgrenen vid Holm
sjöns utlopp. Den förvaringsbom, som fanns i Åldern, var vid besiktningen den 22 

augusti alldeles full med virke. 

Synemännen tillstyrkte att den högra grenen av älven vid Medskogshällan — 
nära sockengränsen mellan Haverö och Borgsjö — skulle få avstängas med en kis
ta. 

Storströmmen vid Ångesjöns utlopp var grund och stenig. Lillströmmen sades 
till övervägande del ha tillkommit genom grävningar utförda av Ånge byamän, 

som ville ha kungsådran förlagd till denna älvgren. På så sätt skulle ålhuset i Stor
strömmen kunna skyddas mot flottgods. Flottningen gick nu genom den sk 
Ångerännan längs Forsöns högra sida. 

Vid Gullholmsskäret på nedströmssträckan gick strömmen stark på ömse si
do r .  De flottande föreslog, att man skulle bygga för den högra älvgrenen, dvs den 
gren, i vilken det tidigare legat en fiskebyggnad. I Hallstaforsen, längre nedströms 

åt, hade ledarmar byggts längs älvens båda sidor. 
Virket flottades i ringbommar över Borgsjön. Vid sjöutloppet borde flottningen 

underlättas genom att vissa byggnationer — fisken och en kvarndamm — togs 

bort. 
En flottningsränna — Hångsta kanal — låg vid höger strand i Hångstaforsen. 

Man diskuterade, hur stor avgift Dickson & Comp skulle ha rätt att ta ut för flott-
ning genom rännan. 

På älvsträckan ned till Hemgravsforsen krävdes att ett flertal verk och in
rättningar skulle skyddas. Den nyssnämnda forsen ansågs fortfarande vara 
mycket svårflottad, trots omfattande rensningsarbeten. 

Allt i älven framflytande virke insamlades i Matfors' skiljebom, där virket till 

sågen sorterades ut. Bräderna flottades "i skot" ned till Svartvik. Från Västbo-
nacken i Njurunda sn och ned till Njurundabron arrenderades stränderna av 
Dickson & Comp. När virket nått älvens utflöde samlades det i flottar och bogse
rades med hjälp av ångbåtar eller roddes ut till de olika lastageplatserna. 

Den årliga flottgodsmängden i Ljungan uppgavs vara av storleksordningen 
300.000 stockar. Om virke från Gimån skulle tillkomma, hade man att räkna med 

en ökning med ca 100.000 klampar per år. 
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Av ett utdrag ur "Matfors Räkenskaper Öfver Strömrensningar i Ljungans 
biåar" framgår att man hade "inventarier från 1868" i följande bivattendrag, vilka 

således av Dickson & Comp användes eller använts som flottleder (Mo): 

Brynnån Mälgån 
Börmån Nästelsjöån 
Dysjöån, Ångeån Ovansjövattenån 
Ensterån Kvarnån 
Fåssjöån Råssjöån 
Granån Röj ån 
Galvattsån Ringbrunnsbäcken 
Hortesån Rövran 
Juån Stensån 
Köljån Sotån 
Loån Säterån 
Länsterån Tjärnån 
Märrån Älderån (Alderån) 

Dessutom vet man med säkerhet att Hemgravsån byggdes ut effektivt åren 
1861—1865 och att Råggån hade flottbargjorts redan för länge sedan (Mo). 

Tab. 10. Ljungans flottled - Distriktsindelning 

Distrikt 

1 Från Storsjön till Ljunghålet 
2 Ljunghålet till Flåsjön 
3 Från och med Flåsjön till Fotingen 
4 Fotingen till Skålsjön 
5 Skålsjön till Âsansbron 
6 Från Åsansbron till Rätansjön 
7 Från och med Rätansjön till Handsjöbommen 
8 Handsjöbommen till Mellansjön 
9 Mellansjön till Haverströmmen 

10 Haverströmmen till Vassnäsbommen 
11 Vassnäsbommen till Östavall 
12 Östvall till Ovansjöbommen 
13 Ovan sjöbommen till Borgsjöbommen 
14 Borgsjöbommen till Granåns mynning 
15 Från Granåns mynning till Torpsbommen 
16 Från och med Torpsbommen till Gimån 
17 Från Gimån till Stödebommen 
18 Från och med Stödebommen till Hemgravsforsen 
19 Hemgravsforsen till Vattjomsbommen 
20 « Vattjomsbommen till Kvitsle bärgningställe 
21 Sorteringen vid Kvitsle 

Efter diverse överläggningar hade det blivit aktuellt att bilda en gemensam flott-
ningsorganisation för Ljungan. Ljunga Elfs Flottningsbolag (LEFB) konstituera
des den 21 mars 1868 (Casselli 1959), varefter KB i juli föranstaltade om syn 
längs Ljungans flottled. Det kom emellertid att dröja några år, innan LEFB träd

de i full funktion. "Hångsta kanal" i Torps sn köptes emellertid av LEFB redan år 
1868 (Mo). 
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Av ett protokoll från oktober samma år framgår, att Kvitsle sortering, som an

lagts vid Ljungans mynning, började bli otillräcklig.206 Ytterligare ett "ställe" 

skulle anskaffas (Casselli 1959). I mars 1869 skrev LEFB avtal med ett antal per

soner i Skottsunds by gällande 10 års arrende av hemmanens stränder och vatten 
mellan Visänget och Kungsholmen för anläggandet av bärgnings- och gallrings
bommar mot en årlig ersättning i pengar och diverse andra villkor.207 Problemet 
med sorteringen var säkerligen avsevärt eftersom man år 1869 på Ljungan flotta

de 436.000 stockar for 21 mottagares räkning. Dessutom flottades 189.000 "hela 

bjälkar" till 19 mottagare (Cornell 1971, s 195). Se fö tabell 11. 
I januari 1869 åtog sig Sundsvalls Kommunikations Aktiebolag — se sidan 314 

— att under fem år fr o m 1869 svara för flottningen i Ljungan på sträckan mellan 
Torpsjöns uppströmsände och järnboden vid Hemgraven nedströms Stödesjön 
mot fastställda å-priser. Matfors' sågverksägares virke skulle utgallras i Torpsjön 
eller i Stödesjön och där läggas in i befintliga förvaringsbommar eller också kvar-

läggas vid Nedansjö.207 

Fr o m år 1869 är det möjligt att i stort sett följa den fortlöpande utbyggnaden 

av Ljungans huvudflottled och det årliga underhållet någorlunda i detalj. Ett 

"Cassa Förslag" från mars månad detta år upptog kostnader om totalt 18.723 

rdr, och dessa medel skulle i huvudsak användas för nyanläggning och reparation 

av diverse ledbommar.207 

I beloppet ingick emellertid även bl a följande åtgärder inom distrikten 9—13.207 

Distrikt 9 
Stensprängning i Havernströmmen 
Ledkista i Vassnäsströmmen 

Dœtrikt 10 
Stensprängning i Svarveln 

Distrikt 12 
Ombyggnad av ränna vid Hångsta kanal 

30:— 
2.432:— 

500:-

1.600:-

Efter synegång åren 1868—1869 upprättades ett kostnadsförslag rörande för
bättring av Ljungans flottled. Enligt detta var de befintliga flottledsanordningarna 
värda 110.000 rdr, medan nya åtgärder föreslogs för sammanlagt 278.000 rdr 
rmt. I tabell 12 redovisade åtgärder är av speciellt intresse, eftersom de direkt 
påverkade vattenmiljön. De övriga anordningarna utgjordes i allt väsentligt av 
bommar.50 Tyvärr saknar jag uppgifter rörande distrikten 12 och 13. 

Den 8 december 1869 "konstituerades definitivt" ett flottledsreglemente för 
LEFB.208 Antalet delägare i bolaget var från början 10 stycken. Som flottningschef 

50 Vn landskansli. Kommunikationer 1730—1909. E XIII:3 (HLA). 
206 Under år 1869 hade M R Stiernström förberett arbetena för ett nytt sorteringsställe i Ljung

ans mynning genom upprättande av "handlingar angående kungsådra i Ljunga älv från Sandslåns 
yttre udde till Dingersjöforsen" (Akten Njurunda, Nr 229. Lantmäteriet, Härnösand). Stiernströms 
noggranna pejlingar av djupförhållandena är användbara för jämförelse med senare tiders mät
ningar om man vill utreda bottenerosionens förlopp i grova drag. Kartorna lämpar sig emellertid ej 
för återgivning i denna skrift. 

207 Protokoll LEFB 1868-1875 (Mo, fl). 
208 Låda G 1-7 (Mo, fl). 
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antogs löjtnanten i Väg- och Vattenbyggnadskåren, F J Cornell. Man beslutade 
att för 150.000 rdr överta Dickson & Comp:s flottledsbyggnader och inventarier i 
älven samt bolagets ångbåt "Holmsjön" för 19.000 rdr (Casselli 1959). Intressen

terna bestämde sig för att låta utföra reparationer och nybyggnader i flottleden 
enligt ett förslag upprättat av löjtnanten Berg och dragande en kostnad av sam
manlagt 58.600 rdr rmt. I förslaget ingick åtgärder på hela sträckan från Sten
avan uppströms Börtnan, ända ned tom sorteringen i Kvitsle. Den största posten 

gällde reparation och nybyggnad av stenkistor för totalt 33.000 rdr rmt. Sorte
ringen i Kvitsle skulle repareras för 10.500 rdr. Intressant är dessutom uppgiften 
om att man skulle rensa i Titösundet, Holmsjön i Haverö, för 750 rdr.207 

Virke köptes allt längre uppströms i älvdalarna. Tunadals Bolags ombud an
mälde i november 1869 att han hade köpt timmer i Tossåsens by, "längst uppe i 
Ljungan" (Casselli 1959). Detta påverkade naturligtvis flottningskostnaderna, 

och utgjorde ett särskilt stort problem vid Matfors' vattensåg, där dessa kostnader 

var speciellt höga i jämförelse med motsvarande kostnader för många andra norr
ländska sågverk (Sällström-Nygren 1967, s 27). I 1870 års priskurant från LEFB 

erbjöds flottning av virke ända från Härjedalens Storsjö.209 Flottningschefen 
skrev i juni, att man nu på en säsong kunde flotta virke från Storsjön och ned till 
Rätan (Casselli 1959). 

Man började nu även reglera flottningen i bivattendragen. I september 1869 
hölls således syn vid Juån, Haverö sn, på begäran av Dickson & Comp. I septem

ber 1870 avsynades Granån inom Torps och Borgsjö socknar. 

Därvid noterades, att det fanns dammar vid utloppet ur Stora Gransjön och Gällsjön, vid Stornäset, 
vid Lillgransjön och nedanför Boängarna. Intill 1870 hade kostnaderna för åns flottbargörande 
stigit till 20.760 rdr rmt. Under detta år hade arbeten utförts för ytterligare 22.306 rdr. Därtill kom 
att uppgörelser rörande strandrätter för framtiden hade kostat 3.188 rdr, varför kostnaden totalt 
var uppe i 47.254 rdr rmt. 

I november 1871 lämnades ett förslag till upprensning av Kvarnån i Haverö 
sn. 

Av detta framgår, att den s k "Renmans rensning" hade kostat ungefär 500 rdr, och att denna bör
jade uppströms "Eskils kvarndamm" strax nedströms en föreslagen, 375 m lång flottningsränna. 
Nu skulle ytterligare 12.182 rdr investeras, inkluderande kostnader bl a för nya dammar vid Harr-
sjön och Flarktjärn (Mo). 

Ljungans flottleder var nu i allt väsentligt utbyggda. Se bilaga 4. 

3.2.2 Gimåns inklusive bivattendragens flottbargörande 

Redan i början av 1800-talet flottades smärre kvantiteter virke ned till sågverken i 
Ljungå, Östby och Fagervik. Eftersom flottleden var praktiskt taget helt outbyggd 

måste virket forslas ned på högsta högvatten. Enligt 1871 års kungl brev gällde, 

som villkor för att man skulle få bedriva flottning i sådana smärre vattendrag i vil

207 Protokoll LEFB 1868-1875 (Mo, fl). 
209 Pärm. Priskuranter (Mo, fl). 
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ka kungsådra saknades, att man innehade rätten till stränderna. Sågverksägarna 

måste således, förutom att skaffa sågtimmer, även se till att de förfogade över 

strandrätterna längs vattendragen från avverkningstrakten till det egna sågverket. 
De hela fungerade så länge sågverksägarna hämtade virke från sina ursprungligen 

tilldelade skogsrättigheter. Problem och tvister uppstod när man började köpa 

skog längre uppströms åt. 

Ljungå sågverksägare begärde i mars 1821, att KB i Jämtlands län skulle vid ansenligt vite för
bjuda Fagerviks sågverksägare,186 att, åtminstone intill dess laga undersökning hållits och tillstånd 
givits, framflotta sågtimmer genom det av Ljungå sågverksägare disponerade området vid Drog
sjön och genom övriga vattendrag vilka Ljungå förfogade över med skattemannarätt.187 Fagerviks-
sågens ägare hade tillhandlat sig en större kvantitet timmer188 i Gimdalen, Mälgåsen, Landsom och 
Grimnäs, och Ljungå sågverksägare ville förhindra att detta virke flottades innan Ljungå tagit ned 
sitt vid vattendraget upplagda timmer. Dessutom yrkades förbud mot att någon "förbyggning" 
gjordes i Gimån innan överenskommelse träffats eller laga undersökning hade hållits.184 

Tvisten avgjordes genom att KB den 1 juni 1821 fastställde, att Ljungå sågägare visserligen var 
ägare till stränderna vid båda sidor om Gimåns utlopp i Holmsjön, men att, eftersom kungsådra 
borde finnas i vattendraget, de ej fick lägga hinder i vägen för nedflottning av det timmer, som han
delshuset de Ron och Sönder hade köpt för sitt sågverk vid Fagervik. Ljungå sågverksägare hade 
uppgivit sig ha uppfört vissa flottningsanordningar — "bommar och förhuggningar" — och i den 
mån handelshuset nyttjade dessa, borde man söka träffa överenskommelse med Ljungå därom. 
Kunde överenskommelse ej nås, hade man att hänskjuta frågan till domstol för avgörande. I en re
solution den 9 april 1821 hade nedflottning av Fagerviks timmer förbjudits innan flottningen för 
Ljungåverkets räkning avslutats för säsongen. Denna bestämmelse upphävdes nu. Dock bibehölls 
ett i samma resolution stadgat vite mot uppförande av sådana "förhuggningar", som skulle hindra 
Ljungås flottning intill dess överenskommelse träffats eller häradsrätten hade utlåtit sig.184 

Under 1800-talet hade Dickson & Comp börjat att intressera sig för att flott-
bargöra Gimån mellan sjön Leringen och Ljungan samt bivattendraget Karrsjöån 

(Kassjöån), som rinner in i den sistnämnda sjön. Fagerviks sågverks ägare m fl 
hade intressen att bevaka i den aktuella ån. 

År 1841 träffade Dickson & Comp en överenskommelse med ett antal skogsägare i Torps och Stö-
de socknar. Sågverksägaren skulle låta göra Gimån flottningsbar från sjön Leringen till Ljungan 
för lösflottning. Bönderna åtog sig att som motprestation leverera sitt virke vid flottleden för Dick
sons räkning. Andra firmor skulle få köpa virke och flotta i vattendraget, dock mot av Dickson 
bestämd avgift. Kontraktet kunde på vissa villkor förnyas på 10 år i sänder.174 

I september 1841 skrev Dickson liknande kontrakt med ägarna av hemmanen Leringen nr 1 och 
2 samt Marktjärn rörande upprensning av Karrsjöån från Karrsjön till Leringen.174 

I januari 1843 upprättades avtal mellan Rew Prescott & Co och byamännen i Sörleringen, 
Marktjärn och Tivsjö, enligt vilket sågverksägaren skulle få rensa upp Karrsjöån och bygga damm 

160 Jfr Sveriges skogar under 100 år. I, s 140. 
161 Handlingar angående såg- och mjölkvarnar i Vn län. Vn läns landskontor. G IX: 1 (HLA). 
174 Låda A 3. Gimån (Mo, fl). 
184 Westerlund, mars 1940. 
186 Sågverket, som även Ludvigsbergs nedlagda såg, ägdes nu av stockholmsfirman Jacob de 

Rons Söner (Westerlund, mars 1940). 
1871 september 1803 fick Ljungåsågens ägare skatteköpebrev på hela Ljungå Nybygge, omfat

tande 5/6 mantal161. Detta skogsinnehav kom framdeles att bli av stor betydelse för sågverkets ut
veckling. 

188 Den 1 juni 1821 bestämde KB efter hållen syneförrättning, att sågverkets ägare årligen skulle 
få ta ut 688 st till sågtimmer lämpade tallar inom de skogar, som omfattades av kontrakten.160 
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för Karrsjön. Bönderna tog på sig leveransplikt mot samma priser som andra köpare kunde bju
da.174 

I juni 1846 begärde P F Heffner,177 som åren 1842—1843 förvärvat ensamrätt till Gimåns strän
der inom Alanäsets, Mälgåsens och Gimdalens byar,191 att syn skulle hållas och kostnadsberäk
ningar verkställas för upprensning av övre Gimån till flottled. I juli förordnade KB kaptenen af 
Bjerkén att verkställa de begärda undersökningarna (Casselli 1959). 

Samma år begärde Heffner, Dickson & Comp, ägarna av Torpshammars bruk (Axell & Huss) 
och Rew Prescott & Co gemensamt "att med andras uteslutande få upprensa och till flottled bereda 
nedre Gimåns vattendrag från sjön Leringen till Ljungan". Syn hölls i nedre Gimån i augusti. Syne
männen konstaterade, att det var omöjligt att bedriva flottning "nedanför gamla Gimbron förbi de 
många för brukets drift uppförde byggnader med deras Dammar och fasten, oberäknade qvarn-
och fiskeinrättningar, utan att genom sprängning af de nu för tillfallet på fiere ställen synbare berg
hällar". Vid förrättningen meddelades, att Lerings- och Nordanede-skogarna utgjorde grunden för 
Fagervikssågens privilegier. Det säger sig självt, att man ogärna såg att detta virke skulle kunna 
flottas ned till Ljungan. Kostnaderna för Gimåns flottbargörande mellan Holmsjön och Ljungan 
beräknades till 7.974 rdr banco. En damm erfordrades över älven vid Torpshammar för hopsam
ling av virket — kostnad 1.421 rdr. En ränna från denna damm till gamla Gimbron skulle bli 250 m 
lång.176 

I augusti 1847 hölls häradssyn rörande flottning i nedre Gimån. Diverse åtgärder föreslogs för 
att skydda kvarnar, fisken och sågar. Häradssynerätten tillstyrkte Dicksons m fl ansökan om rens
ning, dock med det tillägget, att en lucka skulle anordnas i dammen uppströms gamla Gimbron. 
Luckan skulle hållas öppen när så erfordrades för fiskens fria gång.176 

KB förklarade i ett utslag den 5 december 1848 att nedre Gimån var av den beskaffenheten, att 
den borde hållas öppen som allmän flottled. Rensningsföretaget borde verkställas gemensamt av 
alla de år 1846 anmälda fyra sökandena med lika andelar. Intressenterna fick en månad på sig att 
anmäla, om de ville vara med eller ej.176 Utslaget förföll eftersom det ej fullföljdes inom laga tid.193 

Ett kontrakt upprättades den 1 maj 1848 mellan Torpshammars bruksägare jämte grosshandla
ren Heffner å ena sidan och folket i Norr(?)-leringen, Nordanede, Backen, Vallsta, Tirsta, Hamp-
sänke, Boda, Klöstre samt Gim i Torps sn å den andra sidan. De flottande skulle enligt detta avtal 
skydda fiskhus och inrättningar, men hade fått rätt att bedriva sin verksamhet efter böndernas vat
tendrag och därvid utnyttja även stränderna.193 

I februari 1848 träffades avtal mellan Rew Prescott & Co samt P F Heffner å 
ena och folket inom ett 70-tal byar inom Brunflo, Revsunds och Ragunda tingslag 
å den andra sidan om att flottbargöra Gimån ned till Holmsjön samt Herrevads-

strömmen från Övre Bodsjön till Revsundssjön. Sågverksägarna skulle på egen 

bekostnad upprensa och förse övre Gimån med nödiga vattenbyggnader fr o m 
Revsundssjön till Holmsjön, så att sträckan blev användbar för lösflottning. Bya
männen ställde sina stränder och sitt vatten till förfogande för verksamheten. Alla 
skogstillgångar uppläts om sågverksägarna ville betala lika mycket som andra 

174 Låda A 3. Gimån (Mo, fl). 
176 Låda B 12-. Gimån (Mo, fl). 
177 Per Fredrik Heffner var född redan år 1788. Efter arbete i engelska trävarufirmor återvände 

han till Sverige år 1819. Han kom till Sundsvall år 1820, där han övertog "Joseph Kranckz' miss
lyckade trävaruhandel". Heffner köpte mycket skog, men tvingades år 1827 och 1859 att sälja sina 
innehav till Wifsta Varfs Bolag. Han drev därefter endast begränsad bjälkexport och dog år 1872 
(Olsson 1958, s 29-40). 

191 Låda G 1, Gimån (Mo, fl); Protokoll vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom 
Refsunds tingslag 1855-1858, A 111:2 (ÖLA); Wickman 1962, s 496. 

193 Lådorna A nr 1—13, B nr 1—5, Gimån (Mo, fl). 
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spekulanter. Om byamännen sålde till andra köpare, hade de att betala flott-

ningsavgift till ovannämnda sågverksägare.194 

Nyssnämnda avtal följdes av flera, av vilka köp verkställda av Rew Prescott & 

Co i Hällesjö och Håsjö samt av Wifsta Skeppsvarfs Bolag i Brunflo, var de mest 

betydande. Samtidigt påbörjades utbyggnaden av biflottlederna Ljungån och 

Täckleån. 

Inspektor L Lindbeck vid Fagerviks sågverk köpte i april 1849 ett skifte med jord och skog vid 
Norrleringen för 2.450 rdr riksgälds. Området sträckte sig från Jämtlands-gränsen mellan Stora 
Tivsjön och Holmsjön. Traktens gränser hade fastställts vid laga skifte åren 1839 och 1840. Den 
kallades Bjursjön och överläts på Rew Prescott & Co.195 

Den 6 januari 1850 skrevs kontrakt mellan bönder i Hällesjö (Tomasgård, Lund) och Rew Pre
scott & Co. Firman lovade att rensa upp Norrån från Ljungsjön till Ljungå sågverk och erhöll rätt 
till stränder och vatten för all framtid (Mo). 

Den 9 mars 1850 skrevs kontrakt i vilket Brunflo sockenmän med full dispositionsrätt upplät 
sina vattendrag och vattenfall till Wifsta Skeppsvarfs Bolag149 för upprensning av flottleder och 
dämning av sjöar. Man lovade också att sälja sina skogseffekter till bolaget mot "gångbara priser". 
Varvsbolaget tillerkändes rätt att uppbära flottledsavgifter om markägarna sålde virke till andra 
köpare.196 

I december 1850 skrev ett stort antal hemmansägare i Håsjö sn kontrakt med Rew Prescott & 
Co, som förband sig att på egen bekostnad upprensa Ljungån och alla dess tillflöden väster om 
Övsjön. Bönderna åtog sig att stå för virkesleveranser "så framt de för dem vilja betala lika höga 
priser som andra köpare". Avtalet skulle gälla för all framtid. År 1888 skrevs att flottning bedrivits 
"av Skönviks Aktiebolag" från Stora Övsjön sedan 1850 (Mo). Man började även bygga "vid 
Granholmen" år 1850, där arbeten bedrevs tom 1854. 

Rew Prescott & Co rensade tillsammans med Heffner år 1850 upp Gimåns bivattendrag 
Täckelån, som helt omgavs av enskilda skogar. En del regleringsdammar byggdes. Flottning börja
de bedrivas i ån redan samma år (Mo). 

af Bjerkén hade börjat sina undersökningar längs Gimån redan år 1847. Han 
daterade redogörelsen över resultatet av sina arbeten med tillhörande kartor i juli 
1850. Tyvärr medger inte utrymmet att alla kartorna återges. Figurerna 46—47 
får tjäna som exempel på Bjerkéns kartritningskonst. Befintliga flottningsanord-

ningar — bommar — har markerats med streckade linjer, medan de av synemän
nen föreslagna har heldragits. På figur 47 återfinnes en liten upprensad flottnings-

kanal vid höger strand nedom Grubbselet. I övrigt kan man ej se några spår efter 
äldre flottledsrensningar på kartorna. En virkesbröt har markerats på figur 47 
strax uppströms forsens inflöde i Stavselet. Typiskt för båda dessa forsar, och för 

149 Wifsta Skeppsvarfs ägare hade redan 1827 köpt skogar av Heffner. Denne sålde år 1860 för 
andra gången de skogar och avverkningsrätter han lyckats skaffa sig till Wifstavarv. Köpeskilling
en uppgick till 261.000 rdr och i affären ingick bl a Östanbäcks vattensåg i Holms sn (Flodén 1949, 
s 343). Varvet omdöptes i början av 1850-talet till Wifsta Varfs Bolag samtidigt som en ångsåg an
lades. Varvsrörelsen avvecklades 1870. Flera sågverk byggdes. Alla såldes emellertid till Enhör
nings Trävaru Aktiebolag år 1876. Man behöll dock skogarna och förfogade år 1894 över 180.000 
har (Höglund 1957, s 51 ff). 

194 Handlingar rörande Indals älv, Ljungans och Gimåns flottleder. Svartviks Aktiebolag (Mo, 
fl); Låda Gimån, regleringar A 2 (Mo, fl). 

195 Torps tingslag. Lagfartsprotokoll 1856—1859. Medelp västra domsaga. A 11:24. 
196 Protokoll vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom Refsunds tingslag 1855—1858, 

A 111:2 (ÖLA). 
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Fig. 46. af Bjerkéns karta (utdrag) över Skravelforsen och Getingforsen år 1850 (Mo, fl). 

Fig. 46. af Bjerken's map (detail) of the Skravelforsen and Getingforsen rapids in 1850. 

Fig. 47. af Bjerkéns karta (utdrag) över Övre Stavselforsen år 1850. Observera den lilla 
ränna som tagits upp för flottningens behov till vänster på forsnacken och den timmerbröt 
som ritats i forsens nedre del (Mo, fl). 

Fig. 47. af Bjerken's map (detail) of the upper Skravelsforsen rapids in 1850. Note the litt
le channel which has been dug to meet the needs of timber-floating on the left of the head 
of the rapids and the log jam which has been drawn in the lower part of the rapids. 
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hela älvsträckan i övrigt, är den stora, över hela vattendraget utbredda stenighe
ten, vilken uppenbarligen var normal både i Gimån och Ljungan innan strömmar

na rensades upp och stenmassorna drogs in mot stränderna. I synebetänkandet 

sägs att 

"Gimån mellan Revsundssjön och Holmsjön framtränger genom bergigt och ste
nigt landskap och är genom sina smala pass, klippor och forsar för det närvaran
de jnästan tillstängd för flottning av träd. Det är endast med årligen förnyad kost
nad och möda som, i förhållande till tillgången i omgivande skogar, ringa kvanti
tet virke genom detta vattendrag framtvingats till Holmsjön" (jfr Casselli 1959). 

Bjerkéns sammandrag av kostnadsförslaget omfattande följande poster: 

Älvsträcka, Älvsträckans namn Kostnad för före
längd meter slagna åtgärder i 

Riksdaler Banco 

2.670 Gimån till Bodsjön 6.303:41 
850 Bodsjöströmmen 1.378:28 
960 Grötingströmmen 1.015:12 
360 Ån och Grundselet 251:16 
420 Grundselsforsen 1.838:08 
630 Övre Stavselsforsen 3.048:12 
840 Nedre Stavselsforsen med Storseleflyn 1.066:22 

1.110 Storselsforsen 2.491:00 
690 Aborrselsforsen 1.080:00 

1.620 Rotselsforsen 4.421:08 
420 Hucksjöforsen 1.701:28 

1.750 Täcksjöforsen med flyn 6.948:12 
1.080 Skrävel- och Getingforsarna 4.185:44 

450 Nyängesselsforsen 1.186:16 
390 Måsjöforsen 843:28 
930 Såg-Erik- och Lamflyforsen 3.271:04 
660 Drogsjöforsen 3.151:36 

S:a 15.920 44.182:27 
Tillsyn 2.484:05 

Summa Riksdaler Banco 46.666:32 

Av protokollet från en år 1868 hållen flottledssyn framgår att Gimån byggdes 

ut som flottled på sträckan mellan Rotån och Ljungå under 1840-talets sista år 
(Wickman 1962, s 488). Det var tydligen då de anordningar kom till, som marke

ras som befintliga på Bjerkéns kartor. 

Rew Prescott & Co och Heffner hade fr o m år 1848 skrivit avtal med de flesta hemmansägarna 
inom Brunflo, Revsunds och Ragunda tingslag, enligt vilka sågverksägarna åtagit sig att flottbar-
göra Herrevadsströmmen från övre Bodsjön till Revsundssjön och Gimån från Revsundssjön till 
Holmsjön. Bönderna upplät sina sträder för ändamålet och förband sig dessutom att leverera virke 

191 Låda G 1, Gimån (Mo, fl); Protokoll vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom 
Refsunds tingslag 1855-1858, A 111:2 (ÖLA); Wickman 1962, s 496. 

194 Handlingar rörande Indals älv, Ljungans och Gimåns flottleder. Svartviks Aktiebolag (Mo, 
fl); Låda Gimån, regleringar A 2 (Mo, fl). 
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till sågverken på vissa villkor.2101 juli 1851 hölls häradssyn vid Gimån med anledning av att firmor
na hos myndigheterna hade begärt att få rensa upp och flottbargöra vattendraget. Dickson & 
Comp, grosshandlaren Bünsow samt bruksägarna Huss och Axell ville delta i rensningsföretaget. 
De stödde sin begäran på kontrakt upprättade med markägare inom det aktuella området. Man 
gick igenom af Bjerkéns rensningsförslag, men kom inte till något avgörande denna gång.196 

År 1851 redovisades en utredning rörande kostnaderna for upprensning av 
Ljungån från Övsjö bys ägor ned till Ljungå sågverk. Projektet beräknades kom
ma att kosta 17.976 rdr (Mo). Flottleden byggdes delvis ut redan samma år. 

Dickson & Comp samt sågägaren Nils Jonsson i Västerövsjö förklarade inför häradssynerätten, 
att de ville delta i projektet.211 Häradsrätten ansåg, att Rew Prescott & Co enligt sitt avtal med 
strandägarna ensamma hade rätt att bygga och flotta i ån uppströms det ställe, där By och Håsjö 
m fl byars marker vidtog. Dickson & Comp hade emellertid avtal med en person i Håsjö och skulle 
därför få flotta på nedströmssträckan. Prescott & Co förklarades skyldig att släppa fram Dicksons 
och Jonssons virke, dock endast under förutsättning att vattenföringen i ån ej var så liten, att 
Ljungåsågens drift äventyrades (Mo). Àr 1857 fastställde KK, att vem som helst skulle få flotta i 
vattendraget mot avgift till den som bekostat upprensningen (Mo). 

År 1852 flottades drygt 6.000 sågstockar från Gimdalen till Österström. Bün

sow212 lät år 1853 verkställa "någon rensning" i Gimåns övre delar samt i bivat-

tendragen Hovdsjöån och Rotån. De sistnämnda vattendragen flottades fr o m 
detta år.213 Åren 1855—1857 byggdes en 7 km lång hästbana för virkestranspor
ter från Österström till Åsen vid Glimån, nära Indalsälven.214 

Heffner deltog intill år 1860 i de rensningar som Ljungåsågens ägare utförde i 
övre Gimån, dock endast på sträckan mellan Grötingen och Ljungå. Under det 
nyssnämnda året tvingades Heffner emellertid sälja sitt skogsinnehav till Wifsta 
Varfs Bolag.196 

Under 1862 hade de flottande upprättat ett antal kontrakt rörande diverse flott-

ledsanordningar i övre Gimån. Dessa rörde bl a anläggandet av en damm i Stor-

selsforsen, en kista i Stavselsforsen och en flottningsränna i Måssjöforsen. Den 3 
december kom KB:s utslag på Biinsows och Heffners ansökan om reglering av 

flottningen i Gimån ned till Holmsjön. Utslaget innehöll förslag till ett reglemente 
för flottleden218 avsett att träda i kraft den 1 april 1863 (jfr Casselli 1959). 

Ägarna av Torpshammars Bruk arbetade mer än andra på att få fram ett beslut 
om upprensning av nedre Gimån, medan Bünsow kämpade för fortsatt transport 
av övre Gimåns virke till Indalsälven. Han hade f ö köpt brukets skogar vid övre 

196 Protokoll vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom Refsunds tingslag 1855—1858, 
A 111:2 (ÖLA). 

210 Källorna 191 och 194. Dessutom låda: Gimån, regleringar A 2 (Mo, fl) samt Wickman 1962. 
211 Låda: Ansjöån-Ljungån, Hovdsjöån (Mo, fl). 
212 De verk — Fagervik, Österström och Ljungå — och skogar som ägts av London-huset Rew 

Prescott & Co omkring Holmsjön och Gimån köptes enligt Cawallin (1946, s 89 fï) något av åren 
1853—1855 av Bünsow för ca 25.000 pund sterling. Westerlund (nov. 1938), tyckte sig emellertid 
ha funnit, att Bünsow hade köpt Österströms sågverk redan omkring år 1850, och enligt samma 
Westerlund köpte Bünsow alla övriga Rew Prescott & Co:s sågar och skogar inom Västernorr
lands och Jämtlands län. Enligt Flodén (1949, s 72 0 ingick Skönviks lastageplats i köpet. 

213 Casselli 1959 och Wickman 1962. 
214 Bl a Wik 1950, s 66. 
218 Låda B 12- (Mo, fl). 
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Gimån i april samma år. I oktober anslog Skönviks Aktiebolags styrelse 20.000 

rdr for rensningar i denna del av vattendraget — enligt uppgift i strid mot träffade 

överenskommelser om gemensam upprensning och flottning (Casselli 1959). 
Byggmästare Barchaus hade upprättat en kostnadsberäkning for nedre Gim-

åns upprensning mellan Holmsjön och Ljungan, daterat den 31 oktober 1863. 
Majoriteten av trävaruhandlarna ingav nu denna till KB och begärde häradssyn. 
Den 2 juni 1864 upprättades ett "bolags-Contract" för bildande av "Gimåns 
bolag". I detta står, att bolaget hade "till ändamål att göra det så kallade nedre 
vattendrag emellan Holmsjön og Ljunga Elf flottbart for bjelkar og sågtimmer 

samt andre träwaror". Barchaus kostnadsförslag skulle ligga till grund för arbete

nas utförande (Casselli 1959). 

I september 1864 besiktigades "en fördämning å Täcksjöforsen", tydligen uppförd av Skönviks 
bolag. Dammen hade ett landfaste på Övsjö bys ägor. Den var 31 m lång och förenad med en äldre 
hålldamm, vilken gick i "halwinklig form", var 90 m lång och hade landfäste på Alanäsets kro-
noallmänning. Dammen var uppförd av timmer, hade fyllts med grov sten och var försedd med två 
"slussar" (Mo). Den första större flottledsbyggnaden i övre Gimån hade därmed färdigställts. 

Skönvik arbetade även på att flottbargöra Angelån. I juli 1865 skrevs nämligen, att sistliden vin
ter hade bolaget på "Sösjö Militie Boställe" vid Angelån uppfört tre rännor, sammanlagt 410 m 
långa, två stycken dammar tvärs över ån samt 78 m ledarmar (Mo). 

I september 1865 sammaträdde häradssynerätten rörande flottning i nedre Gi-
ån. Ansökan om upprensning av vattendraget hade ingivits av P F Heffner, A P 
Hedberg,150 J A Enhörning,156 M Arhusiander219 samt Sunds215 och Tunadals 
bolag. Under förrättningens gång hade Skönviks Aktiebolag och grosshandlaren 
N Vikström sällat sig till sökandena. Man avsåg att bygga en flottningsränna från 
Hesselsillret ned till Ljungan. Rätten tillstyrkte vattendragets flottbargörande.1931 

oktober utsågs P C Dahlberg för att göra upp ett nytt förslag till utbyggnad av 

nedre Gimån. Arbetets utförande anförtroddes åt byggmästaren Barchaus. Den 

sistnämnde skulle också biträda vid upprättandet av kostnadsförslaget.2211 bola
get för nedre Gimåns flottbargörande, ingick Skönvik med 4/10 och Tunadals 
Bolag, Sunds Bolag, Heffner, Hedberg, Vikström och Arhusiander med 1/10 var
dera.193 

150 Anders Petter Hedberg var en f d västgötaknalle, som kommit till Sundsvall år 1854. Hed
berg drev stor och omfattande affär med garn och vävnader, men övergick snart i allt väsentligt till 
virkesaffärer (jfr Höglund 1957, s 139 f). 

156 August Enhörning hade arbetat som handelsbetjänt hos bruksägaren CFA Asp i Sundsvall 
till år 1847, då han öppnade handel för egen räkning. År 1853 började han bedriva skogs- och vir
kesaffärer (Löfgren 1921—22). År 1868 byggde han en ångsåg vid sin bjälkgrop, kallad Kubiken
borg. Efter J A Enhörnings död år 1889 övertogs rörelsen av brorsonen E A Enhörning och bilda
des J A Enhörnings Trävaru Aktiebolag (Tjernberg 1951, s 83 f). 

193 Lådorna A nr 1—13, B nr 1—5, Gimån (Mo, fl). 
215 Sunds bolag bildades år 1856 av EJ Hammarberg, Lars Hierta, Bernhard Almqvist, A P 

Hedberg och J F Flodberg. Jan Hammarberg började år 1860 på allvar att intressera sig för skogs
affärer inom Gimåns nederbördsområde. Han räknade med att skogsmarkernas värde skulle kom
ma att stiga kraftigt om ån gjordes flottningsbar (Floden 1949, s 103). Man fick en ångsåg klar år 
1857. Sunds bolag ombildades till aktiebolag år 1876 (Höglund 1957, s 38 ff och Flodén 1949, s 
103). 

219 När P F Heffner dog år 1868 övertogs dennes firma av två anställda — M Arhusiander och 
F A Åslund — under namnet Heffner & Co (Cawallin 1946, s 90). 

221 Låda H, Gimån (Mo, fl). 
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Byggmästaren Dahlbergs i februari 1866 dagtecknade förslag gick ut på, att 

man skulle bygga en enda lång ränna från Grönstaforsen ned till Ljungan vid 

Torpshammar.193 Förslaget behandlades inom "Gimåns Flottningsbolag" (GFB) 

den 8 mars 1866. Kostnaden hade beräknats till drygt 100.000 rdr, varpå ett till-

lägg av minst 25 % borde göras. Skönviks bolag förklarade nu, att det ej ämnade 
använda den föreslagna flottleden och ansåg, att GFB i stället borde medverka i 
en undersökning om att bygga om Österströmsbanan för lokomotivdrift.221 

"Direktionen för nedre Gimåns flottled" kallade till ett sammanträde den 26 
mars, vid vilket man skulle ta ställning till Skönviks förslag. Trots att Bünsow in
gick i direktionen, sökte han uppenbarligen fortfarande på alla sätt att motarbeta 
utbyggnaden av nedre Gimån. I detta fall drog Bünsow emellertid det kortaste 

strået, och hans förslag avvisades ßfr Casselli 1959). Man gjorde dock eftergiften 
att uppskjuta starten av den planerade utbyggnaden till juli månads slut, för att 

det under mellantiden skulle hinna göras en undersökning rörande Österströms-

banans utvecklingsmöjligheter.221 

Den 8 juni 1867 föredrogs och förkastades ett från Skönviks Aktiebolag in
kommet förslag, enligt vilket detta bolag skulle transportera intressenternas i GFB 
virke från Holmsjön till Lövudden mot fasta avgifter enligt ett lämnat anbud. 

Den 19 februari 1867 meddelade KB utslag rörande flottningen i nedre Gimån. 

Sökandena berättigades att utföra de av häradsrätten år 1865 fastställda byggna

tionerna mellan Hesselsillret och Ljungan (Casselli 1959). I arbetena ingick bl a, 
att man skulle rensa och spränga sten mitt för Fagerviks sågverk. Virket skulle i 
den fardiga flottleden dras i ringbommar från Körbergsforsen över Fagerviks- och 
Leringssjöarna.222 I augusti träffade GFB uppgörelse med Nordanede byamän 
rörande sänkning av Nordanedesjön,221 och i samma månad påbörjades bygg

nadsarbetena i nedre Gimån (Casselli 1959). 
I augusti 1868 hölls sammanträde inför häradsrätten rörande övre Gimåns 

flottled efter ansökan ingiven av Heffner, A P Hedberg, N Vikström, Tunadals 
och Sunds bolag. Skönvik visade, att det innehade äldre och vederbörligen in

tecknade strömrensningsrättigheter i Gimåns översta delar — Hungeån och 
Våleån — än som tillkom Möns Trävaru Aktiebolag (N Vikström). Skön viks 
bolag hade ensamt bekostat de flesta redan utförda rensningarna och flottleds-
byggnaderna i Gimån mellan Revsundssjön och Holmsjön.223 Byggmästaren 
Dahlberg hade värderat bolagets äldre byggnader till 43.000 rdr, vilket med 
27.000 understeg Skönviks egen värdering (Casselli 1959). Heffner hade dess
utom, i huvudsak före 1860, lagt ned drygt 20.000 rdr på samma sträcka.223 Syne
männen utarbetade ett förslag till värdering av redan befintliga anordningar och 

dessutom förslag till ytterligare åtgärder — se tabell 13. 

193 Lådorna A nr 1—13, B nr 1—5, Gimån (Mo, fl). 
221 Låda H, Gimån (Mo, fl). 
222Kungl Majrts Befallningshafvandes i Wester Norrlands län utslag i anledning af tränne sär

skilda ansökningar angående flottningen i nedre Gimån den 19 februari 1867 (Mo, fl). 
223 Prot vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom Refsunds tingslag 1865—1869. A 

111:4 (ÖLA). 
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En damm- och kistbyggnad, som uppförts vid Gimåns utflöde ur Revsundssjön sades medföra 
uppdämning i sjön, som ökades p g a att stora virkeskvaniteter sammanfördes vid åns utlopp. Man 
klagade över att uppdämning förekom även i Nedre Bodsjön. Åns byamän påstod, att en ränn
byggnad hade byggts på deras mark i Grötingsån utan tillstånd. Mälgåsens byamän hävdade, att 
samma damm avstängde deras kvarn från tillräcklig vattentillförsel. 

Skönviks bolag sades ha skadat en kvarn belägen i Rotselsforsen och ägd av Hucksjöåsens bya
män. Skadan hade förorsakats av flottning "redan för 15 år sedan". Därefter hade de flottande 
sprängt upp en ränna i forsen, vilken påstods vara till skada för byamännens fiske. 

Det noterades vid syneförrättningen, att flottning bedrevs i följande av Gim
åns bivattendrag inom Jämtlands län: 

Av protokollet framgår dessutom, att Skönviks och Tunadals bolag var de 
enda virkesköprna så långt uppströms som på Övre Bodsjön (Casselli 1959). 

Åren 1864—1868 hade en serie kontrakt upprättats mellan berörda strand- och 
vattenrättsinnehavare längs nedre Gimån och GFB. Senast i december 1868 hade 
man träffat avtal med Fagervikssågens ägare om att få nyttja den där befintliga 
rännan för flottningsändamål (Casselli 1959). 

I oktober 1868 hölls förrättning med anledning av att Tunadals bolag begärt att 
få rensa upp Gålesån uppströms Revsundssjön i Sundsjö sn. 

Flottleden skulle börja dels i Digeråsbäcken ca 600 m uppströms Storgässlingen och dels från 
Svartgässlingen. I byggmästare Dahlbergs kostnadsförslag upptogs dammar för Svartgässlingen, 
Storgässlingen och Yttergässlingen, 1.680 m rännor och tre ränndammar.223 Bolaget fick den 24 
april 1869 tillstånd att rensa upp bäcken och att uppbära flottledsavgifter (Mo). 

Den 3 januari 1869 daterade byggmästare Dahlberg ett kostnadsförslag röran
de flottningen i övre Gimån,193 baserat på den under augusti föregående år hållna 
synen. 

Förslaget återges här till betydande delar, bl a eftersom man i detta kan få en god uppfattning om 
hur långt man vid denna tid hade hunnit med vattendragets flottbargörande. Uppgifter om bommar 
och övriga flytande anordningar har uteslutits. 

Vid Hungesjöns utflöde i Bodsjöån fanns åtskilliga större stenar som borde avsprängas. Mellan 

193 Lådorna A nr 1—13, B nr 1—5, Gimån (Mo, fl:. 
223 Prot vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom Refsunds tingslag 1865—1869. A 

111:4 (ÖLA). 

Höger sida: 
Endalsbäcken 
Sännån 
Vänster sida: 
Vaksjöån 
Forsån 
Binnån 
Hovdesån 
Ulvsjöbäcken 
Gräsmyrbäcken 
Rotån 
Täckelån 

som rann till 

som rann till Övre Bodsjön 

Revsundssjön 
Grundselet 

ÖvreBodsjön 
Grötingen 
Idsjön 
Idsjön 
Storselsforsen 
Abborrselsforsen 
Täckelsjön 
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Tab. 13. Utförda rensnings- och sprängningsarbeten längs övre Gimån enligt regeringssyn den 
17-21 augusti 1868.223 

Riksdaler 
Föreslaget att Utförda 

utföras 

Hungesjön 85 - -

Från Hungesjön ner till en kvarndamm 14 - -

Strömmen nedanför ovannämnda damm 76 - -

Våle-strömmen 193 - -

Gimåns utlopp ur Revsundssjön 120 - -

Rännans utlopp i Bodsjön - 275 -
Grötingforsen - 350 -
Id sjö- eller Grundselsforsen 650 - 425 -
Idsjö- eller Åforsen 450 - 480 -
Strax ovanför Grundselforsen 400 - -

Överst i Grundselsforsen 500 - -

Stavselsforsen (Grubbselet) 825 - -

Mellan Stavselet-Höljån 480 - -

Yttre Stavselsforsen 265 - -

Nedre Stavselsforsen 796 - -

Storselsforsen 2.010 - -

övre delen av Abborselforsen 520 - -

Rotselet 435 - -

Rotselsforsen (samt flottleden nedanför densamma) 1.456 - 285 -
Hucksjöforsen - 1.200 -
Skravelforsen 15; 660 -
Nyängsselet (nedanför) 107: -

Högra ågrenen i Nyängsselforsen - 639:-
Måssjö forsen 235 — -

Vid Såg-Eriksforsen 230 - -

Såg-Eriksforsen 315 - -

Såg-Eriks & Lamflyforsarna 615 - -

Drogsjöforsen 23 - -

Kanalen vid Lamflyn 3.280 - -

sjön och en drygt 200 m nedströms därom belägen kvarndamm var ån uppsprängd i ett försök att 
sänka sjöns vattenyta. Kvarndammen, ca 15 m lång, borde byggas om och förses med öppning för 
en 270 m lång bottenränna. Där rännan hade avsetts sluta var ån bred, grund och stenig. En 11 m 
bred fåra skulle därför rensas upp och förses med timrade väggar på ömse sidor. 

I det 2,5 km långa lugnvattnet där nedströms måste två uddar skäras igenom. I övre delen av 
Våleströmmen fanns en gammal förfallen damm, med vilken man dämt upp vatten över en myrslåt-
ter. Den borde tas bort. I samma del av Våleströmmen skulle en 400 m lång del av ån rensas upp 
och byggas för med timrade väggar. Vid två husbehovskvarnar i strömmen avsåg man att bygga 
dammar på sidan om flottleden. Under tider då man ej flottade skulle flottleden avstängas med 
hjälp av dammluckor. Nedre delen av Våleströmmen måste rensas upp och förses med timrade 
väggar på en sträcka av ungefar 620 m. För att flottleden inte skulle bli för krokig intill och ned
ströms en husbehovssåg i ån, måste man gräva igenom en 25 m bred udde på sidan om sågrännan. 
Det var problematiskt hur man med flottningen skulle kunna passera den husbehovskvarn och såg, 
som låg på ovannämnda sträcka, utan att anläggningarna förlorade sitt driftsvatten. 

223 Prot vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom Refsunds tingslag 1865—1869. A 
111:4 (ÖLA). 
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Distrikt 1: Från övre Bodsjön till Revsundssjön 
Ån mellan Bodsjön och Revsundssjön kallades Herrevadsströmmen. Vid åns utflöde ur Bodsjön 

fanns en 40 m lång damm, varifrån det utgick en 200 m lång flottningsränna. Dammen ansågs or
saka uppdämning i sjön, varför det föreslogs att utloppsslussen skulle förändras. Kvarnselet delade 
sig i två grenar. I den högra låg en tre år gammal och 90 m lång damm. Den vänstra ågrenen hade 
överbyggts samtidigt. Den där befintliga dammen var drygt 30 m lång och från denna utgick en 
400 m lång och samtidigt byggd flottningsränna. Något längre nedströms hade man år 1864 anlagt 
en 250 m lång flottningsränna invid höger strand. Den behövde nu repareras. I Yttre Herrevads
strömmen fanns en 20 m lång damm med en 30 m:s flottningsränna. Även dessa anläggningar var 
tre år gamla. 

Distrikt 3: Från Gimbron till Nedre Bodsjön 
Vid Gimåns utlopp ur Revsundssjön leddes virket mellan bommar in i en kvarndamm. Därifrån 

gick flottgodset i en 20 m lång ränna, som måste byggas om eftersom den var för liten. Även kvarn
dammen behövde förnyas på en sträcka av ungefar 30 m. Vid "Åns bys övre fiske" hade en damm 
byggts över älven för fem år sedan. Den var 130 m lång och försedd med fyra dammluckor. Den 
tätades med ris, mossa, sten- och grusfyllning. Genom och från dammen gick en 1.300 m lång flott
ningsränna ned till Nedre Bodsjön. Rännan, vilken tillkommit samtidigt som dammen, ansågs vara 
felkonstruerad och föreslogs till ombyggnad på 3/4 av längden. 

Distrikt 4: Från Nedre Bodsjön till Grötingen 
Vid utloppet ur Nedre Bodsjön delade sig Gimån i tre grenar, av vilka den vänstra, Kvarnforsen, 

hade valts till flottled. I denna fanns en 20 m lång damm och en 200 m:s flottningsränna. Dessa 
byggnader var sex år gamla. På strömhuvudet i den andra strömmen mellan Bodsjön och Gröting
en hade för sex år sedan uppförts en 60 m lång damm försedd med tre luckor. Genom dammen gick 
en 200 m lång flottningsränna, byggd samtidigt som dammen. 

Distrikt 5: Fr o m Grötingen till Idsjön 
En stenkista behövde byggas vid höger sida, överst i Grötingforsen, samt en dito längre ned

ströms vid samma strand. Mycket stensprängning hade utförts i forsen. Dahlberg föreslog, att rull
stensdammen vid Vaktflsket uppströms Idsjön, vilken årligen skadades av flottgods, borde bytas ut 
mot en timrad, tvåvarvig damm. 

Distrikt 6: Fr o m Idsjön till Grundselet 
I forsen nedströms sjön skulle tre stenkistor byggas. Stensprängning hade utförts där och i 

Grundselsforsen, men mera sådan behövdes. 

Distrikt 7: Fr o m Grundselet till Stavselet 
En stenkista, 120 m lång, skulle byggas vid vänster strand. Uppströms platsen för kistan hade 

man sprängt sten, men detta arbete borde kompletteras. Ytterligare en stenkista, även den 120 m 
lång, skulle anläggas vid höger sida från "Lilla Holmen upp till stora sten". Från udden uppströms 
därom avsåg man att bygga en 90 m:s stenkista vid vänster sida i strömmen. 

Distrikt 8: Fr o m Stavselet till Storselet 
överst i Stavselsforsen hade man tagit upp en kanal genom stenskäret vid vänster strand (se 

figur 47). Den var emellertid för smal och skulle breddas. En kista, 160 m lång, fanns uppförd ned
ströms till vänster. På höger sida stod något längre nedströms en kista, 180 m lång, vilken borde 
fyllas med sten. Den hade byggts för fem år sedan. 

Ån delade sig ytterst i Stavselet i två grenar. I den lilla strömmen mellan Stavselet och Höljån 
föreslog Dahlberg sprängningar och rensning. Nere i forsen låg en 90 m lång stenkista, som måste 
flyttas. Sten måste sprängas vid kistans yttre ände och dras in till land. En 120 m lång kista erford
rades dessutom för en sidogren till höger. "Från övre änden av holmen till höger om yttre änden av 
nedre Stavselsforsen" skulle byggas en 100 m lång, dubbel stenkista. Ett stenskär vid vänster 
strand måste bortskaffas. 
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Distrikt 9: Fr o m Storselet till Abborrselet 
Storselet delade sig i tre grenar. Den vänstra grenen skulle avstängas med en 40 m:s kista. Även si

dogrenen uppströms första fallet i Storselsforsen skulle stängas med en dylik, 20 m lång. Från häl
lan på högra sidan och ut mot en holme låg en 100 m lång stenkista. Den hade tillkommit för sex år 
sedan. Mitt emot låg en drygt 100 m lång, dubbel kista. 

Till höger om Ulvsjö byamäns gamla fiske behövde man anlägga en 100 m:s stenkista. Längre ned 
fanns 80 respektive 90 m långa, parallella kistor. De borde flyttas 15 m närmare varandra. I slutet 
av Storselsforsen erfordrades en 50 m lång stenkista på vänster sida. 

Distrikt 10: Fr o m Abborrselet till Täckesjön 
Sten skulle sprängas i Abborrselsforsens övre del. Ett stenskär vid höger sida behövde också 
sprängas och dras i land. En stenkista, 120 m lång, måste byggas på höger sida "från udden ovan
om lilla holmen". Ytterligare ett stenskär skulle bortskaffas. På ett dylikt, beläget nedströms 
Rotåns inflöde, hade för ca 20 år sedan byggts en 440 m lång stenkista. Några stenar borde spräng
as bort uppströms och utanför denna kista. Ett stenskär till höger, nära Rotselet, borde sprängas 
bort till 10 m:s bredd från strömfåran. 

Om det inte varit så, att man redan hade lagt ned speciellt stora kostnader på att flottbargöra 
Rotselsforsen, skulle byggandet av en flottningsränna ha varit den bästa lösningen. Det s k "Bäver-
huset" var en byggnad, vilken stängde för en ågren till höger och bestod av en 35 m lång, sned-
byggd stenkista, ca 20 år gammal. Den hade förlängts med en 50 m:s och en 40 m:s kista. Den andra 
kistan var ungefar åtta år gammal, medan den tredje var äldre och skulle rivas. Till vänster, något 
längre ned i forsen låg en 150 m lång och 18 år gammal stenkista. Den behövde byggas om på 100 
m:s längd. Samtidigt skulle nedströmsänden vridas något åt vänster. Ett stenskär, vilket skulle bli 
större när kistan flyttades, skulle sprängas bort. En berghäll till höger måste också avsprängas. Ute 
i forsen fanns till vänster en 20 år gammal snedbyggd stenkista, 45 m lång. Längre nedströms åt 
borde de två översta sidoavloppen avstängas med sammanlagt 80 m kistor. En alldeles förfallen 
stenkista låg i en sidogren till vänster. Den skulle ersättas med en ny och 50 m lång dylik. Vid kistan 
erfordrades stensprängning och rensning. Ytterligare en sidogren till vänster skulle byggas för med 
en stenkista, här 70 m lång, och för en sidogren till höger krävdes dessutom en 170 m:s kista. Sido
grenen vid fiskhuset skulle stängas med en 35 m lång kista. Sprängning behövde utföras i flottleden 
längs de tre sistnämnda kistorna. 

I Hucksjöforsen erfordrades stensprängning och rensning av flottleden på sidan om en där be
fintlig holme. I forsen låg en gammal, 175 m lång stenkista. Den var upprutten och skulle ersättas 
med en ny på samma plats. Mycket sten sades ha sprängts i denna fors. 

Distrikt 11: Fr o m Täckesjön till Näteselet 
I Täckesjöforsen hade stora arbeten utförts dels i form av kistbyggnationer dels som stenspräng

ning. Denna gamla flottled hade emellertid lagts ned och en ny hade tagits upp förbi det översta fal
let. Där hade man byggt en 40 m lång damm utgående från vänster strand uppströms fallet. Genom 
dammen gick en 190 m lång flottningsränna. I det andra strömfallet hade man byggt en "kostbar" 
stenkista för en vik vid vänster strand. Den hade byggts upp flera gånger men alltid raserats efter 
kort tid. Nu föreslogs att kistan skulle slopas och att man i stället skulle bygga en flottningsränna. 
En befintlig, sju år gammal och 35 m lång damm skulle bibehålls. 

Distrikt 12: Fr o m Näteselet till Måssjön 
I Skravelforsen hade man för nio år sedan rensat upp en kanal i den högra ågrenen. Denna var 

förbyggd på ömse sidor medelst enkla, timrade väggar. 
Med hjälp av kistbyggnader på forsnacken i Getingforsen leddes flottgodset in mot höger 

strand. På vänster sida fanns högst upp en kista, 110 m lång, som nu skulle byggas om och sam
tidigt flyttas i linje med en nedströms belägen kista. Den skulle även förlängas några meter. Ned
ströms härom stod en 22 år gammal och 80 m lång kista och vid högra landet en något kortare och 
20 år gammal kista. I omedelbar anslutning till den sistnämnda stod ytterligare en dylik, 55 m lång. 
Den hade ställts "för tvärt mot strömmen", och måste därför byggas om samt flyttas. 
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Distrikt 13: Fr o m Måssjön till Mjösjöån 
På forsnacken i Måssjöforsen stod en 30 m lång damm med en 200 m:s ränna ned till forsens fot. 

Dammen var 14 år och rännan sex år gammal. En kista, som skyddade rännan, hade byggts för 
fyra år sedan. 

Distrikt 14: Fr o m Mjösjöån till Holmsjön 
Vid Båthällan mellan Hemsjön och Drogsjön skulle några små sidogrenar stängas för med kis

tor — sammanlagt erfordrades 60 m sådana. På tre ställen behövde man spränga sten och utföra 
rensningar. 

I Såg-Eriksforsen måste en sidogren till höger stängas med en 75 m:s stenkista. Till vänster erford
rades stenkistor för sidogrenar mellan tre holmar. Två sidoavlopp åt vänster skulle stängas med 25 
m stenkistor. Till höger skulle ytterligare en gren byggas igen med en 20 m:s kista och till vänster 
erfordrades en på drygt 50 m. 

Lamflyforsen var nästan oframkomlig för flottning p g a förekomsten av sten och större samt 
mindre berghällar. Till vänster skulle man bygga för tre sidogrenar med sammanlagt 110 m stenkis
tor. Fyra berghällar skulle sprängas bort. Man avsåg att spränga upp en kanal från Lamflyn genom 
berg till 3,5 m bredd och drygt 100 m längd. Från nedströmsändan av denna kanal avsåg man att 
bygga en 240 m lång ränna över en myr. Stenar skulle sprängas bort i den gren av ån, där rännan 
mynnade. Två sidoavlopp måste byggas för med sammanlagt 25 m stenkistor. 

Kostnaderna fördelades på följande sätt: 
Befintliga Föreslagna 

anordningar anordningar 

Hungesjön — Övre Bodsjön 
Två dammar byggs om 369 
En slåtterdamm tas bort 36 
Rensning och väggar på båda sidor i 1.250 m av ån 4.105 
270 m ränna 1.646 
Stensprängning 102 
Väggar och kistor 663 
Bommar m m 2.492 

Summa riksdaler 9.413 

Övre Bodsjön — Revsundssjön 
Tre flottningsdammar, 3 år gamla, med samman
lagt 860 m rännor 7.297 2.056 

Bommar m m 2.402 6.313 

Summa riksdaler 9.699 8.369 

Revsundssjön — Ljungå 
Åtta rännor, sammanlagt 2.525 m långa och 
sju dammar 11.187 
Sprängning och rensning 3.015 
4.500 m kistor 10.695 
1.150m enkla väggar 2.164 
Kanaler, drygt 100 m 865 
Bommar, byggmästare m m 15.547 

Summa riksdaler 43.473 

16.626 
9.251 

49.004 
2.595 
3.684 

24.256 

105.416 

Av de befintliga anordningarna nedströms Rotån var stora delar 20 år gamla 
samt mer eller mindre värdelösa. Man får av Dahlbergs redogörelse klart för sig, 
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att flottleden hade utbyggts till Revsundssjön omkring år 1864, och att man sam
ma år hade anlagt betydande flottledsbyggnader i vattendragen ända upp till Övre 
Bodsjön. 

Ingenjören P G Melander anställdes i mars 1869 som flottningschef med an
svar för flottningen från Herrevadsströmmen till Ljungan. Man hade samtidigt 
beslutat, att flottningen i ^ns övre delar skulle bedrivas enligt samma grunder som 
gällde för nedre Gimån (Casselli 1959). Bolagsmännen hade kommit överens om 
övertagandet av inventarier, flottningsmaterial och byggnader i vattendraget. 
Dessa skulle värderas av gode män.221 

I maj 1869 höll häradssynerätten "slutlig handläggning av reglering av träva-
ruflottningen i övre Gimån".223 GFB fick sitt första reglemente den 17 juli 1869 
(Casselli 1959), och den 28 september förelades KB av Kungl Maj:t att reglera 
flottningen i hela Gimån. I november samma år överlämnade flottledstrafikanter-
na sina arrendekontrakt rörande stränder och vatten i Gimån till GFB, och antogs 
ett upprättat förslag till distriktisindelning för flottleden.221 

Under året flottades för första gången i den nya "Torpshammarsrännan" i ned
re Gimån. Rännan hade kostat 35.000 rdr att bygga. Redan i mars månad påpe
kade flottningschefen för sin styrelse, att konstruktionen utsatts för tjälskjutning 
och måste repareras (Casselli 1959). I ett protokoll upprättat i september i sam
band med avsyning av flottledsarbetena skrev Melander, att rensningarna och bom
utläggningarna var utförda helt i enlighet med byggmästaren Dahlbergs förslag. 
Flottningschefen gick dock hårt fram mot arbetsledaren Barchaus, vilken kritise
rades mycket skarpt för att slaviskt ha följt Dahlbergs ritningar utan att inse, att 
dessa delvis var felaktiga. När Berg avsynade samma ränna i september följande 
år "förundrade han sig storligen" över konstruktionernas utförande, vilka han 
betecknade som tillkomna med synbarlig brist på kunskaper om hydrodynami-
kens lagar.193 

I september 1869 bestämde sig Skönviks och Möns bolag för att under innevarande höst och vinter 
rensa upp Vålesån från Hungesjön till Övre Bodsjön. Man skaffade sig rätt att bygga om Våle bya
mäns sågdamm (Mo). 

Den 18 mars 1870 skrevs ett avtal mellan Skönviks och Tunadals bolag. Det förstnämnda bola
get skulle betala nära 5.000 rdr och köpte därmed in sig i Tunadals flottningsanordningar i Bodsjö-
by ån i Rätans sn (?) och i Forsaåns flottled. Reparationer skulle betalas efter respektive bolags 
flottgodsmängder. Andra flottande hade att betala strömrensningsavgift. När det speciellt gällde 
Forsaån utgjorde löseskillingen 1/4 av nedlagda 2.053 rdr (Mo). 

En ny damm anlades tvärs över Gimån ovan Täckesjöforsen. Denna var sam
manbyggd med den äldre dammen och totalt 100 m lång och försedd med tre 
grundluckor samt en öppning för en samtidigt byggd, 680 m lång ränna, vilken 
gick längs forsens vänstra sida ned till strax uppströms Näteselet (Mo). 

193 Lådorna A nr 1-13, B nr 1-5, Gimån (Mo, fl). 
221 Låda H, Gimån (Mo, fl). 
223 Prot vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom Refsunds tingslag 1865—1869. A 

111:4 (ÖLA). 
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Den år 1850 byggda hästbanan vid Österström hade inneburit en avsevärd 
rationalisering. Bünsow hade sedan år 1862 haft planer på att infora lokomotiv
drift, men först i november 1871 bestämdes att banan skulle byggas om för detta 
ändamål. Arbetena igångsattes omedelbart (Flodén 1959, s 64 ff). 

I maj 1871 reglerades andelarnas storlek bland de sex bolagsmännen i GFB. 
Skönviks Aktiebolag erhöll 48 % av andelarna och kunde således röstas ned, om 
övriga delägare var överens.224 

Inspektor Flygt225 på Ljungå föreslog i september 1871 att en damm skulle byggas i Ljungån på 
sträckan mellan Östra och Västra Ringsjöarna. Dessutom krävdes en damm i Örån, två dammar i 
Finnsjöån och tre stycken i Gastsjö- och Ransjöån. Mellan Lungsjön och Bodforsen fanns 7 km 
steniga forsar och 1.200 m spakå. Vattnet rann undan så fort, att flottningen var hart när omöjlig 
att hinna med innan flödet var över. Flygt föreslog därför, att en ränna skulle byggas efter en liten 
bäck som flöt nära nog rakt från Lungsjön till strax uppströms Bodforsen på en sträcka av 3 km. 
Man räknade med att flottgodsmängderna under de närmaste åren skulle komma att öka från ca 
35.000 till 40.000 à 50.000 klampar per år (Mo). 

Även om Gimåns hela huvudflottled hade färdigställts år 1869 gick fortfarande 
en stor del av virket ännu under åtskilliga årtionden via järnvägslinjen från Öster
ström till Glimån och Indalsälven. 

3.3 Sågverk och träsliperier 

3.3.1 Allmänt 

Fr o m 1806 hade järnbruken råkat ut för sämre tider. Ungefär samtidigt förbätt
rades konjunkturerna för virkesexporten. Från de svenska myndigheternas sida 
underlättades trävaruexporten, vilket ledde till en stark förskjutning av den svens
ka brädhandeln från Göteborg mot Stockholm och Gävle. Den 15 juli 1812 fick 
Sundsvall fullständig stapelfrihet, dvs rätt att handla och driva sjöfart med egna 
skepp direkt på utlandet. Hitintills hade man varit beroende av Härnösands tull
kammare. Reformen fick dock till en början endast ringa betydelse för Sundsvall, 
eftersom man hade svårt att frigöra sig från beroendet av Stockholm.159 

Åren 1823—1827 utgick i genomsnitt 5.500 tolfter bräder per år via Sundsvalls tullkammardistrikt. 
Samtidigt exporterades ca 7.500 bjälkar per år från orten (Humble 1921, s 137 och 177 0- Som 
jämförelse kan nämnas, att man år 1828 flottade ned 2.133 tolfter bräder och 1.845 bjälkar till 
Svartviks lastageplats enbart från Matfors sågverk. 

159 Bucht 1945; Högberg 1969, s 141; Humble 1921, s 137 och 177 f; Wik 1950, s 80 ff. 
224 Andelar i GFB from 6 maj 1871: 

Skönviks Aktiebolag 48/100 102.000 rdr 
Heffner & Co 16/100 34.000 rdr 
Tunadals Aktiebolag 10/100 21.000 rdr 
Möns Trävaru Aktiebolag 10/100 21.000 rdr 
Sunds Bolag 8/100 17.000 rdr 
A P Hedberg 8/100 17.000 rdr 

"]LA Flygt hade varit skollärare i Hammerdal. Han hade köpt skog för Bünsows räkning och 
blivit förvaltare på Ljungå. 
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Före 1828 fordrades speciella tillstånd för att inneha och driva småsågverk. 
Fr o m detta år rådde full frihet för ägare av skattejord att anlägga husbehovsså
gar. Dessförinnan hade det enligt Byggningabalkens 20:e kapitel gällt att under
sökning skulle hållas av myndigheter före anläggandet av såg- eller mjölkvarn 
(Wik 1950, s 41 och 810- Genom en kungörelse år 1842 frigav sågningsrätten 
även vid redan existerande lego- och avsalusågar.160 

Uppmjukade restriktioner och liberalare tulltaxor för fyrkanthugget virke bi
drog efter hand till att denna typ av virke fram emot 1800-talets mitt kom att ut
göra en väsentlig del av den svenska trävaruexporten. Bjälkgropar anlades nere 
vid kusten, inte minst i Ljungans mynningsvik. 

Vid 1840-talets slut började Sundsvalls-köpmännen att förvärva avverknings
rätter gällande under längre tid. Hitintills hade de i allmänhet nöjt sig med årliga 
köp för kommande somrars utskeppning. 

År 1849 fanns totalt 39 vattendrivna salusågar inom Ljungans nederbördom
råde, ingen dock väster om Torps sn. Störst av alla dessa anläggningar var Mat-
forssågen, där man omkring år 1850 förbrukade ca 50.000 timmerstockar per år 
(Hjulström 1955, s 97 ff). 

Den norrländska sågverksindustrin var ännu år 1850 relativt outvecklad. Från Norrlands alla tull
kammardistrikt (utom Gävle) avsändes detta år totalt 206.174 tolfter plank och bräder motsvaran
de mindre än 30 % av rikets totala export av sågade trävaror. 

Exporten över de mellannorrländska städerna fördelade sig på följande sätt (jfr Wik 1950, s 74 
ff): 

Tullkammardistrikt 
Härnösand Sundsvall Hudiksvall 

Plankor och brädor, tolfter 43.279 43.723 910 

Antal sågverk med minst 2.000 riksdalers 
taxeringsvärde 36 20 3 

Produktion per sågverk, tolfter 1.202 2.186 303 

Bjälkar och sparrar, stycken 3.025 67.957 698 

I Sundsvalls-virket ingick kvantiteter tillverkade i Jämtland. 

Under början av 1860-talet förbättrades förhållandena för trävaruhanteringen. 
Fr o m år 1864 fick vem som helst idka handels- eller fabriksrörelse. Sågningen 
blev helt fri, även om vissa nya inskränkningar snart infördes. Samma år av
skaffades alla exporttullar för trävaror, samtidigt som Frankrike tog bort sina im
porttullar på plank och bräder (Wik 1950, s 41 ff). 

Under hela perioden sedan 1850 hade det varnats för skogsskövling och virkes
brist. Till en början rörde det sig snarare om brist på flottleder och de enorma 
kraven på virkets dimensioner än om verklig virkesbrist. Därtill kom ökad kon
kurrens om virke mellan sågverksägare och exportörer av sågat virke. Där flottle
der funnits några år, skrev en skogskommitté år 1870 beträffande Västernorr
lands län, var skogsbrist antingen för handen eller hotande. Man klagade dess-

160 Jfr Sveriges skogar under 100 år. I, s 140. 
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utom över att skogen i skilda delar av länet hade härjats svårt av skogseld (Nord-
quist 1959, s 327 ff). Granmarkerna ansågs fortfarande år 1856 vara "til ingen el
ler ringa nytta" (Brandeli 1856). Snart blev emellertid även denna skogstyp före
mål for virkesköparnas intresse. 

Det var uppenbarligen så att flottlederna hade byggts ut allt eftersom efterfrå
gan på virke ökat och erforderligt kapital disponerats. Utbyggnaden skedde mer 
eller mindre kontinuerligt fram till 1870-talet, då de första rensningarna i all
mänhet var genomförda i de vattendrag som även senare utnyttjades som flottle
der. 

3.3.2 Matforssågen och Dickson & Comp 

Till Matforssågen flottades vid seklets början sågtimmer såväl från Gimån som 
från skogar belägna längs Ljungan ända uppe i Haverö sn. Flottgodsmängderna 
var emellertid obetydliga — genom en resolution år 1805 höjdes salusågningsrät-
ten från 200 till 842 tolfter per år,161 och det åtgick ej mer än fyra stockar till en 
tolft bräder. 

Sågens läge framgår av figur 48. Kartan baseras på en utredning gjord år 1803 
i samband med att ett nytt laxfiske skulle anläggas. 

Matforssågens ägare hade år 1806 anhållit om att få uppföra en grovbladig 
hjälpsåg med en ram vid Rännöåns inflöde längre nedströms i Ljungan. Man ville 
där såga upp det sågtimmer, som genom misstag passerade anläggningen i Mat
forsen. KK avstyrkte denna ansökan i februari 1807 och förbjöd användning av 
den redan uppförda såganläggningen i Rännöån (Lamm 1944). 

Sågbyggnaden vid Matforsen var år 1817 utrustad med två ramar. I den ena 
fanns åtta engelska blad och i den andra nio stycken dylika (Lamm 1944, s 456). 
Statens upprensning av Ljungans flottled var säkerligen den direkta anledningen 
till att man år 1820 byggde ut Matfors sågverk till 10 dubbla ramar. 

Efter det att handelsbolaget James Dickson & Comp förvärvat Matforsens och 
Hemgravens sågverk begärde firman att få slå samman de båda anläggningarna. 
Sågverket vid Matforsen skulle byggas ut ytterligare, och man ville därför ha såg-
ningsrätten utökad med 1.000 tolfter halvbottenbräder. I maj 1825 inkom Tuna 
häradsrätt till KB med ett betänkande, av vilket framgår att man vid Hemgravs-
forsen tidigare haft rätt att såga 600 tolfter och vid Matfors 1.042 tolfter halvbot
tenbräder. Domstolen hade funnit att de skattelagda skogarna i Borgsjö, Torps 
och Stöde socknar ej tidigare medräknats i några kalkyler rörande sågningsrättig-
heter. Folket där uppe hade nu förbundit sig att mot betalning, efter årligt beting, 
hålla den nya sågen med erforderlig mängd sågtimmer — 2.757 "tjenliga furuträn" 
om vardera två goda stockar skulle tillhandahållas varje år.162 

Den 20 mars 1826 medgav KB den begärda utbyggnaden under förutsättning 
att såghuset flyttades 25 m söderut. I den nya anläggningen skulle det finnas åtta 
ramar, varav fyra för "brädernas enkla sågning" och fyra för kantsågning.162 Till-

161 Handlingar angående såg- och mjölkvarnar i Vn län. Vn läns landskontor. G IX: 1 (HLA). 
162 Vn landskansli. A V:64. Resolutionsbok (HLA). 
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Fig. 48. Matforssågen år 1803 efter en samtida skiss (HLA). 

ståndet omfattade efter ett KK-utslag den 2 november en total årlig försågning av 
2.642 tolfter halvbottenbräder. Årsförbrukningen av sågtimmer uppgick således 
till 11.000 à 12.000 stycken. Man kan dessutom notera, att avfallet från 10 styck
en 7-alnars stockar ansågs ge 255 tolvtumsstigar kol (Norberg 1960, s 75 f). 

Dickson & Comp hade nu fått de rättigheter som kom att utgöra grunden for 
den dominans firman och dess efterföljare behållit till i våra dagar. 

Den nya anläggningen vid Matforsen stod klar år 1829. Samtidigt revs sågen 
och bron vid Hemgravsforsen.163 Matforssågen skattlades genom ett utslag den 
29 mars 1829. Av tillverkningen skulle fyrtiondelen jämte 15 % förhöjning erläg
gas i skatt (1825 års jb). 

Trots att huvudflottleden nu var användbar för brädflottning, kördes virke fort
farande år 1831 landvägen från Matfors till Sundsvall. Under vintern transporte
rades således 598 tolfter bräder och en del plankor den vägen (Wallestad 1945, s 
214 ff). 

Lastageplatsen vid Svartvik köptes vid auktion inför KB i april 1832 av Dick
son & Comp, och den blev med tiden den mest betydande i Sundsvalls närhet.167 

Ur skattläggningsprotokollet för Matfors sågverk av år 1832 kan man bilda sig 
en detaljerad uppfattning om anläggningens utseende och funktion. Själva såghu
set, byggt åren 1824—1829, var uppfört i två våningar på en låg stenfot. Den 
maskinella utrustningen hade ställts upp på stenmurar. I särskilda rännor leddes 
vatten till och från vattenhjulen, vilka drev åtta sågramar. Man hade ett vattendri-
vet uppfordringsverk, med vilket sågtimret infördes till ramarna. För att fånga in 
erforderlig drivvattenmängd hade man byggt en 80 m lång och 4 m bred damm 

163 Jfr Wallestad 1945, s 205 ff. 
167 Jfr Casselli 1959 och Wik 1950. 
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jämte ett antal mindre dammar och kistor. Bräderna fördes med hjälp av vagnar 
ned till en "altan" vid älven, varifrån de via vattenrännor tillfördes flottleden.166 

Uppenbarligen kunde man redan vid denna tid stänga av huvuddelen av vat
tenflödet på forsnacken under lågvattenperioder. Sågverksförvaltaren meddelade 
nämligen vid ett tillfälle, att om det inte snart kom regn, blev man tvungen att 
dämma upp vattnet ovan Matforsen. Detta fick dock ej ske under fiskesäsongen 
och i övrigt ej heller utan medgivande från innehavarna av husbehovskvarnarna 
på älvens motsatta sida.166 

Man talar år 1832 om att virke köptes även från Haverö sn. Detta hade ej för
utsetts när sågen anlades. Sågverksförvaltaren påstod, att den utvidgade handeln 
med bjälkar gjorde det svårt att komma över erforderlig kvantitet sågtimmer till 
acceptabla priser. Virket blev dyrt, eftersom det med stora svårigheter måste 
flottas från upp till 10—15 mil avlägsna skogstrakter. En del flöt dessutom förbi 
sågverket, trots att man försökte hindra detta, och då måste det landvägen upp-
forslas från den nedströms belägna sjön Marmen. Det virke som inte hann bärgas 
där, gick förlorat för sågverksägaren.166 

Av de uppsågade bräderna gick en del, som redan sagts, landvägen till Sunds
vall. Största kvantiteten nedflottades emellertid till Svartviks lastageplats. P g a 
svårigheter att passera Vifstaforsen med brädflottorna, gjorde man ofta avsevär
da förluster där.166 Produktionens storlek redovisas i tabell 14. 

Vintern 1833, troligen i januari, brann sågen vid Matfors ned fullständigt. 
Kostnaden för återuppförandet, som verkställdes samma år, uppgick till 22.650 
rdr riksgälds, vilket var ett dubbelt så högt belopp som nedlagts vid ombyggnaden 
fem år tidigare.163 Sågen hade trots detta återuppförts "enligt den gamla planen" 
(Åslund 1860). 

Fram till år 1835 hade man klarat virkesförsörjningen genom köp i uppströms 
belägna byar. Det sistnämnda året köpte firman, vad som förefaller att vara den 
första avverkningsrätten inom Ljungans nederbördsområde samt dessutom ett 
par hemman med ägenderätt. 

Vid en pantauktion köpte Dickson & Comp 15 3/4 mål av Ön nr 2 i Haverö sn. Några månader se
nare sålde firman hemmanet men förbehöll sig rätten att under 50 år få disponera fastighetens 
skog, inklusive vad som hemmanet eventuellt kunde komma att tilldelas vid framtida avvittringar. 
Förvaltaren vid Matfors bruk sålde samma år 13 1/2 mål av hemmanet Vassnäs nr 1 i samma 
socken till Dickson & Comp. Förre ägaren till hemmanet hade nyligen erhållit hemmanet nr 1 i 
Lunde om 19 3/8 mål i Tuna sn, med hus, jord och skog "samt äganderätt i Djupdalen", allt inom 
Tuna sn i utbyte, samt därutöver bl a ett penningbelopp.170 Samma år förvärvade firman Ängom nr 
1, på vilken fastighet Matforssågen var belägen.163 

Därefter tillförsäkrade sig firman efter hand strandrätter i sådana forsar längs 
älvens nedre delar, vid vilka sågverk skulle kunna anläggas, och garanterade sig 
på så sätt tills vidare frihet från konkurrens om virket. 

163 Jfr Wallestad 1945, s 205 ff. 
166 Vn landskontor. Skattläggningsinstrumenter 1795—1857. Vol 6 (HLA). 
170 Torps tingslag. Lagfartsprot 1827—1838. Medelp västra domsaga A 11:15 och Torps tings

lag, extra förrättn 1904—1906. Medelp västra domsaga A I b:6. 
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Tab. 14. Verksamheten vid Matfors sågverk åren 1828-1850 enligt diverse källor (Wallestad 
1945, Cassetti 1959 och Sällström-Nygren 1967). 

År Anskaff Försågat Tillverkning Skeppat Nedlottat till 
ad tim antal 1000-tal tolfter antal tolf Svartvik 
mer sågtim- plank bräder ter plank Bjälkar, Mastspriror, 
mängd mer, och stycken stycken 
stycken* 1000-tal bräder 

1000-tal 

1828 3.392 5 1 1 2 1.845 _ 
29 14.751 - - - - 2.009 -

30 16.324 20 4 2 4 1.964 1 
31 10.052 19 4 2 5 3.039 -

32 35.278 27 5 4 9 1.835 2 
33 24.657 6 1 1 1 184 -

34 14.891 31 6 6 11 585 -

35 24.083 18 5 6 10 1,218 -

36 40.094 24 5 4 10 1.449 -

37 54.065 21 5 2 7 1.188 -

38 8.637 24 6 3 8 443 -

39 26.030 25 7 3 10 458 8 
40 34.008 23 6 3 9 1.574 32 
41 37.083 30 6 3 10 1.868 -

42 30.502 18 4 4 7 2.255 -

43 24.495 30 8 5 13 1.068 1 
44 27.083 28 7 4 11 1.180 2 
45 
46 28.660 20 5 2 6 3.051 -

47 27.828 25 6 3 8 1.784 11 
48 9.284 31 6 4 12 4.543 -

49 12.362 44 10 4 14 2.629 -

50 39.040 41 11 4 14 3.662 -

* För vaije år avskrevs 3 % av stycketalet i bokföringen, vilket skulle motsvara sjunkningsför-
histen i flottlederna. 

År 1836 utökade firman sin avtalsportfölj med införskaffade rättigheter rörande stränder vid 
Ljungans inflöde i Stödesjön. En speciellt komplicerad överenskommelse träffades år 1838 med 
byamännen i Sör-Nedansjö, Stöde sn. Dessa upplät stränder och vatten till Matfors-firman och för
band sig att upphöra med all framtida salusågning. Matfors såg och bruk skulle få uteslutande dis
positionsrätt till hemmanens virke och kol. Tre stockar om 11 alnar x 12 tum skulle tas ut för varje 
mål (antalet mål i avtalet var 49 5/8) samt 1/4 stig kol för varje tunnland skog. Timmerpriserna lås
tes, medan kolet skulle betalas efter dagspriser i Matfors. Svedjande förbjöds.171 

År 1840 hade Matfors sågverksägare förvärvat hemman och skogar till ett 
sammanlagt värde av totalt 19.723 rdr rgs. Köpen gällde vanligtvis avverknings
rätter på 50 år (Wallestad 1945, s 214 fï). Dessutom hade Dickson & Comp bun
dit upp ägarna till mycket stora skogsarealer med avtal, som i praktiken innebar 

171 "Ljunga älv. Handlingar rörande vattenrätter och flottleder i rubricerad älv m m" (pärm) 
samt "Handlingar rörande Indals älv, Ljungans och Gimåns flottleder (Svartviks Aktiebolag)" 
(Mo, fl). 
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mer eller mindre total leveransplikt av virke. Det hörde till de absoluta undanta
gen, att någon annan än Dickson gjorde skogsaffarer längs själva Ljungan. 

Matforssågen moderniserades efter hand. Åren 1842—1843 försökte man lösa 
det då akuta problemet med sågverksavfallet genom att bygga en ugn, i vilken 
man brände sågspån och annat avfall. År 1847 byggdes sågen om från fyra block-
och fyra kantramar till sju blockramar och en kantram.181 Samtidigt fortsatte fir
man oupphörligt att befästa sin ställning längs älven genom att träffa avtal med 
bönderna. 

År 1842 skaffade man sig rätt till Ede och Näsets byamäns stränder inom Borgsjö sn.171 År 1846 
skrevs liknande avtal med bönderna i Gräfte och Öckne, Stöde sn. År 1847 följde avtal med folk 
från Torps och Tuna socknar.179 

I oktober 1848 bytte Dickson & Comp till sig hemmanet By nr 2 om 5 måls skatt i Haverö sn 
mot 10 1/2 mål av Kölsillre nr 2, exklusive rätten till ståndskog, stränder och vatten under 90 år. 
(Sänktes den 26 oktober 1850 till 50 år) (Mo). 

I oktober 1850 sålde Ånge byamän i Borgsjö sn avverkningsrätten på sin skog i 50 år till Dick
son & Comp. Mot särskild avgift medgavs firman uteslutande rätt till flottning i Dysjöån och 
Ångevattenån. Redan år 1834 hade Dickson & Comp tillförsäkrat sig rätten att rensa upp 
Ångeån (Dysjöån) i Borgsjö sn.180 

Under 1850 skaffade Dickson & Comp avverkningsrätt i 50 år på hemmanet Överturingen och 
på 31 1/2 mål av Kölsillre samt i 47 år på skogen hörande till By, allt i Haverö sn. När de sist
nämnda byamännen några år senare även erhöll lösningsrätt till Alby hemman, förmenade sig fir
man, enligt Palén (1945), även vara ägare till den skog, som tilldelades detta hemman. Bolaget för
lorade dock den följande tvisten i häradsrätten. 

Dagarna 13—15 november 1850 skrev Dickson & Comp sammanlagt sex avtal med bönderna i 
Öh, Oxsjön nr 1, Fränsta, Ålsta, Gissjö, Vissland och Hammar i Torps sn, varigenom byamännen 
gav firman uteslutande rätt att rensa upp och flotta i Getterån. Bönderna förbehöll sig första an
budet på alla arbetstillfällen. En kvarnägare i Hampsänke medgav att Dickson & Comp fick an
vända dennes vid sidan om Getterån upptagna kvarnkanal. Man skulle även få sätta in en lucka vid 
södra sidan av kvarndammen "för timrets utsläppande". En timmerränna skulle få byggas från 
luckan "till lugnvattnet nedom sågen". Kontrakten gällde i samtliga fall i 50 år (Mo). 

Ett nytt såghus uppfördes nära det gamla vid Matfors år 1852. Härefter be
drevs produktionen i nio blockramar och en kantram. Till den nya sågen knöts en
ligt Åslund (1860) vissa privilegier gällande skogsköp från Jämtland. 

Matfors sågverk var år 1860 "i alla avseenden" det näst största i Norrland. Ås
lund talar år 1860 om de "tvenne såghusen i Matforsen med alla sina tillhörande 
byggnader i form av bommar, vattenrännor och dammluckor". De bräder, som 
tillverkats där, styrdes i smärre flottar, "skot", nedför älven genom Vifstaforsen 

171 "Ljunga älv. Handlingar rörande vattenrätter och flottleder i rubricerad älv m m" (pärm) -
samt "Handlingar rörande Indals älv, Ljungans och Gimåns flottleder (Svartviks Aktiebolag)" 
(Mo, fl). 

179 Låda A 1—16 (Mo, fl) samt advokaten Gunnar Hellgrens PM angående fastighetsförhållan
dena i Vii by av den 29 sept 1945 (Mo, fl). 

180 Vid en syneförrättning år 1877 sades, att jordägarna hade flottat i Ångeån (Dysjöån) i ca 40 
år, d v s sedan slutet av 1830-talet (Mo). Casselli (1959) har funnit en uppgift, enligt vilken Dysjöån 
skulle byggts ut av Matfors sågverksägare under 1840-talet. Virket kördes dit bl a från Bensjö skog 
— virke som normalt ansågs tillhöra Gimåns fångstområde. Vid 1877 års syn påstods, att Dickson 
& Comp skulle ha flottat i vattendragen i 25 år, d v s från början av 1850-talet. 

181 Åslund 1860 och Wallestad 1945, s 214 ff. 
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av karlar stående på virkesbuntarna. "Det gamla såghuset" inrymde sju blockra
mar och en kantram. I det såghus, som uppforts år 1852, fanns enligt Åslund dess
utom två blockramar. År 1858 hade man satt in en "kanttrissa". Den uppsågade 
virkesmängden hade nu stigit till 100.000 stockar per år. År 1860 uppfördes "den 
nya sågen" till en kostnad av nära 33.000 rdr (Wallestad 1945, s 207). 

Matforssågen utbyggdes i flera etapper under 1850- och 1860-talen. Den sista 
expansionen skedde åren 1869—1870, och därefter hade sågen 18 ramar. Dess 
läge i Ljungans huvudfåra med relativt god vattentillgång under hela året samt de 
goda flottningsmöjligheterna av det sågade virket ned till Svartviks lastageplats 
gjorde, att sågen kunde klara sig längre än de flesta av länets vattensågar i kon
kurrensen med ångsågarna. Grosshandelsfirman Dickson & Comp:s handelsför
bindelser med den förnämsta exportmarknaden, England, bidrog också till sågens 
framgångsrika konkurrens (Wik 1962, s 213 ff). I övrigt var de vattendrivna såg
verken nu på kraftig tillbakagång. 

3.3.3 De större sågverken uppe vid Gimån 

Gimeåsågverkens geografiska belägenhet framgår av kartan, figur 26. Sågverkens 
ägare under olika tidsperioder redovisas schematiskt på figur 41. 

I det skattläggningsinstrument för Ljungå sågverk, som fastställdes av KK år 
1809 men som baserades på en år 1789 upprättad beskrivning, talas om att en 
damm hade uppförts över hela Ljungån med "flottbro eller sluss" i dammen för 
överskottsvatten.182 Fale Burman observerade år 1802, att den långa och "maje
stätiskt höga" ränna, som fanns vid Ljungåsågen, hade kunnat förkortas om man 
byggt en högre och mera lämplig damm. Han noterade också att sågverksavfallet 
brändes upp. Man hade visserligen byggt en tjärugn, men den var felbyggd och 
stod därför oanvänd. 

År 1804 hade det uppförts en grovbladig såg vid Östby (Österström) i stället 
för den år 1798 nedbrunna, finbladiga. Där ordnades även en upplagsplats för vir
ke. I april 1806 avslog KB en ansökan från Österströms byamän om att handels
mannen Huss till dem skulle återlämna sågplatsen vid Östby. Sågverket hade för
fallit sedan några år tillbaka.84'183 Uppenbarligen rörde det sig om platsen för den 
finbladiga sågen. 

År 1804 sades Fagerviks finbladiga sågverk med två ramar — lovgivet i decem
ber 1800 — ha ersatt Ludvigsbergs och Östby sågar. Sågningsrätterna vid de sist
nämnda anläggningarna, 300 tolfter vid Ludvigsberg och 75 tolfter bräder vid 
Östby, hade överförts till Fagervik.84'161 Den nya sågen låg vid höger strand och 
skulle få sitt sågtimmer från trakterna kring Holmsjön och Fagervikssjön. Virket 
från Holmsjön flottades184 i ränna till stockbryggan, medan virket från Fager-

84 Näslund 1937. s 190 f. 
161 Handlingar angående såg- och mjölkvarnar i Vn län. Vn läns landskontor. G IX: 1 (HLA). 
182 Låda Ansjöån-Ljungån, Hovdsjöån (Mo, fl). 
183 Westerlund, november 1938. 
184 Westerlund, mars 1940. 
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vikssjön torde ha vinschats upp till sågen direkt ur sjön. Sågen vid Fagervik skatt-
lades år 1815 för en årlig salutillverkning av 120 tolfter halvbottenbräder, och den 
var därmed den Q är de i storleksordningen inom Ljungans vattensystem — efter 
Matfors, Ljungå och Hemgravens sågverk. Kartorna, figurerna 49 och 50, visar 
anläggningarna vid Fagerviksforsen. Näslund (1937, s 16) skriver, att man vid 
Fagervik sågade upp 60 à 70 stockar per 12-timmars arbetsdag. Virket kantades. 

Vid Ljungå sågverk sysselsattes 10 man år 1809. Dessa arbetare utförde till
sammans 605 dagsverken. Sågen kan således knappast ha gått mer än några få 
månader. 1.794 tolfter bräder producerades under denna period.185 

Den 4 april 1825 fick Fagervikens sågverksägare — nu John Rew Prescott & 
Co — rätt att under 50 år nyttja upplagsplatser för sin tillverkning vid Österströms 
såg. Det mesta sågade virket från Fagervik fraktades nämligen via Österström till 
Indalsälven. En del virke lades upp vid Holmsjöändan vid Gimåns utflöde ur 
Holmsjön. Det är okänt, huruvida detta virke såldes i orten eller kördes landvägen 
till Sundsvall.183 

Rew Prescott & Co fick i april 1829 lagfart även på Ljungå sågverk189 som 
man köpt året innan for 7.800 rdr banco (Sällström-Nygren 1967, s 11). Firman 
hade därmed blivit ägare till alla de större sågverken uppe vid Gimån. Under 
pågående laga skifte i Östbyn köpte firman ett hemman i november 1832. Efter 
uppgörelse med byamännen uppfördes en ny vattensåg vid Österström på mark 
belägen vid åns vänstra sida mellan Holmsjön och Lilla Ottern. Vid Österström 
fanns vid denna tid ingen odling och ingen annan bebyggelse än den förfallna 
sågen, några skvaltkvarnar och en stuga väster om ån för såg- och kvarnbesöka
re.183 

"Kammereraren" Forsgren vid Fagerviks sågverk ropade in hemmanet 3 mål 
av Leringen nr 1 på en auktion för 1.400 rdr riksgäldssedlar och erhöll 1838 lag
fart på fastigheten.190 

Rew Prescott & Co träffade i februari 1839 en överenskommelse med Fagervi
kens byamän. De förra skulle försåga allt byamännens virke, som efter hela byns 
skattetal utgjorde 80 tolfter bräder av dimensionen 7 alnar x 2 tum. Sågverksäga
ren skulle ha förtursrätt att få köpa det försågade virket under förutsättning, att 
man betalade ortens pris.185 

183 Westerlund, november 1938. 
185 Westerlund, januari 1940. 
1891 juli 1830 bekräftade Kungl Maj:t att Rew Prescott & Co skulle få besitta och lagfara såväl 

Ljungå sågverk som hemmanet Ljungån nr 1 om 5/6 mantal161. 
190 Torps tingslag. Lagfartsprotokoll 1837—1838. Medelp västra domsaga A 11:15. 

Fig. 49. Anordningarna vid Fagerviksforsen enligt 1835—1836 års bykarta. En körbana 
(d) går mellan en kaj uppe vid Holmsjön ned förbi bron till lastbryggorna och sågen. Den 
sistnämnda försågs med drifvatten via en kanal (c) och en sump (b) från Holmsjön. In
tagsarmen mellan sågsidan av älven och vänster strand är avsedd för att leda in ål i ål
fisket vid den sistnämnda stranden. Arbetarebostäderna betecknas med g och herrgården 
med f (Näslund 1937, s 190 f). 

176 



W ? S 

n i  

177 



-f i i 11 m i i i 11 • rr rrr ti ì"~ 

Fig. 50. "Generalplan" över såganläggningen vid Fagerviksforsen. Vatten leddes till såg
verket via sumpen (från vänster på stora figuren). Virket spelades upp nedströms ifrån 
(från höger) i små ringbommar eller i tafsflottar. Timmer togs in från "ringbomssidan" ge
nom en öppning försedd med svängbom. Båten ligger fastgjord vid nedre delen av upp
fordringsbryggan. Det sågade virket spelades hästlassvis fram till en vagn och kördes 
land vägen till en lastkaj vid Holmsjön. Bakarna kördes via den bro, som markeras uppåt 
vänster på bilden, till ett grund där de brändes. På en 12-timmarsdag uppsågades 60—70 
st, ca 8 m långa sågstockar. Virket kantades (Näslund 1937, s 194 ff). Sågbyggnaden, 
uppförd i två våningar, har flyttats och står nu vid Österström, där den kan beses. 

Dickson & Comp visade inte något intresse för skogsområdena uppströms 
Holmsjön i Gimån. Däremot förekom det att virkeshandlare från Sundsvall för
sökte sig på att göra affärer där. Åren 1842—1843 förvärvade således grosshand
laren Heffner ensamrätt till Gimåns stränder inom Alanäset, Mälgåsens och Gim-
dalens byar. Mälgåsens byamän lovade dessutom att leverera virke till ett av Heff
ner planerat sågverk.191 

Efter det att sågningsrätten blev fri år 1842 presenterades ett flertal planer på 
nyanläggning av sågverk uppströms Ljungå. C A Axell på Torpshammar köpte 
således år 1843 ett utskiftat sågställe i Måssjöforsen, där han avsåg att bygga ett 
större, fìnbladigt sågverk.192 Rew Prescott & Co, som skaffat sig skog i Ansjö by, 
hade 1844 planer på att bygga en såg i Drogsjöforsen, samtidigt som man ville 
bygga ut Täckelån.174 P F Heffner redovisade sågverksplaner baserade på skogs
köp bl a från Mälgåsen.191 Av alla dessa planer på nya sågverk blev emellertid in
tet. 

174 Låda A 3. Gimån (Mo, fl). 
191 Låda G 1, Gimån (Mo, fl); Protokoll vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom 

Refsunds tingslag 1855-1858, A 111:2 (ÖLA); Wickman 1962, s 496. 
192 Protokoll vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom Refsunds tingslag 1865—1869, 

A 111:4 (ÖLA). 
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Längs Gimåns övre delar hade ägarna till Ljungå sågverk, och i någon mån 
Heffner, hitintills helt dominerat skogs- och virkesköpen samt förvärvet av strand-
och vattenrätter nödvändiga för flottningen. Under 1848 började emellertid en del 
nya intressenter att köpa avverkningsrätter. Särskilt aktiva var representanter för 
Torpshammars bruk (Casselli 1959). 

Den gamla sågen vid Ljungå revs omkring år 1853 och ersattes av ett nytt såg
verk, utrustad med två finbladiga ramar.185 Sågen var vid 1800-talets mitt den 
näst största inom Ljungans nederbördsområde. Anläggningen försågs med tim
mer från fyra Jämtlandssocknar, varav det mesta flottades ned till sågen genom 
Gimån (Apri 1955, s 185). Produktionens storlek har redovisats av Sällström-
Nygren (1967). Med nutida mått var den totala flottgodsmängden — upp till ca 
20.000 bitar per år — mycket obetydlig. Det sågade virket flottades ned till Öster
ström, där det staplades upp över den följande vintern. 

Fram till år 1850 hade transporten av virke mellan Österström och Indalsälven 
skett medelst konventionella hästtransporter via Lill-Otterns, Stor-Otterns och 
Åsbosjöns isar. Detta år anlades en hästbana "bygd af trä med stångjern till 
räler". Nu kunde transporterna klaras under sommaren med 80—85 hästar, vilket 
innebar en avsevärd rationalisering. Dessförinnan hade nämligen 500—600 hästar 
krävts för samma transportvolym. Vid Glimåns Strandbrink staplades virket på 
platser arrenderade av Åsens byamän. Följande sommar flottades virket till Berge 
lastageplats, där det drogs upp, tvättades och staplades för torkning (Hjulström 
1955, s 97 ff). 

Fagervikssågen vid Gimåns utflöde ur Holmsjön var också en för tiden bety
dande vattensåganläggning. Även härifrån kördes huvuddelen av det sågade vir
ket till Österström för vidaretransport till Indalsälven. En del sågat virke transpor
terades möjligen landsvägen till Sundsvall.198 Produktionens storlek framgår av 
tabell 15. 

Vid Fagervik bedrevs enligt Hjulström (1955) arbete endast under april och 
slutet av maj månad. I genomsnitt svarade varje arbetare för 80 dagsverken per år 
vid anläggningen. Endast fem personer utförde år 1856 mer än 200 dagsverken 
där. Utöver själva sågningsarbetet utgjorde körslorna en betydande del av verk
samheten. 

Östanbäcks vattensåg fick sin råvara från vidsträckta skogsarealer i Jämtland 
— närmast från Nyhems sn.198 

Tab. 15. Försågning vid Fagervikens sågverk (Westerlund 1938) 

Är Antal försågade timmer 
Plank 

Sågutfall, tolfter 
Bräder 

1825 8.286 1.412 333 
1830 8.600 1.287 337 
1845 13.291 2.224 603 
1849 20.637 3.098 753 

185 Westerlund, januari 1940. 
198 Låda A 1-16 (Mo, fl). 
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Enligt lagfartshandlingar förvärvade Bünsow år 1856 de sågverk och skogar 
som dessförinnan ägts av Rew Prescott & Co.227 Andra uppgifter tyder på, att 
Bünsow skulle ha förfogat åtminstone över Österströms sågverk redan några år 
tidigare.212 Han ägde emellertid fr o m år 1856 bl a Fagerviks flnbladiga sågverk 
med två ramar, Österströms såg med dubbel ram, Ljungå flnbladiga såg med två 
ramar, en "sågningsenhet" i Nordanede, såglägenhet i Drogsjöforsen, 2/3 i Mås-
sjöforsens såglägenhet m m samt något över 20 hemman efter Gimån.227 

Följande virkesmängder fraktades via Österström år 1859:198 

4.691 tolfter plank och bräder från Ljungå 
1 . 9 0 5  — F a g e r v i k  

3 2 0  — Ö s t e r s t r ö m  

Summa: 6.916 tolfter 

Man körde dessutom 3.740 stycken bjälkar ned till Glimån. Av dessa hade 
2.010 stycken skrädats vid Österström. Det rörde sig om aktningsvärda dimensio
ner — medellängden på bjälkarna översteg nämligen 11,5 m.197 Året efter var för-
sågningen vid Ljungå uppe i över 30.000 sågtimmer. Man tillverkade drygt 6.000 
tolfter bräder och plankor, vilka praktiskt taget till 100 % försåldes och utskeppa
des. 

Det virke, som sågats på inlandets vattensågar och flottats till kusten, blev mer 
eller mindre missfargat. Under 1850-talet hade detta virke börjat anses som "föga 
courant" i utlandet, och kunde därefter endast avsättas till låga priser. Detta bid
rog till att exportsågningen uppe vid Ljungå i princip upphörde fr o m år 1867. 
Därefter bedrevs endast sågning till "husbehov och för platsförsäljning". En 
ökande efterfrågan på virke i samband med 1870—1871 års krig kom dock att 
medföra att exporttillverkningen vid Ljungå tillfälligt återupptogs dessa år samt år 
1874 (Casselli 1959). 

3.3.4 Övriga sågverk och övrig virkeshandel 

I början av 1800-talet fanns ett relativt stort antal skattlagda salusågar i bruk i 
Ljungans dalgång, främst inom Torps, Stöde och Tuna socknar (se tabell 16 och 
figur 51. Endast fyra av anläggningarna, nämligen de flnbladiga vid Hemgravs-
forsen och vid Matforsen samt Ljungå och Ludvigsbergs sågar, hade någon mer 
betydande produktion. 

Även om Matfors' sågverksägare dominerade längs Ljungan, så förekom dock 

197 Hjulström 1955, s 97 ff. 
198 Låda A 1-16 (Mo, fl). 
212 De verk — Fagervik, Österström och Ljungå — och skogar som ägts av London-huset Rew 

Prescott & Co omkring Holmsjön och Gimån köptes enligt Cawallin (1946, s 89 ff) något av året 
1853—1855 av Bünsow för ca 25.000 pund sterling. Westerlund (nov. 1938), tyckte sig emellertid 
ha funnit, att Bünsow hade köpt Österströms sågverk redan omkring år 1850, och enligt samma 
Westerlund köpte Bünsow jlla övriga Rew Prescott & Co:s sågar och skogar inom Västernorrlands 
och Jämtlands län. Enligt Flodén (1949, s 72 f) ingick Skönviks lastageplats i köpet. 

227 Torps tingslags lagfartsprot 1856—1859. Medelp västra domsaga A 11:24. 
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Tillkommen »re 1850 

Fig. 51. Sågverk inom Ljungans nederbördsområde under 1800-talets första hälft (Sam
manställning efter stort antal källor). 

Fig. 51. Sawmills in the Ljungan catchment area during the first half of the 19th century. 

verksamhet även av andra virkeshandlare. Heffner skaffade sig således åren 
1825—1827 vissa bärgningsställen vid stränder inom Stöde sn, där han skulle läg
ga fast sina virkesflottar. Efter vissa ekonomiska svårigheter skaffade sig Heffner 
under 1829 nya avtal — nu med folk i Tuna sn.198 

Efter det att rätten att anlägga husbehovssågar hade frigivits år 1828, tillkom 
många sådana främst inom Torps, Borgsjö och Haverö socknar. En del av 1700-
talets sågar hade dessförinnan lagts ned. Om man studerar figurerna 51, 58 och 
61 står det klart, att möjligheterna att bedriva flottning i Ljungans bivattendrag 
upp tom Haverö sn måste ha varit synnerligen begränsade under 1800-talets för
sta hälft. I Gimån var förhållandena något mer gynnsamma i detta avseende. 

F r o m  å r  1 8 2 8  f ö r s v i n n e r  m ö j l i g h e t e r n a  a t t  i  d e t a l j  f ö l j a  s m å s å g a r n a s  u t 
veckling i och med att frigivningen av sågningsrätten gjorde den statliga kontrol
len obehövlig. 1825 års förteckning — se tabell 17 — är således den sista någorlun
da fullständiga. 

Från 1840-talet finns ett fåtal uppgifter om att andra än Dickson & Comp be-
rev virkesaffärer längs Ljungan. Enskilda personer gjorde engångsköp — de syss
lade i huvudsak med bjälkaffärer — och var ej sällan bulvaner för andra köpare. 

I mars 1848 övertog "Tunadals bolag" det sågtimmer av furu som C J Huss å Johannisberg — även 
delägare i bolaget — hade avverkat vid Granåns flottled i Torps sn. Tunadals ångsåg togs i drift år 
1849, och fr o m 1848 levererades således även sågtimmer ned till kusten, där ångsågen var belä-

198 Låda A 1-16 (Mo, fl). 

181 

13-N7 



X c 

o 
X 

c rt -o 0) c 

o 
H 

•ä 
v. 

c O) 
M 
CJ O 

-5 o 
X 

c 

T3 
CA C 

3 
13 

c 
c 

o o 
00 

:0 
X 

-Q 

£ ̂  rt 

O 
H 

5 "g £ 
p a s  

£ ftps 
5/3 W> ort GO ,_ <U 

H 

h «a ä 

Tt vo o^ 
r- io ^ <N 

r r f i* 

V O O O v o C N T J - V O ^ O N I O  
i o r o i n ( N h i o r i ( N r -
r r r r r r r r r 

O O O O O O O o io O O O O o O O IO O O o l/-> <N Tf <N VO uo Cn) <N <N <N CM 
m ON co on io on m ON on co ON on on co <N VO <n VO VO <n vo VO <n VO VO VO <n 

VO "*f <N 

<o *n (N 
Tf CO -—I 

O .O . O O . . . 
r j - f O T t r i ^ T t f v i r j ^  

f r r r r r r r r 

m r s r o m T j - m m m T f  

VO O (N 00 (S 
O 1 '-t 

vo ^ (N VO \û vO 

C D 

e 
rt 
> •a 

E l l «  
12 Ä 4 °s 
> •* w> »g 2* 

>» 
Z 

•ä 
oCS • C/! " 
rt too 

*•1" ort 
C/3 tv 
rt .SP bb T3 
^ S rt x > O X 
> o ÖD 
bC rt 

T3 T3 
w a 

^ rt 
rt W> 

.SP ^ 
T3 JH 13 X) X > > o o »•* 2 too 
<*> jO 
>» X> c 
S 2 
[ü O 

3 a 

1 ̂   ̂3 > O 

610 *2 
Is rt > M o 

§ 
â »H 
ti «u :rt 
X ^ 

-o ^ M 

I I O C 
l-t C/3 

ï S «3 :0 
t 2, 
S3 

3 'Z 
§ .9 Sb > 
"S Ä ort « bû O 
S T3 
0 c 
Z .2 
%3 
1 -o 
t3  ̂

z £ 

> •a 
•s 

6 *o rt rt 

P! 
« Ia 
.s? *3 

o 
rt T3 
W) <u 

TO -RA 
è s > 
& S -g 

a» o :° 

S 
:rt 

P > O 

0> «Il fcû <u bû • 

182 



I_ 00 I vo os 00 
\D co Tf io »-h cô 
r r f f ^ r 

. 00 . . 

^ ^ r Tt m' lo 
r ^ r r 

o Tf lo <N 
O O O O O *-i rt io IO 

O o O O o o o o 
 ̂rt (N Tt 

F- CO ON CO O 00 UO 
<N CO <N 

<N ' <N CS rs 

O 00 00 <N o 00 TF «—i i—i »O <N  ̂M 

O 

• O . 00 l_ CN If i-H I <N C— ^ Tt lo 
v ò c ó ^ - T f ^ t c ó a N  r n  r f  r i  T f  

\ \ \ \ ^ r r r ^ r r 

^ io M »O (N IO IO 
ro (N H CO H (N FH 

VO 1-1 

Ä O O o O O 
(n tf -h (n 

On <N 

ON <N ^sO 
rf O 

E St Cd Öp • > °cd 0 
*& .. 
o cd to 5/3 ;3 T3 
S)i3 

11 O ^ *> bo 
O cd *•* *rt ÖO  ̂
cd 3 •o & 

<8 8 
:cd jg 
EF u 

e 
4 f |  
Sk 0Cd 
,00 c/3 
"3 cd jd bp 
Ic -3 
,5 — 
<4-1 

5/2 5; 60 O k* ih q <D ÖO 73 
" 5? c .95 I 
•5 C "2 
3 ^ O 
J S Z 

e cd 
is 

e cd 
& 

°Çd V2 ' 

•S? §o.SP 
I I I  
• S S f  
2c 2 60 ^ «50 ; 

:£> o :2, c/v ci ? c ^3 -»-> c/; g :cd ^ :cd 
S S S 

-D > O 

U, ^ 
D T3 

I -f -a 
5 « 1 3> .sp e 
•3 'S 2 
l i e  
ä H 

.5, c 3 
J < 2 

c 2 °cd oo 
6 » Cd -O > V 

- I 
oÛpà 
(50  ̂
-S u 
jd O 
3 *> 
§¥ % 

3! Ö à 

183 



ò 
ü c 

& 2 
.S * 
c: 
e £ s -p 

^ <D 
S -M o 

Oh H 

s 
s 
3 

C/3 

X 

•S3 rä 
H 

TS 
c 
2 
o 

îa 
£ 

S § w> o 

.o 

.S 
tu 

N 00 H 

Tt ri >ô 

O O O O 
O O O O 
rl- Tt <N Tf 

m o m 
O oo vo «o (S M 

o o o o o o o 
t-* co CO CO o* V£> co 

t t ^ ^ o j o ô v û v û o ô o n o s ' ^ o n ^ o n ' t  
r ^ i Ó T t ( N ^ i ò i ò c Ò N r i t ^ r i » ò ( S ( ^  

o o o  o  o o  o o  o o o  v o  O  O  O  O O O O O ^ o O O O m  C M H ^ ( N i 0 H H l 0 f S ^ ( S ( S H M ( S  
f o o \ c o o \ i o o \ o s c o ^ ^ f o a \ o \ a \ c o  « N v o t N S O  \ Û V O ( S * Û ^ M ^ ^ V O N  

o  o  o o  o o  o o o  l o  O  O  O  O O O O O i O O O O i i O  <N —i Tf <N HHioM(S(N(NHMM 
c o  f f N  f O  0 \  0 N O c 0 r 0 0 \ c 0 C T \ 0 > O c 0  

O o o 
V ) t O N H ^ I O l O » f ì H H  
T j - C O i — I C O U O C O C O < N c O C O ^ " f O C O C O ^ r  

cö 
6 
£ 
3 

CO 
fco 

ÔÛ 
E 
3 
co 

bû ou y; 
°2 a °s °s 

Ctì Ti î*l C3 feft ̂  iift Sn 

bp bD 

TO »ri G» {Ö 
.SP Jj .SP S 
ts r> "o ti 
JS g -59 
x> a 

eö 

« 
s 

(S 

x>  ̂

s 2 è è 
a I a a 
•a, s -2, « e/3 u-t vy C a î< (« q :c3 cö :c3 
S S S » :  

bp od 
« S « öa 

a f l  

3|i -o ^ o  ̂ o fch 
? m u) 
S 60 ^ 
ä 3 £  
Ü BO C 
•o T3 r(d 
W W 

j> a 
« ^ 
cö JS 
.sps 
*3 fi 
.s «a 
«O V3 
> ,H 

i «2 
a £ 
:0 g 

bO 

>» 
z 

bp bp bo 
»W oca oed c/3 c/î c/5 

bp bp 

M 0> 
O S 

XI ^ ^ 
o o o  
bo bû bo 
(4 rt (4 
C/3 C/5 C/3 

â «3 «3 
s? a* 

— ̂  VIAJ VJ 
C C > — co c« 
S s £ -si •* ö a 

J nJ 

ocj bO 
t/5 o«J 
* Ü SP ft 5 .SP 
«S 73 
3 -g 
2 § 
M K 

«a p -a « 
2 F 

c3 bb 
•SP € 
t3 ps 
-S 3 1  M Ê  
a * ?  
Si os "S bû .SP « 'C "O «i »> ci :<rt 
X 3 ^ 
% > 43 
° 2 « 
•§ a « 
So M 

§82 va .sy c« 
D > O 

184 



oo <q oo r-i 
fÒ vi Tf fÔ H 

o 
o o O O 

Tf IO • <N IO »O 
ro ro on ro o^ 

<N \0 <N rH 

o 
o o 
»O i~H 

o o «o «o 

t lo >o N >o 
ro <N ro i—i *-< i—i 

Tt 00 

rt r-( fö Tf 

o 
<N vo lo <N 

<N VO »O <N 
(N 

00 
<rt Ö »-H <N VD 
ri m (n h 

o 
•<fr 

00 <N 

IO 

Ö oô <—i 
rt so rô 
fh i-h •—j 

vO UO 

O O rf rt 
ON- ON CN (N 

IO 8 § <N <N i—i 
ro F-<N ON <N 
t—1 1—1 

t-t <N O t VO <N 

o o 
tj- rt-

H Tf H <N H M 

*cô 
6 
e 
3 C/3 

Ü > -2 o 
* & 

00 00 
00 ocO °c0 

Ort C/3 C3 
2 CO ed : 
S .sp -Sf, •i Tj 'Q 
•g c5 co ' 
i2 3 3 •o > > 
§ 2 2  
Ëb 00 001 

"> >> g C x> 
-M 3 .* , tfi s e 
:Q :c0 G 

00 °8 
cd 

•SP 'S 
J2 3 > 
o 

öß 
°eo 

CO 
.SP T3 
J3 3 
S 
00 

'S is q 
S .2? O — »5 z 
•* -3 Ä X> o > O 

^ s if i I 
•S 3 .ï ^ c h ss ^ iä «3 Jî 
S 3 â f i é  3  s i â â  

co =2 • 
S S  V  > •* o , 
2 Ä ob JR 

zy 

I  I I s  

eò 
6 
e 
3 C/3 

 ̂ k C 
8 

W5 «« ocO 
T3 r t̂ H 

f 
Sû 

1 S 

I 
Ä  w j f  
^ S M 
Jfr §£ 

s 
e 
3 C/5 

1  J  

IS 

<o 
VJ 

•2 <5 2 *5 M ™> 
I T3 V3 

oS •* 

S l| C 8 3 7^ 
oj 

I  ^3 
3 O 
3A 

'S .9 
f l  0 JO 
& 5 
J2 ob 

1 
u. s 

eo 00 

1 S  C 00 C 
O CO 
c/3 ö£) co ct̂  

•§> « I 
g oo *2 
— *5 
f i s  
! f s a g o  
°§ 0 >« (0 ü jD 

§5 * ts 
Z > O 

T3 00 
;Q 

h 

185 



gen. Timret skulle hålla 10 1/2 engelska alnar i längd och minst 12 tum i topp. Priset var 1 rdr per 
styck med vissa justeringar. Åren 1848 och 1849 steg leveransvärdet i Granån till 8.549 rdr. Flott-
ningen kostade samtidigt 1.063 rdr (Casselli 1959). 

År 1850 köpte bruksägarna Axel och Huss avverkningsrätter i Nybo, Haverö sn, på 35 år (Mo). 
Torpshammars bruk hade ett sågverk i Råggån, Torps sn, vilket var förhållandevis stort, och där 
utfördes nödig sågning för brukets behov. 

Från åtskilliga småsågar kördes produktionen land vägen till Sundsvall. Enligt 
uppgift skulle t ex virke från Munkby enramiga såg söder om Ljungan i Torps sn 
"i äldre tid" ha sålts till Sundsvall och fraktats till staden med häst.174 

I inlandet — väster om Torpsjön — hade jordbrukare av många tecken att döma 
ofta egna husbehovssågar, vilka ej var skattlagda och därför ej heller framträder i 
fastighetstaxeringen. I regel torde de ha varit byns samfällda tillhörigheter, grov-
bladiga och med oregelbunden och obetydlig drifttid allt efter allmogens behov. I de 
trakter där befolkningen fick mycket extra arbete med skogsavverkning och kör-
slor och där virke, avverkningsrättigheter och skogar såldes i allt större omfatt
ning, synes husbehovssågarna ha förfallit. Sådana nedlagda sågar var omkring år 
1850 talrikt förekommande bl a i Torps sn. Där drevs i stället många salusågar.198 

Först med ångsågarnas tillkomst under den följande tidsperioden fick de stora 
skogarna längs Ljungan och Gimån verkligt värde. Hitintills hade de i stort sett 
varit urskogar, vilka endast lokalt utnyttjats för uttag av bjälkar, sparrar och 
skeppsbyggnadsvirke samt timmer till småsågverk och till kolning för järnbrukens 
behov. Den nya tekniken med ånga som drivkraft kom framdeles att revolutionera 
sågverksindustrin. Till denna utveckling bidrog 1848 års bolagsordning, som öpp
nade nya möjligheter att förse industrin med aktiekapital. 

I Medelpad tillverkades år 1851 sammanlagt ungefär 30.000 tolfter sågade 
trävaror. Därav svarade Matforssågen ensam för drygt 13.000 tolfter plank och 
3.400 tolfter bräder. Ångsågarnas produktion uppgick ännu ej till mer än ca 1.000 
tolfter (Wik 1950, s 80 ff). Från Sundsvalls tullkammardistrikt exporterades des
sutom en stor volym osågat virke i form av bjälkar, sparrar och spiror. 

Kronofogden upprättade förteckningar över Medelpads sågverk både 1851 
och 1854,226 tabell 18. Den mest påtagliga skillnaden åren emellan gäller före
komsten av finbladiga sågverk: 

Anläggning År 1851 År 1854 

Matfors Finbladig (tillverkning 3.000 tolfter) Finbladig 
Råggån C 350 " ) -

Fagervik c 2.000 " ) Grovb ladig 
Hullsjö, Navarå 

,r 
c 140" ) 

Östby (Österström) " c  500" ) Finbladig 
Östanbäck c  500 " ) -

174 Låda A 3. Gimån (Mo, fl). 
198 Låda A 1-16 (Mo, fl). 
226 Wik 1950, s 19 och Kronof i Medelp fögderi. Näringar, allm 1746-1853. G XVIII:1 (HLA). 
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Tab. 18. Sågkvarnar år 1854 enligt kronofogdens noteringar.199 

Ränta 

Tuna sn Matfors sågverk Finbladig 76 tolfter bräder 
Hällsjö byamäns såg Grovbladig 207/400 

77 99/200 Myssjö " " 69/200 
tolfter Rännö " " 253/400 

Stöde sn Ede " 23/25 
Edsta " " 69/100 

8 56/200 Fanby " 23/40 
tolfter Gransjö byamäns såg 69/200 

Kärvsta " 69/100 
Kjällsta " 69/100 
D:o i Nyåsbäcken 23/50 
Lillströms byamäns såg 69/200 
D:o nya 69/200 
Nedansjö 23/25 
Tjärnsjö 69/200 
Uslands och Vigge 69/100 
Vigge 69/200 
Väster- och Österio 23/25 

Torps sn Boda byamäns 3/4 
Gösunds 23/50 

4 48/200 Hjältans 1/2 
tolfter Klöstre 69/100 

Munkby 23/50 
Nordanede 1 19/50 

Selånger sn Hjulens byamän 1/2 
Knävlands och Pålängs 1/6 »X 

1 188/300 Kvarnsätts 23/50 »»X 

tolfter Ras-, Söder- och Norr
åsens 1/2 ,,x 

Holms sn Anundsgårds byamän 3 »x 

Backebäcks 1 29/40 plankx 

60 193/200 Fagerviks 50 5/8 bräder 
tolfter Hullsjö 1 1/2 

Navarå 2 " 

Vike 1 21/25 " 

Östby och Österströms Finbladiga 2 

x Belägna utanför Ljungans nederbördsområde. 

Våren 1862 medgav ägarna till en gammal enbladig husbehovssåg vid Sörfors, 
Attmars sn, rätt för bruksägaren att ersätta denna med en ny finbladig såg. Ny 
damm och sågränna skulle uppföras. Det noterades, att det låg "ett sågverk tillhö
rigt C P Skalin" på sträckan mellan Norén och Vikarn, och att Sjöviks byamän 
hade en husbehovssåg på samma sträcka. Skalin hade tillhandlat sig vattenfallet 
och en byggnadsplats för en finbladig såg så sent som i januari 1862 (Mo). 

199 Kronofogden i Medelp fögderi. Näringar allmänt 1746—1853. G XVIII:! (HLA). 
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Före år 1860 hade man byggt åtminstone sju ångsågar inom "Sundsvallsdist
riktet". 

Trots ångsågarnas tillkomst var Matfors vattendrivna sågverk ännu "i alla av
seenden" det näst största i Norrland. 

A P Hedberg och Jens Bing byggde en ångsåg — Klampenborgs — på Dårhol-
men i Ljungans mynningsvik. Sågverket var utrustad med tre ramar, kantverk 
och klyvsågar och stod färdigt senast år 1868. Under det följande året blev Hed
berg ensam ägare till anläggningen.229 

År 1869 (sannolikt) byggdes Essviks ångsåg230 med två ramar något längre 
uppströms i samma vik. Johan Nordling hade övertagit lastageplatsen och exploa
terade nu till en början sin egen skog. Sågen såldes senare till Ernst Christiernin 
(Höglund 1957, s 143 ff). 

Utvecklingen inom sågverksindustrin perioderna 1861—1865 till 1871—1875 
redovisas i tabell 19. 

3.3.5 Träsliperier 

I Sundsvalls-Posten redovisades den 22 februari 1868 ett reportage, som före
bådade ett nytt avsnitt i virkeshanteringens historia. En Gustaf Josephson från 
Stockholm hade uppehållit sig en tid i Sundsvall, där han spridit kännedom om 
tillverkning av trämassa för papperstillverkning och sökt "åvägabringa fabriksan
läggning" i orten för dylik tillverkning. För lönsamhet erfordrades enligt Josepson 
tillgång till större vattenfall, rent vatten, skog och goda kommunikationer till ut
landet. Sundsvallstrakten ansågs vara särdeles lämpad för denna typ av in
dustri.231 

Den 6 mars 1869 kunde man i samma tidning meddela, att "herr Josephson" 
hade gjort en tur "uppåt landet" i sällskap med väg- och vattenbyggaren L Berg 
för att undersöka, vilka fallhöjder som kunde lämpa sig att bygga ut för ett träsli-
peri. Redan samma år grundlades Torpshammars Trämassefabriks Aktiebo
lag,231,232 vilket åren 1869 och 1872 förvärvade Torpshammars bruk med alla där 
befintliga anordningar (Huss 1965). Vattenfallet i Gimån skulle ge erforderlig 
kraft för ett planerat träsliperi med 2.000 tons årskapacitet. Berg fick i uppdrag 
att leda utbyggnaden av fallhöjden, varefter en damm började byggas redan under 
sensommaren 1869. P g a högvatten blev arbetet både besvärligt och riskfyllt. Det 

229 Tjernberg 1947, s 127-128 och Höglund 1957. 
230 Essviks ångsåg köptes efter anläggandet av Ernst Christiernin. Företaget ombildades 1887 

till Essviks Aktiebolag med J A Hedberg, Ernst Christiernin, A F Christiernin och J A Lidbäck 
som aktieägare (Höglund 1957, s 143 ff). 

231 Järnvägsforsen, Alby 1:38—1:41. Pärm (KN, Lj). 
232 Bolaget grundades av konsul A Edström, fabrikören L F Bern samt grosshandlarna A P 

Hedberg och August Sandberg. 
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verkställdes från lätta ställningar byggda i den strida forsen "tätt ofwanför det 
höga fallen. Dammen blev 4—5 m hög vid luckorna. Därifrån byggdes en 8 m 
bred och 3 m djup tilloppskanal av trä, vilande på stöd byggda av trä och sten, 
fram till en i berget sprängd avloppskanal. I botten på denna anbringades en 
"tangentialturbin", 13 m under dammens vattenyta. Pelarstöden under tilloppska
nalen var upp till 7 m höga.231 

Våren 1869 hade det skrivits ett kontrakt mellan GFB och trämassebolaget, 
varigenom det förstnämnda fick rätt att anlägga en biränna till flottningsrännan i 
Torpshammarsströmmen. Trämassebolaget skulle i sin tur få bygga en ränna ned 
till fabriksdammen och fick dessutom rätt att flotta fram sitt slipvirke dit. För vir
ket, som höll 4—7 tum i topp, skulle betalas halv flottningsavgift i jämförelse med 
sågtimmer.221 

Fabriken förlades till Kvarnholmen, där manufakturverket (brukssmedjan och 
kolhuset) tidigare hade stått. Enligt en beskrivning upprättad i februari 1872 var 
fabriksplanet i hela sin längd på båda sidor omgivet av en skyddsmur mot vatten
massorna. Själva fabriken var uppförd i två våningar.231 Eftersom dammanlägg
ningarna hade dragit oväntat stora kostnader, hade bolaget av ekonomiska skäl 
tvingats att installera ett mindre maskineri än man från början hade tänkt sig — 
för tillverkning av endast 1.000 ton våt massa per år. Så småningom hoppades 
man kunna öka ut antalet slipstolar och då i utvidgade lokaler. Fabrikationen 
hade startats i mindre skala den 18 november 1871.1 februari 1872 var tre slipap
parater i drift. Man avsåg att slipa ned 8.000—10.000 ton gran- och aspstockar 
per år. Förutom slipapparaterna hade man tre kvarnar och en pappersmaskin. 
Anläggningen var den första i sin art i Sundsvallsdistriktet och den andra i hela 
Norrland. Fabriken arbetade enligt kallslipningsprincipen. 

Efterfrågan på massa hade ökat kraftigt i och med utbrottet av 1870—1871 års 
krig. Priserna steg onormalt och kom att medföra en stark expansion för träslipe-
riindustrin, åtmirlstone i Mellansverige (Prydz 1952, s 30 ff). Denna expansion in
föll dock under en period som behandlas i senare avsnitt i denna bok. 

3.3.6 Fortsatt avvittring, storskifte och laga skifte samt därigenom under
lättade förändringar i äganderätten till skog, mark och vatten 

Den ovan skildrade utvecklingen inom skogsbrukets område hänger intimt sam
man med den lantmäteritekniska verksamhet som bedrevs under perioden. Man 
får ej något klart grepp om vilka faktorer, som drev utvecklingen framåt, om inte 
bakgrunden till den ändrade arronderingen och äganderätterna refereras och 
analyseras. 

Kolonisationen av skogsvidderna uppe kring kustsocknarnas vattendelare, in 
tom Borgsjö sn hade i stort sett avslutats redan under 1700-talet. Längre in i lan
det låg fortfarande stora markområden som allmänningar, avradsland eller som 

221 Låda H, Gimån (Mo, fl). 
231 Järnvägsforsen, Alby 1:38-1:41. Pärm (KN, Lj). 
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kronoskogar. Men även där hade nya jordbruksenheter tagits upp. I Storsjö 
kapellag räknades således enligt Burman (år 1802) sammanlagt 19 rökar. 

Arbetet med storskiftet enligt 1757 års förordning, innebärande att böndernas 
små och spridda tegar skulle samlas till större enheter (Wahlström 1948, s 322), 
slutfördes till stor del inom medelpadssocknarna redan under 1700-talet och bör
jan av 1800-talet. 

År 1827 kom en stadga om laga skifte, innebärande att oskiftade eller skiftade 
men sammanblandade ägor skulle brytas ut i så stort sammanhang som deras 
belägenhet och beskaffenhet medgav utan förfång för någon.139 Varje delägare 
skulle efter skifte ha lika mycket taxerad och enhetlig graderad åker som före skif
tet (Hannerberg 1971, s 36). Lagaskiftesförrättningar fastställdes för inägojorden 
inom de flesta skifteslagen inom Medelpads-delen av Ljungans nederbördsområde 
före år 1850, men avslutades å andra sidan sett inom andra skifteslag och för 
skogsmark först sent under 1800-talet eller tom långt in på 1900-talet. I Jämt
land påbörjades lagaskiftesförrättningarna redan under 1820-talet. De fortsatte 
därefter med maximal aktivitet under 1840- och 1850-talen. I Härjedalen igång
sattes motsvarande arbeten vid 1800-talets mitt (Bromé 1962, s 443 fï). Förloppet 
var mycket oregelbundet. Följande två huvudlinjer kan dock skönjas: 1) Inägo
jorden och hemägorna skiftades tidigare än utskiften och skogsmark. 2) Förrätt
ningarna fastställdes tidigare i socknarna upp tom Torps sn än i längre upp
ströms liggande skifteslag. Förloppet skisseras schematiskt på figur 52. 

F r o m  1 7 0 0 - t a l e t s  s e n a r e  h ä l f t  h a d e  d e t  v a r i t  t i l l å t e t  a t t  a n l ä g g a  t o r p .  E f t e r  
diverse regeländringar bestämde man i en förordning år 1827, att avsöndringar ej 
fick vara mindre än 6 tunnland. Hemman fick däremot klyvas till hur små enheter 
som helst, bara åborna på de utkluvna delarna kunde anses som "besuttna". År 
1853 inskränktes avsöndringsmöjligheterna tillfälligt. Redan fem år senare åter
gick man till 1827 års bestämmelser, dock med minimiarealen sänkt till tre tunn
land för med äganderätt avsöndrade lägenheter. På begränsad tid fick även mind
re lägenheter — minimum 1/2 tunnland — avsöndras. Besuttenhetsregeln vid hem
mansklyvning togs bort år 1881.1014 

Efter statsvälvningen år 1809 hade uppfattningen om den enskilda äganderät
tens företräden framför den statliga börjat inverka på diskussionerna i samband 
med den ännu ej fullföljda avvittringen. De åt kronan avvittrade områdena borde i 
främsta rummet användas för tillskapande av nya hemman, hävdades det.135 

Det s k "yngre avvittringsverket" inleddes år 1820 med att Jämtland fick en ny 
avvittringsstadga — vilken några år senare kom att tillämpas även i Härjedalen. 
Västernorrland fick ny stadga år 1824.136'137 Förrättningarnas viktigaste syfte var 
att öka kolonisationen, och normalt tilldelades varje måltal flera tusen tunnland 
mark. 

135 Sveriges skogar under 100 år. I, s 25 ff. 
136 Jämtland och Härjedalen hade skilts från Västernorrlands län år 1810 (Mörner 1840). 
137 Ekström 1862, s 13 ff samt Sveriges skogar under 100 år. I, s 25 ff. 
139 Lilla Uppslagsboken, s 840 (Malmö 1959). 

1014 Norrlandskommittén 1904, s 86 ff. 
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Inrösningsjord och hemskiften 

Fig. 52. Tidpunkter för fastställande av lagaskiftesförrättningar. 

Den avvittring som verkställdes i övre Ljungandalen kom att innebära, att kro
nan gav upp sina sedan "norsktiden" hävdade anspråk på avradslanden. Man 
stakade upp rågångar, delade samfälligheter och överlämnade överloppsmarker 
till enskilda för uppodling. Kungl Maj:t beviljade ofta särskilda understöd till ny
byggare och utflyttade hemmansåbor. Samtidigt pågick nyssnämnda skiftesverk
samhet, hemmansklyvningar och anläggandet av torp. 

År 1824 bestämdes i ett kungl brev, att nybyggare vid senare tillfälle och utan 
kostnad för innehavaren ägde erhålla skattemannarätt till hemman som anlagts 
efter den 6 maj 1817. I Jämtland hade skatteköp ej kunnat göras efter år 1771. 
Om någon i fortsättningen ansökte om att få anlägga ett nybygge på en del av kro
nans avradsland, och detta ännu ej hade hunnit avvittras, skulle landshövdingen 
trots detta omedelbart bifalla ansökningen. Nybygget utstakades provisoriskt för 
att senare avmätas och skattläggas i samband med avvittring.138 

Inom dalgångens övre delar flyttade folk under 1800-talets förra del ut till 
Lövkläppen, Henvålen, Flåsjögården, Holmbergsgården, Lövdalen, Galberget 
samt Utomsjön (vid Börtnan) (jfr Rudberg 1957). Lillsved och Nästelsjö under

138 Jfr Almquist 1928, s 457. 

Avrösningsjord , skogs - och utskiften 
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gick avvittring åren 1834—1837.146 Fjällgården, mellan Klövsjö och Vemdalen, 
bebyggdes vid århundradets mitt. År 1854 skattlades Nybo, Döveisås och Hand
sjö.148 

Inom Jämtlands-delen av Gimåns nederbördsområde tillkom under samma tid 
bl a Holmsjö och Boggsjö nybyggen i Sundsjö sn, samt i övriga socknar Örn-

bergskilen, Strångsund, Gullboviken, Tjutboda, Mjövattnet, Gransjölandet, Bin-
näset, Fuglesta (Svedjelandet) och Brännan (jfr Rudberg 1957). 

I Jämtland avslutades mätningsarbetet för avvittringen i stort set år 1851. Det 
kom emellertid att dröja ytterligare 20 år, innan motsvarande mätningsarbeten 

färdigställts i Härjedalen.143 

Närmare kusten fick utvecklingen till en början ett delvis annat förlopp. Bön
dernas nytta av skogsmarkerna inskränkte sig ännu till möjligheterna att ta ut 

husbehovsvirke, att använda dem som betesmarker och för jakt. Svedjandet hade 

vid 1800-talets mitt i allt väsentligt upphört. Vid avvittringen betraktades skogs

marken "i mycket afsevärd omfattning som impediment". Myr- och slåttermar-

kerna utgjorde de verkliga värdena i utmarkerna. Själva ståndskogen kunde ej ge 

annat än dåligt betalda arbetstillfällen i samband med huggning och körning i 
speciellt gynnsamma avsättningslägen (jfr källa 1014). Ägarna hade trots detta att 

betala skatt för skogsinnehavet. 

Det är mot denna bakgrund inte helt överraskande att notera, att bönder i Borgsjö sn, när den all
männa avvittringen återupptogs år 1842, förklarade att de hade nog med skog och ville slippa yt
terligare avvittring. Byarna Borgsjöbyn, Gubbyn med Balboda, Ovansjö, Oxsjön, Vastanå, Väster
näset, Östernäset, Ånge och Borgsjö prästbord befriades därför från fortsatt avvittring.141 

Avvittringarna avslutades i Västernorrlands län år 18 6 9.143 KB skrev vid års
skiftet 1870/71 att varje helt nybygge efter avvittringen "åtnjöt" i medeltal 55 
frihetsår samt innehade 4.376 tunnland ägor. De gamla hemmanen hade fått till-
lägg av "ökeskatter" och var nu efter helt mantal tilldelade 6.159 tunnland och i 
medeltal 34,5 frihetsår (Weidenheim 1872). 

Avvittringarna i Tuna, Attmars och Stöde socknar hade avslutats redan år 1731. När "den yngre 
avvittringen" i samma socknar fastställdes åren 1859 och 1860, hade följande tillägg gjorts till den 
äldre förrättningen: Gålviks och Målsta allmänning (Tuna sn) om 546 tunnland tilldelades Bällsta 
by utan ökeskatt. På samma sätt erhöll Skedviks by (Attmars sn) Skedviks allmänning utan ökes-
katt (Prawitz 1947, s 274). Djupadals och Målsta allmänningar ansågs år 1860 vara i stort sett vär
delösa p g a deras avlägsna belägenhet. De kunde ej utnyttjas för avverkning, endast för mulbete 
(Åslund 1860, s 22). 

I Torps sn hade den tidigare avvittringen avslutats år 1812. Förrättningar rörande de ännu o-
skattlagda Karrsjö och Lillnaggens nybyggen, Tivsjön nr 1 samt Myrås och Stormörtsjön all
männingar vann laga kraft år 1863 (Prawitz 1947, s 296). Lillnaggen nr 1 köptes år 1865 av ägar
na till Östby och Strömbacka bruk, vilka f ö redan dessförinnan förvärvat stora delar av Stor-
mörtsjö nr 1 och 2. Karrsjö nybygge köptes av A P Hedberg år 1883. 

141 Jfr Prawitz 1947, s 255 ff. 
143 Sveriges skogar under 100 år. I. 1959, s 27 f. 
146 Aktbil 11 i målet A 43/1961/4. Anders Vallin den 20 maj 1965 (LjR). 
148 Bil 11:2a i målet om Storsjöns reglering. Kompletteringar i maj 1963 (LjR). 
1014 Norrlandskommittén 1904, s 86 ff. 
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Förrättningarna inom Borgsjö sn slutfördes år 1851 (Gynther 1857, s 35), varefter de fastställ
des år 1860. Då hade man inrättat Ovansjö Nyhamman nr 1, Badstugunäset nr 1 och Oxsjö nr 2 
som allmänningar med samma namn. Av Ovansjö Nyhemmans 40 mål förvärvade Dickson & 
Comp 30 mål med äganderätt redan år 1863, medan A P Hedberg fick skattebrev på hela Badstu
gunäset år 1866 och på Oxsjö nr 1 år 1872 (Prawitz 1947, s 261 f)- Råsjön nr 1 och Grundsjön nr 1 
och 2 avvittrades år 1859. 

I Haverö hade Kölsillre samt nybyggena Nybo, Torrflonäs och Märviken befriats från av-
vittring, eftersom de hade skattlagts för sina områden. Snöberg kunde dock utbrytas enligt ett år 
1819 upprättat avvittringsförslag. En del av Vallens överloppsmarker skulle på 1840-talet överfö
ras till Vallens kronopark. Dessutom skulle Fågelviks kronobygge samt nybyggeshemmanen Åsen 
och Borgen bildas. Öns by fick Bosjö nybygge i ökeskatt och Vikens by Vikarbodarna på samma 
villkor. Turingen erbjöds Hedens kronopark i ökeskatt. Bönderna där ansåg sig emellertid redan ha 
tillräckligt med skog och avslog därför erbjudandet (Palén 1945, s 10 ff). Haverö prästbord av
vittrades först åren 1849—1850. 

I en underdånig ansökan den 29 juni 1852 hade Haverö sockenmän anhållit om större skogsa
realer än författningarna normalt medgav. Man skrev, att om deras begäran ej beviljades, hade de 
inte annat att göra än att lämna fädernebygden. Många hade nämligen redan sålt avverkningsrät
ten på sina skogar till sågverksägarna. Varifrån skulle man nu få inkomster, när avverkningstiden 
utgått och skogarna återlämnades uthuggna, frågade man sig. Resultatet av klagoskriften blev att 
Kungl Maj:t beviljade Haverö-borna 500 tunnland duglig skog utöver vad förrättningarna medgav 
(Brandell 1856). 

Enligt Brandell förenades 62.137 tunnland kronoskog med skatteskogarna i Haverö. Avverk
ningsrätten skulle enligt samma källa "på köpet" ha övergått till sågverksägarna.220 

Vikens, Vallens, Byns och Öns byar hade vid avvittringen behandlats som hemman och tilldelats 
så mycket mark, att vardera byns skattetal uppgick till ett helt mantal (48 mål). Detta överklagades 
av byamännen, varefter Kungl Maj:t år 1857 förordnade, att byarnas överloppsmark mot ökeskatt 
skulle tilldelas varje verkligt hemman med så stort område "som för samma hemman i mån af dess 
andel i byns gamla mål-tal belöpte" utan att ägarna för denna tilläggsjord skulle behöva vidkännas 
särskild byggnads- och odlingsskyldighet. En begränsning infördes, vilken skulle gälla om ägarens 
markinnehav härefter översteg, vad som motsvarade ett helt mantal (Ekström 1862, s 56). 

I Haverö sn skedde arealmätning för Mjösjön nr 1 i augusti 1859. Avvittring och skattläggning 
företogs förutom åren 1850—1852 även år 1860, och då gällde det Vassnäs, Hålsnäset samt Vass
näs Östra och Västra kronoöverloppsmark.142 År 1862 fastställdes det slutliga avvittringsförslaget 
för socknen (Lindgren 1970, s 47). I detta hade alla gamla skattebyar tilldelats 3.000 tunnland var 
jämte viss ökeskatt för avvittrad kronoöverloppsmark. Vid förrättningen tillkom nybyggena Bo
tjärn, Fågelvik, Hålsnäset och Alby samt kronoöverloppsmarkerna — senare kronoparkerna — By 
nr 4, Nybo nr 4, Snöberg nr 2, Säter nr 4, Vassnäs nr 1 och 2, Viken nr 3 och 4, Örasjön nr 1 (Pra
witz 1947, s 255) samt Valla nr 1. Nybyggena Borgen, Åsen, Nytorp, Ström och Bosjö, vilka av
vittrades år 1852 fanns ej längre. De hade uppenbarligen tilldelats de gamla skattebyarna. 

Alby kronobygge löstes av bönderna i By skifteslag (Lindgren 1970, s 20). För Fågelvik utfärda
des skattebrev till förmån för en Nils Olofsson år 1865 (jfr Brandell 1856, s 10 ff). 

År 1839 hölls det första avvittringssammanträdet inom Fåssjö by i Ytterhogdals sn. Därvid 
gjorde sockenmännen anspråk på att få behålla all den skog som ej erfordrades för redan utlagda 

142 PM angående rätten till vatten och fiske inom Hålsnäsets by i Haverö sn. P Porenius 13 mars 
1947 (LjR). 

220 Palén (1945, s 121) berättar, att Vassnäs byamän år 1841 skulle ha sålt skogen på Skär-
sundsnäset och Skarpnäset vid Holmsjön i Haverö sn. "Det märkliga med denna försäljning var, 
att Vassnäs byamän vid den tiden icke hade äganderätt till den försålda skogen. Först femton år se
nare blevo de ägare till Holmsnäsets nybygge, till vilket nybygge dessa skogar vid avvittringen la
des". Vassnäs var föremål för avvittring år 1853 (Gynther 1857, s 35). 
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o 1,0 2p 30 4P 50 Km 

» 
Genom avvittring Kronan tillfallen mark som 
Kronan innehade ännu på 1940-talet 

På grund av regalrätt Kronan tillfallen mark 
som Kronan åter avhänt sig 

Fig. 53. Avvittrade områden i Medelpad och dess nära omgivningar inom Ljungans ned
erbördsområde (I huvudsak sammanställd efter Prawitz' uppgifter, 1947). 

nybyggen. Det kom att dröja ända till år 1854 innan förrättningen avslutades (Prawitz 1945, s 156 
ff). 

Grubban i Ytterhogdal hade varit bebott redan omkring 1810. Det blev hemman genom av-
vittringen år 1852. Hade längre tillbaka varit fäbod under Fåssjö. Känne, som tidigare varit fäbod
land under Viken, blev egen by vid avvittringen.144 

Avvittringens i Medelpad omfattning redovisas på figur 53. Mera om denna 

figur i följande textavsnitt. 

3.3.7 "Bolagens" skogsköp 

Av det föregående torde ha framgått att problemen för sågverksnäringens företrä
dare — utöver konjunkturer och möjligheterna att avsätta produktionen — i allt 
väsentligt koncentrerades till de växande svårigheterna att anskaffa råvara. I det 
föregående har jag redogjort för hur transportnätet — flottlederna — byggdes ut. 
Nu återstår att analysera hur virkes — och senare även köpen av skogsmark gick 

till. 

144 Modin 1911, s 252 ff. 
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När sågningsrätten år 1842 blev fri gick de äldre sågverken miste om sina privi
legieskogar. De goda skogskonjunkturerna bidrog till att Sundsvallshandlarna nu 
ökade sin aktivitet främst på bjälkhandelns område. I slutet av 1840-talet började 
de förvärva avverknings- och strandrätter inom Ljungans nederbördsområde i ex
panderande omfattning. 

Den ökade konkurrensen om virke kring de vid denna tid redan etablerade 
flottlederna skärpte efter hand intresset bland virkesköparna för skogar belägna 

inom vattendragens mer perifera delar. Man kan tänka sig att privata skogsägare, 
som hade marker kring ännu outbyggda vattendrag, började bli otåliga efter att 

ha hört talas om att en del skogsägare fick ut arbetsförtjänster ur sina skogsområ

den och om att andra hade lyckats sälja sina skogsmarker. Det är därför ej för
vånansvärt, att bönder, nybyggare och torpare gärna skrev avtal med sådana 
skogsspekulanter, som åtog sig att rensa upp hitintills outbyggda biflottleder och 
att köpa virke. Dessa upplåtelser gällde ej sällan hela skifteslagens samfällda 

skogsinnehav. Det hörde ännu vid 1800-talets mitt till sällsyntheterna, att annat 

än "hemskogen" hade skiftats. Äganderättsförhållandena försvårade till en bör

jan överförandet av skogsmark med äganderätt till utomstående köpare. Många 

hade således intresse av att de sedan länge fortgående avvittringarna snarast av
slutades, och att skogsmarkerna skiftades. 

3.3.7.1 AVTAL OM LEVERANS AV VIRKE, AVVERKNINGSKON
TRAKT 

När Matforssågen byggdes ut år 1825 hade tallskogarna i Stöde, Torps och 

Borgsjö socknar reserverats för att säkerställa sågens virkestillförsel. Först när de 
välbelägna skogstrakterna inom dessa områden skattats på de grövsta dimensio
nerna ökade intresset för virke från Haverö. När salusågningen frigavs förlorade 
firman — och alla andra sågägare — den garanterade rätten till avkastningen av 
sågtimmer från de skogsområden, som hänvisats dem i samband med tillstånds-
givningar för respektive sågverk. Å andra sidan sett hade samma sågverksägare 
på många håll redan före år 1850 försäkrat sig om virkesleveranser mot löfte om 

flottledsrensningar. Således innehade Dickson & Comp gällande avtal om ute
slutande rätt till virkesköp bl a med Hångsta och Finsta byamän i Torps sn, med 

Sör-Nedansjö byamän i Stöde sn, med Ovansjö och Ånge byamän i Borgsjö sn 
och med samtliga sockenmän i Haverö. 

Uppe vid Gimån var förhållandena något mer komplicerade. Det längst ned
ströms belägna sågverket, Fagervik, hade garanterats virke från trakterna kring 
Fagervikssjön och Leringen. Östby (Österström) fick sitt virke i huvudsak från 
trakterna kring Holmsjön medan Ljungå — beläget längre uppströms åt — tog sitt 
virke från trakterna kring övre Gimån och kring Ljungån. 

Ägaren till Fagerviks sågverk skrev år 1820 avtal med byamännen i Gimdalen, 

Mälgåsen, Landsom och Grimnäs i Revsunds sn om virkesleveranser. Ägarna till 
Fagerviks, Ljungå och Östanbäcks sågverk träffade därefter avtal om skogar i 

Holms, Hällesjö och Håsjö socknar. År 1848 skrev dessa sågverksägare dess
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utom avtal med folket i ett 70-tal byar inom Brunflo, Revsunds och Ragunda tings
lag om rätt till virkesleveranser mot utförande av flottledsåtgärder. Wifsta Varf149 

upprättade avtal med "brunflo sockenmän" rörande virkesleveranser och flott

ledsåtgärder. 
F r o m  1 8 5 0 - t a l e t s  b ö r j a n  k ö p t e  s å g v e r k s ä g a r e  o c h  a n d r a  v i r k e s s p e k u l a n t e r  

avverkningsrätter på hela eller delar av hemman och skifteslag vanligen gällande 

den grova tallskogen under 50 år. Jag har kunnat kartlägga dessa förvärv tämli
gen väl med hjälp av tingslagens äldsta inskrivningsböcker — se tabellerna 20—22 
— men då frågan kanske är alltför perifer i detta sammanhang, har detaljerna 

uteslutits i följande redovisning. 

Det bör, när det gäller de nyssnämnda tabellerna, påpekas, att som köpare har 
den första avtalsinnehavaren angivits, om avtalet behållits av denne i mer än ett 
år. Om överlåtelsen skett inom samma år, har ägarna vid årets slut angivits som 

köpare av avverkningsrätten. Detta innebär, att de enskilda köparna på sätt och 

vis är överrepresenterade i tabellerna, eftersom dessa i många fall överlät köpen 

på bolag och sågverksägare efter några få år. 
Inom socknarna Njurunda, Tuna och Attmar var antalet sålda avverkningsrät

ter mycket litet före år 1872. Affärerna gällde där i stort sett endast Sörforsåns 
nederbördsområde, där en sågverksägare etablerat sig och konkurrerade med 

järnbruket om skogarna. 
Köp verksamheten var så mycket större i socknarna Stöde, Torp och Borgsjö, 

dvs inom områden varifrån virke kunde flottas till sågverket i Matfors. Mellan 

200 och 300 avverkningsrätter såldes således före år 1872 och de flesta förvärva

des av Dickson & Comp eller av privatpersoner som snart överförde sina köp på 

nyssnämnda firma. Andra köpare fanns emellertid också såsom t ex A P Hedberg 
och C A Axell, Ströms bruk, Möns och Tunadals bolag. Skogsköparnas aktivitet 
var speciellt stor under 1850-talets sista år och from 1868. 

Trots att Dickson & Comp borde ha haft ensamrätt till skogsavkastningen 
inom Haverö sn genom avtalet med sockenmännen, köpte firman åtskilliga av

verkningsrätter där med början redan före år 1850. Bruksägarna Huss och Axell 

gjorde detta år vissa förvärv, varav de flesta dock snart överfördes på Dickson. 
Sannolikt upprättades avtalen om avverkningsrätter i huvudsak för att Dickson & 

Comp ville öka skogsuttagen genom avverkningarnas överförande i egen regi. På 

vilka grunder Huss och Axell, åtminstone tillfälligt, kunde uppträda som skogskö
pare i Haverö sn är oklart. Fr o m 1860-talet började andra sågverksägare emel
lertid mera allmänt att konkurrera med Dickson om socknens skogstillgångar. 
Avverkningsrätter köptes såväl på de gamla, skattlagda skogarna som på av-

149 Wifsta Skeppsvarfs ägare hade redan 1827 köpt skogar av HefTner. Denne sålde är 1860 för 
andra gången de skogar och avverkningsrätter han lyckats skaffa sig till Wifstavarv. Köpeskilling
en uppgick till 261.000 rdr och i affären ingick bl a Ostanbäcks vattensåg i Holms sn (Flodén 1949, 
s 343). Varvet omdöptes i början av 1850-talet till Wifsta Varfs Bolag samtidigt som en ångsåg an
lades. Varvsrörelsen avvecklades 1870. Flera sågverk byggdes. Alla såldes emellertid till Enhör
nings Trävaru Aktiebolag år 1876. Man behöll dock skogarna och förfogade år 1894 över 180.000 
har (Höglund 1957, s 51 ff). 
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vittrade områden. Enligt Brandeli (1856, s 10 ff) var sådana avråade områden som 

Prästbordet, Torrflonäs, Nybo och Örasjö ännu tämligen "väl fredade från av

verkning". Totalt gjordes drygt ett 30-tal försäljningar av avverkningsrätter inom 

socknen mellan 1850 och 1872. 
Bruksägarna Axell och Huss förvärvade enligt uppgift stora delar av Fåssjö 

bys skogar inom Ytterhogdals sn under 1850-talet. Länsstyrelsen i Gävleborgs 
län meddelade i ett utslag, att avverkning inom socknen endast fick ske efter sär
skilt tillstånd. Beslutet överklagades, varefter Kungl Maj:t år 1859 fastställde, att 
varje ägare av skattehemman var oförhindrad att avverka skog, dock endast un

der förutsättning att detta var förenligt med hemmanets bestånd och förmåga att 

utgöra skatten. 
Inom Rätans sn såldes åren 1850—1872 ett 50-tal avverkningsrätter. Även här 

dominerade till en början Dickson, vilken dock snart överlät sina förvärv inom 
socknen på Axell och Huss. Nils Vikström — senare Möns bolag — köpte stora 

delar av skogen inom socknens nordöstra delar. 
Köpen av avverkningsrätter utsträckes under perioden 1850—1872 ända upp 

till de översta delarna av Ljungans ådal. Dickson & Comp, N O Näs, Biinsow och 
Ortvikens sågverksägare155 dominerade här skogsköpen. Nybyggenas skogar var 
speciellt eftertraktade. 

Avverkningsrätterna bytte ofta ägare. Enligt Humble (1921) skulle t ex Johan 
Axling i kompanjonskap med några andra affärsmän i början av 1850-talet ha ägt 

avverkningsrätter "för 40 à 50 år till 150.000 tunnland skogsmark i Stöde, Torps, 
Borgsjö, Haverö, Högdals, Rätans och Bergs socknar". År 1858 sålde Huss och 
Axell, enligt Arpi (1955), avverkningsrätter omfattande inte mindre än 95.000 har 
skogsmark. Av dessa köpte Dickson & Comp 2/3 och J A Enhörning återstoden. 

Inom Gimåns nederbördsområde "tingade" Axell och Huss år 1860 på vissa 

ännu orörda skogar belägna söder om Revsundssjön inom bekvämt avstånd för 

flottning i Gimån. Av dessa skogar köpte man år 1861 ca 70.000 tunnland, 

utgörande ungefar hälften av de arealer, som reserverats för deras räkning (Flo-
dén 1949, s 343). Se även tabell 23. Det bör påpekas, att Axell och Huss ingalun
da hörde till de större skogsägarna inom nederbördsområdet. I själva verket var 
det så, att Biinsow, senare Skönviks Bolag, täckte större delen av Gimåns ne

derbördsområde med sina skogsköp. Wifsta Varf hade i huvudsak köpt skog inom 
Sundsjö och Nyhems socknar, Tunadal i huvudsak intill de stora sjöarna i Rev
sunds och Bodsjö socknar och Nils Vikström i Bodsjö och Bräcke socknars södra 

delar. Dickson & Comp, som så kraftigt dominerade vid Ljungan, förekom prak

tiskt taget ej som skogsköpare vid Gimån. 
I april 1863 köpte Biinsow de skogar vid Gimån, som dessförinnan tillhört 

Torpshammars bruks ägare. 
Av tabellerna 20 och 21 synes framgå, att skogsköpen skulle ha satts in tidigare 

155 Ortvikens ångsåg anlades 1862 på Killingholmen utanför Sundsvall av C A Axell, C F Huss, 
P G Dahlström, J A Enhörning och A F Forsell. Företaget ombildades 1865 till Ortvikens Ång-
sågs Aktiebolag (Höglund 1957, s 26 f)-
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Tab. 23. Bruksägarnas C F Huss och C A Axell skogsinnehav vid övre Gimån per den 4 septem-
ber 1861.157 

Köpesumma 

Sund sjö socken 
Binnäset 6.000 
Fanby 17.000 

Bräcke socken 
Grönviken 12.000 

Rev sunds socken 
Backe 5.000 
Döviken 8.000 

Bodsjö socken 
Skurun 2.500 
Höviken 9.200 
Flatnor 11.250 
Bodsjöbyn 12.000 
Tjutboda 10.000 
Finnäs 4.000 
H unge 20.000 
Sidsjö 16.000 
Strängen och Gullboviken 15.000 

Hackås socken 
Dödre 18.000 
Mjölkvattnet 3.000 
Kårviken 3.000 

Summa riksdaler riksmynt: 171.900 

på Gimån än inom Ljungans mellersta delar. Detta är ej helt överensstämmande 
med verkligheten. Dicksons många rättigheter på Ljungan minskade till en början 

möjligheterna for andra spekulanter att finna lämpliga objekt att förvärva. Fr o m 
senare delen av 1860-talet uppträdde emellertid många enskilda skogsuppköpare 
inom området. Inom Ljungans längre uppströms belägna delar, se tabell 22, 

märks särskilt de stora köp, som på 1860-talet gjordes av N O Näs i Vemdalens 
kyrkby. I övrigt koncentrerades skogsköpen i allt väsentligt till 1870-talets första 

hälft. 
Avtalsperiodernas längd varierade mycket kraftigt i olika kontrakt — se tabell 

24. Normalt gällde avverkningsrätten i 50 år. Då kortare perioder redovisas, 

beror detta i många fall på att det rörde sig om avtal, som av en eller annan an
ledning prolongerades. Skäl härför kunde vara, att rättigheterna överlåtits på ny 

köpare eller på att säljarnas ägoförhållanden ändrats genom avvittring eller laga 
skifte. Man kan dessutom klart iaktta en tendens till att avtalsperioderna förkorta

des fram mot sekelskiftet. 

157 Prot vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom Refsunds tingslag 1860—1864. A 
111:3 (ÖLA). 
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Fr o m 1860-talet började man upprätta särskilda avtal rörande köp av gran
skog. De flesta äldre köpen hade endast gällt tallskog av angivna, grova dimensio

ner. Det hände således, att olika köpare innehade rätt till avverkning av tall res
pektive gran på ett och samma skifte. I extrema fall kunde samma fastighet ha för

värvats med äganderätt av en tredje köpare, vilken dock ej kunde avverka, förrän 
avverkningsrättsavtalen utgått eller han köpt ut de gamla rättsinnehavarna. 

3.3.7.2 KÖP AV SKOGSOMRÅDEN MED ÄGANDERÄTT 

Efter genomarbetning av de äldsta lagfartsböckerna på respektive domsaga, 
diverse litteratur (bl a Arpi 1955, s 137 fQ samt kontroll av uppgifterna i SCA:s 
fastighetsregister har jag funnit att "bolagens" (trävaruhandlare, sågverksägare, 
bruksägare) förvärv av skogsmark med äganderätt nått åtminstone följande om

fattning före år 1872:1018 

Delområde (nederbördsområde) Totalt, be- Därav av "bolag" förvärvad 
fintlig land- markareal, 
areal (exkl 
fjäll) 

har 

har % av total 
landareal 
(exkl fjäll) 

Ljungan uppströms Haverö sn 250.000 6.000 2 
Ljungan där nedom 427.000 44.000 10 
Gimån 385.000 25.000 6 

Summa 1.062.000 75.000 7 

Köpen i dalgången uppströms Haverö sn bestod huvudsakligen i trävaruhandlaren Nils Vikströms 
förvärv år 1862 av det år 1854 skattlagda Nybo hemman i Klövsjö sn samt av Ortvikens Ångsågs 
AB:s förvärv i Storsjö år 1870. 

Längre nedströms inom Ljungans nederbördsområde hade järnbruken skaffat sig avsevärda 
markarealer. Sörfors bruk förfogade således omkring år 1860 (jfr Nyberg 1950, s 285 fï) bl a över 
ca 6.000 har skogsmark inom Sörforsåns vattensystem, motsvarande 34 % av de sammanlagda 
måltalen inom 10 berörda byar. 

Av de handlingar som upprättades när halva Torpshammars bruk såldes år 1857,247 framgår att 
bruket förfogade över drygt 3.000 har skogsmark, fördelad på sju byar i Torps sn. 

Ägarna till Österby och Strömbacka bruk (Tamm m fl) köpte åren 1856—1865 Lillnaggen och 
stora delar av Stormörtsjö by på vattendelaren mellan Ljungans biflöden och Svåga älv. 

Totalt förfogade järnbrukens ägare före år 1872 över ca 17.000 har skogsmark med äganderätt 
inom huvudälvens dalgång nedströms Rätans sn. 

Sågverksägarna och virkeshandlarna ägde samtidigt ca 27.000 har inom samma del av dalgång
en. Här dominerade Dickson & Co, främst p g a innehavet av 16.000 har i fem byar inom Borgsjö 
sn. Firman hade dessutom skog i Tuna, Torps och Haverö socknar. Vissa av köpen hade gjorts re
dan på 1830- och 1840-talen. 

Uppe längs Gimån hade 17.000 har förvärvats av Bünsow (Prescott & Co) före år 1872.1 Bün-

247 Torps tingslag lagfartsprot 1856—1859. Medelp västra domsaga. A 11:24. 
10,8 Vid arealbestämningar har Erik Eriksson på SCA:s fastighetsavdelning varit till betydande 

hjälp. 
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Tab. 25. Fastigheter ingående i Bünsows år 1856 gjorda förvärv av Rew Prescott & Co:s egen
dom.158 

Fagervik nr 1 om 6 3/8 mål 
" 2 " 6 3/8" 

Östbyn nr 4 om 4 1/2 mål 
Marktjärn nr 2 om 3 1/2 mål 
Oxsjö nr 1 om 5 1/3 mål 
Ljungå nr 1 om 5 tunnlands skatt 
Sandlägde nr 1 om 1 1/8 tunnlands skatt 
Tomasgård nr 1 om 3/8 tunnlands skatt 
Ansjö nr 1 om 3/5 tunnlands skatt 

" 3 " 3/4 " 
Gastsjö torp och hemman nr 1 om 3/4 tunnlands skatt 
Krokstensnacken nr 1 om 2 1/2 tunnlands skatt 
Alnäs om 5/16 tunnlands skatt 
Mosjö om 5/12 tunnlands skatt 
Västerövsjö nr 2 om 11/8 tunnlands skatt 

" 2" 9/16 " 
Två torp av Västerövsjö nr 2 om 3/16 tunnlands skatt 
Västerövsjö nr 3 om 3/8 tunnlands skatt 
Stavre rn 2 om 19/24 tunnlands skatt 
Halva Rotsjö nr 1 om 1/2 tunnlands skatt 
Hovdsjö nr 1 om 1/2 tunnlands skatt 
Sösjö nr 2 om 2 tunnlands skatt 

sows arealer ingick Ljungå nybygge med 7.000 har. Detta hade skatteköpts av Ljungå sågverks 
ägare redan år 1803. Bünsows köp från Prescott & Co år 1856 — se tabell 25 — omfattade 16.600 
har skogsmark. 

I Bodsjö sn förvärvade Nils Vikström Gullboviken och Strångsund, sannolikt redan på 1850-
talet. Arealen uppgick här till nära 7.000 har. 

Man frågar sig naturligtvis varför inte köpen med äganderätt nått större om

fattning så sent som år 1872. När det gäller huvudälven var det uppenbarligen så 
att den stora virkesförbrukaren — Matforssågen — ännu under 1860-talet fick sitt 
behov av råvara tillgodosett genom leveransavtal och rotköp. Böndernas skogs
mark var ännu till stora delar oskiftad — se figur 52 — och därför svår att för
värva. Även i de fall skogen var skiftad, måste intresset för köp med äganderätt ha 
varit svalt, eftersom Dickson & Co oftast ändå förfogade över skogsrätten genom 
olika former av avtal. Om, å andra sidan sett, avverkningsrätten ägdes av annan 

virkesköpare för lång tid framåt, varför skulle man då köpa marken? 
Prescott & Co:s skogsinnehav uppe längs Gimån hade i allmänhet endast ut

gjorts av delar av skifteslagens skog. Man kan konstatera, att sågverkens ägare 
genom privilegier och avtal med byamännen i olika byar hade tillgång till virke 
från praktiskt taget alla de byar, i vilka skogsskiften förvärvades med äganderätt. 
Biinsow kompletterade, efter sitt övertagande av Prescott & Co:s skogar, skogsin
nehavet genom förvärv av rotköpskontrakt i de flesta byarna. Man får det 

158 Torps Tingslags lagfartsprot 1856—1859. Medelp västra domsaga A 11:24. 
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bestämda intrycket att han, och senare Skönviks bolag, åtminstone före år 1872, 

hellre köpte skog på rot än skogsmark med äganderätt. 

De i samband med avvittringarna bildade nybyggena borde ha varit relativt lät

ta för "bolagen" att förvärva. Före år 1872 skedde sådana förvärv endast i ett 
fåtal fall och då stod som regel trävaruhandlaren Nils Vikström från Östersund 
som köpare. Han förvärvade således Hedens nybygge i Haverö (avvittrat 1853), 
Länstersjö nybygge i samma sn (skattlagt 1853) samt Nybo i Klövsjö sn (skatt
lagt 1854). Trävaruhandlaren A P Hedberg fick 1866 skattebrev på Badstugunä-
sets nybygge i Borgsjö sn (avvittrat 1860). 

De några år längre fram i tiden förbättrade konjunkturerna för virkesexporten 

kom drastiskt att öka intresset för köp av skog med äganderätt. 

3.4 Järn- och manufakturverk (Kartafigur 54) 

3.4.1 Allmänt 

Kolhandeln frigavs år 1846. Fr o m detta år fick bruken fritt välja tillverknings
metod och tillverkningskvantitet.246 

Järnbruken hade länge haft en privilegierad ställning, vilken dock upphörde i 
och med att den fullständiga näringsfriheten infördes år 1864. Trots att myndighe

terna under perioden 1860—1871 successivt tog bort både hammarskatt och tack
järnstionde (Arpi 1955, s 266) kom bl a Medelpad under 1870-talet att drabbas av 
den s k "stora bruksdöden". De viktigaste anledningarna härtill var järnvägarnas 
tillkomst samt införandet på andra håll av de kolbesparande götstålsprocesserna 
(jfr Arpi 1962, s 272 ff). 

Produktionen av stångjärn, inklusive smältstycken, utvecklades på följande 
sätt, räknat i ton per år (Arpi 1962, s 300): 

Bruk/år 1850 1860 1870 1880 1890 1900 

Matfors 315 229 264 
Sörfors 663 624 1.011 2.306 2.742 
Torpshammar 326 273 102 

Utvecklingen vid de olika järnbruken var i övrigt följande. 

3.4.2 Sörfors (inklusive Gryttjen och Långskog) (figurerna 55 och 56) 

I juni 1803 hade ägaren till Sörfors bruk begärt att få flytta Långskogs hammare 

till en ny och lämpligare plats vid Sörforsån. Vattenbrist hade medfört att endast 

hälften av det privilegierade smidet kunnat tillverkas. Flyttningen genomfördes 
följande år till en plats nedströms sjön Gryttjen (Norberg 1950), naturligtvis med 
nya dammbyggnader över vattendraget som följd.233 

233 Norberg 1960, s 87 ff. 
246 Arpi 1962, s 266, 272 och 293 ff. 
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Fig 54. Järn- och manufakturverk inom Ljungans nederbördsområde under 1800-talets 
första hälft. 

Fig. 55. Karta öfver Åbyggnader vid Gryttjens (Långskog) bruk (Allm Brandförsäkrings-
verkets arkiv). 
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Fig. 56. Plan öfver Sörfors Bruk upprättad år 1855 (Allm Brandförsäkringsverkets arkiv). 

I slutet av år 1831 skaffade sig Sörfors bruksägare234 utökad tillverkningsrätt 
vid Gryttjen och Långskog. Flera utvidgningar av tillverkningarna företogs både 
vid Sörfors och Gryttjen efter nya tillstånd åren 1834—1836, 1839 och 1843. Å 

234 Sörfors bruk ägdes 1831 av friherre Caspar Wrede och kammarherren Carl Fabian Wrede. 
År 1839 stod Joh Casp Homquist som ägare. 
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andra sidan sett lade man ned tackjärnstillverkningen vid Sörfors år 1840.235 

Man reglerade vattenföringen i Sörforsån till förmån för där belägna vatten

verk. Uppgifterna om hur detta gick till är mycket fåtaliga. Man vet dock att sjön 

Gryttjen dämdes (Nyberg 1950, s 285 ff) och att brukspatronen Holmquist år 

1841 i en tvist med strandägarna intill sjön Vikarn föreslog, att domstolen måtte 
bestämma till vilken höjd vattnet skulle få dämmas i sjön. Denna nivå skulle mar
keras "genom märken i bärg eller större stenar. . Bruksägaren må wara skyl
dig att när wattnet stiger öfwer denna höjd likasom i allmänhet, enligt Lag under 
flodtider, hålla dammluckorna öppna". Efter förlikning mellan parterna satte man 

ett märke på ett berg öster om Häggudden. Bruce (1963, s 117) anser att sjön 

skulle ha höjts 2—3 m genom uppdämning. I ett häradssynerättens protokoll den 
2 augusti 1843 talas om en "förening" som träffats samma dag gällande ersätt

ning för bortskuren mark, samt för att vattenståndet skulle sänkas 30 cm i sjön 
Vikarn. Avtalet träffades mellan Sörfors bruk å ena sidan och hemmansägare i 

Harv, Back, Hamre och Kläpp å den andra. 
I april 1849 medgavs flyttning av två privilegierade stångjärnshärdar jämte nö

diga hamrar från Sörfors till ett på Gissjö bys ägor i Attmars sn, men utanför 

Ljungans nederbördsområde beläget vattenfall. Denna bruksanläggning fick nam
net Johannisfors. Därmed utdömdes en del av de gamla anordningarna vid Sörfors 

from smidessäsongen 1850.236 Sörfors bruk bestod vid 1800-talets mitt av en 
masugn, manufakturverk samt en knipp- och två spikhamrar. Vid Gryttjen fanns 
sex stångjärnshärdar och fyra hamrar. År 1864 flyttades en stångjärnshammare 
från Johannisfors till Sörfors.238 Ungefär samtidigt bildades Sörfors Aktiebolag 
(Nyberg 1950, s 275). 

Masugnarna blåstes i allmänhet under våren, då vattenföringen var hög. Ibland 

nyttjades även den s k höstfloden. Vid Sörfors hade det hänt, att man haft tre blås-

ningsperioder samma år. Driften vid bruket måste ibland inställas helt p g a vat

tenbrist. Detta hände t ex år 1854 (jfr Arpi 1962, s 290 ff). Anledningen härtill var 

att Sörforsåns nederbördsområde var för litet. Se tabell 26. 
Åren 1867—1875 pågick en process mellan Sörfors, Fjolsta, Hamre, Backe, 

Kläpps, Skedviks och Harvs byamän å ena sidan och Sörfors bruksägare å den 
andra om ersättning för "minskning av de till våra hemman hörande jordområde-

Tab. 26. Järnbrukens nederbördsområden och uppströmsliggande sjöarealer (Efter Arpi 1962, s 
290). 

Gryttjen 145 km2 9 % sjö 

Sörfors 325 " 8 " 

Torpshammar 4.321" 11" " 

Nedansjöprojektet 11.865 " 7 " " 

Matfors 12.031 " 7 " 

235 Lösa papper på Merlo och Backman 1851. 
236 Nyberg 1950, s 276 och Backman 1851. 
238 Norberg 1960, tabell 6. 
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na, ävensom minskad gröda å en del jord" p g a dämning av sjön Vikarn. I pro

cessen yrkades bl a, att bruksägaren skulle förpliktas att ta bort den s k Masugns-
och stångjärnshammardammen, vilken var den översta av tre befintliga dammar, 
belägen närmast sjön Vikarn. Denna damm låg ungefär 3 m högre än den närmast 
nedströms belägna. Under rättegången framkom att dammbyggnaderna tidigare 
hade godkänts av byamännen bl a åren 1766, 1767, 1843 och 1858 (Mo). Bruket 
hade privilegier på dammar tvärs över hela vattendraget både vid Sörfors och 
Gryttjen. Dammen för Gryttjensjön var 30 m lång, och försedd med fyra grund
luckor och 5 m bred öppning. Dammen var åtta varv hög. En av orsakerna till 
processen var att Sörfors bruksägare länge hade försökt utestänga trävaruhand-

larna från flottning i Sörforsån. Dels ville bruksägaren själv behärska flottningen 
och virket, dels — och det var kanske det viktigaste — måste han se till att man 

sparade på vattnet under flottningstiden till nytta för smidesproduktionen (Cassel-
li 1959). 

Sörfors bruk gick vid slutet av 1870-talet över till den s k Lancashiremetoden. 
Tillverkningen skedde i två härdar med "smältstycken" som mellanprodukt. 
Processen sparade kol och ansågs ge en bättre produkt samt högre produktion än 
det sedan omkring år 1860 använda franche-comté-smidet, vilken metod i sin tur 
hade efterträtt "tysksmidet" (jfr Arpi 1962, s 290 ff). 

Det nya förädlingsverket vid Sörfors stod klart år 1877. Det låg strax ned

ströms den nyligen uppförda hyttan och alldeles intill sjön Marmen. Det bestod av 
fem stycken lancashirehärdar, hammare, smältstyckesvalsverk med sax, finvals
verk och ett annat valsverk, allt under samma tak. Drivkraften erhölls från den 
200 m långa kanal, som år 1873 hade grävts till hyttan. Sektionsarean var så stor, 
att vattenframrinningen räckte även för att driva valsverket. År 1888 utnyttjades 
sex vattenhjul om tillsammans 210 hkr. Tillverkningen vid anläggningarna bestod 
i huvudsak av sömjärn och tråd.943 Stångjärnstillverkningen vid Gryttjen-

Långskog nedlades år 1877.944 

Genom KB:s utslag den 31 december 1885 hade de flottande i Sörforsån ålagts 
att inlösa de tidigare anlagda flottledsbyggnaderna i vattendraget med undantag 

för dammen vid Gryttjen, vilken även i fortsättningen skulle tillhöra Sörfors Ak
tiebolag. Vid Gryttjen hade man grävt en kanal till vänster om sjöns naturliga ut
lopp, genom vilken driftvatten tillfördes anläggningarna. Över detta grävda utlopp 
hade bruksägaren byggt en regleringsdamm. Den tillåtna dämningen av Gryttjen 
uppgick till ungefär 4 m.945 

Anledningen till att Sörfors bruk överlevde längre än de andra järnbruken inom 

nederbördsområdet hade varit att man haft ett relativt modernt valsverk som 

drivits i större skala. I februari 1889 såldes Sörfors järnbruk emellertid till Aston, 
Jacob & Abbot för 550.000 kr inklusive "20.000 tunnland sparad skog". På 
bruksplatsen skulle man bygga en större fabrik för tillverkning av stål och såg

943 Norberg 1960, s 58. 
944 Arpi 1962, s 275. 
945 Sörforsåns flottningsförening (Mo). 
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blad. Köparen gick emellertid i konkurs år 1890 innan planerna hunnit förverkli
gas (Flodén 1959, s 191 ff). 

Enligt Sundsvalls-Posten den 11 november 1884 hade firman Aston, Jacob & Abbot köpt Matfor-
sverken och hade "redan nu en betydande verksamhet" (Lignell 1965, s 614). Köparna hade planer 
på att "tillgodogöra sig den betydande drivkraft som Matforsen utvecklar till drivande av ett större 
verk för tillverkning av material för järnvägsvagnar, avsedda att drivas med elektricitet". Man av
såg dessutom att bygga en fabrik för tillverkning av järn- och stålarbeten samt på att elektrifiera 
Sundsvall och hela sågverksdistriktet. Tyvärr hade tekniken emellertid ännu ej hunnit så långt, att 
projekten kunde realiseras. Engelsmännen startade emellertid Matfors Elektriska Aktiebolag och 
konstituerade Matfors Aktiebolag. Våren 1885 brann såghusen ned, i vilka firman hade inrymt trä-
bearbetningsmaskiner, trådöverdragningsmaskiner samt andra sådana "för tillverkning av elektris
ka maskiner". Allt detta förstördes tillsammans med ett antal arbetarebostäder (Flodén 1959, s 182 
ff). 

År 1888 tillverkades trots allt 3.401 kg gjutgods vid en samma år hos Kungl Kommerskollegium 
anmäld anläggning vid Matfors för drivande av mekanisk verkstad, gjuteri och smidesrörelse, ägd 
av Aston, Jacob & Abbot. Hela rörelsen nedlades emellertid så gott som omedelbart.946 Företaget 
övertogs av Sundsvalls Enskilda Bank och ombildades år 1892 till Tuna Fabriks Aktiebolag med 
ändamål att i fortsättningen driva träförädling (Flodén 1959, s 191 ff). 

3.4.3 Torpshammar (figur 57) 

Strax efter det att tillstånd hade givits till anläggning av järnbruket i Torps sn för

v ä r v a d e s  r ä t t i g h e t e r n a  a v  ä g a r e n  t i l l  G r a n i n g e  b r u k  ( H e d l u n d  1 9 3 5 ) .  F r o m  å r  
1804 bestod bruket av en stångjärnshammare med två härdar, en knipphammare, 

två spikhammare och en ässja (Hedlund 1935, s 34 ff). År 1806 fanns 11 smeder 
och sammanlagt 70 personer bodde vid bruket. 

1825 års riksdag slopade all utförseltull för den landväga gränshandeln (Wick-
man 1962), vilket blev till fordel både för järnbruket i Torps sn och för Sörfors-

anläggningarna, vilka till stor del var inriktade på försäljning av sina produkter till 
Norge. 

Ägaren till järnbruket vid Gimån, numera kallat Torpshammars bruk, fick i 

mars 1831 privilegium238 på ett "Järn-Manufakturverk, bestående af trenne stock

ar med tvänne hamrar vid hvarje stock jämte nödiga eldstäder". När anläggning
arna besiktigades samma år noterades, att det låg ett nästan färdigbyggt manu

fakturverk på Kvarnholmen. Det var beläget intill en mindre älvgren och den s k 
Salighetsholmen — och låg således vid en annan gren än stångjärnssmedjan. Man 
hade nyligen byggt en 26 m lång damm, som sträckte sig i ostvästlig riktning över 
en del av vattendraget. I västra änden på dammen hade en 20 m lång sidoarm 
byggts uppströms åt "för att intaga vattnet i ett inlopp af 25 alnars bredd emellan 

den yttersta norra ändan af samma sidoarm och Kvarnholmen, så att den vestra 

och djupaste grenen eller kungsådran i Gimelfven löper fritt och obehindradt i en 

bredd av 46 alnar".239 

238 Norberg 1960, tabell 6. 
239 Torps tingslag. Extra förrättn 1904-1906. Medelp västra domsaga. A I b:6. 
946 Ryding 1892, s 23 och Lamm 1944, s 461. 
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Fig. 57. Karta över Torpshammars bruk vid 1800-talets mitt. Efter en fotokopia på en 
"planritning" förvarad på Tekniska museet. 

Vid bruket fanns vid 1840-talets början tre hammare och sex härdar. En fjärde, 
tillståndsgiven, med två härdar hade ännu ej byggts. Dessutom hade uppförts en 
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stålugn för manufakturtillverkning. Vid en syn år 1846 omnämnes, att nedanför 
gamla Gimbron låg många for brukets drift uppförda byggnader med dammar 

och fästen.240 Enligt Werner (1853) idkades "både stångjern- och Manufaktursmi-

de samt Stålbränning" vid bruket. 

Hjulhuset, där kraften producerades för stålugnen innehöll ett vattenhjul. En 

damm hade byggts i Gimån av grovt timmer, innanför vilket man fyllt med sten. 
Dammen var försedd med en lucka (Lamm 1944, s 449). Hammarrännan var 52 
m lång.241 Bruksdammen var försedd med två stycken dammluckor. Hammar
dammen hade en längd av 24 m och sträckte sig endast ut över en del av älvgre
nen. Även denna damm var timrad och stenfylld. Den var försedd med sju damm
luckor.242 

En stor del av byggnationerna vid Torpshammar brann ned år 1859. Ägaren243 

lät återuppföra anläggningarna. År 1864 tillbyggdes järnboden. Då hade kvarnar

na på Kvarnholmen fått ge plats för manufaktursmedjan. I maj 1870 revs smed

jan och kolhuset till förmån för en planerad trämassefabrik (Lamm 1944, s 449). 
Bruket övertogs år 1875 av det då nybildade Torpshammars Aktiebolag,244 varef
ter järnhanteringen lades ned i september 1884 (Ryding 1887, s 24). 

3.4.4 Matfors 

I augusti 1832 hölls bergmästareundersökning nedströms sågverket vid Matfor

sen med anledning av att Dickson & Comp begärt att få uppföra en stångjärns

hammare där. Driftvatten till hammarsmedjan skulle tas ut med hjälp av en till
byggnad från den ena sågrännan. 5,4 m fallhöjd skulle utnyttjas räknat från såg-
rännans botten. Kungl Maj:t gav sitt tillstånd till brukets anläggning den 30 mars 
1833.245 

Smedjan vid Matforsen blev färdigställd år 1835, brann ned året efter men åter-

uppfördes omedelbart (Åslund 1860). Sedan 1836 drevs vallonsmide vid bruket, 

men år 1839 övergick man till tysksmide, som bibehölls till 1843, då det lades ned. 

I januari 1840 erhölls privlielgium på ett manufakturverk.238 

Enligt Daniel Åslund (1860) inrymde smedjan fyra stångjärnshärdar med fyra 
hammare, två knipphammare och två spikhammare. Blåsmaskinen bestod av 
"två liggande, dubbelverkande kuber" och drevs av vattenkraft. 

238 Norberg 1960, tabell 6. 
240 Nyberg 1950, s 344 ff och Naeslund 1856. 
241 Enligt en annan uppgift var hammarrännan endast 5 m lång. 
242 Lamm 1944, s 449. Det är ovisst om uppgifterna avser tiden före eller efter år 1859. 
243 Den 8 september 1851 sålde greven N S G d Erizzo sin hälft i Torpshammars bruk till F L 

Gyllenhaal för 60.000 rdr rmt. Större delen av egendomen hade Erizzo köpt den 31 maj 1851 av 
greveparet M A Levenhaupt. Gyllenhaal sålde i sin tur den 5 oktober 1858 1/4 i Torpshammars 
bruk "med lägenheter och inrättningar" till P A Wessblad för 30.000 rdr rmt. Den sistnämdne 
överförde köpet på C F Huss för samma köpeskilling247. 

244 Nyberg 1950, s 348. Enligt en annan uppgift såldes marken till bolaget redan den 7 september 
1874231. 

245 Norberg 1960, s 74 ff. 
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Alla verkstäderna, två materialbyggnader, tre arbetarebostäder och en ladu
gård lades i aska i mars 1865 (Lignell 1965, s 614). Smedjan brann ned år 1881 
utan att återuppföras. Stångjärnsproduktionen lades ned år 1879 (jfr Arpi 1962, s 

275). 
Järnbruken konkurrerade länge med skogsindustrin om virkestillgångarna. I 

samband med 1832 års bergmästareundersökning vid Matfors hade konstaterats, 

att den för kolning i trakten disponibla skogsarealen höll drygt 79.800 tunnland 
duglig skog. Hälften därav borde emellertid betraktas som icke åtkomlig, emedan 
den erfordrades för jordägarna själva. Återstående 39.900 tunnland skulle vid 
150 års omloppstid ändå ge 5.939 läster kol. I augusti träffades överenskommelse 
om kolleveranser ända från Haverö. Sockenborna där lovade att tillhandahålla 
sågtimmer och kolved "på de vanliga och lämpliga platserna" efter vattendra

gen.245 

I juni 1836 träffades en överenskommelse mellan Sörfors bruks ägare och 

Dickson & Comp rörande köpekolsrätten. Parterna förband sig vid 1.000 rdr vite 
att låta Matfors få ensamrätt att köpa kol i Tuna och Stöde socknar samt att Sör
fors skulle ha motsvarande ensamrätt inom Attmars sn (Nyberg 1950, s 271 ff). 

För framställning av ett ton stångjärn åtgick omkring år 1850 ungefär 2,5 ton 
järnmalm och 4,5 ton träkol (= 300 hl). Vid Matfors förbrukades årligen 40.000 
till 100.000 hl kol. En tredjedel härav erhölls i början av 1850-talet av skogskol — 
i huvudsak från avverkningsavfall. Resten av kolbehovet täcktes genom kolning 
av bakar och ribb från den stora vattensågen vid forsen.246 Stora vedmängder åt
gick. För produktion av 100.000 hl skogskol erfordrades att man tog i anspråk 
hela årstillväxten på ca 4.000 har produktiv skogsmark. 

Järnbrukens ägare hade efter hand lagt sig till med skogsskiften för att minska 
sitt beroende av utomstående träkolsleverantörer. 

Från år 1857 klarade Matfors bruk sitt kolbehov helt genom kolning av såg
verksavfall från den egna sågen. Vissa år såldes dessutom avsevärda kvantiteter 
kol till Sörfors bruk.248 Enligt Åslund (1860) kolades årligen ca 3.000 stigar kol 

vid bruket. 
Utvecklingen gick därhän, att det under 1860-talet blev svårt att få köpare till 

all den träkol som tillverkades av sågverkens avfall. En stor mängd sådant måste 

således brännas upp till ingen nytta.249 Vid denna tid utgjorde utbytet av sågat vir
ke endast ca hälften av sågtimrets volym. Ägarna till Skönviks ångsåg träffade en 
preliminär överenskommelse, innebärande, att allt kol som de skulle kunna levere
ra, skulle gå till ett blivande storjärnverk vid Galtström. Då detta projekt ej kom 

till utförande, startade Skönviks bolag den egna projektering, som resulterade i 
den aldrig färdigställda Nedansjö-anläggningen (Arpi 1962, s 284). Se därom i 

nästa kapitel. 

245 Norberg 1960, s 74 ff. 
246 Arpi 1962, s 266, 272 och 293 ff. 
248 Jfr Arpi 1955, s 257 ff. 
249 Kommittérade för länets deltagande i allmänna konst-och industriutställningen 1897, s 

106 f. 
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3.4.5 Några mindre anläggningar 

År 1804 gavs privilegier för ett manufakturverk vid Stångån i Njurunda sn. Till

ståndet utnyttjades aldrig.233 

En handlande byggde en spiksmedja vid Täljeån i Borgsjö sn. Eftersom detta 
skedde utan lagligt tillstånd belades anläggningen "med arrest" i februari 1804. 

Ägaren sökte omedelbart tillstånd och fick den 16 december 1805 privilegier på 

"Tälje manufakturverk" med en knipp- och en spikhammare jämte ässja. Som 
drivkraft utnyttjades en fallhöjd i Täljeån om knappt 1 m.233 

En bonde fick under det följande året privilegier på "Bergoms manufaktur
verk". Anläggningen byggdes troligen vid Bergomsbäcken, vilken rinner söderut 
från Långsjön till Marmen, men raserades i varje fall före år 1850 (Norberg 
1960). 

Den 30 december 1845 gavs tillstånd till anläggandet av två mindre manufak-

turhamrar med två ässjor för tillverkning av smide vid Hjältansbäcken i Torps 
sn.199 

Jansbo Manufakturverk, anlagt på Gösunda bys ägor i Torps sn för liesmide, 
lades ned vid mitten av 1860-talet.238 Smedjan vid Näsets järnfaktori vid Täljeån i 
Borgsjö sn brann ned år 1872 och återuppfördes aldrig (Norberg 1906, s 87 ff). 

3.5 Övrig industri 

3.5.1 Direktdrivna verk och inrättningar 

3.5.1.1 MJÖLKVARNAR 

År 1819 upprättades förteckningar över mjölkvarnarna i Västernorrlands län. Se 

tabell 27 och bilaga 6. Med hjälp av dessa och övriga tillgängliga uppgifter — bl a 

en genomgång av äldre kartmaterial, utförd av en tjänsteman på lantmäteriet i 
Härnösand för min räkning — har det varit möjligt att åtminstone i grova drag, ar

beta fram en karta över kvarnarnas belägenhet inom Medelpadsdelen av Ljung
ans nederbördsområde under 1800-talets förra del. Se figur 58.1 allt väsentligt är 
kvarnarna korrekt inplacerade på kartan. I ett fåtal fall har jag tvingats att göra 
markeringar rörande kända anläggningar på basis av mer eller mindre lösa an
taganden beträffande belägenheten. 

När det gäller vattendragen inom Jämtland är detalj uppgifterna fåtaliga. 

3.5.1.1.1 S kvaltkvarnar (husbehovskvarnar) 

De flesta kvarnar, utom de i början av 1800-talet nymodiga tullmjölkvarnarna, 
synes ha varit av den urgamla skvaltkvarntypen. Se figur 24. Burman noterade år 

199 Kronofogden i Medelp fögderi. Näringar allmänt. 1746—1853. G XVIII : 1 (HLA). 
233 Norberg 1960, s 87 ff. 
238 Norberg 1960, tabell 6. 
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Tab. 27. Befintliga tull- och husbehovskvarnar i vissa socknar inom Västernorrlands och 
Jämtlands län omkring år 1820.201 Se även bilaga 6. 

Socken Antal 
Tullmjöl- Husbehovs
kvarnar kvarnar 

Västernorrlands län 
Njurunda 3 48 
Tuna 93 
At tm ar 82 
Stöde 107 
Torp 147 
Borgsjö 1 81 
Haverö 23 
Selånger 68 

Antal 
kvarnar 

Jämtlands län 
Rätan 21 
Klövsjö 24 
Lockne 24 
Bodsjö 20 
Bräcke 8 
Sundsjö 16 
Revsund 14 
Håsjö 9 
Hällesjö 13 

1802 att överfallskvarnar då hade börjat komma i bruk, åtminstone i Indal. 
Ofta låg flera skvaltkvarnar i en och samma byggnad. År 1830 uppfördes såle

des en husbehovskvarn i Kruthornsströmmen, Borgsjö sn, i vilken anläggning det 

fanns "fyra stycken serskildta squaltequarnsrum" med sex stycken lottägare i var

je — således tillsammans 24 lotter.250 

Det är av betydelse att studera uppgifterna om drifttider vid de i bilaga 6 redo

visade kvarnarna. De flesta synes ha gått vår och höst. Några drevs ej mer än 14 
dagar under våren, medan andra kunde gå större delen av året. Enligt Lindgren 
(1970, s 75) var oktober tröskningsmånad i Haverö sn. Det gällde enligt honom 
att få säden färdig för målning innan skvaltkvarnarna "frös fast" i åar och bäckar. 

År 1827 noterades att de flesta kvarnarna i Jämtlands län var anlagda under 
1500- och 1600-talen och gick med ett stenpar för underfall. Kvarnarna låg som 

regel i bäckar, där vattnet endast räckte för några få veckors drift, varför kvarnar

nas ägare vanligen måste anlita större kvarnar för en del av husbehovsmalningen. 
Kvarnar belägna i större vattendrag kunde mala 2—3 t:r korn per dygn. Bäck
kvarnar med lägre vattentillgång presterade 1/2—1 tunnas målning per dygn. Man 

201 3. provinskont. konvolut 128:1 (KK) och Vn landskontor. Handl ang såg- och mjölkvarnar i 
Vn län. G IX: 1 (HLA). 

250 Osorterade papper från huvudkontoret (KN, Lj). 
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Fig. 58. Kvarnar inom Medelpads-delen av Ljungans nederbördsområde under 1800-
talets första del. Inom Holms sn fanns ytterligare 15 kvarnar, som ej kunnat lokaliseras. 
Siffrorna anger antalet kvarnar inom bäckavsnitt där kvarnarna låg så tätt att förekom
sten ej kan redovisas på annat sätt (Efter ett stort antal källor). 

Fig. 58. Flour-mills in the Medelpad part of the Ljungan catchment area during the first 
half of the 19th century. In the parish of Holm, there were a further 15 mills which it has 
not been possible to locate. The figures give the numbers of mills in sections of the streams 
where the mills were so close together that the occurrence cannot be shown in any other 
way. 

ansåg det vara dyrbart att ha kvarnar i större vattendrag, där starka dammbygg
nader erfordrades för att de skulle motstå häftiga flöden201 under vår och höst. Ut
nyttjandet av vattnet i de minsta bäckarna krävde å andra sidan sett samordning 
mellan ägarna till olika vattendrivna verk om driftvattnet.251 

Kvarnar och kvarnställen eller angivna delar i sådana ingick i köpet enligt de 

flesta köpehandlingar rörande hemman och torpställen vid denna tid. Kvarnar 

och kvarnställen såldes även som fristående egendom. Vid laga skifte lades stort 
arbete ned på utsättning av samfällda områden for kvarnar och andra verk vid de 
rinnande vattendragen. I andra fall avsattes smärre markområden, vanligen några 
få meter i fyrkant, för varje speciell gårds eller torps kvarn. Även vägfrågorna för 
åtkomsten av kvarnplatserna utgjorde betydelsefulla frågor. 

201 3. provinskont. konvolut 128:1 (KK) och Vn landskontro. Handl ang såg- och mjölkvarnar i 
Vn län. G IX :1 (HLA). 

251 Som exempel kan nämnas följande noteringar från lagaskiftesförrättningen inom Boda och 
Lillboda byar i Torps sn åren 1839—1840. En bonde hade ett tröskverk och "nödig spardam" vid 
Östbackbäcken, och vid denna ville andra personer nu bygga både tröskverk, kvarnar och en såg. 
De nytillkomna intressenterna i ån försäkrade, att vattenbesparing låg i allas gemensamma in
tresse. Vid begagnandet av kvarnvattnet skulle man ställa så, att alla malde på en gång. 

Den 19 oktober 1840 hölls syn och värdering av den skada, som bönder i Rätan hade drabbats 
av vid sina såg- och mjölkvarnar p g a att bönder i Kvarnsjö, längre uppströms i Kvarnån, hade 
uppfört en damm över vattendraget253. 

250 Osorterade papper från huvudkontoret (KN, Lj). 
253 Berg tingslag. Urtima ting, syner m m. Förteckn 28/1939 (ÖLA). 
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I samband med statens strömrensningar på 1820-talet revs flera kvarnar i 
huvudälven.254 Även i Gimån — eller kanske speciellt i Gimån — komplicerades el

ler omöjliggjordes kvarndriften för flera byar i samband med anläggandet av de 
många dammar och rännor som byggdes där för flottningens behov. Sefigur 59. 

I Herrevadsströmmen fanns således år 1868 på vänster sida i vattendraget en gammal husbehovs
kvarn tillhörig Ösjö byamän. En ränna hade anlagts av de flottande över vägen till kvarnen, så att 
man ej längre kunde ta sig dit. Kvarnen var emellertid alldeles förfallen och obrukbar. Skuruns bya
män anmälde, att deras kvarn hade tagit skada av en för flottningen uppförd dammbyggnad, p g a 
att vattenhjulen genom uppdämning kom att stå i bakvatten.256 

Det låg kvarnar i den vänstra älvgrenen nedströms Nedre Bodsjön — i den gren där dammen och 
flottningsrännan låg. Mälgåsens byamän klagade år 1868 över att vattenföringen minskat, och 
hävdade att öppningen i flottningsdammen uppe i Grötingsån ej släppte igenom nog mycket vatten 
för kvarnarnas drift. Backens, Mälgåsens och Östgårdens byamän hade för länge sedan köpt ett 
kvarnställe, beläget nedströms Mälgåsens kvarn i Grötingsån. Detta kvarnställe hade förstörts ge
nom tillkomsten av rännbyggnaden i ån (Mo).256 

Folk från Hucksjöåsen hävdade år 1868 att Skönviks bolag hade förstört byamännens kvarn i 
Rotselsforsen genom flottning redan i början av 1850-talet.256 En bonde från samma by anmälde år 
1878, att han för länge sedan fått ett kvarnställe förstört i samband med tillkomsten av den äldre 
dammen i Rotselsforsen.193 

År 1871 hade de flottande löst in Nordanede-böndernas kvarn med dammar i Rosendalsström
men för 1.000 rdr rmt.257 Anläggningen hade blivit värdelös sedan Gimån byggts ut som flottled. 
En kvarn i Körbergsforsen hade rivits ut två år tidigare. 

Flottledsrensningarna i bivattendragen gick i många fall speciellt hårt ut över 
kvarnarna. Det finns dock exempel på att avtal träffades parterna emellan, in
nebärande att kvarnar skulle bibehållas även efter utbyggnaden.258 Utöver med de 

114 Strömrensningskommittén. Vol A:08, s 149 ff (RA). 
193 Lådorna A nr 1 — 13, B nr 1—5, Gimån (Mo, fl). 
194 Handlingar rörande Indals älv, Ljungans och Gimåns flottleder. Svartviks Aktiebolag (Mo, 

fl); Låda Gimån, regleringar A 2 (Mo, fl). 
254 År 1821 konstaterades, att man måste riva ut en kvarndamm vid Borgsjöns utlopp samt yt

terligare en, som var byggd över kungsådran i Hermansbodaforsen från höger strand och ut till en 
holme i älven. I "Parteboda-qvisslan" fanns några kvarnar med tre par stenar. Kvarnarna där mås
te flyttas nedströms åt och förses med en vattenränna, placerad längs stranden.114 

Före strömrensningen hade det stått tre husbehovskvarnar i ett hus med mellanvägg på Matfor
sens högra sida. Dessa anläggningar blev utan vatten i samband med rensningarna, varför de måste 
rivas. Efter laga skifte år 1832 byggdes sex husbehovskvarnar och en skäkt på ett ställe, där två 
kvarnar hade blivit "utagerade redan år 1778"255. 

255 Tuna tingslag. Extra förrättn 1900—1903. Medelp västra domsaga A I b:3. 
256 Prot vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom Refsunds tingslag 1865—1869. A 

111:4 (ÖLA). 
257 Låda G 1, Gimån (Mo, fl). 
258 1 ett avtal rörande flottbargörandet av övre Gimån erhöll Våle byamän år 1848 försäkringar 

om, att deras vid Vålesån belägna kvarn ej skulle skadas. Detsamma gällde Skuruns bys kvarn i 
Herrevadsströmmen.194 

259 Omkring år 1845, då en kvarnplats undantogs vid Rosendalsströmmen, hade två personer 
byggt en husbehovskvarn mellan det mitt i strömmen belägna ålfisket, och höger strand. För att 
leda in vatten till kvarnen byggde man en dammarm, som sträckte sig långt upp i strömmen och tog 
in 2/3 av åns bredd. Det säger sig självt, att ålfiskets ägare protesterade.260 

Hassela byamän hade utan tillstånd byggt en husbehovskvarn i Hasselbäcken. De ålades i sep
tember 1849 att reparera den norra dammen "så framt de åstunda" att behålla kvarnen. Reparatio
nen skulle samtidigt bli till nytta för det ålfiske som för tillfället besiktigades.261 

260 Häradssyn efter Gimån den 23 september 1857 (KN, Lj) och mapp 459 (KN, Lj). 
261 Tuna länsmansdistr. F V : 1 (HLA). 
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Fig. 59. Diverse byggnader i Gimån redovisade på 1849 års kartserie (efter af Bjerkén). På 
den mittersta, övre bilden, återfinns Gimdalens sikfiske vid inflödet i Idsjön. 

flottande förekom konflikter mellan kvarnägare och ålhusinnehavare om vatten

dragens utnyttjande.259 

Kvarnar såldes i vissa fall till köpare, vilka ville utnyttja vatten och fallhöjd 

for andra ändamål än kvarndrift och flottning. I september 1863 arrenderade såle-
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des Fjolsta, Sjövik, Harv, Kläpp och Hamre bort sina husbehovskvarnar och vat

tenfall i Täljeslättsån till Sörfors bruk för 328 rdr 78 öre rmt per år (Mo). 

Det var ännu vid 1800-talets mitt gott om skvaltkvarnar i bäckar och åar nere i 
jordbruksbygderna. Kvarnar hade alltid varit sällsynta i de föga spannmålsprodu-
cerande skogsbygderna i Jämtlands län uppströms Åsarna. 

Småkvarnar omtalas allt mera sällan i syneprotokollen för biflottlederna efter
hand som 1800-talet gick mot sitt slut. Nedläggningen är endast undantagsvis 
dokumenterad. När det gäller de minsta bäckarna, som ej flottades, är den 
praktiskt taget helt döljd i dunkel. Rester av de sista anläggningarna fanns kvar 

ända in på 1970-talet. Det har ej varit möjligt att upprätta en karta över alla de 

kvarnar, som fanns inom Ljungans nederbördsområde under 1800-talets senare 
del. En sådan skulle bli av sämre kvalitet än figur 58. 

3.5.1.1.2 Tullmjölkvarnar 

Den ökade tillgången på arbetstillfällen inom skogsnäringen minskade motivatio

nen för de små och uråldriga husbehovskvarnarna, vilka dessutom ofta som nyss 

sagts — stod i vägen för flottningen. I stället byggdes för tiden moderna legokvar-

nar — tullmjölkvarnar — utrustade med upp till tre par stenar, finsikt m m och som 
sköttes av särskilda mjölnare. 

Werner skrev år 1853 om Torps sn, att de fyra där befintliga tullmjölkvarnarna — Johannisberg, 
Getterà, Gimeå och Torpshammar — alltid hade 

"full sysselsättning, ehuru alla åar och bäckar äro fullbyggda af husbehof eller så kallade Sqvalt-
qvarnar. Allmogen hade börjat inse, att den tidsförlust, som drabbar dem vid skötseln af Sqvalt-
qvarnen är vida dyrbarare än den ringa tull, han erlägger åt tullqvarnar för förmalningen af sitt 
spannmålsbehof". 

Eftersom tillstånd erfordrades för anläggning av tullkvarnar, är det lätt att följa 
upp tillkomsten av desamma. Se bilaga 7, figur 60 och tabell 28. 

När en tullmjölkvarn skulle anläggas krävdes först och främst att den blivande 
innehavaren ägde eller på annat sätt förfogade över kvarnställe och erforderlig 
vattenkraft. Vid häradssyn redogjordes därefter för den blivande (ofta redan mer 

eller mindre färdigbyggda) anläggningens konstruktion med dammar, vattenhjul 

och antal kvarnstenar. Se tabell 29. Man diskuterade vattentillgången och under 

vilka perioder av året kvarnen skulle kunna hållas i gång. Kvarnställets ägare 

måste kunna styrka, att folk från kringliggande byar skulle komma att låta mala 
sin spannmål på den nya kvarnen och vilka kvaniteter det skulle röra sig om. Slut
ligen redogjordes för det i trakten befintliga kvarnbeståndet för att behovet av den 
nya kvarnen skulle kunna klarläggas. "Mäldelaget", dvs den mängd spannmål 
som bygdens folk lovat mala på den nya kvarnen, uppgick oftast till 150 à 350 t:r 
per år. Kvarnarnas kapacitet uppgick till mellan två och fem, dock vanligen tre 

tunnor spannmål per dygn och stenpar. 

Fig. 60. Tullmjölkvarnar inom Ljungans nederbördsområde under 1800-talet. SifTerteck-
ningarna hänvisar till bilaga 7. 

Fig. 60. Bigger flour-mills in the Ljungan catchment area during the 19th century. The 
figures refer to Appendix 7. 
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Tab. 28. Tullmjölkvarnar i Medelpad, skattlagda under 1800-talets första hälft. (Diverse källor) 

Kvarn och socken Anlagd efter Skatt- Skatt 
resolution lägg- Ri ig Korn 
den ningsår Hinnor Kappar Tunnor Kappar 

Borgsjö 1815 
Mariefors (Nju runda) 14/9 1821 1822 - 16 2 23 

1826 IT - 2 23 
Stångeå " 22/11 1824 1827 - 4 1 30y 

1829 - 4 1 28 
" « 1830 - 4 1 30|-
Gimeå (Torp) 27/12 1834 1840 - 12 2 -

Torpshammar (Torp) 17/9 1840 - 5 - 30 
Johannisberg (Torp) 31/12 1836 1840 - 4 - 28y 
Gimeå 1842 - 18 4 6 
Torpshammar 1842 - 5r 3 6 11/32 
Johannisberg 1842 - 8 2 4 3/4 
Torpshammar 1844 1 16 4 3 
Näset (Borgsjö) 1844 - 5 1 5 1/8 
Gimeå 1845 - 15 5 21 2/3 
Gimeå 1845 - 18 4 6 
Näset 1845 - 5 1 5 
Östanå (Stöde) 1847 - 2 1 7 
Stångeå 1847 - 2 2 2 j  
Johannisberg 1847 - 4 1 4 
Östanå 1848 - 6 1 1 
Erikslund (Borgsjö) 11/3 1839 

Enligt en kungl förordning den 30 december 1863 skulle i fortsättningen vem 
som helst, som ägde lägenhet därtill, få anlägga och driva kvarnar för eget behov 
eller annans betjänande (Wik 1950). Order gavs därför om att "grundräntan å alla 
särskildt skattlagda mjöl- och sågkvarnar inom Västernorrlands län afskrifvas ur 
jordeboken från och med 1864".262 De skriftliga källorna rörande kvarnar hand
lar därför i fortsättningen i huvudsak om dammar, vilka hindrade flottningen eller 
medförde uppdämning å jordbruksmark. 

Det väsentligaste vid anläggandet av en kvarn var, bortsett från mäldelaget, till

gång till ett kvarnställe med en lagom och under året uthållig vattenföring samt er

forderlig fallhöjd. Problemen var därvidlag helt annorlunda vid de kvarnar som 
anlades i huvudvattendragen än vid motsvarande anläggningar i bäckar och åar 

med dessas mera begränsade vattenföringar. 
I huvudälven kunde normalt endast mycket små fallhöjder utnyttjas. Eftersom 

vattenhjulen var fasta, men vattenstånden kunde variera med ett par meter, kunde 
anläggningarna endast undantagsvis utnyttjas vid de högsta och lägsta vattenfö-
ringarna. Hur problemen kunde bemästras under lågvattenperioder framgår av 
följande skildring gällande Johannisbergs kvarn i Torps sn. Denna hade byggts om 

under 1850-talet och därvid fått sin vattenföring tryggad via den nya flottnings-

262 Handling nr H 60 b:7. Hammarforsens kraft AB. Fastighetsarkivet. 
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rännan — "Hångsta kanal". Dessförinnan hade man haft en äldre kvarn längre 
nedströms i älven. Vid den sistnämnda hade det varit vanligt, att man under vat
tenfattiga år uppförde en damm snett ut i älven från kvarnen räknat. Dammen 
sträcktes till mitten av älven, eller något längre. Med hjälp av denna anordning 
samlades vatten, så att kvarnen kunde hållas i gång. Vid den motsatta stranden 
hade Öh byamän haft en gammal husbehovsmjölkvarn, där hade man byggt en 
stenkista snett uppströms älven nästan helt över densamma.263 Den sistnämnda 
syns mycket tydligt på den målning från Hussborgs herrgård, som återgivits på 
figur 45. 

Efter den nya kvarnens tillkomst gjorde man under vintermånaderna upp
dämningar på forsnacken vid Johannisberg för att få in vatten i Hångsta kanal 
och således erhålla erforderligt driftvatten till "nuvarande Johannisbergs övre 
kvarn". Som stöd för fördämningen hade man nyttjat en fyrkantig timmerkista, 
vilken f ö fanns kvar ännu i början av 1900-talet. Sådan dämning hade ägt rum re
dan före år 1867.263 

Vid anläggandet av Gimeå kvarn nedströms Revsundssjön begärde sökanden 
år 1860, att vid den nya kvarnen få ta in 1/3 av älvens vattenföring. 1/3 av vattnet 
erfordrades dessutom för drift av en husbehovskvarn vid motsatt strand. Gimeå-
kvarnens ägare ville därutöver ha rätt att stänga även mittfåran vintertid. Eftersom 
ingen hade något att invända, bestämdes att mittfåran skulle få hållas stängd mel
lan 1 november och följande års vårflod. Husbehovskvarnen stod som regel under 
vintern p g a vattenbrist. Man trodde, att den nya kvarnen skulle komma att stå 
av samma anledning under månaderna mars—april och därtill p g a "bakvatten" 
under månaderna maj—juni.264 

Trots åtgärder av nyssnämnda typer, var det vanligt att driften vintertid måste 
inskränkas till ett par stenar vid de större kvarnarna p g a ringa vattentillgång. 
Detta gällde t ex Strömnäs kvarn nedströms Hävern i Haverö sn.265 

Vid höga vattenföringar stod älvens kvarnar ofta p g a bakvatten, orsakat av 
den ringa fallhöjden. Detta gällde bl a Hallsta kvarn i Borgsjö sn (Mo, fl). 

De större kvarnarna i åar och bäckar utgjorde med sina ofta flera meter höga 
dammar totala vandringshinder för fisk. I princip skulle det finnas bottenluckor i 
varje större damm, vilka skulle medge fiskens passage. I många fall blev det emel
lertid så att bottenluckorna öppnades först i samband med att man stängde av 
vattentillförseln till kvarnen. I andra fall, som när det gällde kvarnen i Råvel-
strömmen, Fanbyån, höjdes dammen efter att ha raserats av ett flöde i början av 
1860-talet. Efter ombyggnaden fanns överhuvudtaget ingen bottenlucka i dam
men (Mo). 

Naturligtvis kom även tullmjölkvarnar i farozonen när flottningen skulle fram. 
Borgsjö tullkvarn, vid Ljungans utflöde ur Borgsjön, sägs ha skattlagts år 

18 1 5.266 Dammen måste tas bort i samband med statens strömrensningar år 

263 KN, Lj. 
264 Låda Gimån. Regleringar A 1 5—15 (Mo, fl). 
265 Jfr Nyman 26 augusti 1938. PM ang Haveröströmmen (LjR). 
266 Vn landskontor. Handl ang såg-och mjölkvarnar i Vn län. G IX: 1 (HLA). 
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1821. Kvarnen var då "efter folkets utlåtande af föga eller ingen nytta".114 År 
1850 talas om att den gamla kvarnplatsen åter hade bebyggts.267,268 

I början av 1860-talet byggdes en större kvarn vid vänster strand i Viiforsen.270 

Den stod mycket illa till för flottningen och därmed inleddes en nära 40-årig 
konflikt mellan kvarnens ägare och flottningsintresset. 

Gimeå tullkvarn låg vid höger strand, ca 170 m nedströms Revsundssjön. Äga
ren krävde år 1868 ersättning för att trädgrenar, rötter och annat skräp från vir
keshanteringen gick in i och skadade vattenhjulet. Hans kvarndamm utnyttjades 
även för flottningen och dammen föreslogs till ombyggnad på en sträcka av 30 m 
(Mo). År 1869 meddelades, att Skönviks bolag hade måst betala 1.000 rdr för att 
få nyttja dammen och för att få flotta virke genom kvarnrännan.256 

Smedjor fanns ofta uppförda i anslutning till tullmjölkvarnarna. Detta gällde åtminstone följande 
kvarnar: Erikslunds (1844), Hallsta (1855), Strömnäs (1859), Österströms (1874), Kruthorns
strömmen (1880), Stångån (1884), Bursforsen (1898), och Ede (1898). Årtalet inom parentes an
ger tiden för uppgiftens lämnande. 

3,5.1.13 Övriga "verk" 

I föregående avsnitt framskymtar då och då i redogörelsen uppgifter om att det 
ute vid vattendragen förutom kvarnar, sågar och fisken fanns bl a vattendrivna 
smedjor, tröskverk, linskäktar, slipverk och potatiskvarnar. Vid 1800-talets bör
jan drev t ex den korta Värstabäcken i Tuna sn förutom 19 stycken sk valtkvarnar 
och en kvarn med två par stenar, bl a såg, vadmalsstamp, frörenseri, smedja, gar
veri, spånhyvel och skäktverk. Som ytterligare exempel kan nämnas, att det vid 
Rännöån mellan Nedre och Övre Rännösjöarna i närheten av Matfors byggdes en 
loge år 1844.1 denna fanns en inbyggd tröskmaskin, driven av ett vattenhjul. Där 
fanns dessutom skäktverk, kvarn och ett siktverk. Från en luckförsedd damm 
leddes vatten till vattenhjulet.271 

Vid Stångån låg vid 1800-talets mitt förutom kvarnar, sågar, fisken och pap
persbruk, två smedjor, ett tegelbruk, två vadmalsstampar, två tröskar, en linham
mare och ett fargeri. 

Det var vanligt, att en och samma damm användes för flera verk. Vid Sörfors 
sträckte sig t ex en 22 m lång damm tvärs över ån, och denna nyttjades både för 
såg, kvarn och ålfiske.261 

Sakuppgifterna är mycket sällsynta när det gäller ej flottade vattendrag. I såda
na bör betingelserna för anordningarnas bevarande ha varit speciellt goda. Öster-

114 Strömrensningskommittén. Vol A:08, s 149 ff (RA). 
256 Prot vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom Refsunds tingslag 1865—1869 . A 

III.4 (ÖLA). 
261 Tuna länsmansdistr. F V:1 (HLA). 
267 Kronof i Medelp fögderi. Näringar allmänt 1755—1881. G XVIII:2 (HLA). 
268 Området hade sålts år 1844, då man talat om en kvarnvall och om en nyuppförd smedja.269 

269 Låda G3 2- (Mo, fl). 
270 Låda A 6-9 (Mo, fl). 
271 Bla sign Pson i "Per Mårtenssons logebyggnad". Tunabygden nr 11/1959. 
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strömsån får tjäna som exempel på byggnadernas beskaffenhet i en oflottad bäck. 
Där fanns år 1862 såg, tullkvarn, knippsmedja med hammare och fyra klensmi
deshärdar samt ett antal husbehovskvarnar på en kort sträcka av ån. Alla dessa 
anläggningar var direktdrivna med hjälp av vatten som magasinerades i de upp
ströms belägna sjöarna. Koncentrationen av olika typer av verk och inrättningar 
torde emellertid endast i undantagsfall ha varit så stor som i Österströmsån. 

När det gäller kvarnar, sågar och fiskebyggnader finns relativt goda förteck
ningar från 1800-talets första del. Beträffande övriga vattendrivna verk förekom
mer endast ströuppgifter. Mycket tyder på, att den sistnämnda gruppen byggna
der var talrikt representerad ute vid vattendragen under den aktuella tidsperioden. 
Mina kartor över kvarnar, sågar och fisken borde därför ha kompletterats med yt
terligare en karta över belägenheten av andra verk, vilken karta dock ej varit möj
lig att framställa. Det är därför viktigt, om man försöker bedöma t ex den biolo
giska effekten av bivattendragens överbyggnader, att man tar hänsyn till att det 
fanns ytterligare en grupp anläggningar ute i vattendragen, vars frekvens, typ och 
läge endast undantagsvis är kända. 

3.5.1.1.3.1 Lumppappersbruk 

Vid mitten av 1830-talet anlade C E Westerberg ett mindre pappersbruk vid 
Stångån inom Näsets by mellan Hornsjön och Västansjön i Njurunda sn. Den 31 
december 1834 gavs tillstånd till en "vattenhjulsanläggning" på platsen. Vid detta 
pappersbruk — Wästanå — sysselsattes år 1843 sju stycken arbetare. 

År 1837 köpte Westberg in sig i "2:a dammen uppifrån räknat", strax ned
ströms Skedlobron. Denna damm skars bort av högvatten någon gång före år 
1845. Det sistnämnda året hade Vestberg andelar i båda dammarna närmast 
Skedlobron och i där belägen kvarn. Han ville nu uppföra ytterligare ett pappers
bruk — eller rättare sagt flytta dit ena "kyparen" från Västanå — och en 
tullmjölkvarn. Ca 15 m uppströms Skedlobron hade Skedlo och Stångoms bya
män en gammal, förfallen damm som hade använts för deras skvaltkvarnar. Efter 
avtal skulle en ny damm nu uppföras vid Skedlobron. Skvaltkvarnarna skulle flyt
tas nedströms dammen och förses med vatten via en ränna. Det nya pappersbru
ket skulle få sitt vatten via en 18 m lång ränna och skulle nyttja 3 m fallhöjd. Den 
nya tullmjölkvarnen avsågs få egen damm nedströms pappersbruket. 

Westberg fick sitt tillstånd år 1847. Anläggningen inrymdes i en byggnad, som 
mätte 12 X 7 m och var uppförd i två våningar. Båda verken var små och vatten-
drivna och hade en helt hantverksmässig tillverkning baserad på lokalt insamlad 
lump 272'273'274'1016 

272 Sven Hedin. Sundsv Tidn 12/12 1972 och Låda G 29-(Mo, fl). 
273 Naeslund 1856 och Medelp västra domsagas dombok den 28 aug 1916. 
274 Hjulström 1955; Arpi 1962. 

1016 MVd dom 19 dec 1950 rörande kvarnägaren Lindbergs anordningar i Stångån (Skedlo-
kvarn). 
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Enligt Gynther (1852, s 59) sysselsattes sju arbetare vid Wästanå och tillverk
ningsvärdet uppgick till knappt 4.000 rdr per år. Wästanå och Stångeå pappers
bruk tillverkade papper för omkring 4.000 rdr banco årligen under femårsperio
den 1851—1855. Vid Wästanå hade man dessutom byggt en vattendriven spån-
svarv (Gynther 1857, s 42). Trots detta tvingades man p g a den längre transport
vägen till avsättningsorten, Sundsvall, att lägga ned driften vid Wästanå-bruket år 
1856 (Naeslund 1856). Stångå pappersbruk lades ned år 1872. Enligt Hjulström 
(1955, s 125) hade arbetarstammen normalt utgjorts av ägaren samt två arbetare. 
Antalet arbetare hade emellertid tillfälligtvis varit större. 

5.5.7.1.3.2 Vadmalsstampar 

Ända sedan slutet av 1700-talet hade det funnits två stycken "valk- och stamp
kvarnar" i Stångån, Njurunda sn. Enligt Naeslund (1856) ägdes dessa vid 1800-
talets mitt av en farjare från Sundsvall. Båda anläggningarna lades ned under 
1860-talet. 

I början av det följande årtiondet hade "fabrikören Wiklund" en vadmalsstamp 
i Sörforsån, Attmars sn, på sträckan mellan Norén och Vikarn (Mo). 

Från Tuna sn omtalas endast en stamp. Uppgiften avser 1800-talets början och 
anläggningen låg i Värstabäcken. 

Jonas Bill hade vid slutet av 1700-talet haft en vadmalsstamp vid nedre Gimån, 
Torps sn, inom det område där Torpshammars bruk anlades. Mellan åren 1845 
och 1858 rev man ut två stampkvarnar vid Torpshammar. Båda hade legat på en 
holme söder om Kvarnholmen (jfr Lamm 1944, s 443 f)-

I Borgsjö ägde "färgaren Sjölander" år 1873 ett stampverk, beläget nedströms 
Näsets såg vid Täljeån (Mo). 

Uppe i Håsjö sn fanns ett färgeri och en stamp i den där belägna Kvarnån.1017 

3.5.1.1.3.3 Tröskar och linskäktar 

År 1853 noterade Werner att tröskverk var allmänt förekommande inom Torps 
sn, och att de var vattendrivna, där så var möjligt, i annat fall hästdrivna. Naes
lund berättade tre år senare, att det i Njurunda sn fanns tröskverk nästan överallt, 
och att dessa endera var häst- eller vattendrivna. Enligt Åslund (1860) skedde 
tröskningen i Tuna sn dels på långlogar med järnvagn "och dels på vattenverk". 
Tröskning med slaga förekom fortfarande vid 1800-talets mitt, men endast i un
dantagsfall. Det första stifttröskverket kom till Torps sn omkring år 1880 (jfr 
Johansson 1942, s 47). 

I denna skrift är endast de vattendrivna tröskarna av intresse. Typiskt för dessa 
anläggningar var, att de oftast hade placerats i byggnader tillsammans med andra 
smärre verk och inrättningar. Ett 30-tal tröskar finns omnämnda i det av mig ge
nomarbetade källmaterialet. Dessa låg i jordbruksbygderna fr o m Njurunda sn 

1017 Håsjö sockens historia (1951, s 38). 
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vid kusten in t o m Borgsjö sn i inlandet. Sannolikt var emellertid förekomsten 
större och mera spridd. 

Skäktverk omtalas här och var i källmaterialet rörande Medelpads kustsock
nar. Följande skäktverk nämns i det av mig genomarbetade arkivmaterialet: 

Läge Omtalas år 

Rännöån mellan Övre och Nedre Rännösjöarna 1844 
Vid Hallsta tullkvarn 1849,1855 
Sköle, vid höger strand i Matforsen 1849,1853,1861, 1864 
Ljungan vid Johannisberg275 1839, 1861 
Nedströms Hötjärn inom Flata (skulle byggas) 1855 
Vid Engströms tullkvarn i Harrån 1876 
Två anläggningar nedströms landsvägsbron vid vägen mot 
Haverö i Harrån 1876 
Rombäcksfallen, Getterån 1884 
Stångån, 1,5 km nedströms Hälsinge-gränsen 1886 
Hångsta vid Granån 1899 

3.5.2 Vattenförorenande småindustrier (exklusive skogsindustrin) 

Under denna rubrik har jag samlat några typer av småindustrier, vilka förorenade 
vattendragen i varierande, men oftast ringa omfattning. 

3.5.2.1 GARVERIER OCH FÄRGERIER 

I Torps sn fanns ett garveri — Råggåns garveri. Strax efter 1850 tillkom ytterliga
re ett sådant vid Edsta i Stöde sn och Telgeå garveri i Attmars sn (Hjulström 
1955, s 40). 

Vid Rude, i den sistnämnda socknen, fanns ett färgeri. Det var ganska litet och 
dess produktionsvärde låg omkring år 1850 vid ca 100 rdr per år. Produktionen 
sjudubblades emellertid under 1850-talet. 

År 1851 anlades två färgerier, nämligen Telgeå (Taljslätt) i Attmars sn och 
"Gotteråns" i Torps sn. Båda anläggningarna tillkom för att täcka bygdens lokala 
behov. Verner skrev år 1853, att privilegier "nyligen" hade beviljats för an
läggning av färgeri- och garverirörelse vid Getterån. 

Färgeriet i Kvarnån, Håsjö sn, har nyss nämnts i texten ovan. 

3.5.2.2 TEGELBRUK 

Omkring 1840 började tegeltak läggas på hus inom Ljungans ådal och vid 1800-
talets mitt kom de första kakelugnarna. Detta öppnade möjligheter för etablering 
av nya tillverkningar i bygden. 

275 Linskäkten vid Johannisberg var år 1839 inredd i en tvåvåningsbyggnad vilken dessutom in
nehöll en kvarn. År 1862 var linskäkten placerad i en trevåningsbyggnad. 

228 



Redan före 1850 hade det legat ett vattendrivet tegelbruk söder om den gamla 
landsvägen och kvarnplatsen vid Ålderängsån i Torps sn. Anläggare sades ha 
varit en Henrik Johansson, som även hade en verkstad för tillverkning av stenkärl 
på platsen (Olsson 1960). Två tredjedelar av tegelslageriet såldes år 1852 för 200 
rdr.247 Därefter anställdes vid anläggningen en kakelugnsmakare som var kunnig i 
glasering av kakelugnar och stenkärl. Hans gulglaserade kakelugnar var mycket 
vanliga i bygden. Vid Alderängsåns tegelbruk tillverkades för övrigt både tak- och 
murtegel (Olsson 1960). 

År 1874 omtalas ett tegelslageri, beläget vid Österströmsån i Holms sn (Flodén 
1959, s 64). 

Innan den s k Kvarnholmen skars bort vid höger strand i nedre Gimån år 1879 
stod på denna en "lerbråka" samtidigt som det uppe på fastmarken fanns en tege
lugn.276 

3.5.2.3 ÖVRIGA 

Werner skrev beträffande Torps sn (1853). "att Tjäru- och Pottasketillverkning 
idkas, ehuru icke af någon betydenhet". Tjärtillverkningen har aldrig haft större 
omfattning inom ådalen, än att de täckt det egna behovet inom respektive bygd. 

Enligt Åslund (1878) skulle pottasketillverkningen i Stöde sn "för många år se
dan" ha intaget "ett icke oväsentligt rum, åtminstone för finnskogarnas befolk
ning". Denna hantering, förut nära nog okänd, infördes i Tuna och Stöde samt 
Attmar år 1838, varefter "de n nyttiga handteringen spreds" intill dess trävaru
handeln gav bättre arbetstillfällen. 

År 1864 uppförde C F Huss och två medintressenter ett ölbryggeri i tre våning
ar vid Ljungan i Johannisberg, Torps sn (Lamm 1944, s 443 ff). Fabrikations vatt
net togs ur älven. Anläggningen blev mycket kontroversiell ur nykterhetsrörelsens 
synpunkt och blev dessutom orsak till åtskilliga tvister med de flottande. 

3.6 Jordbrukets vattenreglering 

För att förbättra jordbrukets avkastning arbetade man bl a efter följande linjer: 

1 Sjöar sänktes och myrar dikades ut för vinnande av inägomark men även för 
att "minska frostläntheten". 

2 Ängsvattning och uppdämning utnyttjades för ökande av foderproduktionen. 
3 Dikning företogs på inägor. 

247 Torps tingslag lagfartsprot 1856—1859. Medelp västra domsaga. A 11:24. 
276 Extra förrättningar 1914. Medelp västra domsaga. A I b: 1. 
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3.6.1 Vattenbortledning for att "minska frostläntheten" och/eller för vin
nande av odlingsmark 

Landshövdingen skrev i sin femårsberättelse för Västernorrlands län år 1822,277 

att frostläntheten så småningom skulle försvinna 

"i den mån skog undanröjdes, myrar utdikades och sjöar urtappades. Dylika ar
beten, på vilka allmogen därtill uppmuntrad av de premier Länets Hushållnings-
Sällskap i sådant avseende utfäst, till åker och änges-jordens ökande, de sednare 
åren börjat, med berömlig flit, vända sina krafter ". 

Landshövdingen i samma län rapporterade år 1828, att allmogen under de se
naste åren fortfarit att med särdeles flit arbeta med sjöars och myrars avtappning 
(Mörner 1829, s 6). 

Från Ljungan har jag från denna tid endast påträffat uppgifter om att det hållits syn i juni 1825 
angående torrläggning av "Långtjärn" i Ytterturingen, Haverö sn.253 

Vid besiktning av ålfiskena i Njurunda sn år 1832 talas om att Stångoms fiske i Stångån hade 
stått i en kanal, grävd för Skrängstasjöns avsänkning.278 

Bl a åren 1832 och 1833 berodde dåliga skördar på att säden mångenstädes 
fick bärgas grön och köldskadad. Felslagna skördar hade ofta sin grund i den tidi
ga höstfrosten. Det nybildade Hushållningssällskapet i Jämtlands län föreslog 
som botemedel härför främst åtgärder för utdikning av myrar och frostnästen in
vid byarna. Samma ändamål hade de av sällskapet förmedlade odlingslånen.279 

Dikningar och sjösänkningsföretag var föremål för utredningar och beslut i 
samband med laga skiften, varvid mark avsattes för diken och arbetsvolymer för
delades på delägare.280 

Odlingsfliten, skrev landshövdingen i Västernorrland år 1838, är i tilltagande. 
Den har "dock egentligen hittills omfattat myrars och sidlänt marks utdikning, 
mindre sjöars och träsks utgrävning samt stenbrytning" (Mörner 1840, s 10). 

Fram på 1840-talet ansåg man att klimatet hade blivit mildare i Jämtland, och 
att orsaken härtill måste vara den tilltagande odlingen och utdikningen av vat-
tendränkt mark. Sådana arbeten hade fortgått såväl under goda som under dåliga 
år och fick ytterligare stimulans sedan staten genom den år 1840 bildade styrelsen 

252 Vattenmål, Gimån. Mapp (KN, Lj). 
253 Berg tingslag. Urtima ting, syner m m. Förteckn 28/1939 (ÖLA). 
277 Mörner 1823; Hushållningssällskapet i Vn län började sin verksamhet år 1805. Det kallades 

till en början "Ekonomiskt Sällskap" (Åkerman 1844, s 17 och Gynther 1852, s 24). 
278 Tredje provinskontoret. Konvolut 62:2. Allm fiskeregi 244/1849 (KK). 
279 Bromé 1962, s 465 ff. 
280 Under pågående laga skifte den 8 oktober 1839 inom Boda och Lillboda byars gemensamma 

ägor inom Torps sn bestämdes, att man skulle anslå 10 m bredd för ett flodike för sänkning av All
mäntjärn. Sedermera skulle ett 3,5 m brett dike dras till "Sidden", varifrån man skulle gräva ett 
dike, 2,5 m brett, ned till Viskan. Diket för Allmäntjärns sänkning skulle "efter skatt" grävas till 
Sidden före juni månads utgång år 1840. Lillboda byamän befriades från att delta i projektet. Diket 
skulle sedermera underhållas av skiftesägaren under förutsättning att ingen skärning inträffade 
inom de första två åren. "På samma sätt skall ock förhållas med flodiket utöfver åt Wiskan". Alla 
flodiken i myrarna skulle avdragas till 2,5 m bredd och diken i åkrar och lägdor till lm. Tvärdiken i 
myrarna beräknades uppta 1,2 m bred252. 
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för allmänna vattenbyggnader (senare Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen) börjat 
lämna bidrag till torrläggningsföretag. En inventering av lämpliga utdiknings-
objekt igångsattes av kommunerna. De förbättrade skördarna ansågs bero på 
seger i kampen mot frosten.279 

I Västernorrlands län upprättade KB under perioden 1844—1847 en fullständig 
och systematisk plan över avtappnings- och utdikningsföretag "vilka med säkras
te utsikt till framgång och fördel kunna för en ringa kostnad utföras".281 

Inom Torps sn skulle ungefär 900 tunnland myrjord kunna göras odlingsbar "med en relativt mind
re betydlig kostnad och fördelarna därav kommer 19 särskilda byars jordägare till godo". Till följd 
av en stor del av ägornas i Njurunda sn frostländiga beskaffenhet, "skulle genom sänkning eller 
utgrävning av tio särskilda sjöar dels förekommas frostskador, dels beredas ökade odlingslägenhe
ter". Beträffande Borgsjö sn omtalades endast Grundsjö by, belägen söder om Ljungans ned
erbörd somr åde.281 

År 1848 hade man börjat arbetena med avsänkning av Hungesjön i Bodsjö sn.194 

Landshövdingen i Västernorrlands län skrev i sin ämbetsberättelse år 1851 bl a följande (Gynt-
her 1852, s 34 f): 

"Genom avtappning av sjön Deljetjern i Tuna och Selångers socknar, för vilket arbete, enligt 
Kongl. breven den 4 februari och 7 september 1846 samt den 9 december 1848, ett statsbidrag av 
600 R:dr banko anvisats, vinnes en högst betydlig areal, utom det att de förut odugliga myrarna 
omkring tjärnen blivit odlingsbara och märklig skillnad visat sig uti de förut för årlige frostskador 
blottställda byarna Berg, Österdelje och Lildelje, där, efter uttappningen, ingen årsväxt blivit ska
dad av kölden. Grävning för sänkning av en sjö vid Oxsjö by i Torps socken och varigenom en an
gränsande myra förmodas bliva odlingsbar börjades utan statsanslag förlidet år; och en lägenhet 
vid Torpshammars bruk, omkring 30 tunnland, lämnade första året efter översilningen 2.500 L:ll 
hö högre avkastning än förr . För utdikning av en tjärn och sex myrar vid Klostrets by av 
Torps socken, varför kostnaden är beräknad till 1.800 R:dr, har Styrelsen över väg- och vatten
byggnader föreslagit ett statsbidrag av 900 R:dr banko". 

Odlingen av myrar och mossar sades (Werner 1853, s 10) i Torps sn "på sed-
nare tiden tagit stark fart och är äfven på sådana lägenheter god tillgång". Inom 
Haverö hade man intill 1800-talets mitt gjort försök att odla upp tre myrar, nämli
gen Hallvågs-, Björnås- och Östvallsmyrarna. I övrigt ansågs myrmarkerna inom 
socknen vara för sumpiga. I Haverö sn, skrev Brandell, kunde man ej skaffa sig 
sidvallsängar genom sjöutgrävningar, eftersom "alla sjöar och åar hafva hårdt 
stenbundna stränder och bottnar" (Brandell 1856, s 65). 

Naeslund (1856, s 43 ff) ansåg att frostläntheten hade minskat i Njurunda sn, 
vartill "några sjöars sänkning, mossars uttappning samt skogskälars fällning och i 
öfrigt egarnes grundligare afdikning och skötsel uteslutande bidragit". 

Enligt Kardell (1917, s 89 ff) verkställdes fr o m 1860 mycket omfattande vat-
tenavledningsföretag inom Jämtlands län. Inom Västernorrlands län beviljades 
åren 1861—1865 bidrag med sammanlagt nära 30.000 rdr rgs för utdikning av 

194 Handlingar rörande Indals älv, Ljungans och Gimåns flottleder. Svartviks Aktiebolag (Mo, 
fl); Låda Gimån, regleringar A 2(Mo, fl). 

279 Bromé 1962, s 465 ff. 
281 Eckhell och Langelius 1850, s 3 f och 14. 
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frostlänt mark och sänkning av sjöar (Weidenhielm 1867). Under 1800-talets se
nare hälft uppgick samma bidrag till drygt 16.000 rdr rmt. 

Följande notiser får tjäna som exempel på verksamheten ute i bygderna: 
Vid ett sammanträde i april år 1862 berättades, att Hunge byamän i Bodsjö sn redan för många 

år sedan hade börjat spränga i berget i Hungeån för att sänka Hungesjön.282 Sjöns utlopp var år 
1869 upprensat på en sträcka av drygt 200 m. Arbetet hade emellertid ej fullbordats till fullt djup 
p g a det myckna berget i den tilltänkta kanalsträckningen.256 

Genom ett utslag i oktober 1863 fick två bönder från Ånge rätt att gräva ut och sänka Flister-
sjön i Dysjöåns vattensystem för vinnande av odlingsmark. Inom Ånge bys egna områden fanns 
inga möjligheter att vinna mark genom sjösänkningsföretag, vid Flistersjön skulle man emellertid 
kunna åstadkomma minst 50 tunnland sjöbotten inom Snöbergs byamäns område. Samtidigt skulle 
kringliggande myrar torrläggas (Mo). Projektet synes år 1887 ännu ej ha varit genomfört. År 1898 
talas om att två ångebönder varit ute efter rätten att tillgodogöra sig slåttern efter Flistersjöns 
stränder.283 

Under 1860-talets första hälft utgick 5.000 rdr i bidrag för sänkning av sjön Lyngstern och för 
utdikning av frostländig mark i Tuna och Attmars socknar. Totalt berördes därvid en areal om 126 
tunnland. Hela företaget hade kostnadsberäknats till 15.000 rdr (Weidenhielm 1867). 

När 10 delägare i Skedviks by år 1862 upplät sina stränder och sitt vatten till Sörfors bruksäga
re, sattes bla som villkor, att bruksägaren skulle rensa ut den bestämmande sektionen vid 
Käringstjärns utlopp till 1,2 m djup (Mo). 

Under femårsperioden 1861—1865 utbetalades 800 rdr i bidrag för utdikning av "den frostländi-
ga Orrmyran" i Boltjärns by i Borgsjö sn. Kostnaden för hela arbetet hade beräknats till 2.000 rdr 
och projektet berörde 190 tunnland mark. För utdikning av 90 tunnland "frostledande myrar" i 
Granboda by inom samma socken erfordras 3.000 rdr. Statsbidrag härför beviljades år 1865 ge
nom ett kungl brev med 1.000 rdr (Weidenhielm 1867). 

Åren 1866—1870 gavs bidrag till följande torrläggningsföretag inom Västernorrlands-delen av 
Ljungans nederbördsområde: 

Företag Vattenbefriad Beräknad Beviljat 
mark, kvadrat- kostnad, statsbidrag 
refvar Rdr rmt 

Sänkning av Edesjön och utdikning av Svan-
myren vid Ede i Stöde sn 560 7.874 3.900 

Sänkning av Lindsjön i Attmars sn 829 3.800 1.900 

Utdikning av Hallsjö-, Floka- och Anund-
gårdsmyrarna i Holms sn 773 3.295 1.600 

Utdikning av Igeltjärn m m i Attmars sn 286 7.400 3.680 

Utdikning vid Ede och Källsta byar i Stöde sn 202 4.299 1.432 

Utdikning vid Boda by, Torps sn 223 7.424 2.474 

Utdikning vid Ortsjö och Bredby byar 
i Njurunda sn 327 4.000 1.333 

256 Prot vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom Refsunds tingslag 1865—1869. A 
111:4 (ÖLA). 

282 Prot vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom Refsunds tingslag 1860—1864. A 
111:3 (ÖLA). 

283 Regleringsförslag för Dysjöån den 2 jan 1900 (Mo, fl). 
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3.6.2 Uppdämning for foderproduktion 

I 1818 års sockenbeskrivningar från Jämtland talas åtskilligt om dikning och torr
läggning. Följande beskrivning från Rätans sn (Olofsson 1818, s 154) är av 
speciellt intresse. Uppgiftslämnaren berättade nämligen, att han med hjälp av sin 
kvarndamm dämde upp vattnet på en sträcka av 1/8 mil och att en 200—300 m 
bred sjö därvid bildades. 

"Updämningen sker om hösten och uttappningenskjerwidwårfloden, då mången 
diken å sjelfwa fältet bidrager till wattnets skyndsamma aflopp, då har diyckja 
och slem lagt sig öfver hela fältet. . Tio st. små tjernar har jag genom aftapp-
ning med 3 à 4 alnars djupa diken, hwarigenom å dessa bottnar wäxer starrfoder 
begärligt för boskapen . 

Ovanstående visar att man åtminstone i detta fall hanterade småvattendragen 
mycket fritt. 

När Ansjö byamän år 1862 skrev kontrakt med sågverksägarna om rätt för 
dessa att bygga "Slottdammen" vid Täckelån, förutsattes enligt avtalet, att dam
men skulle bli till gemensam nytta för slåtter och flottning (Mo). 

Enligt Backman (1851, s 13) hade man ej gjort några försök "Att genom vat-
tensilning uppdrifva vextligheten å ängar" inom Attmars sn. Däremot hade ängs
vattning under senare år "blifvit anlagd vid Torpshammar och Johannisberg, hvil-
ken visat mycket goda resultater" (Werner 1853, s 10). Kardell (1917, s 107 f) 
berättar att man i Jämtlands län, inspirerade av de lyckade försöken vid Torps
hammar, omkring år 1850 hade försökt organisera undervisning i ängsvattning i 
Hushållningssällskapets regi, dock utan resultat. 

I Haverö sn fanns vid mitten av 1850-talet drygt 2.000 tunnland hömyrar. Des
sa var i allmänhet "mycket sumpige så att det högst sällan inträffar, att man kan 
gå torrskodd på dem, men väl ser man vattnet stå öfver knäet på slåttermannen". 
Inom socknen hade man röjningsslåtter spridd på skogarna i "sidlänta bäckdalar, 
från vilka skogen blifvit afröjd. Dels genom vattenuppdämningar på åtskilliga 
ställen, dels genom naturlig öfversvämning å andra lemnande en afkastning af 15 
à 20 lispund årligen på tunnlandet". Några sidvallsängar hade man emellertid ej 
intill de uppodlade ägorna (Brandeli 1856, s 23 och 65). 

I och med att utläggandet av torp och fasta beten ökades under 1800-talets tre 
sista årtionden, minskades samtidigt intresset för skördande av de naturliga slåt
ter m ar kern a (jfr Bromé 1962, s 472 fï). I Håsjö sockens historia (1951, s 28) talas 
om att skogsslåttern ännu vid 1800-talets mitt hade varit mycket viktig — därefter 
ökade den odlade jordens areal kraftigt och minskade således efter hand intresset 
för skogsslåtter. 

År 1869 talas om att det i Våleströmmens övre del i Bodsjön fanns en gammal damm, "numera för
fallen och utskuren", med vilken man förr hade dämt upp vatten över en myrslåtter (Flodén 1959, s 
70). 

Vid syn i augusti 1871 ansåg synemännen, att en damm, som Dickson & Comp ville bygga vid 
Flarkslåttarna längs Juån i Haverö sn, skulle få gynnsam inverkan på slåttermarkerna (Mo). 

Stormörtsjö byamän hade (1875) en damm vid Råggåns utflöde ur Flottjärn med hjälp av vilken 
man "vattnade" slåtterängarna kring tjärnen (Mo). 
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Av ett syneprotokoll från Harrån hållet år 1876 framgår, att Boltjärns byamän i Borgsjö sn hade 
rensat i ån för att sänka vattenståndet. I samband med att ån skulle flottbargöras krävde man, att 
dämning ej fick ske över den mark som torrlagts. I ett KB-utslag rörande Harråns flottled sägs år 
1881, att byamännens rensning hade skett med hjälp av statsanslag.284 

Åslund skrev (1878) att ängsvattningsmetoden hade tillämpats vid Torpshammar och Johannis
berg i Torps sn, och att metoden fortfarande begagnades på den sistnämnda platsen. 

Enligt Ryding (1882) utfördes inga planer för ängsvattningsföretag inom Västernorrlands län 
under åren 1876—1878. Åren 1879 och 1880 berördes emellertid 28 respektive 36 kvadratrevar 
mark av sådana förrättningar. 

3.6.3 Dikning på inägor 

Diken var sällsynta i Jämtland och ännu mera sällan förekommande i Härjedalen, 
skrev John Otto Hagström i sin "Jemtlands eoconomiska Beskrifning eller Kän
ning" år 1751. Landshövdingen Örnsköld föreskrev nu att dikningar skulle verk
ställas. Burman noterade emellertid vid det följande sekelskiftet, att endast få 
jordägare dikade sina åkrar, samt att man då grävde dikena för smala, för 
grunda och onödigt krokiga (Bromé 1962, s 107 f). 

Missväxtår, sådana som åren 1848—1849 uppträdde bla i Jämtland, ansågs 
visa att en väl dikad och odlad åker var mindre blottställd för frosten än sämre 
hävdad jord. Det omvittnas, att de goda åren väckte allmogens håg och intresse 
inte endast för utdikningar och nyodlingar utan också för förbättring av den gam
la jorden genom dikning, dränering m m.279 

Dikningsverksamheten var, trots att propaganda bedrevs härför, ännu vid 
1800-talets mitt föga omfattande. "Dikning, som till följe af det myckna syre jor
den innehåller, är och blir ett hufvudvillkor för ett ändamålsenligt och vinstgivan
de jordbruk, befinnes till den grad försummad, att man knappast ser något spår 
deraf i fiere byar", skrev Brandell år 1856 (s 62) om Haverö sn. Man hade dessu
tom endast öppna, grunda diken, som ofta förorsakade besvärliga skärningar i 
åkerjorden under våren. 

Man hade tydligen kommit något längre nere i Njurunda, eftersom Naeslund 
samma år (s 43 ff) skrev, att det "å ett och annat ställe i synnerhet i socknens 
sydöstra del" ännu tarvades något dikning. 

Täckdikningen var en nyhet som endast förekom "vid Lantbruksskolan och 
några få andre ställen". Denna form av dränering utfördes, där den förekom i all
mänhet med sten, men vid lantbruksskolan även med tegelrör. Enligt landshöv
dingen i Västernorrlands län hade det emellertid under perioden 1866—1870 upp
stått en "ständigt fortgående täflan" om anlitande av Hushållningssällskapets 
tjänstemän för upprättande av dikningsplaner och anläggandet av täckdiken 
(Weidenhielm 1867 och 1872). I "Håsjö sockens historia" påstås att det första 
täckdiket i Västanede by skulle ha anlagts redan omkring år 1830, i Svedje by 
kom det första täckdiket på 1860-talet och i övriga byar ännu senare. 

279 Bromé 1962, s 465 ff. 
284 Samlingskartong nr 2. Från 17—47. LÄF. Flottningschefexpeditionens handlingar (Mo, fl). 
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3.7 Fisket 

3.7.1 Laxfisket 

Vi känner laxfiskets utveckling i Ljungan från 1500-talet och framåt och kan kon
statera att det före flottningsepoken i allt väsentligt utövades med fasta, spärrande 
fiskebyggnader. Förutsättningarna för denna fiskeform försämrades radikalt när 
älven under 1800-talets första del byggdes ut till flottled. I och med att kronan 
därefter avstod från fiskerätten till förmån för strandägarna kunde de flottande, 
efter att ha träffat avtal med fiskerättsägarna, efter hand förbättra flottleden på 
laxfiskets bekostnad. 

3.7.1.1 FÖRE ÀR 1818 

Åren 1800—1815 var alla laxfisken from Matforsen till havet utarrenderade i 
klump — det s k "sockenarrendet". Under denna tid anlades inga nya fisken ned
ströms Matforsen, men däremot ett i denna fors och ett vid Nedansjö, längre 
uppströms åt. 

År 1803 fanns inget laxfiske i Ljungan uppströms "Edeforsens nya laxfiske-
byggnad", vilken då utauktionerades för 4 kg285 lax per år. Redan år 1812 lades 
fisket emellertid öde. 

År 1803 påpekade tre personer från Nedansjö, Stöde sn, att de hade byggt ett 
fiske år 1802. Platsen hade blivit utsynad ungefar 15 år tidigare.286 

Stadsfiskalen Wattsten ville år 1803 bygga två laxkar intill sågverksrännan i 
Matforsen. Se figur 48. Anläggningen skulle sträcka sig 13 m ut i älven. En sten-
arm skulle byggas 9 m uppströms och 6 m nedströms åt och dennas uppgift var 
att skydda fisket för is och bråte. Kungsådran ansågs vara uppdelad i tre grenar. I 
den vänstra, ovan vilket fisket skulle stå, "var vattnet mest brusande och störtan
de". Där kunde flottning inte ske. Det ansågs troligt att fisk kunde ta sig upp ge
nom den mittersta och vänstra grenen, dock med största svårigheter i forsen när
mast land. Enligt folket från de övre socknarna låg fisket utan tvekan i kungsåd
ran, såsom denna hade beskrivits i Lagmansrättens dom. KB ansåg dock år 1805, 
att skälen mot fiskets anläggande ej var nog starka och medgav fisket med fyra 
frihetsår.287 Laxkaren utarrenderades år 1810 till borgmästaren i Sundsvall för 
132 kg lax per år.288 

När tiden för sockenarrendet höll på att löpa ut, hölls år 1815 auktion på 
Ljungans alla 30 laxfisken. Två av dessa måste ödeläggas p g a brist på anbud. 
Fiskena gick nästan uteslutande till ortsbor och till mycket låga belopp. Detta 

285 Här, som överallt i denna skrift där laxmängder redovisas i kilo, avses färsk, orensad lax 
framräknade enligt de omräkningstal vilka redovisas i not 38 (s. 49). 

From 1772, se not 45, beräknas en tunna salt lax motsvara 140,4 kilo färsk, orensad lax. 
286 Vn landskontor. Utslagsakter. Medelp 1805 (HLA). 
287 Vn landskontor. Verf till 1805 års jb, s 3735 (HLA). 
288 Vn landskontor. Verf till 1815 års jb, s 1545 (HLA). 
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medförde att inropen godkändes endast för en säsong, och att fiskena således åter 
skulle auktioneras ut följande år. 

Under 1815 gavs tillstånd med två frihetsår för anläggandet av stakagårdar i 
Njurunda sn vid Skottsund, Dingersjö (Österanget) och vid Haraberget. I an
läggningarna skulle man få ta in 51,5 m, 48 m respektive 72 m av älvbredden, vil
ken varierade mellan 130 och 180 m.289 

Vid 1816 års auktion blev buden avsevärt mycket högre än föregående år, och 
detta bör åtminstone delvis kunna förklaras av konkurrens om fiskena mellan 
ortsbor och utomstående personer. 

3.7.1.2 STRÖMRENSNINGARNA 

En ny epok i utvecklingen inleddes år 1818 i och med att kronan satte igång sina 
strömrensningsarbeten i älven. Sättet för flottledens utbyggnad kom att variera 
inom olika strömavsnitt beroende på vattendragets karaktär. I princip försökte 
man bibehålla eller bygga om de befintliga fiskebyggnaderna, även om detta ej all
tid lyckades. 

Det hela började i och med att chefen för strömrensningarna år 1818 förklara
de att ett laxfiske, som höll på att uppföras i Skallböleforsen, anlades på en plats 
som var olämplig med hänsyn till det planerade strömrensningsarbetet, varefter 
byggnadsarbetena vid fisket avbröts.290 

Den 24 februari 1819 föreskrevs, att kronofiskena ej fick arrenderas ut på nytt vid arrendetidens 
utgång förrän Kungl Maj:t prövat, om de var till hinder för det aktuella strömrensningsarbetet eller 
inte (Prawitz 1952). I mars förordnade Kungl Maj:t att KK tills vidare ej fick utbjuda några laxfis
ken till nytt arrende. "Herrar comiterade" tilläts att med arrendatorerna träffa uppgörelse om 
skälig ersättning för skador som kunde drabba dessa p g a strömrensningsarbetet.291 

Kapten Hallström skrev för Strömrensningskommitténs räkning kontrakt med arrendatorerna 
om övertagande av Dingersjö norra och södra laxfiskebyggnader, Tunagrenen, Tunbyns två lax
kar, Matforsens tre laxkar samt kronovrakhuset i Matforsen. Innehavarna kompenserades för de 
utgifter de haft under den löpande arrendetiden och erhöll viss ersättning för återstoden av fiskesä-

292 songen. 
Strömrensningskommittén anställde tillfälligt en person från Dingersjö för att sköta Dingersjö 

södra och två norra forsbyggnader sommaren 1820. Man började fiska den 28 juni. Intill den 16 
september, då fisket avslutades för året, hade 425 kg lax fångats, vilken efter insaltning reducerades 
till 255 kg. Härefter kunde forsbyggnaderna åter utarrenderas i vanlig ordning. För den södra fors-
byggnaden bjöds 400 kg lax och för de båda norra tillsammans 515 kg. 

År 1820 fick kapten Hallström fullmakt att bjuda ut de av Strömrensningskommittén inlösta fis-

289 Vn landskontor. Verf till 1815 års jb, s 1801 ff (HLA). 
290 Vn landskontor. Skrivelser till kronobetjäningen i Medelp 1825—1839 (HLA). 
291 Strömrensningskommittén A:l. Prot 27 mars 1819, s 121 ff (RA). 
292 Strömrensingskommittén A:l, s 275 ff (RA). Dingesjöarrendatorernas utgifter hade varit föl

jande: 

År 1816 Rd 72:21.4. 
År 1817 Rd 92:32.-. 
År 1818 Rd 125:16.-. 
Fiskemjärdar Rd 53:15.-. 
Grindor och övriga redskap Rd 6:10.-. 
Summa Riksdaler Banco 350:-.-. 
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Fig. 61. Fiskebyggnader under 1800-talets första hälft (Ur stort antal källor) 

Fig. 61. Fish traps during the flrst half of the 19th century. 

kena till nytt arrende. Influtna medel skulle ställas till kommitténs förfogande. Denna skulle ha rätt 
att genast återta fiskena om så erfordrades.293 

När strömrensningsarbetena kommit igång, förväntade sig ortsbefolkningen att 
det skulle bli tillfälle till laxfiske uppströms Matforsen — se figur 61, Tillstånd gavs 
efter hand till anläggandet av en stor mängd laxfiskebyggnader där. I samtliga fall 
infordrades godkännande av strömrensningsbefalet innan tillstånd gavs. Sökande
na fick förbinda sig att ej ställa några ersättningsanspråk om fiskena skadades av 
eller visade sig stå i vägen för flottningen och måste tas bort. Även nedströms 
Matforsen anlades flera nya fisken. Anledningen härtill var i första hand den ex
tremt rika laxtillgången under 1820-talet. 

För uppskattningen av laxuppvandringens förbi Matforsen storlek är varje 
uppgift av betydelse. Med hjälp av kunskaper om denna laxmängd har man bl a 
möjligheter att bedöma i vilken utsträckning strömmarna uppströms forsen ut
nyttjades för laxreproduktion under 1800-talet. Eftersom denna fråga har varit 
kontroversiell, är jag angelägen att nedan, i det finstilta, redovisa alla av mig kän
da uppgifter, som kan vara av betydelse för frågans bedömning. Direkta 
fångstuppgifter saknas praktiskt taget helt för vattnen uppströms Matforsen. 

293 Strömrensningskommitténs prot 1820, s 252 f (RA). 
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Följande byggnadsverksamhet förekom fr o m hösten 1819: 

Personer från Sköle och Asta fick den 23 oktober 1819 tillstånd att anlägga en forsbyggnad på äl
vens högra sida i Skallböleforsen, mitt emot rågången mellan Hällsjö och Skallböle skifteslag på 
vänstra stranden. Forsbyggnaden skulle anbringas i den kring stora stenblock våldsamt brusande 
forsen i en liten eda mellan en sten och den 5—6 m höga strandklippan. Två stenkistor skulle byg
gas, varav den ena skulle ligga inne vid land och den andra vid insidan av en berghäll — båda skulle 
bli ungefar 10 m långa. En del stenar skulle sprängas bort och bottnen skulle jämnas. Anläggning
en, som sades vara den högst upp i älven belägna, förklarades tillåtlig och man erhöll 8 frihetsår 
från avgift.294 "Skallböleforsens mellersta forsbyggnad", som fisket sedermera kom att kallas, gav 
uppenbarligen vissa fångster under det laxrika 1820-talet. År 1828 inropades fisket nämligen för 88 
kg lax per år. När denna arrendetid utgick sex år senare sjönk anbudet till ca 12 kg. 

De gamla fiskena i Matforsen hade dömts ut. År 1820 begärde bönder från Rännö, Sköle samt 
Åsta att gemensamt få anlägga en laxfiskebyggnad strax ovanför luckan till sågrännan, intill Watt
stens fiske i Matforsen, se figur 33, bild 4. Man ville bygga två laxkar och sammanlagt 93 m sten
kistor som skulle täcka in hela sträckan mellan Wattstens fiske och den stenkista, som begränsade 
flottleden. Med hänsyn till de stora byggnadskostnaderna medgavs den 20 juli 1820 ej mindre än 
15 års frihet från avgift. Fisket utarrenderades år 1836 för ca 35 kg lax. Vid 1842 års auktion fick 
man inget anbud, och man bestämde, att några nya försök till utarrendering ej skulle göras. 

En begäran om att få bygga en forsbyggnad i Vistaforsen avslogs i juli 1820 med de motivering
arna, att kungsådran ej hade flyttats genom strömrensningen, och att fisket ej kunde få anläggas 
under löpande arrendeperioder.122 

Bönder från Skallböle och Bällsta begärde år 1820 att få bygga två malaled vid vänster strand 
nederst i Skallböleforsen. Fisket skulle ligga i en mindre utgrening av älven. P g a forsens mäktighet 
beräknades anläggningskostnaderna bli mycket stora. Tre stenkistor skulle uppföras snett upp mot 
forsen — 18, 9 och 36 m långa. Dessa skulle hindra laxen att gå på sidan om fisket. Man fick den 8 
september 1820 det begärda tillståndet med 12 frihetsår.295 Vid 1833 års auktion meddelades, att 
fisket hade förstörts.296 

Samma bönder ville göra försök att dra not strax nedströms Skallböleforsen vid vänster strand. 
Fiskeplatsen spolierades av strömrensningen.297 

Två personer ansökte år 1820 om att få dra not i ett 250 m långt varp mellan Killingholmen och 
Kornsvedjan strax uppströms Matforsen. En myckenhet nedfallen skog behövde röjas undan på 
stranden. P g a stor strömhastighet erfordrades en 8 m lång stenkista där noten skulle dras i land. 
Man fick det begärda tillståndet den 13 september 1820 med fem frihetsår.294 Fisket synes ha varit 
föga givande. År 1832 fanns så svåra bottenfästen i varpet, att det ej hade kunnat begagnas på flera 
år.296 

År 1820 ansökte bönder från Storboda och Hjältan, Torps sn, om att få bygga två stakagårdar. 
Det ena fisket skulle sträcka sig mellan Boda byamäns strand och Viskansholmen ute i Ljungan. 
Det andra fisket skulle gå från holmen i riktning mot Hjältans byamäns land och täcka 30 m av 
älvbreddens totalt 48 m. Sökandena erhöll sex frihetsår i en resolution den 13 september 1820.294 

Inget anbud gavs på dessa fisken vid 1827 års auktion. Året efter bjöds 1 kg lax.296 Därefter kunde 
fisket aldrig mera utarrenderas.298 

Två bönder från Hällsjö ville år 1820 anlägga två notvarp. Det ena skulle ligga mellan Hem-
gravsforsen och Nackforsen på vänstra sidan älven vid Nedansjö-böndernas strand och det andra 
nedströms Groforsen. Dessutom ville man anlägga ett malaled i den sistnämnda forsen. Notvarpet 

122 Vn landskontor. Resol. koncept 1820, nr 101 (HLA). 
294 Vn landskontor. Verf till 1825 års jb, s 1783 ff (HLA). 
295 Vn landskontor. Resol.bok 1820, nr 119 (HLA). 
296 Vn landskontor. Fiskeauktionsprot 1824— (HLA). 
297 Vn landskontor. 1832 års syneprot nr 5 (HLA). 
298 Vn landskontor. KK brev 1853, nr 88 (HLA). 
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nedom Groforsen skulle bli av 195 m längd och noten skulle tas i land på en stenig och "till not-
drägt föga tjenlig botten". I resolution den 6 oktober 1820 gavs tillstånd endast till notvarpet nedom 
Groforsen.299 Detta arrenderades år 1825 för 1 kg lax.300 År 1832 noterades, att ej en enda lax 
hade fångats i varpet sedan det anlades.301 

Gästgivaren i Nedansjö hade begärt att få anlägga ett malaled vid Hemgravsforsens vänstra si
da, mitt emot sågen. Fisket skulle byggas mellan en nära 4 m hög klippa och en ca 6 m därifrån 
belägen sten, vilken stack upp ungefar 2,5 m ur vattnet mitt emot sågen. Byggnaden skulle endast 
ta in en ringa del av älvens vatten. Sökanden hade ansett sig behöva uppföra en stenkista förankrad 
vid stenen "med starka järnkedjor". Nedströms denna skulle man bygga en timrad stenmur för att 
leda laxen till fångstanordningen. En stor sten uppströms fisket måste sprängas bort, och där skulle 
man dessutom bygga en kista, som skulle skydda anläggningen från tillflytande bråte. Fisket med
gavs med 10 frihetsår den 12 oktober 1820.294 Byggnaden anlades, men bortspolades efter kort tid 
"wid hög wattenflod".296 

Bönder i Hällsjö nekades att ta upp ett notvarp mellan Hemgravsforsen och Nackforsen, efter
som ett sådant fiske skulle "gravera" det ovannämnda fisket. 

Kronolänsman Engblom, som ej fått bygga sitt år 1817 tillåtlighetsförklarade vrakhus nederst i 
Skallböleforsen, ville år 1820 som kompensation härför bygga ett laxfiske överst i samma fors. 
Detta skulle ligga inom ett mycket grunt avsnitt mellan högra stranden och ett stort klippblock, 
omgivet av ett stengrund 75 m ut i älven. Vattenflödet måste koncentreras till en kanal genom 
"mycken stenbrytning, sprängning och gräfning". 45 m stenkistor skulle byggas. Fisket medgavs 
den 12 oktober 1820 med 12 frihetsår.302 

En bonde från Allsta ville anlägga ett 120 m långt notvarp vid ett stengrund, Dammören, belä
gen nedströms Viiforsen. Noten skulle dras i land vid Allsta byamäns nothus vid vänstra stranden. 
Ungefar halva älvbredden skulle tas in i varpet. Tillstånd gavs den 16 oktober. Fisket skulle få bör
ja användas år 1824.303 Detta notvarp betecknades redan år 1830 som "försämrat genom ström
rensningen" och gav då ingen avkastning.296 

Två personer från Vattjom och Skallböle ville dra not i älvens vänstra del nedströms Skallböle
forsen.299 Varpet färdigställdes aldrig trots tillstånd, eftersom platsen blev helt olämplig i samband 
med strömrensningen.304 

Fem bönder hade begärt att få sätta upp en stakagård vid "Korn&jerdeslandet", på Vifsta skatte
land vid Ljungans utflöde ur sjön Marmen. Vattendraget hade på den avsedda platsen en bredd av 
över 300 m. Man ville ta in 132 m därav mot vänstra stranden i fisket. Tillstånd erhölls den 23 ok
tober 1820.299 Fiskestället utarrenderades åren 1827 till 1833 och gav då ett arrende, vilket efter 
hand sjönk från 3 till 0,5 kg lax per år.296 

Folk från Ålsta, Boda, Nordanede och Fränsta i Torps sn begärde år 1821 att få bygga ett lax
fiske i Gimån i en ström kallad Svelten. Ån var totalt 24 m bred och delad i två grenar av en sten-
holme. Den högra av dessa grenar var i sin tur uppdelad på två mindre strömmar, skilda åt av stora 
stenar. I den vänstra av dessa ville man bygga ett malaled samt 40 m längre ned, längs högra stran
den, ett vrakhus. KB medgav den 10 augusti 1821 att man skulle få bygga malaledet, men avstyrk
te anläggandet av vrakhuset efter protester från delägarna i det nedströms liggande Gimeå ålhus. 
Man fick 10 frihetsår.305 Fisket utarrenderades endast år 1832 och då till en torpare från Boda som 
bjudit ett kg lax per år. Anläggningen ödelades därefter.296 

294 Vn landskontor. Verf till 1825 års jb, s 1783 ff (HLA). 
296 Vn landskontor. Fiskeauktionsprot 1824— (HLA). 
299 Vn landskontor. Verf till 1825 års jb, s 1799 ff (HLA). 
300 Vn landskontor. Verf till 1825 års jb, s 2208 (HLA). 
301 Fiskeförteckningen 1832. 3:e provinskont. Vol 63:2. Allm fiskeregleringar 244/1849 (KK). 
302 Vn landskontor. Resol. koncept 1820, nr 138 (HLA). 
303 Vn landskontor. Verf till 1825 års jb, s 1907 ff (HLA). 
304 Häradsskrivaren i Medelp fögderi. 1825 års jb (HLA). 
305 Vn landskontor. Verf till 1825 års jb, s 1877 ff (HLA). 
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Klöstre byamän ville år 1820 bygga två laxfisken i Gimån "öster om landsvägsbron" och mitt 
emot Torpshammars brunnshus. Båda fiskena medgavs, men kom ej till utförande.296 

Inspektor Forsgren vid Torpshammars bruk begärde år 1821 att få bygga ett vrakhus nära Gim-
åns inflöde i Ljungan, "mellan Gimeå ålhus". Fisket skulle ligga i den högra av de två småström-
marna, som rann genom den s k Salighetsholmen. En fördämning skulle tas bort på södra sidan 
och en 12 m lång stenkista anläggas från holmens uppströmsdel till högra landet. Där låg för övrigt 
en kvarn. Fisket beräknades ta in halva forsens bredd. Anläggningen medgavs den 10 augusti 1821 
med 10 frihetsår. Åren 1830—1842 utarrenderades fisket mot ca 25 kg lax per år. Vrakhuset för
stördes till större delen av 1848 års vårflod.306 

En bonde från Nedansjö ville anlägga ett malaled vid vänster strand uppströms Hemgravsfor-
sen. I september 1821 noterades, att det tidigare hade funnits en laxfiskebyggnad på platsen, vilken 
enligt sökandens uppgifter skulle ha beviljats för 20 år sedan. Eftersom "någon lax derstädes icke 
kunnat fångas", hade fisket sedermera ödelämnats. Det fanns ännu rester kvar efter två stenkistor. 
Nu ville sökanden stöda det nya karet mot yttre sidan av en av de gamla kistorna och dessutom 
bygga totalt 50 m nya kistor. En gammal dylik inne vid land skulle efter reparation kunna begagnas 
som stöd för brobyggningen. Utöver allt detta krävdes att "åtskilliga nedan fisket liggande vatten-
skölda klippor bortsprängas" samt att någon rensning vidtogs i bottnen uppströms anläggningen. 
Man ansåg att 1/5 av älvbredden skulle intas i fisket, och att uppförandet skulle komma att kosta 
350 rdr banco. 12 frihetsår erhölls.305 År 1834 skrevs att fisket sedan länge var ödelagt.301 Enligt en 
annan uppgift slog sig sökanden efter några år ihop med gästgivaren i Nedansjö om ett annat fiske. 

Nyssnämnda bonde hade också begärt att få bygga ett malaled vid Ljungans högra sida i Nack-
forsen. För fisket ansågs två stenkistor vara erforderliga, 18 respektive 38,5 m långa. De skulle 
placeras med 3 m lucka längs med stranden. Malaledet skulle inrättas mellan kistorna. Man måste 
spränga en del sten och utföra en broanläggning. Älven var 54 m bred och därav skulle fisket uppta 
högst 14,5 m. Ansökan tillstyrktes den 27 september med åtta frihetsår.305 Fisket förstördes av 
1823 års vårflod efter att aldrig ha givit någon fångst. Kronofogden beskrev det skedda på följande 
sätt:307 

" af okunnighet om byggnadssättet och ställets otjenlighet anlades på försök efter den i de ned-
anföre belägne forsar werkstälde strömrensning, hwarigenom laxen kom i tillfälle att, något öfwer 
hwad förut wanligt war uppstiga längre i Ljungan elfwen, första sommaren förgäfwes idkades och 
wåren derpå genom en högre wattenflod, jemte flottning af bjelkar och sågtimmer samt i anseende 
till den dåliga grunden, bestående af små klapper och sand, hwarpå fisket war anbrakt, helt och hål
let rensades, utom en stenarm hwaraf lemningen wäl ännu synes, men är icke så byggd att den för 
något fiske kan gagnas". 

Två bönder från Berge och Klingsta ville anlägga ett notvarp vid vänster strand, 120 m ned
ströms Vifstaforsen. Efter protester från innehavare av uppströms liggande fisken bestämdes, att 
det år 1821 avlåtna tillståndet ej skulle få tas i anspråk förrän år 1824, då de övriga arrendena löpte 
ut. Noten skulle på begäran av delägarna i Vii och Klingsta notvarp ej få tas upp nedströms Lillö-
ren.303 Fisket utarrenderades år 1828 för 175 kg lax per år.296 Året 1832 hade varpet skadats ge
nom skärningar i älvbottnen och två år senare var arrendet nere i ca 70 kg lax per år.301 

Två bönder från Skedvik i Attmars sn begärde år 1821 att få sätta upp en stakagård vid "La-
svedjestranden" längs Marmens södra sida. Man ville staka 70 m ut från en stenudde. Tillstånd gavs 
den 22 oktober 1821 med 4 frihetsår.305 Fisket blev föga givande, och arrenderades åren 1826 och 
1832 för 4 respektive 1 kg lax.296 Därefter förklarades fisket som odugligt och ödelades.308 

296 Vn landskontor. Fiskeauktionsprot 1824— (HLA). 
301 Fiskeförteckningen 1832. 3:e provinskont. Vol 63:2. Allm fiskeregleringar 244/1849 (KK). 
305 Vn landskontor. Verf till 1825 års jb, s 1877 fî (HLA). 
306 Vn landskontor. Fiskeauktionsprot 1824-och Fiskeliggaren 1845—1850 (HLA). 
307 KK brev 1833. 206/1833 (HLA). 
308 Vn landskontor. Brevkoncept 1850 (HLA). 
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Àr 1821 ville Kvitsle byamän i Njurunda sn ha tillstånd att anlägga två stakagårdar. Den ena 
skulle ligga vid Ljungans högra sida utanför Skottsunds bys strand och sträcka sig 90 m ut i den 
200 m breda älven. Det andra fisket skulle ligga vid Sandslåholmens vänstra sida, där avståndet in 
till land var 160 m — det rörde sig om Ljungans huvudgren. Stakagården skulle täcka halva bred
den. Fiskena tilläts den 7 november 1821 mot 8 kg lax per år för vardera fisket under en 6-
årsperiod. Stakagårdarna skulle utarrenderas år 1828.309 

På den plats där det ödelagda Vii, Klingsta och Berge laxfiske hade legat på södra sidan i Vifsta-
forsen, dvs mellan högra landet och den stenmur, som anlagts mitt i älven i samband med ström-
rensningarna, gavs den 12 november 1821 tillstånd till anläggande av två malaled och nedströms 
dessa ett vrakhus. Innehavare av arrenden i uppströms belägna fisken protesterade åter, och fiske
na fick därför ej tas i bruk förrän vid 1823 års slut, då de klagandes arrendetid hade löpt ut.309 År 
1832 inropade anläggaren fiskena för så mycket som 750 kg lax per år.296 

Bönder från Rännö och Sköle begärde år 1822 att få bygga ett laxkar vid Nyforsholmens södra 
sida i Matforsen. Två kistor skulle byggas, 18 respektive 8 m långa. Man fick det begärda tillstån
det den 15 februari 1822.310 Fisket byggdes i samråd med strömrensningsbefälet på ett sådant sätt, 
att ena stenkistan kom att utgöra en del i en låg flottningskista. Fisket visade sig emellertid vara 
odugligt, och år 1843 avslutade kronan försöken att utarrendera detsamma.296 

Klöstre byamän i Torps sn beviljades rätt till ett laxfiske i Gimån år 1823, men fisket anlades 
aldrig.311 

En person från Målsta fick tillstånd att göra försök med ett notvarp — Vallholmens notvarp — 
vid Vista byamäns strand i Tuna sn. En annan person från Borgen fick samtidigt rätt att dra not ef
ter småfisk under tider då laxfiske ej bedrevs.311 År 1826 meddelade häradsskrivaren att det sist
nämnda laxfisket var: "Af fruktlös notdrägt alldeles ödelemnadt".304 

KK konstaterade i november 1822, att arrendesummorna hade stigit för Forsholmens, Öhns 
och Nyforsholmens fisken, för Wattstens malaleder i Matforsen och dessutom för Öhns, Vallens 
och Säters ålfisken i Haverö sn. Detsamma gällde Kvitsle stakagård och Dingersjö fiske vid Sekel
sanden. Däremot blev de antagna buden avsevärt mycket lägre för Nyforsens och Tunagrenens fis
kebyggnader, Kasthällans notvarp i Tuna sn samt för Dingersjö södra och norra laxfiskebyggna
der och de där belägna nejonögonfiskena.296 

I mars 1824 avgav Kungl Maj:t ett beslut innebärande att vissa fisken endast fick utarrenderas 
på det "uttryckelige willkor", att arrendatorerna ej skulle vara berättigade till någon ersättning av 
kronan, om byggnaderna skulle skadas av flottningen. När det gällde stakagården vid Haraberget, 
vilken på arrendatorernas begäran för tre år sedan hade flyttats från Nolby till Skottsunds bya
mäns strand, befalldes att fisket skulle flyttas, fortfarande på Skottsunds-sidan, till en förut utsynad 
plats där det var mindre hinderligt för flottningen. När det gällde Böle, Nolby och Västbo forsbygg
nad och Prästbordets nya stakagård vid Dingersjö bestämde Kungl Maj:t, att en stenarm skulle 
byggas till skydd för det förstnämda fisket, och att en bom skulle utläggas uppströms stakagården. 
De sistnämnda arbetena skulle utföras genom Strömrensningskommitténs försorg. KK hade att se 
till, att arrendatorerna skulle tillfrågas, om de trots de nya bestämmelserna ville förbli vid sina an
bud, eller om fiskena på nytt skulle arrenderas ut. Laxfisket var så synnerligen gott vid denna tid, 
att ingen av arrendatorerna torde ha vågat ta risken att frångå sina tidigare lämnade anbud. 

296 Vn landskontor. Fiskeauktionsprot 1824— (HLA). 
304 Häradsskrivaren i Medelp fögderi. 1825 års jb (HLA). 
309 Vn landskontor. Verf till 1825 års jb, s 1937 ff (HLA). 
310 Vn landskontor. Resol.koncept 1822, nr 15 (HLA). 
311 Vn landskontor. Verf till 1825 års jb, s 2011 (HLA). 
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Tre personer från Berge och Mjösund begärde år 1824 att få ta upp ett notvarp. Noten skulle 
kastas uppströms Vallholmen och dras utefter strömgrenen mellan denna holme och Stakagårdsö-
ren. Hela varpet skulle få en längd av ca 250 m. Kungsådran och flottleden låg i älvgrenen till vän
ster om Stakagårdsören. Notvarpet förklarades tillåtligt den 18 oktober 1824 på villkor att man i 
fem år erlade 47 kg lax per år i stället för den avgift som gällt för den samtidigt nedlagda stakagår-
den vid Österänget. Fisket skulle utarrenderas år 1830.313 

I samband med strömrensningen hade en stenmur uppförts överst i Matforsen, vilken mur dock 
hade rasat ihop. År 1825 begärde personer från Torp och Tuna socknar att få bygga ett fiske på 
platsen. Man ämnade anlägga två parallella och 30 m långa stenkistor mellan flottningsmuren och 
stranden. Mellan dessa skulle ett malaled palceras. Synemännen beräknade anläggningskostnaden 
till 250 rdr banco. Tillstånd med 10 frihetsår gavs den 29 augusti 1825.314 

Krokforsens ntovarp, beläget ett stycke nedom Viiforsen vid Tunbyns strand301 ansågs ha blivit 
försämrat genom strömrensningen. Det gav dock fortfarande bra fångster och inropades år 1830 
för drygt 220 kg lax.315 

Två personer boende i Vifsta ville år 1825 bygga en stakagård i en liten vik nedanför Åsvedjan 
vid högra stranden strax nedströms Ljungans utflöde ur Marmen. Fisket, som tilläts den 4 novem
ber 1825, skulle ej få sträckas längre än 45 m ut i älven.315 Det utarrenderades för första och sista 
gången år 1828 för ca 2 kg lax per år.296 År 1832 skrev man, att fisket ej hade varit utstakat på flera 
år.301 

Den 12 december 1825 avgav KB en resolution med anledning av två personers från Åsta 
och Sköle ansökan om att få anlägga ett malaled på en plats där den långa, nya flottledskistan i 
Matforsen hade skadats av vattnet, strax uppströms ett nyligen uppfört fiske. Totalt skulle det byg
gas ett ledmursystem. som i krokar sträckte sig över 121m längd. Dessa murar skulle bli nära 5 m 
tjocka. Till detta kom en lika bred kista av 25 m längd. En av kistorna avsågs skydda det fiske, som 
låg nedströms därom, och som var utsatt för skärningar. Den nya anläggningen, som senare kalla
des "Lars Abramshåle", förklarades tillåtligt, men blev aldrig vad man tänkt sig ur fångstsynpunkt. 

Lillholmens stakagård vid en liten holme i sjön Maren redovisas i 1825 års jb såsom liggande 
öde. År 1826 benämndes fisket "en ny stakagård" och inropades för ca 1 kg lax per år. År 1832 
meddelades, att fisket aldrig hade utnyttjats. 

En bonde från Västerhångsta begärde år 1826 rätt att få bedriva nätfiske på fem särskilt angivna 
ställen i "Flyn" mellan Hångstaforsarna i Torps sn. En torpare hade utan tillstånd redan haft två 
nät utsatta i Flyn. Bonden fick den 24 januari 1826 de begärda tillstånden mot 12 kg lax per år — 
torparens fisken skulle tas bort.316 När de åtta frihetsåren utlöpt, ville ingen arrendera nätfisket.296 

En annan person från Västerhångsta ansökte om att få bygga ett vrakhus "uti ett mindre ström
fall af Hångstaforsen" i en liten kanal mellan landet och en i strömmen liggande stor sten. En 38 m 
lång stenarm skulle anläggas snett upp mot strömmen, medelst vilken 1/3 av älvens bredd skulle tas 
in i fisket. Betydande sprängningsarbeten erfordrades för borttagning av hindrande stenar. Sökan
den fick den 24 januari 1826 sitt tillstånd och 10 frihetsår.317 Fisket uppges endast ha stått en som
mar, under vilken det ej gav någon avkastning. Eftersom det skulle kosta 450 rdr banco att 
återuppbygga anläggningen, ansågs detta vara meningslöst.318 

År 1826 fick inspektören vid Torpshammars bruk tillstånd att anlägga ett malaled ovan bruks-
bron i Gimån. Fisket skulle ligga mitt i älven mellan två holmar. I strömgrenens uppströmsdel låg 
ett av sökanden tidigare anlagt vrakhus. Grenen var 9 m bred. Från en sten på den västra (högra) 

296 Vn landskontor. Fiskeauktionsprot 1824— (HLA). 
301 Fiskeförteckningen 1832. 3:e provinskont. Vol 63:22. Allm fiskeregleringar 244/1849 (KK). 
313 Vn landskontor. Verf till 1825 års jb, s 2091 (HLA). 
314 Vn landskontor. Resol.koncept 1825, nr 143 (HLA). 
315 Vn landskontor. Verf till 1825 års jb, s 2181 samt Fiskeauktionsprot 1824- (HLA). 
316 Vn landskontor. Resol.koncept 1826, nr 19 (HLA). 
317 Vn landskontor. Resol.koncept 1826, nr 17 (HLA). 
318 Vn landskontor. KK brev 1836, nr 177 (HLA). 
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holmen skulle en 7 m lång stenarm byggas uppströms åt. Vid grenens vänstra sida behövde ett sten-
kar anläggas om ca 5 x 5 m. Återstoden av älvgrenen skulle upptas av själva malan och fyllas med 
grindar. Den starkaste strömmen gick till höger om grenen med fiskena. Den sistnämnda innefatta
de ungefar 1/6 av hela älvbredden.319 När de åtta frihetsåren hade gått ödelades fisket.296 

Folk från Gim, Klstre och Lillboda fick i januari 1826 rätt att "wid wissa större stenar utanför 
torparen Pehr Strömbergs gärda" få göra försök med nätfiske längs högra stranden i Gimån. Des
sutom fick man rätt att anlägga en stakagård och ett malaled 22 m nedom Torpshammars bruks-
bro vid vänstra landet i älvens högra gren. Nätfisket skulle endast bedrivas under hösten. Man fick 
åtta frihetsår för stakagården och malaledet samt två frihetsår för nätfisket.320 När fiskena skulle 
utarrenderas åren 1834 och 1835 fick man inga anbud, varför de lades öde.296 

En nämndeman från Gräfte begärde att få bygga ett fiske i Edeforsen, mitt på norra sidan av 
Skäftesholmen. Älven var 120 m bred på platsen och han ansåg, att det skulle behövas en 36 m 
lång ledarm snett nedströms åt för att leda fisk in i anläggningen. Dessutom erfordrades flera sten
kistor för att fisket skulle kunna bli bestående i den starka forsen. Man begärde även att få bygga 
ett fiske nedströms Skäftesholmen. Här var älven 72 m bred. En 18 m lång stenarm och ett antal 
stenkistor behövde byggas. Större delen av älvfåran skulle lämnas öppen. De begärda tillstånden 
erhölls den 19 mars 1827. Därvid medgavs nio frihetsår.321 Fiskena arrenderades aldrig ut efter 
dessas utgång.296 

Tre personer från Edsta hade gemensamt begärt att få sätta upp en stakagård vid vänstra sidan 
av Kärvstagrundet vid Ljungans utlopp i Stödesjön. Fisket skulle ligga till höger om Våtängsback
en "och där anlagda stenkistan hwarest" älven endast var 57 m bred. Man fick det begärda tillstån
det den 19 mars 1827. Fem frihetsår erhölls.322 Fisket användes endast i två år. Det ansågs däref
ter ej vara lönt att fortsätta de "fruktlösa försöken".323 

Kyrkoherden i Torps sn fick den 26 mars 1827 rätt att anlägga ett malaled för laxfångst vid äl
vens högra sida utanför Johannisbergs strand. Fisket skulle uppta 1/3 av älvbredden. I stenkaren 
erfordrades "minst trehundra lass sten" för att anläggningen skulle kunna motstå strömmen. Efter
som man räknade med att fångsten skulle bli obetydlig i detta älvens översta laxfiske gavs 12 års 
frihet från avgift.324 År 1839 meddelades, att fisket hade förstörts av vattenflöde och isgång. An
läggningen hade dessutom varit hinderlig för flottningen och fick således ej arrenderas ut.325 

I juni 1827 hölls syn i Edeforsen med anledning av att fyra personer från Gräfte och Öckne ville 
anlägga ett malaled "å södra sidan af Edeforsen eller norra sidan af Storholmen". Älven var 72 m 
bred på den utsedda platsen, och man ville ta in 24 m därav i fisket. En stenkista, som skulle leda 
laxen till fisket, skulle bli 36 m lång och nära 5 m bred. Landkistan behövde göras drygt 14 m lång. 
Båda kistorna skulle få en höjd av 2,5—3 m. Det skulle komma att kosta minst 600 rdr banco att 
uppföra anläggningen. Man fick så mycket som 10 frihetsår i resolutionen den 3 augusti 1827.326 

När fisket skulle utarrenderas år 1838 fick man inga anbud, och det låg därefter öde.296 

Samma personer fick tillstånd att bygga en stakagård på norra sidan älven vid Baggnäsudden 
strax uppströms Ljungans inflöde i Stödesjön.327 Detta fiske kom aldrig till utförande.296 

En person från Nordanede samt två från Boda ville anlägga två nätfisken i Gimån. Det ena skulle 
ligga vid Målstackede. Vid en sten 22 m ut i älven ämnade man uppföra en liten stenkista. Därifrån 
skulle nätet spännas till en 39 m därifrån belägen utskjutande udde vid åns högra sida. Det andra 

296 Vn landskontor. Fiskeauktionsprot 1824— (HLA). 
319 Vn landskontor. Resol.koncept 1826, nr 16 (HLA). 
320 Vn landskontor. Resol.koncept 1826, nr 20 (HLA). 
321 Vn landskontor. Resol.koncept 1827, nr 46 (HLA). 
322 Vn landskontor. Resol. koncept 1827, nr 45 (HLA). 
323 Vn landskontor. KK brev 1833 (HLA). 
324 Vn landskontor. Resol.koncept 1827, nr 47 (HLA). 
325 Vn landskontor. KK brev 1837—1839 (HLA). 
326 Vn landskontor. Resol.koncept 1827, nr 99 (HLA). 
327 Vn landskontor. Resol.koncept 1827, nr 100 (HLA). 
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nätfisket ville man ha ett stycke uppströms Melsmobäckens inflöde. Tillstånd erhölls den 1 septem
ber 1827. Sex frihetsår medgavs.328 Fisket kunde efter denna periods utgång aldrig utarrenderas 
och ödelades därför.296 

Den 1 september 1827 fick två personer från Berge samt en person i Tirsta tillstånd att i "Lill-
strömmen" vid Vallsta och Backens byar anlägga två nätfisken, i vilka redskapen skulle fastas i sten
kistor.329 Dessa fisken kunde aldrig användas p g a flottningen. Det är t o m tveksamt om någon 
byggnation verkligen kom till stånd.330 

Gästgivaren och tre bönder i Nedansjö ville bygga ett malaled för laxfångst på Hemgravsforsens 
vänstra sida mitt emot det där befintliga sågverket. Anläggningskostnaderna beräknades till 1.000 
rdr banco. De äldre tillstånden hade aldrig utnyttjats eftersom anläggningarna raserats av högvat
ten omedelbart efter uppförandet. Tillåtlighetsresolutionen daterades den 28 september 1827. 14 
frihetsår medgavs.331 Man byggde fisket, men fångsterna blev små.301 "Ingen som helst 10:e lax in
levererades". När frihetstiden gått ut år 1842 ville ingen arrendera anläggningen och den lämnades 
öde.332 

KB gav den 28 september 1827 tillstånd till ett notvarp utanför ägan Flottastadsjorden.333 Fisket 
kom aldrig att begagnas.301 Samma sökande ville även sätta upp en stakagård nedanför "en gärda" 
i Ede "kallad Strömsvedjan" mitt emot den på södra sidan belägna Skäftesholmen. Fisket medgavs 
den 29 september 18 2 7334 men begagnades aldrig.301 

Två personer från Ede hade begärt att vid Strömsvedjans udde, nederst i Edeforsen få sätta upp 
ett malaled. Älven var där 55—60 m bred. Två stycken 36 respektive 30 m långa stenkistor behöv
de byggas. Anläggningskostnaden skulle stiga till 600 rdr banco.335 Fisket anlades men totalför
stördes redan under 1828 års vårflod.301 

Nyssnämnda två sökande ville även bygga ett malaled på Edeforsens vänstra sida vid Fiskhol
men. Älven var där 145 m bred och endast 24 m skulle tas in i fisket. Detta medgavs den 22 okto
ber 18 2 7.336 År 1832 antecknades att fisket var obegagnat.301 Det användes aldrig efter detta år. 

En bonde i Hångsta ville bygga ett malaled vid en stenudde på högra sidan av älven, nederst i 
Hångstaforsen. Man beräknade att minst 900 lass sten skulle åtgå för anläggandet, sten som dock 
fanns på den närliggande stranden. Med hänsyn till de höga anläggningskostnaderna och "den 
ringare fångst, som kan wara att påräkna så långt upp i denna af mångfaldiga fisken nedanför up-
fyllda elf' medgavs fisket den 7 augusti 1828 med 10 frihetsår.338 Fisket kom aldrig att utarrende
ras. Det förstördes innan frihetsåren utgått och var dessutom hinderligt för flottningen.325 

Av protokoll från 1828 års arrendeauktioner i Tuna sn framgår att vattnet numera nästan helt 
avletts från Nyforsholmens laxfiske nederst i Matforsen. Det s k Nyforsens laxfiske (vrakhuset) 
existerade ej längre.296 

År 1828 hade man planer på att bygga en stakagård omedelbart uppströms Matforsen men den
na kom aldrig till utförande, främst beroende på att Matforssågens ägare samma år hade anlagt en 
uppsamlingsbom för virke på den tilltänkta platsen. 

År 1829 gavs tillstånd för anläggning av ett malaled för laxfångst vid högra sidan i Västanåfor-

296 Vn landskontor. Fiskeauktionsprot 1824— (HLA). 
301 Fiskeförteckningen 1832. 3:e provinskont. Vol 63:2. Allm fiskeregleringar 244/1849 (KK). 
325 Vn landskontor. KK brev 1837—1839 (HLA). 
328 Vn landskontor. Resol.koncept 1827, nr 122 (HLA). 
329 Vn landskontor. Resol.koncept 1827, nr 121 (HLA). 
330 Vn landskontor. KK brev 1836, nr 178 (HLA). 
331 Vn landskontor. Resol.koncept 1827, nr 137 (HLA). 
332 Vn landskontor. KK brev 1844-1845 (HLA). 
333 Vn landskontor. Resol.koncept 1827, nr 135 (HLA). 
334 Vn landskontor. Resol.koncept 1827, nr 136 (HLA). 
335 Vn landskontor. Resol.koncept 1827, nr 152 (HLA). 
336 Vn landskontor. Resol.koncept 1827, nr 153 (HLA). 
338 Vn landskontor. Resol.koncept 1828, nr 116 (HLA). 
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sen vid Borgsjöns utlopp. Fisket fanns ej kvar år 18 3 9.339 Under 1800-talets senare del talas om 
rester efter ett gammalt laxfiske på denna plats. 

En handlanden från Sundsvall ropade in stakagården vid Österänget för 82 kg lax per år vid 
1830 års auktion. Han ansökte omedelbart därefter om att i stället för stakagården få rensa upp ett 
notvarp,340 vilket dock ej medgavs av KK.341 

År 1830 yrkade förvaltaren vid Matfors sågverk, att få bygga två malaled i Matforsens översta 
del mitt emot det på högra sidan liggande Sköle byamäns fiske. Anläggningen skulle utsträckas 
12,5 m från en i vänstra delen av forsen befintlig stenarm. Ned efter forsen skulle man bygga en 30 
m lång kista samt en mindre sådan vid den förutnämnda stenarmen. Mellan dessa kistor avsåg man 
att anbringa malaleden. Dessutom ämnade sökanden bygga två stenkistor snett uppströms älven 
mot land med 24 m avstånd dem emellan. I dessa och i fisket skulle bommar fastas, vilka skulle av
leda flottgods. Hela anläggningen hade kostnadsberäknats till 732 rdr. Man erhöll 12 frihetsår i till
ståndsresolutionen den 5 november 1830. Det gjordes vissa uppmätningar i Matforsen och konsta
terades därvid, att Sköle forsbyggnad upptog 12 m av älvbredden. Det nya fisket skulle uppta ytter
ligare 12,5 m. Därefter skulle 17,5 m återstå som kungsådra, vilket ansågs vara tillräckligt.342 Un
der vårflödena åren 1837 och 1838 raserades en kista, som byggts under strömrensningen, och det 
nya fisket skadades mycket allvarligt. Man begärde ytterligare 10 frihetsår för dess återuppbyggan
de. Det konstaterades vid en ny syn år 1842 att en 68,5 m lång ledmur hade rasat och därmed hind
rade laxens uppgång inte bara till det nu aktuella fisket utan även till andra. Förvaltaren fick ytterli
gare fem frihetsår, men måste då åtaga sig att rensa bort de stenhögar, som bildats av den nedrasa
de ledmuren. 

År 1830 noterades t ex att Bällsta, Krokforsens och Lunde byamäns notvarp "hade försämrats 
betydligt sedan strömrensningarna vidtagits". Uppströms Matforsen var laxfisket åter i det när
maste slut efter tillkomsten av alla de nya fiskena vid Matfors och nedströms åt ända till havet. 

Skottsunds stakagård hade år 1832 blivit så sönderbruten av "herrar Dickson & Co:s bjelkflott-
ning", att reparationen kostat 157 rdr rgs. År 1833 värderades en ny skada till drygt 53 rdr. Även 
somrarna 1834 och 1835 gick det lika illa. Synemännen kom år 1836 till det resultatet, att staka
gården borde flyttas till motsatt strand enligt en ingiven ansökan, och den skulle där få stakas ca 
100 m ut i älven. Redan från första året måste arrende erläggas med 1 t:a lax per år vilket mot
svarade den tidigare avgiften. Resolution utfärdades den 31 maj 1836.344 

Samma år begärde Vifsta byamän att få återuppbygga ett fiske överst till vänster i Viiforsen. 
Man ville nu sträcka byggnaderna 3,5 m längre ut i älven än tidigare. I anläggningen skulle tas in 
totalt 13 m av älvbredden. Vifstaforsens södra fiske låg mitt emot den nu begärda fiskeplatsen, och 
detta upptog 15,5 m av älvbredden. Den fria öppningen mellan anläggningarna skulle bli av stor
leksordningen 25 m. Några mätningar kunde vid tillfället ej företagas p g a den starka strömmen. 
Man ville lägga ut en skyddsbom uppströms fisket. Anläggningskostnaden beräknades till 133 rdr 
banco.345 "Stakagården" gav framdeles små fångster.346 

Länsman Åslund ville år 1833 anglägga två malaled vid egen strand på högra sidan i Matforsens 
nedersta del. KK nekade emellertid att ge sitt tillstånd.347 

Under sommaren 1838 hölls kronolänsmanssyn på fiskena i Stöde sn. I protokollet skriver man 
bl a angående ett laxfiske vid Skäftesholmen i Edeforsen:348 

339 Storamiralsämb 3 avd. B: 12. Brevkoncept 1839, nr 43. 
340 Vn landskontor. Resol.koncept 1830, nr 87 och 88 (HLA). 
341 Vn landskontor. KK brev 1832, nr 2 (HLA). 
342 Vn landskontor. Resol.koncept 1830 (HLA). 
344 Vn landskontor. Resol.koncept 1836, nr 94 (HLA). 
345 Vn landskontor. Resol.koncept 1836, nr 188 och 189 (HLA). 
346 Vn landskontor. KK brev 1854, nr 86 (HLA). 
347 Vn landskontor. Resol.koncept 1834, nr 24 och Fiskeliggaren 1845—1850 (HLA). 
348 Tuna länsm.distr F V:l, 1838 års Concept Fiske Syner (HLA). 
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"Undersökningens resultater voro följande: malaledet för laxfångst å södra sidan af Edeforsen vid 
Skäftesholmen befanns bristfaligt och obrukbart af samma orsak som andra malaleder i Ljunga elf 
nem. arrendatorernes oförmåga att till dess skydd uppresa bålverk, nog starka att bekämpa ström
mens, vårisens och timmerflottornes förenade våldsamhet". 

Om den år 1827 lovgivna stakagården ovan Skäftesholmen skrevs, att "ärliga och mödosamma 
upprensningar" inte hjälpte att hålla undan de vid varierande vattenföringar ditdrivande "outlösliga 
förråder af stenar, vattendränkta träd, dess rötter eller grenar m m".348 

Prästbordets laxfiskebyggnad på högra sidan i Dingersjöforsen var enligt Storamiralsämbetet år 
1839 till betydligt hinder för flottningen, eftersom virket lätt brötade sig där. Fisket var dessutom 
förfallet och förstört trots att stenkistor byggts och bommar lagts ut för att skydda fisket. Av dessa 
skäl borde anläggningen ej längre utbjudas till arrende.339 

Ett kronofiske vid Johannisbergs ägor var till stort besvär vid flottningen vid fallande vatten efter 
midsommartid. I fisket fanns två mälor och anläggningen täckte 24 m av älvens hela bredd, ca 80 
m. Storamiralsämbetet meddelade att fisket ej längre borde arrenderas ut.339 

Nederst i Hågstaforsen låg ett annat fiske, även detta på älvens högra sida. Denna anläggning 
hade förstörts våren 1837, så att endast obetydliga lämningar av stenkistorna var synliga år 1839. 
Under de år då fisket hade använts, hade det givit sammanlagt ca 100 kg lax, varför ingen hade in
tresse av att återuppbygga fisket. Storamiralsämbetet ansåg, att ej heller detta fiske borde utarren
deras i fortsättningen.339 

Uppgifter om Ljungans laxfisken återfinnes i bilagorna 8 och 9. Av dessa kan 
utläsas, att det ännu omkring år 1840 fanns ett 15-tal fasta laxfiskebyggnader 
kvar i älven på sträckan från havet tom Matforsen. På samma sträcka utnyttja
des som förr ett antal stakagårdar och notvarp. 

Uppströms Matforsen byggdes ett stort antal fisken under 1820-talet. Enbart 
år 1827 begärde bönderna i Torps och Stöde socknar att få ta inte mindre än sju 
nya laxfisken i bruk i och uppströms Edeforsen. Man väntade sig uppenbarligen 
laxfångster sedan flottledsrensning verkställts bl a i Matforsen. Åtminstone fem 
av de lovgivna fiskena kom uppenbarligen aldrig att användas, även om man i 
något fall försökte sig på att bygga. Om de två övriga är ej annat känt, än att de 
aldrig utarrenderades efter frihetsårets utgång. Av ett senare uttalande framgår 
dock, att ej heller dessa två fisken torde ha blivit färdigställda.337 

I början av 1830-talet var laxfångsterna kraftigt i avtagande efter 1820-talets 
extremt rika laxår. När det gäller Ljungan lades skulden för nedgången ej oväntat 
på flottningsarbetena. 

325 Vn landskontor. KK brev 1837-1839 (HLA). 
337 Vid en syn år 1838 avfyrade undersökningsförrättaren en gruvelig salva över laxfiskerna i 

Stöde och Torps socknar.325 Fiskena befanns enligt honom vara bristfälliga och obrukbara av sam
ma orsak som de andra malaleden i Ljungan 
"neml. arrendatorernas oförmåga att till dess skydd uppresa bålverk nog starka att bekämpa 
strömmens, vårisens och timmerflottornes förenade våldsamhet —. Om staten med uppoffring af 
sine rikare tillgångar, dragande vexel på framtiden och dess förmodade inkomstkällor, vill ägna sin 
omtanke åt dessa naturens styfbarn, fiskerierne i Ljungan, så vore det långt från mig att draga i 
tvifvelsmål att ett yngre slägte möjligen kan komma att ur dess djup uppfiska den guldsand, om 
nutiden otacksamt förnekar. Men hwarje enskilds försök strandar owedersägligen mot de hinder 
som naturen så - - ? - - (oläsligt ord) upprest och hafva de kårsynta, som på ett sådant försök offrat 
en fåfäng möda erhållit en alltför klraftig tilrättavisning att vidare inlåta sig i strid med omjölighe-
ten". 

339 Storamiralsämb 3 avd. B : 12. Brevkoncept 1839, nr 43. 
348 Tuna länsm,distr F V:l, 1838 års Concept Fiske Syner (HLA). 
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Omkring år 1840 redovisas i de officiella handlingarna endast ett laxfiske belä
get uppströms Matforsen. Det rörde sig om ett vrakhus vid Torpshammar, vilket 
säkerligen utnyttjades mera får ål- än för laxfångst vid denna tid. Det bör observe
ras, att fiskebyggnaderna i Skallböleforsen — i den mån dessa ännu var i bruk — 
hade frånvunnits kronan och således ej längre var med i kronans räkenskaper. 

3.7.1.3 KRONAN AVHÄNDES FÖRFOGANDERÄTTEN TILL LAXFIS
KENA (1823-1858) 

Den ekonomiska liberalismen, som i och med 1809 års statsvälvning slagit ige
nom i vårt land, hade som en av sina ledande principer att staten ej skulle äga av-
komstgivande egendom. 1823 års riksdag begärde utredning om det inte skulle 
vara förmånligt för staten att avstå från vissa rättigheter till fisken, samt om inte 
jordägarna borde ha större frihet vid fiskets utövande.350 

Bönderna i Tuna sn hade sedan 1700-talet kämpat för att själva få disponera 
över laxfiskena vid sina stränder. De hade ansett sig lida intrång i äganderätten, 
genom att kronan "tid efter annan" upplåtit dessa fisken till enskilda personer mot 
arrendeavgift.351 Häradsrätten fann i ett utslag den 3 oktober 1827, att de vikti
gaste laxfiskena inom Tuna sn "af ålder varit Kongl. Maj:t och Kronan förbehåll
na" och att de hädanefter likasom förut i samma egenskap" skulle bibehållas. När 
det däremot gällde Groforsens notvarp, Skallböleforsens tre laxbyggnader, det s k 
"Öfversta fisket" i Matforsen, två malaled på höger sida i nya flottleden, Vifsta 
övre och nedre stakagårdar, Vifsta nedersta laxfiskebyggnad, Svanängs och Ber
ge notvarp, Bleckörens och Krokforsens samt Allsta notvarp ansåg man, att des
sa varken sträckte sig ut över kungsådran eller försvårade flottningen, och därför 
borde tillerkännas strandägarna.352,353 

Tvisten mellan Tuna-bönderna och kronan fördes vidare till lagmansrätten, vil
ken i en dom den 18 juli 1828 helt enkelt förklarade, att kronan hädanefter som 
hittills skulle behålla alla fisken inom socknen. Den 12 maj 1829 fastställde hov
rätten emellertid det utslag som häradsrätten tidigare givit i målet. Lagmansrät
tens dom undanröjdes således, och bönderna tillerkändes åter de uppräknade fis
kena.353 

År 1832 redovisade kronolänsmännen i Njurunda och Tuna socknar på order 
av landshövdingen förteckningar301 över kronofiskena. Alla arrendatorer och 
strandägare hade kallats till förrättningarna. Man redovisade uppgifter om fiske
na och förslag till deras framtida disposition. 

Även för fiskena i Stöde sn upprättades liknande förteckningar, förrättnings
mannen301 uttalade sig emellertid i dessa fall ej om äganderättsförhållandena. Jag 

301 Fiskeförteckningen 1832, 3:e provinskont. Vol 63:2. Allm fiskeregleringar 244/1849 (KK). 
350 Prawitz 1952, s 79. 
351 Vn landskontor. KK brev 1836 (HLA). 
352 Som ytterligare domskäl anfördes, att enligt 3 kap 4 § i 1766 års fiskestadga ägde strand- och 

jordägare att utan andras intrång nyttja de till deras ägor hörande fiskevatten. Man stödde sig även 
på 12 kap 4 § i Jordabalken samt på en förordning av den 21 februari 1789 med i huvudsak samma 
innebörd.353 

353 Utdrag ur protokollet hållit vid urtima ting med Tuna tingslag den 29 juli 1898 angående an
läggandet av dammbyggnad och vattenverk i Viiforsen (LjR). 
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har inte lyckats få tillgång till någon liknande förteckning gällande Torps och 
Borgsjö socknar, men redovisar i övrigt kända uppgifter i bilagorna 8 och 9. 

Kronolänsmännens uppgifter var i sammandrag följande: 

Njurunda sn 
Fiskets benämning 

Nolby och Kvitsle not
varp 

Stakagård vid östra 
landet 

Kvitsle stakagård 

Skottsunds nya staka
gård 

Notvarp mellan Staka-
gårdsören och 
Vallholmen 

Notvarp vid Öster-
änget (f d staka
gård) 

Dingersjö norra 
forsbyggnader 

Dingersjö forsbygg
nad i nedre Dinger-
sjöforsen 

Prästbordets nya 
stakagård (fors
byggnad) 

Å och Västbo (två) 
notvarp 

Stakagård vid Se-. 
kelsanden 

Resolution, resp 
tillkomsttid 
(enl Nordlinger) 

Sandslåns stakagård 7/11 1821 

H ar abergets stakagård 18/6 1820 

Skottsunds stakagård 1500-talet 

Slutet av 1700-
talet 

7/11 1821 
(Ej använd efter 
1826) 

Fanns 1580 

"I sednare tider" 

18/10 1824 

6/7 1830 
(Synes ej ha ut
nyttjats efter 
1832) 

5/4 1759 
Förstörda 1832 

Fiskets läge 
(strandägare) 

Sandslåns vänstra sida 
(Mjösund) 

Vänster strand 
(Nolby) 

Höger strand 
(Skottsund) 

Mitt emot föregående 
fiske (Kvitsle) 

Mitt emot "Per 
Mårs-gården" 
(Skottsund) 

Utanför Kvitsle 
bys åkerskiften 

Höger strand 
(Skottsund) 

(Mjösund och 
Dingersjö) 

I edgård till höger 
nedom Dingersjö-
forsarna 
(Dingersjö) 

Vänster strand 
(Dingersjö) 

Kronolänsman Nord-
lingers förslag 

Fisket borde utauktio-
neras som tidigare 

Överlämnas till land
ägarna utan eller mot 
lindrig ränta 

Överlämnas till 
landägarna 

Överlämnas utan avgift 
till landägarna 

1500-talsfisket Höger strand 
Mjösunds stakagård (Prästbordet) 

Höger strand i 
övre Dingersjöforsen 
(Prästbordet) 

26/9 1783 Vänster strand, 
strax uppströms 
Njurunda landsvägsbro 
(Dingersjö) 

3/11 1764 Mitt emellan före
gående fisken 
(Dingersjö) 

Överlämnas till 
landägaren mot 
årlig ränta 
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Fiskets benämning 

Ett nätfiske vid 
Å byamäns strand 
(stakagård) 

Nolby forsbyggnad 

Västbo och Böhle 
forsbyggnad 

Resolution, resp 
tillkomsttid 
(Enl Nordlinger) 

10/7 1780 

Fiskets läge 
(Strändägare) 

Höger strand 
(A by) 

Vänster strand 
Bölomsforsen 
(Nolby) 

Mitt emot före
gående 

Kronolänsmans 
Nordlingers förslag 

Borde utauktioneras 
som tidigare 

Dingersjö byamän krävde att utan avgift få begagna alla utanför deras stränder 
belägna fisken. De påpekade, att anläggningarna hade tillkommit under senare ti
der. Kronan kunde således ej hänvisa till "urminnes hävd". Byamännen åberopa
de som grund för sin begäran bl a kungl brev från 1613 och 1668, enligt vilka 
ingen annan än sockenborna i Njurunda fick bruka de där belägna fiskena. Man 
motsatte sig, att någon utomstående skulle få rättighet att utan avgift begagna fis
ken utanför deras skatteland. 

Tunasn306 

Fiskets benämning m m 

Allsta laxbyggnad 

Fiskets läge (Strandägare) Kronolänsman Åslunds förslag 

Vänster strand nederst i socknen Skulle förbli kronans enligt 
häradsrätten 

Notvarp nedom Dammören (Allsta) 

Tunagrenens laxbyggnad (ett 
malaled) 

Krokforsens notvarp 

Ett notvarp nedom Viiforsen 

Ett nytt laxnotvarp nedom 
Vifstaforsen 

Tvänne malaled och där 
nedanför ett vrakhus 

Vifsta forsbyggnad 

Stakagård vid Vifsta södra 
land (öde sedan flera år) 

1/4 mil uppströms föregående 
(Tunbyn) 

Vänster strand, 1.200 m 
uppströms föregående 
(Tunbyn) 

1.200 m uppströms före
gående 

Strax uppströms föregå
ende, vänster strand 

180 m uppströms föregå-
gående 
(Vii) 

Höger strand, 200 m 
längre uppströms 
(Vii) 

180 m längre uppströms 

Borde tillhöra landägarna 
utan ränta 

Förblir kronans enligt 
häradsrätten 

Borde tillhöra Tunbyn 
mot skälig ränta 

Borde tillerkännas Vii 
hemman 

Överlämnas till land
ägarna mot ingen 
eller skälig ränta 

År 1827 tillerkänt 
strändägaren 

Skulle enligt härads
rätten förbli kronans 

Borde överlämnas till 
landägarna utan avgift 

'Vn landskontor. Fiskeauktionsprot 1824- och Fiskeliggaren 1845—1850 (HLA). 
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Fiskets benämning 

Vallholmens notvarp (öde 
sedan insynandet) 

Vifsta stakagård 

Skedviks stakagård (oduglig) 

Stakagård vid Lillholmen 
(hade aldrig använts) 

Öns notvarp 

Lunde notvarp (hade ej an
vänts på flera år — odug
ligt) 

Forsholmens notvarp 

Bällsta notvarp 

Ör- och Ängesvarpet 

Kasthällans notvarp 

Nyforsholmens vrakhus 

Norrforsholmens fiske 
(malaled) 

Vattstens 2ne malaled 

Fyra laxmalaled i Matforsen 

En ny forsbyggnad af 2ne 
malaled 

Matforsens översta laxfiske 
(2 malaled) 

Fiskets läge 
(Strandägare) 

1.200 m uppströms före
gående. Höger strand. 
(Vifsta) 

Vänster strand, mitt 
emot föregående 
(Vifsta) 

2.500 m uppströms föregåen
de. Marmens högra strand 

1.200 m uppströms före
gående 
(Attmar) 

Öns högra strand men till 
vänster om kungsådran, 600 m 
uppströms föregående 
(Ön) 

Höger strand, 600 m upp
ströms föregående 
(Lunde) 

Höger strand, 600 m upp
ströms föregående 
(Fors) 

Höger strand, 1 km upp
ströms föregående 

Mitt emot föregående 

90 m uppströms föregå
ende och 60 m nedströms 
fisket vid sågrännan 
(Ängom) 

(Sköle) 

Vid flottningsarmen på nya 
flottledens vänstra sida 
(Sköle) 

Vid sågrännan i Matforsen 
(Ängom) 

(Sköle och Ängom) 

Vänster sida av flottleden 
(Sköle) 

På motsatt sida av den 
40 m breda flottleden 
(Sköle) 

Kronolänsmans Åslunds 
förslag 

Borde tillerkännas 
Vifsta utan avgift 

Borde tillerkännas 
Vifsta utan avgift 

Tillerkännes land-
ägarna utan arrende 

Tillerkännes byamännen 

Tillerkännes strandägarna 

Skälig förmån för 
Ängoms byamän 

Skulle enligt härads
rätten förbli kronans 

Tillerkändes land-
ägarna 

Skälig förmån för 
Ängoms byamän 

Landägarna borde ha 
företräde till arrendet 

Tillerkännes land
ägarna 

Hade tillerkänts land-
ägarna av häradsrätten 
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Kornsvedjans notvarp (Öde 
sedan många år) 

Vänster strand. 120 m 
uppströms föregående 
(Vattjom) 

Borttagen vid Ström-
rensningarna 
(Skallböle) 

(Sköle) 

En ny laxfiskebyggnad på 
norra sidan, nedom Skall-
böleforsen 

Skallböleforsens nedersta 
forsbyggnad 

Skallböleforsens mellersta 
forsbyggnad 

120 m uppströms före
gående 
(Sköle) 

Skallböleforsens översta 
forsbyggnad (malaled) 

Höger strand, 120 m 
uppströms föregående 
(Skallböle) 

Groforsens notvarp (Ej an- Vänster strand 
vänt efter strömrensningen) (Hällsjö) 

Angående dispositionen av kronans laxfisken skrev landshövdingen i slutet av 
maj år 1833 på KK:s begäran, att eftersom fisket i länets åar och älvar;, på havs
kusten och i skärgårdarna tillhört kronan sedan 1282, då "Helgeandsholmsbeslu-
tet"354 fattades, borde fisket efter kronans regala fiskarter, såsom lax, sik och ål 
m m, även i fortsättningen tillhöra Kungl Maj:t och Kronan. Någon skatt för an
nat fiske än "småfiske" ingick ju ej heller i hemmanens ordinarie skatt. Man hade 
klagat på, att en del arrendatorer hade bedrivit intrång på stränderna kring fiskena. 
Detta ansåg KB i och för sig ej vara något problem, eftersom arrendatorerna en
ligt gällande bestämmelser hade att ge strandägarna ersättning för de skador de 
fiskande eventuellt åsamkade markägaren. Inget av kronans fisken borde därför — 
som vissa kronolänsmän föreslagit — "såsom en skälig förmon" upplåtas åt en
skilda fiskerättsägare.301 

Om man hade att välja mellan utarrendering och "öfwerlåtande till strandegar-
ne emot en wiss, för ewärderliga tider bestämd taxa eller avgift", ansåg landshöv
dingen att många skulle tveka för det sistnämnda alternativet, eftersom laxfiskets 
avkastning ändrades från tid till annan. Han förordade, att arrendetiderna skulle 
förlängas, så att goda och dåliga laxår skulle ta ut varandra. Han begärde också, 
att små och obetydliga fisken, som ej gav mer än 5 mkr lax per år, eller sådana 
som utbjudits tre år i rad utan att man fått någon arrendator, skulle rivas och 
uteslutas ur jb.301 

301 Fiskeförteckningen 1832. 3:e provinskont. Vol 63:2. Allm fiskeregleringar 244/1849 (KK). 
354 Ett falsarium "som bär alltför tydligt spår av att ha tillkommit på 1500-talet" (Prawitz 1952, 

s 28). 
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Genom HD:s dom den 15 december 1835 blev vissa fisken i Tuna sn förklara
de i avseende till belägenheten av ålder kronan förbehållna, men de övriga fiskena 
tillerkändes strandägarna. Avgiftsfrågan hänsköts till KK. I februari 1836 över
sände KK en skrivelse till KB, med åläggande att senast under juni månad avge 
ett utslag rörande avgifter för Tuna-böndernas laxfisken och att sända detta till 
KK för prövning. KB:s utslag kom den 30 juni 1836. Detta gick bl a ut på, att 
strandägarna varken ifrågasatt eller på minsta sätt sökt styrka, att de aktuella lax
fiskena ingick i hemmanens skattetal. KB ansåg därför att de fisken som tiller
känts landägarna efter föregående undersökning skulle skattläggas och påföras 
"serskild ränta eller taxa" för framtiden.357 

Den 21 september 1837 avgav KK ett utslag vari KB:s beslut om skattläggning 
fastställdes. Innehavarna av de laxfisken som tillerkänts Tuna-bönderna enligt 
Kungl Maj:ts dom skulle trots detta erlägga "ränta" för fiskenas begagnande — 
d v s de skulle skattläggas enligt den metod som användes inom länet. Det är inte 
förvånansvärt att fiskerättsägarna besvärade sig över detta beslut.358 

Kungl Maj:t i statsrådet undanröjde den 7 december 1839 KK:s utslag av den 
21 september 1837 och förklarade, att strändägarna skulle få bruka de av härads
rätten år 1827 till dem överlämnade fiskena utan särskild ränta eller taxa. Bland 
motiven för Konungens ställningstagande noteras, att vid den tid då hemmanen 
kommit i enskild ägo, måste fiskerättigheten ha tillhört land- och strandägarna. 
När skattläggning skedde, hade denna endast grundats på "jordetalet efter mål el
ler Spannland" och således utan att fiskerättigheten togs med vid beräkning av 
skatternas storlek. Av gamla handlingar sades framgå, att kronan tagit ut särskild 
skatt eller del i fångsten av alla fisken som ej betraktades som kronans enskilda. 
Man hade uppenbarligen skilt på böndernas och kronans fisken även om också de 
förstnämnda ibland fått benämningen kronofisken. Sådana laxfiskelägenheter, 
varöver strandägarna förfogade med skattemannarätt, hade enligt Konungen ej 
utgjort föremål för särskild beskattning.359 

År 1843 gav KB order om att följande fisken skulle strykas ur kronans räkens
kaper:360 

Matforsens tre laxkar 
Kronans enskilda vrakhus på högra sidan 
Allmogens vrakhus på vänstra sidan 

KB order 2 februari 

Forsholmens notvarp KB order 22 maj och 16 juni 

Utarrendering skulle inställas 
tills vidare enligt KB :s order 
16 november 

Stakagård nedom Vista 
Laxfiskebyggnad å nedre udden av 
Ny forsholmen 
Laxfiskebyggnad överst i Matforsen 
vid Sågrännan 
Två malaled å vänstra sidan i Hem-
gravsforsen 

Ett notvarp nedom Vifstaforsen Som ovan, 13 december 

357 Prawitz 1952, s 90 och Vn landskontor. KK brev 1836 samt dito 1840—1841 (HLA). 
358 Prawitz 1952, s 90 ff. 
359 Vn landskontor. KK brev 1840-1841 (HLA). 
360 Häradsskriv i Medelp fögderi arkiv. Vol 43 (HLA). 
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I en dom den 20 maj 1844 bestämde häradsrätten, att Nolby forsbyggnad samt 
stakagården vid Sandslån skulle tillhöra byamännen utan avgift till kronan. När 

det gällde Sandslåfisket reserverade man sig emellertid för det alternativet, att hol

men ej tillhörde Nolby, vilket var föremål för prövning i högre instans. I en dom 
den 10 augusti samma år förklarade sig lagmansrätten dela häradsrättens ovan 

redovisade ståndpunkt och fastställde domen. Frågan drevs av KK vidare till 
Svea Hovrätt. Därifrån kom en dom den 1 juli 1845, som gick ut på att fiskena 
borde ligga under skattemannarätt, och att underdomstolarna ej kunde bestäm

ma, om skatt skulle utgå för fiskena eller ej. 
I en stämningsansökan år 1846 talas om att det i Gimån vid dess vänstra 

strand, inom det område som tillhörde brukets skattehemman i Klöstre, fanns två 
fiskelägenheter, varav den ena var ett vrakhus för laxfångst beläget invid den lilla 

holme där spik- och manufaktursmedjan låg, tätt intill spikhammardammen. Det 

andra var ett ålfiske. Laxfiskebyggnaderna ansågs i och för sig sakna värde, men 

de medförde intrång på brukets område, eftersom kommunikationerna måste pas
sera "genom eller över brukets byggnader". I en dom den 20 juli 1846 fråndömdes 
kronan detta fiske av häradsrätten.362 1 en lagmansrättens dom den 15 september 
1847 ändrades häradsrättens föregående år givna utslag emellertid så tillvida, att 
vrakhuset vid Torpshammar förklarades ej kunna avhändas kronan.363 

Genom Kungl Maj:ts dom den 18 oktober 1847 tillerkändes Skottsunds bya

män fiskena vid deras strand. Bland dessa ingick den sedan länge nedlagda staka
gården mitt emot Per Mårsgården.364 Där fanns också Skottsunds nya stakagård 
samt stakagårdarna vid Sandslån och Haraberget medtagna.347 

Bästa beviset på den ringa nytta som laxfisket och även övrigt fiske lämnade, 
skrev Åslund 1860, var det förhållandet att vid de arrendeauktioner som hölls 
åren före 1848 sällan eller aldrig några spekulanter infunnit sig. År 1848 skattlös
tes eller vanns, enligt Åslund, alla fisken i socknen under landäganderätt. 

Så här i efterhand finner man det vara naturligt, att auktionerna misslyckades, 

eftersom de ofta gällde fisken som redan frånvunnits kronan i lägre instanser. I öv
riga fall måste risken att förlora fiskena under löpande arrendeperiod ha varit 

påtaglig för arrendatorerna, om dessa ej ägde stranden. Strandägarna själva ropa

de ej in några fisken, de väntade ju på att få överta desamma med landäganderätt. 

För övrigt var Åslunds uppgift om att alla fisken i Tuna sn skulle ha frånvun
nits kronan redan år 1848 felaktig. År 1849 hölls nämligen "Af- och Tillträdes 
Syn" bl a vid Bällsta notvarp, som under senare år hade fördärvats genom skär
ningar i älvbottnen. Fisket blev icke desto mindre insynat och överlämnat till ny 
arrendator. Ett laxfiske vid vardera sidan i Vifstaforsen övergick samma år till 

nya spekulanter. 

347 Vn landskontor. Resol.koncept 1834, nr 24 och Fiskeliggaren 1845—1850 (HLA). 
362 Undersökning med anledning av Torpshammars bruks begäran om att få uppföra en fiskhus

byggnad för lax i Gimån den 29 juli 1845 (KN, Lj). 
363 Utdrag ur domboken, hållen å lagtima vårtinget med Torps tingslag i Ålsta den 5 mars 1846 

angående fiskerätten i Gimån (KN, Lj). 
364 Vn landskontor. KK brev 1854-1856 (HLA). 
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Den 24 mars 1848 kom hovrättens dom beträffande vraklaxfisket i Gimån vid 

Torpshammar. Hovrätten fann skäligt undanröja lagmansrättens utslag och åt
erförvisade målet till underrätten.399 

I en Kungl Maj:ts dom den 21 februari 1850 frånvanns kronan notvarpet mel
lan Stakagårdsören och Vallholmen i Njurunda sn. Fisket tilldömdes Mjösunds 

by. 
Den 22 mars beordrades KK av Kungl Maj:t att till skatte försälja alla de fis

ken, som under de tre senaste arrendeperioderna ej givit i medeltal 5 t:r lax per år i 

arrende.365 

Dingersjö norra forsbyggnader, stakagården vid Österänget samt Dingersjö 

nejonögonfiske frånvanns kronan och tillerkändes Dingersjö by genom en Kungl 
Maj:ts dom den 20 december 1850. Samtidigt erhöll byamännen stakagården vid 
Sekelsanden samt "Å och Västbo notvarp". Fisket vid Sekelsanden hade brukats 
endast ett år under perioden 1846—1850, detta pga "otjenligt wattulag". 

Genom kungl brev bestämdes år 1851, att kollegiet skulle behandla återstående 
fisken på ett av följande sätt (jfr Prawitz 1952, s 94 ff): 

1) Behållas av kronan och fortfarande utarrenderas: Laxfisken, som gav minst 

5 t:r lax i arrende. 
2) Säljas till skatte på auktion: Alla övriga för tillfället utarrenderade lax-, ål-

och småfisken. Om de inropades av jordägaren eller övertogs inropet pga op
tionsrätt av denne, skulle fiskena uteslutas ur jb och deras ränta läggas ihop med 
räntan för hemmanet eller hemmanen. De övriga skattesålda fiskena skulle bestå 

som särskilda jordeboksfisken. 
3) Behållas mot taxa av de tidigare innehavarna: Fisken, som av ålder eller 

pga särskilda resolutioner emot bestämd taxa eller avgift begagnades av vissa 

hemmans innehavare, byalag, menigheter eller tjänstemän. 
4) Avföras ur jb med avskrivning av avgiften: Obefintliga och utdömda fisken, 

samt sådana som gått in i hemmans skattläggning eller befunnits odugliga och 
icke vidare kunde begagnas. Vidare sådana fisken, varpå arrendebud ej kunnat er

hållas. 

I en länskungörelse år 1851 fastställdes den årliga räntan vid skatteförsäljning
en för varje fiske.366 Dessa räntebelopp sänktes efter hand som fiskena ej kunde 

säljas. 
KB hade år 1851 beordrats, att genom kronobetjäningen låta undersöka i vil

ken omfattning outnyttjade fisken åter skulle kunna försättas i räntebärande skick 
och redovisa "instrumenterne" till KK.367 Kronobefallningsmannen gjorde som
maren 1852 en undersökning rörande ett stort antal kronofisken i Tuna sn. Hans 

365 Jfr KB:s femårsberättelse. 
366 Vn landskontor. Brevkoncept 1851, nr 1039 (HLA). 
367 Vn landskontor. KK brev 1850-1851, nr 31/1851 (HLA). 
399 Tredje provinskontoret. Allm fiskeregleringar 244/1848 (KK) och kungl Maj:ts och Rikets 

Svea Hovrätts dom den 23 april 1850 angående rätten till rätten till fisket i Gimån (KN, Lj). 
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rapporter har till stora delar redovisats i texten ovan. Flera senare undersökningar 

har inbakats i utredningen på liknande sätt. 
År 1858 hade kronan avvecklat alla sina laxfisken i Ljungan — se tabell 30. 

Man hade då som synes, trots upprepade auktioner och undersökningar, ej lyck

ats sälja mer än sex fisken till skatte. Tre av dessa låg i Matforsen och tre nere i 
Njurunda sn. Ett 10-tal fisken hade strukits ur kronans räkenskaper såsom varan

de odugliga efter att i vissa fall ha legat öde lång tid. Återstående fisken hade från-

vunnits kronan i olika processer. Inget enda laxfiske behölls av kronan för att 
utarrenderas. Ej heller behölls något fiske mot taxa av tidigare innehavare. 

De av Åslund år 1854 skatteköpta fiskena, "ett malaled överst i Matforsen vid 
östra stenarmen av flottleden" och "Nyforsholmens fiske" kvarstod som särskilda 

jordeboksfisken (Matforsen Östra 1:1 respektive Nyforsholmen 1:1). Åslund sål

de efter skatteköpet 1/3 av rättigheterna till vardera bruksförvaltaren A Reutern-

sköld och byggmästaren P C Dahlberg.368 I Njurunda sn kvarstod "Böle och Väst-

bo nr 1, ett laxfiske". Det ägdes 1859 av handlanden P Decker i Torps sn.369 

3.7.1.4 LAXFISKETS UTÖVANDE EFTER DET ATT FISKET ÖVER

GÅTT I ENSKILD ÄGO 

Före 1820-talets flottledsrensningar i Ljungan hade älvens laxfiske endast påver
kats av fiskeutövarnas egna åtgärder och byggnationer. Eftersom älvrensningar

na företogs av kronan, som ända fram till århundradets mitt i allt väsentligt lyck

ats hävda sin självtagna rätt att disponera över laxfisket, hade någon egentlig 
konflikt ännu ej uppstått mellan laxfiske- och flottningsintressenterna. I och med 
att laxfisket nu kom i enskild ägo, blev förhållandet ett annat. Efterhand som 
svårigheterna ökade vid fiskets bedrivande både med fasta anläggningar och med 
nät och not, uppstod spänningar mellan de olika intressegrupperna. 

En ny fiskeristadga fastställdes av Kungl Maj:t den 29 juni 1852 och den fick i 

väsentliga delar följande utformning:370 

Kungsådran kvarstod som juridiskt begrepp i förordningens 2:a kapitel. I så

dana vatten, där kungsådra av ålder varit, skulle 1/3 således hållas öppen. I andra 

vatten, t ex där det fanns flottled, ansågs kungsådran ha en bredd motsvarande 
1/6 av vattendragets. Om man inte kunde placera fiskeanläggningar eller redskap, 
på kungsådrans båda sidor, fick de från ena stranden sträckas ut till vattendragets 
mitt. Gamla tillstånd av annorlunda lydelse skulle dock fortsätta att gälla. 

I 3:e kapitlet, "Om hushållningen med fiskevatten", intogs bestämmelsen att 
kistor skulle hållas av sågverksägare, så att sågspån ej kunde komma ut i vattnet. 

Överhuvud taget förbjöds att sådant material, som skulle kunna orsaka upp-

grundning, tillfördes vattendraget. 

368 Erik Eriksson. Fastighetsavd., SCA, Sundsvall. 
369 Harald Malmberg den 18 november 1944 till överlantmätaren i Västernorrlands län angåen

de avföranden av vissa fisken ur jordregistret (Lantmäteriet, akt 1933, Njurunda). 
370 Sv Författn Sami 30/1852 (HLA). 
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Tab. 30. Kronans skatteförsäljningar av laxfisken (HLA). 

Beteckningar: U = Fisket utbjöds på auktion 
A = Anbud gavs 
O = Fisket förklarades odugligt och uteslöts ur kronans räkenskaper 
S = Skattebrev utfärdades 

Fiskets namn 1851 1852 1853 1854 1855 1856 Anteckningar 

Njurunda sn 

Kvitsle och Nolby notvarp U Hade frånvunnits kronan 
1844 

Kvitsle stakagård UAS Skattebrev 1851 för Jon 
Jonsson i Dingersjö 

Skottsunds stakagård U U Skattebrev 1858 för Nol-
by-bönder 

Stakagård vid Östra landet U Hade frånvunnits kronan 
1847 

Stakagård vid Österänget u Hade frånvunnits kronan 
1850 

Notvarp mellan Staka- u Hade frånvunnits kronan 
gårdören och Vallholmen 1850 
Dingersjö södra forsbygg U u uo 
nad 
Dingersjö norra forsbygg U 0 Hade frånvunnits kronan 
nad 1850 
Fiske med nät vid Å bys UA s Skattebrev 1854 för Â 
ägor byamän 
Å och Västbo notvarp vid u 0 Hade frånvunnits kronan 
Sekelsanden 1850 
Dingersjö stakagård UAS Skattebrev för Olof Olofs

son i Dingersjö 
Böle och Västbo laxbygg u 0 Hade frånvunnits kronan 
nad 1844 

Tuna sn 

Allsta laxbyggnad u 0 
Allsta notvarp nedom u Hade frånvunnits kronan 
Dammören 1835 
Tunagränden (Tuna- u 0 
grenen) 
Vifsta laxfiskebyggnad u 0 
Två malaled för laxfångst u Frånvanns kronan 1854 
vid norra sidan i Vifsta-
forsen 
öns notvarp u u uo 
Lunde notvarp u u 0 
Bällsta notvarp u o 
Ör- eller Ängesvarpet u 0 
Vrakhus öster Ny fors u UAS Skattebrev för Åslund 
holm en 1854 
Wattstens 2:ne m alale der u UAS Skattebrev för Dickson & 

Comp 1854 
Lars Abram s håle u UAS Skattebrev för Åslund 

1854 
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Fiskets namn 1851 1852 1853 1854 1855 1856 Anteckningar 

Torps sn 

Ett vrakhus för lax fångst U 
i Gimån nedom Gimeå 
ålhus 
Övriga fisken inom socken U 

Frånvanns kronan 1851 

Enligt KK:s order 1852 

Skog fick ej avverkas intill fiskevatten om strandägaren ej samtidigt var ensam 

ägare till fisket. 
KB bemyndigades att utfärda närmare bestämmelser för varje vattendrag om 

redskap och fisketider. I princip skulle laxfiske vara förbjudet efter laxens lek. KB 
i Västernorrlands län bestämde på basis av fiskeristadgan, att laxfiske fick bedri
vas från den tid då laxen började stiga i älven, dvs från början eller mitten av juni 

månad, till den 31 augusti. 
Nedan lämnas en redogörelse för laxfiskets utveckling uppdelad på geografiska 

avsnitt från havet och uppströms åt. 

I och med att Kungl Maj:t år 185 1 371 hade fastställt underrättens dom rörande 
rätten till laxfisket hade Nolby byamän beretts möjligheter att utnyttja sitt fiske på 
ett effektivare sätt. Redan två år senare talas om att fångsterna hade sjunkit uppe i 
Tuna sn, sedan "Njurunda-borna" hade satt upp patagårdsfisken i älvmynning-

Naeslund berättade år 1856 rörande Njurunda sn, att lax med synnerlig fördel 

fångades i Ljungan med hjälp av forsbyggnader, not och stakagårdar. Helt nyligen 

hade "Notvarpet vid Sandslån" inrättats som patafiske i den vänstra älvgrenen. 
Anläggningens ändamålsenlighet ansågs vara bevisad, eftersom man under sistli
det år hade fått drygt 10 ton lax, medan fångsten dessförinnan sällan hade uppgått 

till 1 ton. 
Genom ett KB-utslag den 14 juni 1856 erhöll flottningstrafikanterna rätt att 

lägga ut sorteringsbommar utanför Nolby och Kvitsle byamäns stränder mot år

lig ersättning i pengar. Ett liknande tillstånd hade meddelats av häradsrätten re

dan två år tidigare.198 Notvallens fiske, beläget ca 1 km uppströms älvmynningen, 
kunde härefter ej användas. Enligt uppgift skulle så mycket som 8 ton lax ha tagits 
vid Notvallen år 1853. Fyra år senare anges fångsten vid Notvallen och Sandslån 
till drygt 3 ton lax.373 Jag är personligen ej övertygad om att inte redovisningen av

ser såväl Notvallens som Sandslåns fiske båda åren. 

198 Låda A 1-16 (Mo, fl). 
371 Bil G till Memorial angående avkomsten av laxfiskena i Ljungan och Gimån före år 1850. 

KK 5 juli 1952. 
372 Vn landskontor. KK brev 1852 (HLA). 
373 Fisket bedrevs under säsongen 1853 från den 22 juni till den 6 augusti och 1857 från den 20 

juni till den 19 juli.374 

374 Ansökan av LÄF om fastställande av ersättning för intrång i fiske vid Notvallen i Ljunga älv. 
Mål A 19b/1948 (Mo, fl). 

en. 372 
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År 1860 arrenderade Dickson & Comp vattenområdet från Västboviken till 
Njurundabron på 50 år for virkesmagasinering. 

Enligt Njurunda häradsrätts dombok den 13 maj 1863 skulle de flottande beta
la 76 rdr i skadestånd till nio ägare av ett fiske i Nolbyforsen (Bölomsforsen), om 

deras fiske skadades av flottningen. Vid syn i augusti samma år noterades, att 
byamännen hade svårigheter med utövandet av sitt notfiske. Laxfiskebyggnader
na vid båda stränderna i Nolbyforsen var så gott som helt förstörda och hade ej 
kunnat användas eller underhållas under de fem senaste säsongerna "för den red
lösa trädverksflottningens skull". Man specificerade sina ersättningskrav till minst 
150 rdr per år för förlorad fiskfångst och 800 rdr för att byggnaden hade för

störts. De flottande yrkade i sin tur, att fiskena i Nolbyforsen skulle tas bort, efter
som de hindrade flottningen.376 

Enligt statistik, möjligen avseende år 1868 men sannolikare något år in på 

1870-talet, fanns "fortfarande" ett patafiske i Nolby. Byns övriga fasta fisken var 
borta — således även fisket i Nolbyforsen. Inom skifteslaget användes fyra laxno-
tar.377 

Nolby byamän erhöll 1.025 rdr av de flottande för ett notvarp år 1869. Pengar
na utbetalades före fiskesäsongens början och gällde skador orsakade av "ett 
bärgningsställe vid Skottsund".378 1 oktober samma år tillerkändes byamännen yt
terligare 200 rdr för skada på sitt laxfiske. Vissa åtgärder skulle vidtas av de flot

tande före nästa flottningssäsong.379 

Fiskarena i Tuna sn var av naturliga skäl motståndare till det laxfiske som 
bedrevs vid Sandslån. Befallningsmannen Åslund ansåg år 1869, att de befintliga 
anordningarna vid älvmynningen, borde rivas bort. 

Trävaruhandlaren Nils Vikström arrenderade from år 1866 och Svartviks 
bolag från år 1868 stränder och vatten tillhörande hemman inom Skottsunds by 
på 50 år.380 Essviks och Nyhamns ångsågar hade dessförinnan anlagts på byns i 
Ljungans mynningsvik belägna skifte. 

Enligt 1868 (?) års statistik, fanns "fortfarande" ett patafiske inom Skottsunds 
bys vatten. Man brukade dessutom tre notar.377 Skottsunds stakagård låg sedan 
länge på Nolby-sidan av älven, där den hade skatteköpts av folk från den sist
nämnda byn. 

De flottande arrenderade från år 1869 stränder och vatten längs Ljungan mel
lan Visänget och Kungsholmen för anläggning av ett skilje.61 Rävsunds vattenom

råde sades ha varit helt täckt med "plattformar" sedan år 1873. 

61 Protokoll LEFB 1868-1875 (Mo, fl). 
376 Häradssyn 21 augusti 1865 och följande dagar angående skada av flottning i Ljungan inom 

Medelpad. Fl nr 2 (Mo, fl). 
377 Officiell statistik förvarad på SCB. 
378 Protokolls Bok för LEFB 1868-1879 samt Prot LEFB 1868-1875 (Mo, fl). 
379 Prot LEFB 1878-1880 (Mo, fl). 
380 Låda E4 27- (Mo, fl). 
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I ersättning for att de flottande lade ut bommar utanför Kvitsle bys stränder 

ålades dessa år 1854 att betala 50 rdr per år i ersättning för ett stakagårdsfiske 

(skattefiske). Två år senare tillerkändes byamännen 200 rdr riksgälds per år för 

bomläggningen. 
Enligt 1868 (?) års statistik fanns ett patafiske "kvar" i Kvitsle (Sandslåns fis

ke?). I byn fanns tre notar.377 Bommar skulle år 1870 läggas ut till skydd för 
"Åkerbergs fiske"61 — möjligen menades med detta fiske, beläget "mellan Kvit

sle och Dingersjöforsen", inget annat än Kvitsle stakagård. 

I den äldsta fångststatistiken, 1868 (?), redovisas två notar för Mjösunds by. 

Några fasta fiskebyggnader fanns inte kvar. År 1871 talas om "Brofisket" såsom 
beläget nedströms Mjösundsholmen men uppströms Mjösundsnacken — det är 
oklart om detta fiske låg inom Mjösunds vattenområde. Två år senare talades om 
"ett nästan raserat fiske" i Mjösundsforsen, beläget "nedom och mellan vilka 
samtliga stakagårdar årligen utsättas". Det synes av texten i övrigt att döma vara 
så, att stakagårdarna utsattes mellan Mjösundsforsen och Dingersjöforsen.381 

År 1871 klagades på att bommar längs stränderna hindrat "oss" att dra not för 

fiskfångst under hösten. De fiskande sades ha varit tvungna att vada nästan till 
midjan i vattnet, för att med stänger skjuta undan timmer och bjälkar. Inte på hela 
den gångna sommaren hade man kunnat dra laxnot p g a den starka virkesgång

en.61 

Vid 1865 års flottledssyn noterades att Dingersjö byamäns fiskebyggnad vid 

vänster strand nedströms Njurundabron hade konstaterats ligga i kungsådran.198 

Byamännen arrenderade i mars 1867 ut stränder och vatten upp till 450 m 

uppströms Njurundabron till Dickson & Comp för 50 rdr per år.383 Senare sägs 
att byamännen haft 100 kr per år i ersättning av de flottande sedan mitten av 

1860-talet.208 

Enligt 1868 (?) års statistik fanns inga fasta fisken kvar inom Dingersjö by. 
däremot hade byamännen två notar.377 År 1873 talades vid en syn om att ett fiske 
brukades i Övre Dingersjöforsen. Nedom detta stod en stenkista381 utgörande de 

sista resterna efter Dingersjö forsbyggnader. 

Vid 1865 års flottledssyn antecknades att Prästbordet hade ett fiske vid höger 
strand nedströms Njurundabron, som innehavaren ville ha skyddat mot flottning-
en. Man noterade också att alla stränder från Västbonacken och ned till bron ar
renderades av de flottande.198 

61 Protokoll LEFB 1868-1875 (Mo, fl). 
198 Låda A 1-16 (Mo, fl). 
208 Låda G 1-7 (Mo, fl). 
377 Officiell statistik förvarad på SC B. 
381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott-

led (Mo, fl). 
383 Omärkt samlingsbox. Dingersjö laxfiske (Mo, fl). 
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I 1868 (?) års statistik talas om att notfiske bedrevs vid Storsvedjan och att 
man hade en not även i Å by. Några fasta fisken fanns ej längre kvar inom skiftes

lagens vatten. 

Böle och Västbo forsbyggnad i Nolbyforsen skadades så svårt år 1853, att den 

ej ansågs kunna iståndsättas. Dessutom hade uppgrundningar skett "där fisket 
varit beläget". Av ett länsstyrelsens utslag den 20 oktober 1859 framgår, att 

handlanden Decker från Torps sn hade begärt att få återuppföra fisket mot åt
njutande av 15 frihetsår eller full äganderätt för en årlig grundränta av 10 rdr rmt. 
Denna ansökan var den sista i sitt slag när det gäller Ljungan. Dickson & Comp 
protesterade. Anläggningen ansågs nämligen komma att hindra flottningen. KB 

tyckte emellertid, att det ansökta fisket varken förnärmade enskild rätt eller hind
rade flottningen och medgav att Decker skulle få återuppbygga anläggningen med 
rätt till 10 frihetsår from 1860. Därefter skulle fisket säljas till skatte.369 

Dickson & Comp skaffade sig år 1860 genom avtal rätt till stränder och vatten 
från Västbonacken ned till Njurundabron på 50 år.384 

Vid 1865 års flottledssyn förklarades att fiskena i Nolbyforsen var så gott som 

förstörda, och man yrkade ersättning härför.198 Anläggningarna redovisas ej i 
1868 (?) års fiskeristatistik. Däremot sägs i denna, att man hade en not inom 
Västbo skifteslag.377 

Dickson & Comp hade ända sedan 1836 haft uteslutande rätt till de stränder 

som tillhörde Tunbyn, Tunagrenens laxfiske hade blivit praktiskt taget obrukbart 

efter skärningar i älvbottnen år 1846. 
Syn förrättades i mars 1853 vid A Ils ta laxbyggnad. Fisket hade ej använts un

der senare år. Dessförinnan hade fisket endast givit 2—3 laxar per år. Eftersom 
fångsterna nu var i märkbart avtagande i Tuna sn, skrev man, och detta berodde 
på att fisket återvunnits med landäganderätt i Njurunda sn, föreslog synemännen 

att ingen ränta skulle tas ut för Allsta laxbyggnad.372 

Tunbyns byamän anmälde år 1865, att de hade svårigheter att bedriva notfiske 
p g a flottningen. I 1868 (?) års statistik noteras att det fanns en not i Allsta och 

fyra notar i Tunbyn. Någon forsbyggnad fanns ej längre i bruk. År 1871 bestäm
de sig de flottande för att rensa bort "en obegagnad fiskekista" inom Allsta bys 
vatten. LEFB avsåg vid samma tid att skydda "grenen med fisket i Tungrensfor-
sen" med hjälp av en 400 fots vinkelbom, utlagd uppströms forsen.61 

61 Protokoll LEFB 1868-1875 (Mo, fl). 
198 Låda A 1-16 (Mo, fl). 
369 Harald Malmberg den 18 november 1944 till överlantmätaren i Västernorrlands län an

gående avföranden av vissa fisken ur jordregistret (Landmäteriet, akt 1933, Njurunda). 
372 Vn landskontor. KK brev 1853 (HLA). 
377 Officiell statistik förvarad på SCB. 
384 Inteckningsbok 1. Njurunda G II a: 1 (Medelp västra domsagas arkiv). 
385 Vn landskansli. Kommunikationer 1730—1909. Vol Ex 111:3 (HLA). 
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Ända sedan 1830- och 1840-talen hade Dickson & Comp förfogat över viss 

rätt till stränder och vatten inom Vii, Klingsta och Berge skifteslag. 

Vid 1865 års flottledssyn talades om att virke brötade sig i Vifstaforsen och av

stängde vattnet till ett laxfiske. Våren 1868 utfördes omfattande grävningar i 
kungsådran i samma fors. G Gillberg, som hade ett laxfiske i älvgrenen mellan sten-

ören i forsen och höger strand, klagade över att vattenföringen minskade i denna 
älvgren efterhand som kungsådran fördjupades. Han påstod också att virke 

brötade sig mot hans fiske, så att ingen lax kunde fångas där.198 

I 1868 (?) års fiskestatistik talas om att det fanns en forsbyggnad i Vii och en i 

Vifsta by. Klingsta byamän hade dessutom två notar.377 

Dickson & Comp hade sedan 1834 uteslutande strandrätt inom Vifsta by. 

Ungefär vid samma tid hade "Vifstaforsens laxfiske" återuppförts överst till vän

ster i forsen. Anläggningen var år 1853 utskuren och oanvändbar. Fisket återupp
byggdes emellertid, liksom många andra fisken längs älven, sedan det strukits ur 
kronans räkenskaper och övergått till strandägarna. Enligt Åslund (1860) var lax
fiskena i Vifstaforsen "kanske de mest givande" av alla inom socknen. 

Vid 1865 års flottledssyn observerades att det fanns flera fiskebyggnader i Vifs

taforsen. I 1868 (?) års statistik redovisas en fiskebyggnad i Vifsta, och år 1871 

noterades att Vifsta forsbyggnad skyddades med hjälp av en bom. 

I december 1869 arrenderade hemmansägare iAttmar ut stränder och vatten 

till LEFB i 50 år för 175 rdr rmt årligen.386 

I 1868 (?) års statistik ingår en not i Fors by. 
Fisket i Bällsta låg "öde" år 1860. Noten omtalas i 1868 (?) års statistik. En 

person i byn arrenderade i februari 1871 ut sina stränder och sitt vattenområde till 

LEFB för 250 rdr per år. 
Både Ängoms och Sköle byamän hade redan åren 1833—1834 arrenderat ut 

vattenområden belägna omedelbart uppströms Matforsen till Dickson & Comp, 

som där inrättat Matforssågens virkesmagasin. 
Enligt Åslund (1860) fanns på hans tid fem laxfisken i Matforsen. 1 1868 (?) års 

statistik talas om fem forsbyggnader vid Matfors men dessutom om tre i Sköle. 
Åslund skrev år 1860 att det fanns ett laxfiske vid höger, d v s vid Sköle bys 

strand i Skallböleforsen. Fisket hade "under senare år varit mindre lönande". Un
der 1865 års flottledssyn198 protokollfördes ett gammalt fiskhus tillhörigt Sköle 
byamän och beläget i forsens övre del. I forsens nedströmsdel, vid vänster strand, 
fanns ett numera ödelagt fiske som ej kunde begagnas p g a flottningen. Synemän

nen föreslog att fisket skulle inlösas av de flottande. 
Det yrkades senare ersättning för att en nedströms forsen grävd kanal hade för

stört ett notvarp.381 

198 Låda A 1-16 (Mo, fl). 
377 Officiell statistik förvarad på SCB. 
381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott-

led (Mo, fl). 
386 Samlingskartongerna 4—6, nris 35—119 (Mo, fl). 
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Enligt 1868 (?) års statistik fanns två notar i Nedansjö by.381 Dessa var sanno
likt ej avsedda for laxfångst. 

Vid 1865 års häradssyn konstaterades att det fanns en kvarn och tre fisken i 
den nedre strömmen i Edeforsen. De flottande ville lösa in anläggningarna. Ägar
na yrkade att både kvarn och fisken skulle skyddas mot inverkan av flottgod

set.198 (Ännu år 1873 talades om tre fisken i forsen.)381 

Ett nytt fiske, Hammarsfisket, anlades år 185 5 387 i By forsen av en fjärdings
man från Viken,388 vilken köpt fiskestället för 50 rdr banco kontant och ett årligt 
belopp för framtiden om 1 rdr 16 sk banco.389 Anläggningen försågs genast med 
en skyddsbyggnad.390 

Vid 1865 års flottledssyn observerades ett kronan tillhörigt, men helt förfallet 
fiske till höger i Byforsen och att flera vattenverk och fisken i Hångstaforsarna 

skyddades med en bom, som hade lagts ut för att hindra virke från att flyta ned 
mot anläggningarna.198 

År 1871 talas om att 50 rdr hade utbetalats till Hammarsfiskets ägare för flott-
ningsskador och att Vikens "vattenverk och fisken" låg i Byforsens nedströms-
del.61 

Enligt 1868 (?) års statistik fanns forsbyggnader vid Johannisberg. 
År 1865 observerades ett förfallet laxfiske i Västanåströmmen vid Borgsjöns 

utlopp. Det låg nedströms kvarnen vid höger strand. Tillsammans med ett ålhus 
vid motsatt strand stängde anordningarna älven till stor del. Det sades, att virkes-

brötar lagt sig mot laxfisket och dämt upp vattnet i Borgsjön med upp till en fot. 
Man ansåg att både laxfisket och "dammen i strömmen" borde rivas ut samt att 
kvarndammen skulle förkortas.198 

Ännu år 1871 fanns ett fiske i Västanåströmmen vars ena kista sköt ut i kung
sådran. En "obegagnad fiskekista" låg närmare vänster strand och borde ut-
rivas. Två år senare beslöt LEFB att låta staka ut kungsådran på platsen för att 

få fastställt att laxfisket låg i kungsådran.61 

När det gäller laxfiske uppströms Borgsjön talas i 1868 (?) års statistik om 

forsbyggnader vid Ensillre, Ön, Ånge (2 stycken) och Ovansjö. I Ön och Ånge 
uppgavs fångsten vara ål, men för övriga noterades den som "fisk". Lax om
nämns denna gång ej i samband med dessa fisken.377 

61 Protokoll LEFB 1868-1875 (Mo, fl). 
198 Låda A 1-16 (Mo, fl). 
377 Officiell statistik förvarad på SCB. 
381 KB :s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott

led (Mo, fl). 
387 Låda A3 5-10 (Mo, fl). 
388 Anders Vallin den 20 juni 1967. Bil 54:1 till ans om Ljunga kraftv (LjR). 
389 Utdrag af domboken hållen vid lagtima vintertinget med Torps tingslag den 11 februari 1909. 

Hammarsfisket. A3 nr 10 (Mo, fl). 
390 Kungl Maj:ts och Rikets Svea Hofrätts Dom den 26 april 1912. Hammarsfisket. A3 nr 10 

(Mo, fl). 
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Brandell skrev år 1856 att "i äldre tider, innan ännu Ljungan var så tätt till
bommad i nedre landet af dammar och vattenverk, gick laxen ända hit upp" (till 
Haverö sn). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att alla de fasta (av stenfyllda timmerkis

tor byggda) laxfiskena nedströms Viiforsen togs ur bruk före år 1872 med undan

tag för fisket i Tunagrenen, vilket låg i en från flottning skyddad älvgren. Praktiskt 

taget alla fisken fr o m Viiforsen och uppströms åt hade byggts under och efter 
flottledens första utbyggnad på 1820-talet, och de var därför i de flesta fall an
passade till flottningsverksamheten. Efter år 1871 fanns fortfarande fasta laxfis
ken i Viiforsen (Vifstaforsen), Matforsen, Skallböleforsen, Edeforsen (?), Byforsen 

och Hångstaforsen. Dessutom fanns ett fiske i Gimån vid Torpshammar. Av des
sa fisken hade anläggningarna i Byforsen byggts så sent som på 1850- och 1860-

talen och Torpshammars Bruks fiske omkring 1845. 

3.7.1.5 LAXFISKETS AVKASTNING 

Det finns synnerligen få uppgifter om laxfångsternas verkliga storlek under perio
den. Enligt Svärdson (1957, s 51 0 inträffade under 1820-talet "de bästa laxår 
som veterligen förekommit i vårt land". Toppen inföll, enligt uppgifter från Lule 
älv, Ume älv och Åntermanälven, åren 1825 och 1826. Allt talar för att förhållan
det bör ha varit detsamma när det gäller Ljungan. Åtminstone synes alla fiskeri-

biologer numera vara överens om att storleken av de olika älvstammarna av lax, 

under naturliga förhållanden fluktuerar i samma takt inom hela Östersjö-
bäckenet. 

När det gäller att rekonstruera laxfångsternas storlek i Ljungan är laxfiskear
rendenas storlek av största intresse, eftersom betalningsvilligheten steg starkt vid 
utauktionering av laxfisken under goda laxfångstår och tvärt om. 

Det finns också ett samband mellan de markegångspriser på lax, enligt vilka ar
rendena betalades. Variationerna åren 1805—1855 redovisas på figur 62 och för 
perioden 1855—1875 i tabell 31. Priserna höjdes vid vikande laxtillgång och vice 

versa. För att man skall kunna förstå tendenserna krävs emellertid kunskap om 
penningvärdets allmänna förändringar och de olika myntslagens relationer till 
varandra. 

Det finns f ö tillgång till ett betydande källmaterial, bl a KB:s och kronofog
dens 5-årsberättelser och i diverse litteratur. 

Uppgiftsflödets tillförlitlighet kan diskuteras. Allmogens villighet att betala 
höga arrenden hade samband med äganderättsförhållandena. När fiskeanord
ningar övergick till strandägarna upphörde utarrenderingarna. Inom skifteslag 
där man väntade sig att frånvinna kronan vissa fisken minskade villigheten att 

bjuda högt vid arrendeauktionerna — i många fall fick kronan i sådana fall över

huvud taget inga anbud. 
Det är uppenbart, att de fiskande under 1800-talets första hälft hade anledning 
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Fig. 62. Markegångspriser på lax i Västernorrlands län åren 1805—1855 (Efter Rumar 
1970). 

Tab. 31. Markegångspriser för lax, Västernorrlands län. (Enligt landshövdingeberättelsema.) 

År 

Riksdaler riksmynt, per tunna 
1855 80 
1856 80 
1857 85 
1858 80,16 
1859 75,36 
1860 76,80 

Riksdaler riksmynt, per centner 
1866 16,25 
1867 16,25 
1868 16,40 
1869 17,50 
1870 20,00 

Kronor, per centner 
1871 40:-
1872 40:-
1873 50:-
1874 46:66 
1875 50:50 

att hålla uppgifterna om fångstmängderna nere för att på så sätt undvika att pres
sa upp arrendena. Lika klart är det emellertid, att sådana uppgifter, som de fiskan
de under 1900-talet lämnat i samband med processer mot de flottande om fisket 
vid 1800-talets mitt, kan väntas innehålla överdrifter om fångsternas storlek, åt
minstone om uppgifterna avses visa allmänna tendenser och inte enbart enstaka, 
speciellt lyckade fiskafängen. 
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I och med att kronan släppte sitt grepp över laxfiskena försköts fiskets tyngd

punkt hastigt från Matforsen och Tuna sn till Ljungans mynningsvik i Njurunda 

sn. År 1853 tog Nolby-bönderna således, enligt en på 1940-talet redovisad av

skrift av byns laxfiskebok, drygt 921 lisp (ca 8 ton) lax i sitt fiske.374 Enligt Naes-
lund (1856) erhölls i patafisket vid Sandslån "sistledet år 1.200 lispund lax, medan 

fångsten dessförinnan sällan hade överstigit 100 lispund", vilket avsågs visa det 
nyinrättade fiskets överlägsna effektivitet. Säsongen 1857 gav laxfisket i Nolby 

enligt avräkningsboken 3.250 kg lax.381 

Under perioder då Matforsen släppte förbi lax uppströms åt sjönk fångsten på 

nedströmssträckan — främst i Matforsens fisken — utan att man alltid kan finna 
några uppgifter om fångstökning längre uppströms åt. 

En allmän tendens är att de fiskande och även myndigheterna gärna skyllde 
laxfångsternas nedgång under perioden på flottledsrensningarna och flottningens 

bedrivande. 
Följande uppgifter är av speciellt intresse i sammanhanget. 

Markegångspriserna för lax steg stadigt från 1804 till 1814, se figur 62. Såväl i markegångsproto-
kollen som i KB-berättelserna talas samtidigt om sjunkande laxfångster. Efter några års stagnation 
började markegångspriserna falla år 1817. Två år senare talas om "ymnigare fångst förledet år". 

Anbudet vid arrendeauktionerna steg betydligt några år fr o m 1824. År 1826 var markegångs
priserna låga. 

År 1827 hade toppen på laxkurvan passerat. Den följande nedgången i laxfiskets avkastning 
skylldes, när det gällde Ljungan, naturligtvis på den närmast till hands liggande orsaken, nämligen 
på .strömrensningen. I auktionsprotokollen noteras för det ena fisket efter det andra den uppfatt
ningen, att fångsterna försämrats just av den anledningen. I samband med att landskontoret sände 
in 1830 års auktionsprotokoll till KK påpekades emellertid, att arrendebeloppen stigit i Medelpad 
jämfört med föregående år, medan arrendena sjunkit i Ångermanälven p g a starkt minskade 
fångster. När arrendena år 1831 hade börjat sjunka även i Ljungan, urskuldade sig landskontoret i 
sin rapport till KK med att arrendatorerna knappast skulle gå "att uppdriva högre".391 

KK noterade i en skrivelse i oktober 1831, att laxfisket inom länet "hwilket i sednare tider år 
från år betydeligen försämrats, sistledne sommar warit utomordentligt ringa givande". I sin femårs
berättelse för perioden 1828—1832 skrev KB, att 

"laxfisket deremot så aftagit, att, vid många fisken, fångsten icke svarat emot det arrende, som 
skolat till kronan utgöras. Och då följaktligen utom förlust af tid och arbete, penningar stundom 
måst tillskjutas för arrendets afbördande, har sådant haft till följd en ofta betydligen nedsatt afgäld, 
och svårighet att få lägenheten utarrenderad. Öfver orsakerna till laxfångstens aftagande är svårt 
att lemna ett säkert omdöme, men förnämligast vill nämnde förhållande härledas dels från de privi
legierade fiskeriernas mängd, särdeles vid utloppen, hvarigenom laxen hindrades att upp i älvarna 
lägga sin rom, dels af den mindre snö, som fallit i fjelltrakterna och de deraf minskade fjellfloder-
na". 

P g a låga anbud hade man år 1833 hållit förnyade auktioner. Detta hjälpte emellertid inte, "enär 
det försämrade fisket fortfor att lägga hinder i wägen för högre anbuds erhållande".392 

374 Ansökan av LÄF om fastställande av ersättning för intrång i fiske vid Notvallen i Ljunga älv. 
Mål A 19b/1948 (Mo, fl). 

381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott
led (Mo, fl). 

391 Vn landskontor. Brevkoncept 1830, nr 354 och 1831, nr 390 (HLA). 
392 Vn landskontor. Brevkoncept 1833, nr 507 (HLA). 
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I Skallbölefisket hade sommaren 1833 inte en enda lax fångats. När det gällde fisket i Hemgravs-
forsen påstods samtidigt, att ända sedan fisket anlades hade "ingen tiondelax till pastor blifvit er-
lagtd" därifrån.393 

I december 1834 begärde KK in yttrande och förslag till åtgärder för laxfiskets förbättrande. 
Vid följande sammanträden framkom att laxuppgången vanligen började under juni månad och 
slutade i och med juli månad hade gått. Efter den tiden hade strandägarna av gammal hävd fiskat 
fritt så länge det var öppet vatten. Allmogen medgav, att deras höstfiske kunde ha varit en bidragan
de orsak till laxfiskets försämring, eftersom laxhonor togs bort även under pågående lek under 
perioden september—november. Detta fiske bedrevs både med not och nät. Man ville inte avstå från 
denna rättighet, eftersom de ordinarie laxfiskena som regel bortauktionerades till andra än strandä
garna. I den gällande fiskeristadgan fanns ej något förbud mot detta slag av fiske. Under laxens 
uppgångstid användes ej finmaskigare garn i notarna än nio varv per aln. Med dessa fick man ej 
mindre laxar och öringar än tvåkilosfiskar. Höstnotarna — som användes efter Larsmässotiden (10 
augusti) — hade emellertid så finmaskigt garn som 24 varv per aln. I forsbyggnaderna satte man 
under hösten in tionor, i vilka halvkilos sik och öring kvarstannade.356 

I en skrivelse till KK den 16 maj sammanfattade KB sina remissinstansers synpunkter och före
slog därefter, att man under juni och juli månader skulle förbjuda sådant arbete vid Svartviks lasta-
geplats, som orsakade buller och skrämde laxen. Begagnandet av fors- och pulsnotar, som också 
skrämde laxen, skulle avskaffas. KB föreslog dessutom att man under laxens uppgångstid i juni och 
juli månader ej skulle få använda finare not än 8 varv per aln eller mjärdar med tätare mellanrum 
än 3 tum mellan spröten. han ansåg dessutom, att det borde vara vid strängt ansvar förbjudet, att 
under oktober och november månader fånga den utlekta lax, som var på återvandring till havet. En 
del skulle nog anse sig bli lidande av detta, men vid den invändningen kunde stor vikt ej fästas, 
"enär fisket i öfrigt under augusti och september månader, då siken uppstiger i elfwarne, är 
landtmannen förunnat".355 

När fiskena skulle utauktioneras i Stöde år 1835 infann sig inga spekulanter, och detta berodde 
sannolikt till stor del på att de flesta av de beviljade fiskena aldrig kommit till utförande. Det ansågs 
emellertid också vara utrönt, att det under de senare åren hade varit sällsynt, att man iakttagit 
någon lax uppströms Matforsen. Ej heller i Torps sn fick man in några anbud på laxfisken. 

Den 16 maj sände landskontoret in sin årsrapport över de hållna auktionerna. Man påpekade, 
att auktionerna hölls för ofta för att man skulle få höga anbud under perioder då fisket var i av
tagande. 

I september 1836 meddelade KK, att häradsrätterna enligt ett året innan givet kungl förordnan
de skulle hålla sammanträden med allmogen för att söka finna lämpliga förslag till åtgärder för 
"Laxynglets fredande och Laxfiskets uphjulpande" i varje i havet utfallande större ström eller älv. 

I sin femårsberättelse för perioden 1834—1838 talade KB om att "laxfisket hela tio sistförflutne 
åren varit i aftande". 

Kronofogden skrev i sin femårsberättelse år 1838 att 

"Under året halfva lax- och sikfiskerierna ej lemnat någon inkomst sedan kostnaderna för dertill er-
forderlige redskap och byggnader, dagspenning samt ränta m.m. beräknats, utan häldre tillskyndat 
arrendatorerne stora förluster". 

År 1842 raserades en flottledsmur i Matforsen. Av ett syneprotokoll att döma, skrivet den 13 
augusti, skulle laxens uppvandring förbi Matforsen i och med raset vara alldeles förhindrad. 

Kronofogden rapporterade år 1843, att fiskets avkastning varit mindre god under senare år. 
Dagsverksförtjänsten hade säkerligen blivit större, om jordbrukarna ägnat sig åt jorden i större ut
sträckning än nu skett. KB ansåg däremot, att laxfisket år 1843 givit god avkastning, men den sa-

355 Vn landskontor. Brevkoncept 183*5, nr 364 (HLA). 
356 Vn landskontor. Skrivelser från kronobetjäningen i Medelp 1825—1839 (HLA). 
393 Vn landskontor. Resol.koncept 1834, nr 24 (HLA). 
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des "ha varit vida ymnigare fordom". Àr 1845 betecknades fångsten som "ymnig". Sågverksägar
nas slarv vid sågspånshanteringen ansågs ha haft skadlig inverkan, eftersom "vegetabiliska ämnen 
blifva för fisken oåtkomliga". 

Enligt KB hade arrendatoreraa börjat förstå att dra ut konsekvenserna av auktionsförfarandet, 
och de hade i stor utsträckning slutat att konkurrera med varandra om fiskena. De bildade i stället 
bolag. Landshövdingen kände till ett fall, där mer än 60 personer gått ihop om ett laxfiske, som ej 
gav större arrende till kronan än 1 t:a lax per år. (Gällde ej Ljungan.) 

Vid expropriation av Ljungans mynningsområde år 1892 avlämnades ett antal vittnesmål röran
de "Wallens kronolaxfiske" i Njurunda. Under 1840-talet skulle 40—50 laxar ha tagits per dygn 
under den 60 dagar per år långa fisketiden. Uppgifter lämnades om så stora fångster som 200 laxar 
under ett enda dygn.394 

Widegren uppgav år 1867 beträffande Ångermanälven att fisket, efter att i början av 1800-talet 
under 20 år hade varit utomordentligt givande, under de sista 30 åren "stått på ungefär samma låga 
nivå som före 1820-talets rika fiske". Förhållandena var sannolikt ungefär desamma när det gällde 
Ljungan. 

Som kommentar till statistik avseende 1868 (?)397 — se tabell 32 — sägs att fisket under de senas
te 15 åren hade varit i beständigt avtagande. Som orsak härtill uppgavs dels timmerflottningen, dels 
de många "patafiskena i älvens nedre del, genom vilka älven på ett otillbörligt sätt stänges". Kung
sådran hade dock "reglerats" för ett par år sedan, och då hade de flesta patafiskena försvunnit.398 

I femårsberättelsen för åren 1866—1870 skrev KB, att det "förspörjes en allmän klagan öfver 
det aftagande fisket af lax, sik m m i de stora elfvarna". Som anledning angavs "den alltmera tillta
gande flottningen". Kronofogden gjorde i stort sett samma kommentar i sin femårsberättelse år 
1871. 

Tillgängliga uppgifter ger en uppfattning om de stora dragen i laxfiskets i 
Ljungan fluktuationer. Kurvan, figur 163, har vad gäller tidsavsnittet 1800—1871 

konstruerats på följande sätt: På en tidsaxel har de tendenser — stigande eller 
vikande laxtillgång — lagts in, som kan utläsas av markegångsprotokoll och 
landshövdingeberättelser. Därunder ritades en kruva över storleken av de sam
manlagda laxfiskearrendena — bilaga 10. "Arrendekurvan" förskjöts något bakåt 
på tidsaxeln, eftersom arrendeperioderna omfattande flera år och erfarenheterna 
från en arrendeperiod måste ha bestämt betalningsvilligheten för den följande 
perioden. Genom att visuellt väga ihop kurvorna var det möjligt att någorlunda 

säkert rekonstruera rytmen i fluktuationsförloppet, men ej kurvans absoluta läge i 
höjdled (årsfångstens storlek i kilo). Vid kurvans upprättande har det varit av vär
de att studera andra författares slutsatser. 

Som nyss sagts inträffade enligt Svärdson (1957) på 1820-talet "de bästa laxår 
som förekommit i vårt land". Mindre toppar inträffade enligt samma källa vid 
mitten av 1830-talet och omkring år 1843. Därefter låg fångsterna lågt, åtminsto
ne till omkring år 1860. Allt tyder på att laxfiskets goda avkastning under 1820-
talet uppenbarligen också gällde Ljungan. Svärdson redovisar de årliga fångster-

394 Ansökan av LÄF om fastställande av ersättning för intrång på fiske vid Notvallen i Ljunga 
älv (A 19b/1948) (Mo, fl). 

397 Man anger, att kungsådran i nedre Ljungan skulle ha reglerats ett par år innan denna statistik 
samlades in. Jag frågar mig, om inte kungsådran reglerades i samband med att Stiernström år 1869 
gjorde sin uppmätning av älven mellan Dingersjöforsen och Sandslån. Om detta vore riktigt, skulle 
den omnämnda statistiken snarare vara hänförlig till något år in på 1870-talet än till år 1868. 

398 Odaterad, osign sammanställning. SC B. 
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Tab. 32. Statistiska uppgifter rörande fisket i Ljungan för åren 1868(?), 1878 och 1880 (SCB). 

1868(?) 
"Fisk", 
kilo 

1878 
Lax, 
kilo 

1880 
"En del laxfisken", 
kilo 

Nolby 3.620 Patagård 5.100 Patagård 2.650 
Kvitsle Not och pata 665 
Skottsund 680 
Mjösund 130 Not 1.063 
Dingersjö 510 Patagård 2.125 Patagård 1.700 
Å - " 1.913 4.785 
Allsta Not 130 Not 1.913 
Berge -

55 1.913 
Tunbyn 255 
Klingsta 595 Not 5.100 
Vii 

Forsbyggnader | 
425 Två tinor 510 

Vifsta 
Forsbyggnader | 

130 
Två tinor 510 

Bällsta Not 100 Not 4.250 Not 1.062 
Sköle 

Forsbyggnader j 340 Tre tinor 
55 55 

4.250 Tre tinor 2.550 
Matfors 

Forsbyggnader j 
850 

Tre tinor 
55 55 5.126 3.230 

Hällsjö moar Nät 255 
Nedansjö Not 340 
Hammar Forsbyggnad 215 
Johannisberg " 340 
Ensillre " 210 
Ovansjö 130 

Summa: 9.920 32.200 17.040 

na i Svartö fiske i Luleälven. Enligt vad jag kunnat inhämta, är detta det enda fis

ke i vårt land, från vilket fångsterna är kända från början av 1800-talet och ända 

fram till våra dagar. Man kan naturligtvis ej dra allt för vittgående slutsatser an

gående laxfisket i hela Ljungan i jämförelse med ett enda fiske i en så avlägsen älv 
som Luleälven, men tillsammans med övriga kända uppgifter från Ljungan måste 
materialet ändå ha ett visst värde. 

3.7.2 Ålfisket (Karta figur 61) 

3.7.2.1 ÖVERFÖRANDET AV ÅLFISKENA I ENSKILD ÄGO 

Kungl Maj:ts order om skatteförsäljning år 1850 kom bl a att innebära, att de 
flesta ålfisken skattesåldes inom de närmast följande åren. Kronan förlorade 
emellertid dessförinnan flera fisken till landägarna. Gimeå ålhus tilldömdes såle
des "enskilda hemmansägare" i en Svea Hovrätts dom den 23 april 1850. Utveck
lingen kom att gå i den riktningen, att ålfisken som brukats för kronans räkning 
redan på 1500-talet, tilldömdes kronan (det bör observeras att Gimeå ålhus skat-

tesålts redan på 1700-talet) medan jordägarna erhöll sådana ålfisken som bevil

jats i senare tid vid enskild strand. Enligt ett KB:s brev till kronofogden den 31 
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december 1850 skulle Edeforsens ålhus och Myssjö ålhus strykas ur kronans 

räkenskaper.399 

Omfattningen av skatteförsäljningarna redovisas i tabell 33. Ytterligare några 

ålhus frånvanns kronan genom dom, som t ex Skedviks ålhus, vilket tilldömdes 
byamännen av Svea Hovrätt den 2 april 1851 och senare även av Kungl Maj:t,400 

medan Torringe ålhus helt enkelt lades till hemmanet Torringen nr 1 under den 

särskilda titeln fiskeränta genom ett KK brev den 18 juni 1851.401 

Många anläggningar "ödelades", dvs ströks ur kronans räkenskaper, efter

som de var raserade eller av annan anledning ej gick att sälja. 

Länsman Åslund höll syn vid ett antal ålhus med början i februari 1852. Resultatet därav blev, att 
KK följande år fastställde, att både Specksjö och Myssjö nya ålhus skulle få ödeläggas och således 
avföras ur kronans räkenskaper.402 

I maj 1853 försökte man sälja Sörfors, Gryttjens, Långskogs, Östansjö, Skedviks, Hassela, Vär
sta, Rännö och Fjolsta ålhus, dock utan att få anbud på något av dem. Vid förnyad försäljnings
auktion på ålhus i Attmars sn i december visade köparna lika litet intresse som i maj månad. Myn
digheterna noterade att fiskena sades ha så ringa värde att de ej lönade sig och därför ej heller kun
de bära någon årlig ränta. Denna hade i förväg fastställts till följande mängder ål:296 

Värsta ålhus 2 lispund 10 marker 
Rännö " 1 2 
Sörfors " 1 12 " 
Gryttjens " 1 10 " 
Långskogs " 1 16 " 
Östansjö " 2 3 " 
Fjolsta " 2 16 " 
Skedviks " 1 15 " 

I april 1854 begärde KK att undersökning skulle verkställas rörande förhållandena vid Sörfors, 
Värsta och Rännö ålhus. I juni noterade kronofogden, att de två sistnämnda ej hade lämnat av
kastning på många år, varför någon ränta ej borde utgå.404 För Sörfors ålhus kunde skäligen den 
årliga räntan sänkas till 5 marker ål.405 I oktober gav KK order om att Värsta och Rännö ålhus 
skulle uteslutas ur kronoräkenskaperna. Anläggningarna beskrevs som nästan ödelagda.406 Samti
digt gavs order om att "En fiskebyggnad för ålfångst i Ljungsterån" också skulle avföras såom 
varande obruklig och ödelagd.407 

Kronan lyckades sälja några av ålhusen i Attmars sn i januari 1855. Sörfors ålhus utropades 
dock utan resultat.408 1 juli vid en syneförrättning konstaterades att själva fiskebyggnaden befann 
sig vara i tämligen gott skick. Trots detta var det "omjöligt att där idka det ringaste fiske", eftersom 
den vattenmängd, som gick genom ålhuset under fisketiden var alldeles för ringa — det var knappt 

296 Vn landskontor. Fiskeauktionsprot 1824— (HLA). 
399 Tredje provinskontoret. Allm fiskeregleringar 244/1848 (KK). 
400 Vn landskontor. KK brev nr 5/1854 (HLA). 
401 Vn landskontor. KK brev nr 23/1851 (HLA). 
402 Vn landskontor. KK brev nr 88/1853 (HLA). 
404 Vn landskontor. KK brev 1854 (HLA). 
405 Vn landskontor. KK brev 52 och 155/1854 (HLA). 
406 Vn landskontor. KK brev nr 186 och 187/1854 (HLA). 
407 Vn landskontor. Jordeboksförändringsextrakt 1854 (HLA). 
408 Vn landskontor. Fiskeauktionsprotokoller 1824-(HLA). 
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3 tum djupt. Praktiskt taget allt vatten gick via rännorna till sågen och tullkvarnen. Ålfångsterna 
hade varit högst obetydliga under senare år, och sommaren 1855 hade man ännu ej fått någon enda 
ål. Synemännen föreslog att fisket ej skulle åsättas någon ränta.4101 oktober meddelade KK att ål-
huset skulle strykas ur kronans räkenskaper såsom varande odugligt.411 

Det hade hållits undersökning vid Grönstafors (Öns) ålhus i Torps sn under maj månad 1855. 
Fisket hade, trots att det uppbyggts två gånger, nu åter tagits av vårfloden. Det var så svart skadat, 
att det ej gick att återställa i fångstdugligt skick med mindre än att det helt nybyggdes, vilket skulle 
komma att kosta minst 1.000 rdr rgs. I oktober meddelade KK att fisket skulle strykas ur kronans 
räkenskaper.412 Vid ett vittnesförhör år 1914 meddelades, att Grönstafors ålfiske hade ombyggts 
"under 1850-talet", och att kistorna därvid hade fyllts med sten och grus.413 Det framgår ej av vitt
nesmålet huruvida ombyggnaden avsåg tiden före eller efter det att kronan frånhänt sig fisket. 

Naeslund skrev år 1856 att följande summor "f.n." inbetalades till kronan i årlig ränta för ålhus i 
Njurunda sn: 

Ålhus Rst 

Armsjö 21:40,5 
Baggböle 2:1,8 
Rotviks 21:30,0 
Stångeå 9:44,7 
Böle och Ovansjö 11:1,3 

Efter det att skatteförsäljningarna hade avslutats följde tvister om försäljning
arnas omfattning. I en HD-dom den 14 april 1864 förklarades således i anledning 

av en uppkommen tvist om äganderätten till det skattesålda ålfisket i Körbergs
forsen, Gimån, att detta fìnge anses ingå i ägoväldet till Fagervikens by och såle
des tillhörande byamännen.414 En annan HD-dom, den 18 mars 1868, gällande 
Getterà skattesålda ålfiske, fastställde att övriga fiskande i ån hade rätt att fiska 
vid egen strand om de därigenom ej gjorde det skatteköpta fisket onyttigt (Prawitz 

1952, s 94 fìf). 
Gimeå och Getterà ålfisken redovisas som skatte i 1879 års jb för Torps sn 

med räntan 27:92 respektive 19:18 kr/år. 

3.7.2.2 ÅLFISKENAS KONSTRUKTION 

Fiskebyggnader (fiskhus) uppfördes i lämpliga strömmar och utgjordes av mindre 
byggnader, till vilka så stor del av strömmens vatten som möjligt skulle ledas ge
nom rännor. I fiskhusets väggar fanns galler av tätt ställda späjlor mellan vilka 
vattnet kunde passera, medan fisken blev kvar. Strömmen måste vara så stark, att 
den i rännan inkomna fisken inte kunde gå motströms utan fördes ned i fiskhuset. 
När fångsten skulle tillvaratagas, avstängdes vattnet med en dammlucka424. 

410 Vn landskontor. KK brev 1855 (HLA). 
411 Vn landskontor. KK brev nr 92/1855 (HLA). 
412 Vn landskontor. KK brev nr 166/1854 och 89/1855 (HLA). 
413 KN, Lj. 
414 Överlantmätaren Stig Wirén. Utredn den 6 april 1961 i målet om regi av Holmsjön-Leringen. 

Aktbil 327 i A 25/1944 (LjR). 
424 Järnvägsforsen. Alby 1:38—1:41. B Fallenius m fl. Kungl Lantmäteristyrelsen till Kungl Do

mänstyrelsen den 16 febr 1954, KN, Lj. 
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När det gäller ålhusens konstruktion är nedanstående uppgifter från en i sep

tember 1842 upprättad beskrivning415 av speciellt intresse. Alla mått i alnar (en 
aln = 0,6 m): 

Fiske Dammarnas längd 
norra södra 

Rännans Dam
bredd i mens 
öppning- höjd 
en 

Anteckningar 

Specksjö ålhus 8 6 1 3/4 Damm över hela ån i snö
plogsform 

Hassela ålhus 20 8 1/2 3 4 Enkla damm armar, men 
väl timrade 

Långskogs ålhus 15 16 2 1/4 2 Hela dammen står på en 
stenhälla. Dubbla damm
armar, "någorlunda ste
nat". 

Gryttjens ålhus 17 22 3 1/2 4 Dubbla dammarmar, väl 
stenat 

Östansjö ålhus 4 27 3 1/4 2 1/4 Enkla dammarmar, den 
södra går längs efter lan
det. Anläggningen ansågs 
"mindre kostsam". 

Troligen är följande beskrivningar ungefär samtida. 

Fjolsta ålhus 26 

(vänstra) 

27 

(östra) 

3 1/2 2 Bredden mellan damm
armarnas ändar tvärs över 
ån var 28 alnar 

Skedviks ålhus 26 1/2 26? 4 2 Som ovan, 30 alnar 

Lineå ålhus 24 18 2 1/4 " " , 27 1/2 alnar 

Sammanlagt 

Rännö ålhus 
Lyngsta ålhus 
Värsta ålhus 

30 
10 
73 

2 
2 
2 

Sörforsdammen begagnades både för såg och ålhus samt kvarn. Dammen 
sträckte sig ungefär tvärs över älven och var 22 3/4 alnar lång. Ålrännans längd 
var 4 3/4 aln. (År 1849 talas om att Sörfors ålhus då var nybyggt.) 

När det år 1848 var aktuellt att bygga om Grönstafors ålfiske i Gimån redovi

sades följande uppgifter.416 Av anläggningen återstod vid besiktningstillfället en
dast bottenlagret av stenarmarna samt ålrännan (sumpen). Av själva ålhuset 
fanns ingenting kvar. Man kunde dock konstatera, att dammen hade bestått av 
två stenarmar. Den vänstra hade varit 45 m lång samt 2,5—3 m bred och sträckt 

415 Tuna länsmansdistr F V : 1 (HLA). 
416 Kronofogdens syn vid Grönstafors kronoålfiske den 7 november 1848 (KN, Lj). 
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sig uppströms åt in mot stranden. Den högra armen hade varit 19 m lång och 3 m 

bred och löpt snett ut i älven. Själva ålrännan hade haft en längd av 19 m och varit 

3,5 m bred i uppströmsändan och 2 m i den andra ändan. Ålhuset hade varit 7 m 

långt, 6 m brett och 2 m högt. Om fisket skulle återuppföras i ursprungligt skick, 
skulle detta enligt synemännen draga en kostnad av 571:41,4 rdr banco innefat
tande bl a: 

251 dagsverken 

507 stycken timmerstockar av furu 
1.178 lass sten. 

3.7.2.3 ÅLFISKETS BEDRIVANDE 

3.7.2.3.1 Huvudälven 

I bilaga 11 återfinnes ett antal noteringar om ålfisken i Medelpad från 1800-talets 

första hälft. 
Redan under den period, som behandlas i detta kapitel kom en del av huvudäl

vens ålhus i vägen för flottgods och skadades. Andra löstes in av de flottande, ef
tersom byggnaderna hindrade timmergången. 

Intressenterna i Gimeå ålhus stämde således år 1801 Matfors sågverksägare och bönder i Främre 
Nordanede för vårdlös flottning i Gimån året innan. En myckenhet virke belamrade fiskhus och 
dammar. Av fiskebyggnaden vid åns vänstra sida var dammarmen borta på 12,5 m längd samt 
4—6 varvs höjd. Dessutom var själva fiskhuset sönderbrutet. Byggnaden vid högra sidan var rase
rad. Dammen var där skadad på en längd av 50 m. Något fiske kunde ej bedrivas förrän byggna
derna lagats vid lågvattenföring kommande vår (jfr Casselli 1959). Parterna enades om att söka 
träffa uppgörelse i skadeståndsfrågan. 

Vid planläggning av Ljungans flottbargörande år 1821 bestämdes att en damm hörande till "ett 
nästan odugligt ålfiske" i Ensillreforsen skulle tas bort. Dammen sträckte sig från vänster strand ut 
till en holme "vid forsens början".114 Anläggningen kom emellertid att bli bestående under hela den 
i detta kapitel aktuella tidsperioden. 

De flottledsrensningar, som utförts i Kruthornsströmmen försämrade fångsterna i Öns (Grön-
stafors) ålhus, ansågs det, hur nu något samband kunde finnas däremellan. 

I ett undersökningsprotokoll av den 18 maj 1833 noteras, att strömrensningar och den därefter 
tilltagande starka flottningen av sågtimmer och bjälkar "för flera år sedan" raserat och i grund för
stört Edeforsens ålhus.392 Fisket hade i själva verket legat öde sedan 1810. 

Vid en undersökning rörande strömrensning i Haverö sn år 1833 talas om att några stenar måste 
sprängas mitt i Östvallsströmmen, invid det där belägna, förfallna ålhuset. Tydligen avsågs Vass
näs ålfiske. 

År 1855 ombyggdes Ensillre ålhus.419 En gammal damm påbyggdes. Den sträckte sig upp
ströms åt i älven från ålhuset i riktning mot Storholmen. Dammen vinklades av, innan den nådde 
Storholmen, och sträckte sig ut till Lillholmen.420 Se figur 63. 

114 Strömrensningskommittén. Vol A:08, s 149 ff (RA). 
392 Vn landskontor. Brevkoncept 1833, nr 507 (HLA). 
419 Domboken med Torps tingslag den 15 sept 1901. 
420 Låda G2 1- (Mo, fl).' 
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Sågverk 
Alhus 

Stor-
holmen Storön 

Upptorkad sjöbotten 

Fig. 63. Ensillre ålhus år 1891 (Efter J A Lundström 1891, Mo, fl). Flottningen gick i älv
grenen mellan Lillholmen och Storön. Grenen till vänster om den sistnämnda var älvens 
huvudgren. Längre fram i tiden, t ex 1922 (Kuylenstiernas karta) kapades över tredjedelen 
av dammen mellan ålhuset och Storholmen, liksom hela dammen mot Lillholmen. 

Vassnäs gamla ålhus, "Hårdvall benämnd" och beläget vid Holmsjöns utlopp i Haverö sn, sål
des i januari 1859 till Dickson & Comp på 50 år. Köpeskillingen var 450 rdr rmt.175 Fisket om
nämns ej senare.421 Uppenbarligen hade anläggningen varit till hinder för flottningen. Brandeli hade 
tre år tidigare skrivit, att det i äldre tider sades ha varit "ett dråpligt sik- och ålfiske" i Östavalls-
forsen. 

Vid 1865 års flottledssyn yrkade Öns byamän i Haverö sn, att en uppsamlingsbom för virke vid 
Ljungans inflöde i sjön Hävern skulle tas bort. Byamännens ålfiske i den högra älvgrenen vid 
Gråön hade nämligen till större delen förstörts genom flottningen.198 

175 Låda E2 1- (Mo, vi) och Palén 1945, s 121. 
198 Låda A 1-16 (Mo, fl). 
421Vid laga skifte inom Hålsnäsets kronobygge i Haverö sn åren 1873—1874 undantogs holmar

na vid Holmsjöns utlopp och en del av Skärsundsnäset i och för anläggande av fiskhusbyggnader 
(Utdrag av prot med Torps tingslag den 6 maj 1899). 
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Vid Häverns utlopp leddes flottgodset genom Sörströmmen. Där fanns ett 50 fot brett skibord 
"vars dammhuvud låg 2 fot högre än ålhusrännans bottnen och omkring 1 1/2 fot över älvens bot
ten". Uppströms skibordet låg två, vardera ca 500 fot långa dammarmar. Dickson & Comp betala
de 175 rdr per år till Prästbordets innehavare för flottningsskador.198 Prästen hade år 1854 med
givit att en kvarn skulle få byggas vid Prästbordets strand vid Häverns utlopp. I avtalet noterades 
särskilt, att kvarnen ej fick bli till men för prästens ålfiske. Kvarnägaren hade därför att från vårens 
början och så länge fisketiden varade hålla kvarnrännan stängd med en så tät grind, att ål ej kunde 
följa med driwattnet till kvarnen.418 

By byamän hade ett ålhus vid sjön Ålderns utlopp. Detta ansågs vara väl skyddat mot flottgod
set med hjälp av stenkistor och bommar.198 

Ånge byamän ville ha kungsådran förlagd till Lillströmmen vid Ångesjöns utlopp, så att deras 
ålhus i Storströmmen därigenom skulle kunna bevaras mot flottningen.198 

Boltjärns byamän hävdade att deras ålhus — omtalat även 1857 — hade totalförstörts av virkes
gången. Anläggningen låg i en mindre älvgren. Böndernas ombud meddelade att en stor mängd 
timmer hade samlats i en vik uppströms ålhuset. Flottningsmanskapet hade då tagit sig för att öpp
na ålhusrännan och släppa virket rätt igenom ålhuset. Trots ständiga reparationer hade an
läggningen därför ej kunnat hållas i stånd. Enligt ett uppvisat intyg hade både gallret och de stolpar, 
vid vilket gallret varit fastat, slagits sönder av virket. Även stockarna i dammbyggnaden sades ha 
bortslitits.198,422 

Den högra grenen vid Gullholmsskäret hade tidigare varit förstängd av en fiskebyggnad. Efter 
att ha inköpts av Dickson & Comp var denna nu raserad.198 

Man talade om att flera vattenverk och fisken i Hångstaforsen skyddades mot 
flottgodset av en snett över älven dragen bom.198 

I 1868 (?) års officiella statistik lämnas följande uppgifter om fiskfångster: 

Fiskelägets namn Fiskande bönder, Antal fors- Färsk förbrukad 
torpare, back- byggnader fisk, kg per år 
stugusittare 

Ensillre 10 1 215 
ön 3 1 170 
Änge 22 2 255 
Ovansjö 1 1 130 

Vid periodens slut fanns flera ålfisken än dessa i huvudälven. Se sidan 629. 
Ålfisket tycks ännu ha varit tämligen gott. 

3,7.2.3.2 Övre Gimån 

Utöver de uppgifter, som redovisas i bilaga 11, kan nämnas, att det enligt Burman 
(1802) fanns två fiskhus i Forsaåns inflöde i Övre Bodsjön, Bodsjö sn. 11815 års 

198 Låda A 1-16 (Mo, fl). 
418 Skrift till KK, daterad den 16 nov 1939 och vidimerad av L Eliasson och L Poppius (LjR). 
422 Torps tingslags lagfartsprot 1856—1859. Medelp västra domsaga. A 11:24. Det är osäkert 

huruvida Boltjärns redan på 1860-talet förstörda ålhus någonsin återuppbyggdes. Vid 1894 års 
laga skifte noteras, att det hade avsatts två holmar i älven för byns gemensamma behov, och att en 
av dessa kallades Fiskhusholmen. Intill denna finns ett fiskhus markerat på 1894 års karta (Mapp 
399, KN, Lj). 
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jb för Jämtlands län sägs att Gimmens fiske nyttjades under Åhn nr 1, Mordviken 

nr 1—2 och Stavre nr 1—3, medan Märtogs fiske låg under Grön viken 1—2 och 
Nor 1—2.425 Under 1840-talet byggde Alanäsets byamän fiskhus i Måssjöfor-
sen. Från år 1848 finns uppgifter om att Skuruns by skulle ha haft ett fiskhus i 

Herrevadsströmmen uppströms Revsundssjön.426 Vid Bjerkéns undersökningar i 
slutet av 1840-talet omtalas fiskebyggnader belägna mellan Revsundssjön och 
Nedre Bodsjön. I den fjärde strömnacken uppifrån i Bodsjöströmmen fanns fiske
byggnader och bryggor tvärs över strömmen. År 1869 talas om ett "fiske" i ån 
mellan Övre Bodsjön och Revsundssjön. 

3,7233 Gimån nedströms Holmsjön 

De stora sjöarna uppe i Gimån utgjorde lämpliga uppväxtplatser för ål, och så 

länge betydande mängder ålungar vandrade till nedströms ifrån, hade vattendra
get utgjort underlag för ett avsevärt fiske på fullvuxen, utvandrande ål. 

På sträckan låg Grönstafors ålhus, Nordanede-böndernas fiske i Lershuvud-
forsen samt Gimeå kronoålfiske med anläggningar i Rosendalsströmmen och vid 
Klöstre bys strand nedom Hesselsillret. 

Grönstafors ålhus, nedströms Nordanedesjön, hade redan före 1833 utbjudits till arrende fem 
gånger utan resultat. År 1852 var fisket helt raserat. Under det följande året erhöll ägaren till 
Torpshammars bruk rätt att återuppbygga fisket med 15 frihetsår.427 Fisket som byggdes vid höger 
strand försågs med en stenarm, varav år 1863 12 m ansågs sträcka sig ut i kungsådran.428 

I september 1857 hölls häradssyn med anledning av en tvist om vilka som hade rätt att fiska ål i 
nedre Gimån. Förrättningen började vid Lershuvudet, vid Leringens utlopp, där Nordanede-
bönderna hade ett fiskeverk. Ägarna till Gimeå kronoskatteålfiske yrkade att Lershuvud-fisket 
skulle utrivas. Ån var 40 m bred där byggnaden stod. Dammkistan vid vänster strand tog in 14 m 
av älvbredden. 11 m av strömmen vid höger strand var grund och stenig. De mittersta 15 metrarna 
var åtminstone lika djupa, som där ålhuset stod, och skulle därför ha dugt som kungsådra, om inte 
en ö i åmynningen styrt den största vattenmängden mot fisket, vilket således samlade in den med 
strömmen "uråkande fisken". Fångsten uppgavs till ca 350 kg ål per år. Skattefiskets ägare hävda
de att deras fiskerätt gällde hela Gimån nedströms sjön Leringen. Häradssynerätten gick på sam
ma linje och dömde senare Nordanede-bönderna, att inom ett år utriva sitt fiske vid Lershuvu
det.429 

Häradsrätten förflyttade sig till Rosendalsforsen, där skattefisket hade uppförts omkring år 
1845 och nu låg ungefär mitt i strömmen, där ån var som djupast. Mellan fisket och vänster strand 
fanns en husbehovskvarn. För inledande av vatten till denna hade ägaren byggt en dammarm, vil
ken sträckte sig långt upp i strömmen och tog in ungefär 2/3 av älvbredden. Dammen var till all
varligt förfång för skatteålfisket. Den återstående tredjedelen av ån var nämligen mycket grund.429 

Vid 1864 års flottledssyn talades om att man hade byggt en kista "förbi" fiskhuset, tydligen till 
skydd för anläggningen.430 

425 Jtl läns landskontor. Jb för Jtl län 1815. I G III aa:13 (ÖLA). 
426 Kjellberg 1956, s 89. 
427 Lantmätaren Thorfrid Anderssons PM den 22 november 1915 ang fiskerier i Gimån (KN, 

Lj). 
428 Låda Gimån A nr 1—13 och B 1—5 (Mo, fl). 
429 Häradssyn den 23 september 1857 och följande dagar ang utrivning av fiskebyggnader i Gi

mån (KN, Lj). 
430 KB:S i Vn län utslag den 31 december 1878 ang allm flottled i Gimån (KN, Lj). 

276 



I 1863 års kostnadsförslag för nedre Gimåns flottbargörande omtalades, ut
över ovannämnda fisken, ett ålhus beläget mitt emot Fagerviks sågverk och ett 
annat — kronoskattefìsket — vid en krök i Gimån.428 År 1864 talas om att man 

hade förstärkt en skyddsbom i Hesselsillret för att hindra att virke skulle flyta ned 

genom strömmen till "Gimeå fiskebolags" anläggning.430 

Häradsrätten besiktigade Gimån med anledning av tilltänkt upprensning av 

nedre Gimån för flottningsändamål. Ägarna av Gimeå ålhus krävde att åfliske-

byggnaderna ej på minsta sätt skulle få skadas om flottleden bygges ut t ex genom 
vattenavledning eller genom direkta skador av flottgods. Vid syn i Rosendals

strömmen konstaterades, att ålfisket där måste flyttas till nedersta forsnacken om 

flottningen skulle komma fram. I september 1847 var ålfisket flyttat. Grönsta ål

fiske nedströms Främre Nordanedesjön ansågs ej vara i farozonen. 
Byggmästaren Dahlberg påpekade i februari 1866 att fisket i Grönstaforsen 

hade flyttats från strömmen nedom sillret till den plats där det nu stod utan syn 

och erforderligt tillstånd. Endera skulle man nu söka få rasera fisket, eller också 

måste man rensa bort ett skär vid höger sida, så att man där fick tillräcklig bredd 

för flottningen.428 

Ålfiskena i Gimån redovisas på följande sätt i 1868 (?) års statistik: 
Fiskets namn Fiskande bönder, Antal fors- Färsk förbrukad 

torpare, back- byggnader fisk, kg per år 
stugusittare 

Grönsta 2 1 385 
Hundberget 19 1 340 

Ålfisket i Grönstaströmmen revs enligt uppgift år 1869, då flottningsrännan 

byggdes i ån. Samtidigt nedlades den sista av de ålhusbyggnader, som funnits 
inom Klöstre by och tillhört kronoålfiskets ägare.431 

3.7.2.3.4 Bivattendragen 

Utöver de uppgifter som återfinns under 3.7.2.2 ovan kan följande vara intressan

ta. De visar att ålfisket ännu vid 1800-talets mitt bedrevs med visst intresse. 

Många fisken förstördes eller skadades av flottgods. 
År 1842 omtalas ett ålfiske i Hullsjöån, Holms sn. Fisket skulle efter frihetså

rens slut utarrenderas år 1852. 
Åren 1852—1853 byggdes en damm och ett ålhus vid Granholm längs Ljung-

ån.256 

År 1852 inspekterades ett litet "nu till väggar och tak raserat" ålhus i Hjuljeån 

256 Prot vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom Refsunds tingslag 1865—1869. A 
111:4 (ÖLA). 

428 Låda Gimån A nr 1-13 och B 1-5 (Mo, fl). 
430 KB:S i Vn län utslag den 31 december 1878 ang allm flottled i Gimån (KN, Lj). 
431 N O Lodén och S Lund den 23 juli 1920 ang Gimeå kronålfiske (KN, Lj). 
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nedströms Specksjön i Stöde sn. Dammarmarna, 5 respektive 3,5 m långa, var 
som vanligt byggda i snöplogsform. Fisket hade uppförts "på försök för flera år 

sedan". Det hade hört till undantagen att någon ål fångades.415 

Vid ett sammanträde i Stöde sn år 1866 omnämndes ålhus, belägna i Fanbyån 
dels strax nedströms Bölebron och dels strax uppströms Östanå kvarn (Mo). 

Man hade fortfarande åtskilliga ålhus i Sörforsåns vattensystem. Längst upp
ströms åt, mellan Hasselsjön och Gryttjen, talades år 1854 om Hassela ålhus vid 
Mellangårds byamäns land.432 År 1862 talas om ett ålhus och en husbehovskvarn 

på sträckan mellan Kvarnsjö och Gryttjen. År 1872 hade en flottningsränna 
byggts förbi Mellangårds ålhus (Mo), vilket år 1885 sades ligga nedströms Has

selsjön.433 Det fanns ett ålhus i Åmingsån vid Åmingens utflöde (Mo). År 1862 

sägs att Fjolsta byamän och Sörfors bruksägare hade ett gemensamt ålfiske i 
Gryttjesån mellan Malstabosjön och Norén.433 Samma år talas om "Sörfors 
bruks ålfiske" såsom beläget intill Ålhusgärdet och Stormyran (Hjulström 1955, s 
69). Fjolsta "gamla ålhus" sades år 1872 ha bortrivits i samband med flottledens 
utbyggnad och ersatts av ett nytt, men odugligt fiske (Mo). År 1885 synes bya

männen och bruket ha haft var sitt ålfiske på sträckan.433 Det året fanns ålfisken 

såväl nedströms Södertjärn som nedströms Harvbotjärn i Bölesån. Det sist
nämnda fisket hade tillhört Sörböle byamän. Vid denna tid drevs det "fördelakti
ga" ålfisket med provisoriska anordningar (Mo). 

I Myssjöån, Rännöåns över del, låg år 1854 ett förfallet ålhus strax nedanför 
den ensamliggande bondgården Myssjö. Själva ålhuset var 2,5 m i fyrkant. Ålrän-
nan var 9,5 m lång och dammen "snöplogsformad" samt 10 m lång. Fisket hade 
legat öde sedan 1830-talet.415 

Ljungans längst nedströms belägna bivattendrag, Stångån, hade tillsammans 

med den strax uppströms liggande Sörforsån hört till de för ålfångst mest bety
dande åarna inom vattensystemet. När Naeslund (1856) skrev, att ålfisket inom 

Njurunda sn fordom hade varit mera lönande, menade han i huvudsak ålfisket i 
Stångån. 

Vid syn längs det sistnämnda vattendraget i maj 1887 krävde bönder från Sör-
gård och Bredby oinskränkt vattenrätt för sitt nedanför Bredby och Sörgårds verk 
liggande fasta ålfiske ("Verksdammen" låg 660 m nedströms Ortsjön). Strax 
uppströms Bölesjön låg ännu en ålhusbyggnad. Innan flottleden inrättades, hade 
det funnits ett ålhus strax nedströms Bölebron på sträckan mellan Bölesjön och 

Ljungan. Detta hade borttagits "vid förra flottledsregleringen", och nu yrkades 
100 kr per år i ersättning. Ytterligare ett ålhus fanns kvar i den nedersta strömmen 
före Ljungan (Mo). 

415 Tuna länsmansdistr F V:1 (HLA). 
432 Vn landskontor. KK brev 111/1854 (HLA). 
433 Sörforsåns flottningsförening (Mo, fl). 
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3.7.3 Annat fiske än lax-och ålfiske 

3.7.3.1 FISKET INOM MEDELPAD 

Inom Medelpads-delen av nederbördsområdet fanns, utöver lax-, ål- och nejonö-

gonflskena, endast två kronofisken, nämligen Vassnäs sikfiske i forsen uppströms 

Holmsjön i Haverö sn, som utarrenderades till år 1842, och "Vike sikfiske i änden 

av Ljungan" inom samma socken. Dessa rantade 7 respektive 5 mkr sik per år. 

Vikens fiske skattesåldes år 1850 for 4 sk banco och en årlig ränta av fem pund 

sik.434'435 

Öring och harr intar en förvånansvärt undanskymd plats i 1850- och 1860-
talets sockenberättelser. Brandeli (1856) nämner beträffande Haverö sn endast att 

de två arterna trivdes tillsammans med andra arter i socknens stora sjöar och att 

abborre, mört och "foreller" var de vanligaste arterna i sjöarna på sidan om älven. 

Åarna och bäckarna ansågs vara utan betydelse som fiskevatten. 
Enligt Brandeli (s 77 ff) fanns harr och öring, gädda, abborre, sik, mört och 

lake i Haverö sockens stora sjöar. I sjöarna på sidan om älven hörde abborren till 
de vanligast förekommande arterna, medan gädda endast fanns i en del av sjöar
na. I tjärnarna, skrev Brandeli, påträffades abborre, "som företer ett sjukligt ut
seende. . Dess kött smakar gyttjigt och är knappast ätbart". "Haverögäd-

dor" hade däremot av ålder varit eftersökta. "Nu fiskas föga mera än till husbe
hov, vilket kommer därav, att fisket, som bedrivits på ett lika så lagstridigt som 
egennyttigt sätt, mer och mer förstört sig själv". 

I sin beskrivning över Tuna sn nämnde Åslund (1860, s 14) att det fanns gös i 

sjön Marmen — den enda sjö i trakten där denna fiskart förekom. Rännösjön och 
Bosjön hade varit särdeles fiskrika, i synnerhet den förstnämnda, men smånotfis-
ket vår, sommar och höst ansågs betänkligt ha minskat mängden fiskyngel så att 
fisket ej längre var speciellt givande. Långsjön, Myssjön, Marsjön Lyngstersjön 
samt Kvällsjöarna och Viitjärnen var alla någorlunda fiskrika. 

Enligt Naeslund (1856) fanns utöver öring, harr, gädda, abborre och siklöja 

även mört, löja, stäm, id, braxen och lake i Njurunda sockens sjöar samt "stenbit 

(Cuclopterus lumpus)" i åarna. Om sjön Öjen inom Stångåns vattensystem skrev 
Naeslund, att man där fiskade siklöja (rappoxe = bövsjå) allmänneligen i okto

ber—november eller vid isläggningstid. 
Under hösten tog man sik med not i Ljungan, men detta fiske sades ge ringa 

utöver husbehovet trots att fisken betalades med 2:24 rdr banco per skeppund 
medan laxen betalades med 4 rdr. Sikfisket i nedre Ljungan påverkades av flott-
ningen. Vid 1865 års syn påvisade många de svårigheter som var förenade med 

notfisket p g a virkesgång och flottningsanordningar. Vattjoms byamän klagade 
således över att Matfors' skiljebom hindrade deras notfiske. Målsta byamän kräv

de ersättning för att de ej kunde "dra smånöt", bl a hindrade av virkesgången. Tun-

434 Häradsskriv i Medelp fögderi arkiv. Vol 43 (HLA) och Brandeli (1856). 
435 Skattebrev utfärdades år 1859 (Gunnar Andersson den 23 april 1965. Fiskerättsutredning i 

målet A 43/1961/10. LjR). Fisket erhöll senare beteckningen "Viken nr 3, ett sikfiske". 
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byns byamän påpekade att de hindrades att nyttja flera av sina notvarp invid vän
ster strand i Ljungan.376 År 1868 begärde en person från Tuna ersättning för att 
de av honom brukade nät- och notfiskeplatserna hade förstörts p g a flottningen. 
Bönder i Rude by krävde ersättning för sitt "obegagneliga notvarp", medan 
Skallböle-bönderna ville ha ersättning för att man grävt en kanal i Skallböle-
forsen, varigenom deras notvarp förstörts. 

3.7.3.2 FISKET I ÖVRE LJUNGAN 

I tabell 34 återfinns uppgifter om de krono- och skattefisken inom Jämtlands
delen av Ljungans nederbördsområde som fortfarande gav ränta under någon del 

av 1800-talets första hälft. 
Börtnans byamän hade vid en skatteförsäljningsauktion i oktober 1853 tillför

säkrat sig rätten till fisket i Lilla Börtnan, Burån, Tjernån och älven mellan Lilla 

och Stora Börtnan för 2 rdr, 2 sk banco (Naeslund 1856, s 24 ff). Ägarna hävdade 

år 1860 att skattefisket ej kunde användas under pågående flottning och ville ha 

ersättning därför.198 År 1898 sades den årliga ersättningen uppgå till 45 kr.381 

Befolkningen i Skålands by förlorade vid århundradets mitt Döveisåsens av-
radsland med dess givande lekfiske efter storsik i Årbuån, uppströms Fotingen. 
Strax därefter var både Döveisås och Nybo inköpta av "skogsbolag" (Näsström 
1928, s 334). Sikfisket i Årbuån brukade bedrivas med not eller med nät under se
nare hälften av oktober månad. Man satte näten tvärs över ån och stödde dem 
mot i bottnen nedslagna pålar för att redskapen ej skulle dras med av strömmen — 

"Ända till hundra storsikar" kunde fastna på ett nät, sades det.436 

Under början av 1800-talet hade Skålands byamän en gemensamt ägd "ånot", 
vilken i tur och ordning drogs av tre personer i sänder, varefter fångsten delades 
lika mellan delägarna. Vid bruket av å-not, måste en av fiskarena vada ut i ån med 
notarmen, medan den andra drogs av resten av fiskelaget nedströms åt och in mot 

älvstranden.438 

Klövsjöborna bedrev notfiske437 bl a på is under förvintern. Det förnämsta not

fisket försiggick emellertid under sikens lektid i Årbuån i oktober månad. Enligt 

traditionen kunde därvid stora mängder sik erhållas.436 

198 Låda A 1-16 (Mo, fl). 
376 Häradssyn 21 augusti 1867 och följande dagar angående skada av flottning i Ljungan inom 

Medelpad. Fl nr 2 (Mo, fl). 
381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna 

flottled (Mo, fl). 
436 Murelius, Svensk Fiskeritidskrift 5/1935, s 135 ff och 7/1935, s 177. 
437 En vanlig Klövsjö-not var 50—75 famnar lång och 5—7 alnar djup. Den var försedd med täl-

nar av tagel, näverpungar med sten till sänken och träflöten. Mitt på noten var "kilen" placerad och 
över denna flöt "kungen". Vid ändarna satt "genträna" med blydagg nedtill, vilka skulle göra att 
nätet stod lodrätt i vattnet. Man hade fem till åtta buntar rep på vardera ändan av noten. Dessa var 
upplindade på en "repkäl" vid förflyttning mellan varpen. Repen var i allmänhet tillverkade av 
björkvidjor. Själva notgarnen förfärdigades av lin.438 

438 Ullberg 1971, s 874 ff. 
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Tab. 34. Uppgifter om kronofisken, utom ålfisken, belägna inom Ljungan-Gimåns neder
bördsområde, Jämtlands län. Årtalen inom parentes anger tiden för respektive uppgift (ur 
diverse källor). 

Fiskets belägenhet och benämning Fisket utnyttjades av Fiskets årliga ränta 

Rätans sn 

Kronofisket Handsjö 

Ett fiske i Handsjön 

Stora Vitvattshortens kronofiske 

Djuphorten 

Jångens fiske 

Länsterån och Stavtjärn 

Svartsillreströmmens fiskebyggnad 

Notvarp nedom Bursforsen 

Ovikens sn 

Skattfisket Yttergårken 

Brehungen och Strängen 

Vålesån 

Bodsjöstrupen 

Ocksjö kronofiske 

Sundsjö sn 

Kronofisket Röningsjön och ån 
på Bindkjälen 

Handsjön nr 1-2 

Turingen nr 1 och 3 

Vivattnets by 

Turingen 

Turingen nr 6 

Kroknäs nr 1 

Överturingen 

Två personer från Turingen 

Hällesjö sn 

Vadströmmens kronofiske i Gimån Ljungå 

Ljungsjöns (Lungsjöns) kronofiske 

Hå sjö sn 

Stora Övsjöns kronofiske 

Övtjärns kronofiske 

Bodsjö sn 

Stugusjötjärn och Kniptjärn 

Västanede nr 1, 2 och 3 

Övsjön nr 1 

Stugusjö by 

Hunge 1-2, Våle nr 1, Kjälen 
nr 1, Finnäs 1-2, Bodsjö nr 1 

Våle nr 1 

Bodsjö nr 1 och 2 

En person i Kjälen 

Binnäset 

8 sk (1825) 

10 mkr torrfisk 
(1825) 

6 sk (1825) 

6 sk (1825) 

1 lisp torrfisk 
(1825) 

8 sk (1825) 

(1825) 

(1825) 
Ej utarrenderat efter 
1810 

Häggen nr 3, Hällne nr 2 och 4, 6 sk 
Bålåsen nr 1 och Skottgård nr 2 

16 sk 

24 sk 

8 sk 

4 sk 

6 sk 

(1825) 

(1825) 

(1825) 

(1825) 

(1825) 

(1825) 
Knip tjärn kunde ej ut
arrenderas år 1842 

8 sk (1825) 

10 sk (1825) 

10 sk (1825) 

12 sk (1814) 

14 mkr torrfisk 
(1825) 

Burman noterade år 1802, att det förekom ett slags stor och fet sik såväl i 
Ljungan som i Härjedalens Storsjö, men även en mager sort, kallad svartrygg. 
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I sockenbeskrivningar från år 18 1 8442 sägs beträffande Bergs och Rätans sock
nar inte ett ord om fisket. Om Klövsjö och Åsarna påstods endast att priset på 
säd, strömming och salt var högre än på andra håll. 

När det gäller Oviken skrevs, att 

"Fisken finns här inga andra än några på kronans avradsland i fjällen, som besö
kas 2:ne gången sommartiden, de är mindre lönande och ersätter icke alltid rese
kostnaden, varför ganska få där erhålla fisk till eget husbehov". 

I någon mån har utredningsarbetet försvårats av att folk i inlandet kallar större 
insjölaxöring för lax. Detta kan illustreras med en rapport lämnad av Oscar Sun-

diniRätansby år 1951. Enligt denne hade man för ca 100 år sedan tagit "laxar" i 

Rätanssjön och i strömmarna där uppe på upp till 50 skålpunds vikt. En gång togs 
13 "laxar" i ett notvarp vid Röjåns inflöde i sjön, vilka tillsammans vägde 500 
skålpund.439 Eftersom "laxen" tydligen hade samlats utanför Röjåns mynning 
rörde det sig i detta fall uppenbarligen om öring hörande till den form, som i dag 

kallas "Röjåns storöring", och således ej om havsvandrande lax. Om man däre

mot fått fiskar vägande upp till 50 skålpund per styck var det emellertid utan 

tvekan fråga om "havslax". 
Inga av uppgifterna ovan rörande fiskarternas förekomst i Ljungan avviker 

från de förhållanden som rådde ännu under 1950-talet. 
1852 års nya fiskestadga kom att få betydelse framförallt för den typ av 

öringsstammar, som reproducerade sig i bivattendragen, men som hade sina upp

växtområden i huvudsak förlagda till älven och de större sjöarna, d v s, bl a för 
beståndet av "röjåöring". I den nya stadgan talades visserligen om att vattenverk 
eller fisken byggda tvärs över vattendragen enligt äldre tillstånd skulle få stå kvar. 
Alla dammar skulle dock "efter hittills gällande föreskrift vara försedda med nödi
ga bottenluckor för den upp- och nedgående fisken". Kungsådran skulle nu få 
överbyggas "där så oundgängligen tarvas och andra vattenverksägares rätt därav 
ej förnärmas", om man såg till att fiskvandringen ej hindrades. I små vattendrag, 
där farled var otänkbar, fick kungsådran överbyggas om uppströmsboende däri
genom ej skadades i sin rätt. I dessa vattendrag räckte det med att fiskväg hölls 

öppen under vår och höst. Kungsådran fick dessutom hållas helt stängd då t ex 

allt vatten erfodrades för drift av något "angeläget verk" vid sträng torka. 

3.7.3.3 FISKET I ÖVRE GIMÅN 

Beträffande krono- och skattefiskena, se tabell 34. Det bör påpekas, att Gimmens 
och Märtogs kronofisken i Bräcke sn av mig behandlats såsom varande ålfisken. 

Burman noterade år 1802 att man fick grov id, ehuru sällan, i Gimån mellan 
Revsundssjön och Grötingen samt i Idsjön. I Ljungån erhölls, förutom sik, även 

id och braxen. 

439 Fiskeriint Puke. Utredn rörande åtgärder för bevarande av Ljungaälvens bestånd av lax m m 
1952 (LjR). 

442 Skrifter utgivna av Jämtlands läns Fornskriftsällskap. VII. 

282 



Typiskt for fisket i Gimån vid denna tid var de "halvfasta" fisken, som an

vändes for fångst av lekvandrande sik. 
I Revsund brukade man ofta "mälor", rapporterade Burman. Dessa redskap 

var ett slags små tinor av trä. "Katissor" byggdes av störar, som sattes ut med 
något slag av stängsel på ömse sidor. Befolkningen i Revsunds pastorat sades 
vara välmående p g a att man vintertid försåg Härnösands stad med färsk fisk. 

Burman beskrev Gimdalens vaktfiske, vilket bestod av ett stängsel av nät upp
satt i ån. Innanför detta ljustrades sik vid "Helgonmässo tiden". Den erhållna fis

ken ansågs vara mager. Gimdalsfisket bestod egentligen av två fisken, ett övre 

beläget mellan Grötingen och Idsjön, samt ett nedre vid Gimåns utflöde ur Idsjön. 

Det förstnämnda fisket hade, innan de lades under "Gimdals Nybyggena", räntat 

1 t:a saltad sik per år samt några pund torrgäddor och färsk sik. Det senare fisket 
hade räntat 1/4 t:a saltad sik och 1 lisp torrgäddor. Vid trettondagstid, fortsatte 
Burman, bedrevs ett betydligt sikfiske i Ljungsjön inom Ljungåns vattensystem. 

År 1868 konstaterades att Mälgåsens byamän hade ett sikfiske mitt i Gimån 
och att Gimdalens byamän bedrev sitt s k Vaktfiske vid Grötingsströmmens in
flöde i Idsjön. Det sistnämnda fisket nyttjades på senhösten, varvid en tillfällig ste-

narm lades upp över åns hela bredd. Vid denna togs fisken "sedermera" i tena. 

Byamännen hävdade att fiskebyggnaderna hitintills förstörts av virkesgång varje 
år, och ansåg att flottningen borde hänvisas till Lillågrenen i stället.440 Se den övre, 
mittersta bilden på figur 59. 

Byggmästare Dahlberg föreslog år 1869 att de tillfälliga rullstensdammarna 
borde ersättas av en 2-varvs timmerdamm (Mo och källa 428). Av en mera nogg
rann beskrivning över fisket framgår, att vattnet i Gimån i huvudsak var starkt 

strömmande mellan Grötingen och Idsjön. Det rann in i Idsjön dels genom Lillån 

och dels genom "Vaktströmmen". Nedströms härom var det späkt vatten i tre av 

holmar åtskilda älvgrenar. GFB hade aldrig flottat i Lillån, vilket däremot enskil

da virkesägare gjort längre tillbaka i tiden. Därom vittnade förfallna flottleds-
byggnader. Fr o m år 1869 gick flottningen söder om Vaktholmen och vidare ge
nom den mellersta av spakåarna. Flottningen bedrevs mellan löst lagda bom
mar.441 

Varje höst uppfördes före sikens lektid en fördämning av lösa stenar tvärs över 

hela strömmen i båda grenarna på ömse sidor av Vaktholmen. Fördämningen 
gjordes så hög, att det lågvatten, som normalt rådde under sikens lektid, silade 
mellan stenarna i dammen, vilken således hindrade siken att vandra vidare. Fisken 

släppte sig utför strömmen och fångades i en större ryssja — ett s k vaktnät — vil
ken var satt med kilen vänd nedåt strömmen i en öppning lämnad i mitten av en 
från båda stränderna i början av spak vattnet på ca 80 m avstånd från en vid för
dämningen byggd brygga. Den sistnämnda täcktes av i vattnet nedsatta barr
trädsruskor. Siken gick upp mellan dessa, men släppte sig ej ned därigenom. Fis

428 Låda Gimån A nr 1—13 och B 1—5 (Mo, fl). 
440 Prot vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom Refsunds tingslag 1865—1869. A 

111:4 (ÖLA). 
441 Låda. Regleringar. Gimån. A2 (Mo, fl). 
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ket sades ha bedrivits på samma sätt sedan urminnes tider. "Fördämningen" finns 

f ö markerad på lagaskifteskartan.441 

Man påstod, att innan flottningen börjat genom Vaktströmmen, hade fångsten 

uppgått till minst 16 t:r per år. Man kunde dock ej verifiera fångsterna, eftersom 
fiskebok aldrig hade förts. Ett av vittnena påstod, att han från 1865 till något år in 
på 1870-talet hade vistats i trakten. Under minst sju år deltog han längre eller kor
tare tid i fisket. Detta brukade börja omkring den 10 oktober och pågå till i början 
av november eller så länge siken lekte. Tolv dagsverken hade normalt erfordrats 
för uppförande av stenarmen. Två man passade fisket varje dygn under fisketiden. 

De första åren han varit med erhölls ca 1.000 fiskar per dygn. Siken var av den 

storleksordningen, att det gick 30—35 fiskar per lisp. Efter det att man börjat flotta 
i Vaktströmmen hade fisket avtagit, och fångsten hade gått ned till ca 600 fiskar 

per dygn. Man hade försökt styra virket med hjälp av ledbommar till åfårans 
djupaste 12 m. Åtgärden hade dock ansetts skrämma fisken.441 

Parterna lyckades komma överens om ersättningar för skador åren 1869 och 
1870. Efter avdrag för den tredjedel, som Skön viks Aktiebolag ägde i fisket, skulle 

övriga delägare tillsammans få 50 rdr per år för flottningsskadorna.4411 november 

1871 krävde emellertid delägarna 500 rdr i ersättning för skador under gången tid 
(Mo). 

Det fanns flera s k tidfisken i och kring de stora sjöarna överst inom Gimåns 
nederbördsområde. Revsundssjön och kringliggande vatten har således alltid varit 

omtalade för sitt sikfiske. I augusti 1868 anmäldes att Våle byamän hade ett sik
fiske i nedre delen av Våleån, vilket idkades utan särskilda byggnationer. Det be
farades att detta "skattefiske" skulle bli helt onyttigt genom flottningens in

verkan.440 

Vid en syn efter Gålesån i Gimåns vattensystem år 1868 anmälde Tavnäs bya
män, att de ägde ett sikfiske i åns nedre del. Detta användes från Mikaelitid till 

fram emot jul. Fisk togs dels med nät och dels med not och ryssja. Man idkade 

gäddfiske på samma plats. I övrigt förekom inga fisken eller fiskeverk i ån. Tavnäs 
byamän värderade avkastningen av sitt sikfiske till minst 60 rdr rmt per år. KB 
föreskrev år 1869, som ett villkor för flottning i Gålesån, att man byggde en ränna 

förbi ovannämnda sikfiske (Mo). 
Enligt Nilson1021 skulle en ny sikform ha införts i Gimån på 1840—1870-talen. 

Denna sikform härstammade från kusten. 
I sockenbeskrivningar442 från socknarna i Gimåns ådal av år 1818 talades be

träffande fiske praktiskt taget enbart om sjöfiske. 
Om Revsunds sn skrevs, att 

"Fiske övas mer och mindre alla årstider med not och nät samt katsor, ryssjor och krok. Sikfiske är 
allmännast om våren i den så kallade rocktiden med not och om hösten och vintern jultiden med 
nät. Sjöarna är fiskrika i synnerhet Refsundssjön ". 

440 Prot vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom Refsunds tingslag 1865—1869. A 
111:4 (ÖLA). 

441 Låda. Regleringar. Gimån. A2 (Mo, fl). 
442 Skrifter utgivna av Jämtlands läns Fornskriftsällskap. VII. 
1021 N-A Nilsson. Inf från Sötvattenslaboratoriet. 9/1972, s. 4. 
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Om Hällesjö och Håsjö påstods att: 
"Fiske utgör i desse socknar ett godt understöd bland deras födoämnen ur der belägna insjöar 
. Gäddor, aborre och mört äro i de fläste, samt få sjöar öring, harr och sik jemte de förr nämnde 
fiskslag; dock utgör mört största fångsten, som insaltas till graf- eller torrfisk i stället för ström
ming". 

Beträffande Bräcke sn sades att 
"Fiske idkas väl på en del ställen å förr nämnda tider och med sagda redskap, men är dock i all
mänhet mindre lönande. Blott i några mindre insjöar, där sik i senare tider blivit planterad lyckas 
det någorlunda". 

När det gäller Sundsjö sn hänvisades till uppgifterna om Revsund med följande tillägg: 
"Det må dock anmärkas, att, ehuru äfven här gifves fiskrika vatten, mindre fiske likväl sker härstä-
des, åtminstone vissa årstider". 

För Bodsjö sn hänvisades till vad som sagts om Revsund och Sundsjö. Om Marieby sades en
dast att bl a sik, strömming och torrfisk hemfördes från Norge och Sundsvall. Om Brunflo hävda
des att "lönande fisken äro här icke" och beträffande Näs, att ett icke obetydligt fiske bedrevs i sjön 
Näkten (liggande utanför Ljungans nederbördsområde). 

Lockne sn: 
"Fiske af någon betydenhet finnes i Locknesjön vid byarne Vaine och Haga, samt ett tillhörigt 
capitainsbostället Lassbyn och bönderna i Byn tillsammans. Detta sednare är för närvarande för
stört så att nu icke större än fingerslång fisk förekommer om sommaren och vinterfisket, som 
för 15—20 år sedan gaf åtminstone ett par hundra lispund, i år gifvit 7 eller 8". 

Öring- och harrflsket har — som tidigare sagts — inte lämnat många spår efter 
sig i källmaterialet. Vid 1865 års flottledssyn i nedre Gimån reserverade sig 
Fagerviks-bor emellertid för de skador, som kunde uppkommas på det laxöring-

och sikfiske med not som de bedrev i strömmens utlopp i Fagervikssjön.222 Mord

vikens och Stavre byamän bedrev harrfiske vid Revsundssjöns utlopp. Detta fiske 

kunde endast nyttjas under de tider på året, då flottning ej pågick. Deras öringsfis

ke hindrades av bommar som låg kvar i ån även efter flottningstidens slut.256 

3.7.3.4 SPECIELLT OM NEJONÖGONFISKET 

Nejonögonfisket bedrevs, som sedan urminnes tider, nere i Dingersjöforsarna. Ar

rendebeloppen var år 1822—1827 följande: 

Södra fisket 291 stycken —11.8. 
Norra " 200 " — 8.— 

Därefter står noterat i 1825 års jb att samma fisken utarrenderades åren 1828, 
1834, 1840 och 1846.443 

I 1832 års fiskeförteckning sägs beträffande det södra fisket, att det då räntade 

222 Kungl Maj:ta Befallningshafvandes i Wester Norrlands län utslag i anledning af tränne sär
skilda ansökningar angående flottningen i nedre Gimån den 19 februari 1867 (Mo, fl). 

256 Prot vid synförrättningar och rannsakningar m m inom Refsunds tingslag 1865—1869. A 
111:4 (ÖLA). 

443 Häradsskriv i Medelp fögderi arkiv. Vol. 2. Specialjordebok 1825 (HLA). 
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150 nejonögon per år. Byggnad saknades. Stockarna (tenorna) utsattes vid stenar 

i forsen, där detta passade. Fisket ansågs, som f ö även Dingersjö södra forsbygg

nad och Prästbordets nya stakagård, vara mindre lönande. Det försämrades och 

förstördes årligen av flottningen. Fisket å norra sidan var beskaffat på samma sätt 
och räntade 140 stycken nejonögon. Nejonögonfisket är med även i 1842 års fis
keförteckning, då södra fisket uppgavs ränta 1.020 nejonögon och det norra 580 
stycken. 

Genom Kungl Maj:ts dom den 20 december 1850 frånvanns kronan dessa 
nejonögonflsken, vilka lades under skattemannarätt.296 

Naeslund (1856, s 24 ff) berättade att nejonögonfiske bedrevs under hösten. De 

använda, sockertoppsliknande mjärdarna var ungefär 1 m långa och lades ned i 
älven tätt intill varandra. Mellan mjärdarna tätades med mossa och grus. Inkom
sten av fisket var ej ringa, men vadningen i det kalla höstvattnet ansågs vara våd
lig för hälsan. Nejonögonfisket drevs i älven med "särdeles framgång". Till kro
nan erlades följande arrenden: 

Dingersjö norra 6 rdr 5 sr 10 rst 

södra 10 rdr 40 sr 

eller summa 16 riksdaler 15 skillingar 10 runstycken banco = 25 riksdaler 44 öre 
riksmynt. 

3.8 Sammanfattning och försök att analysera kulturelementens tryck på 
vattenmiljön under 1800-taletfram tom år 1871 

3.8.1 Byggandet i vattendragen 

Under åren kring 1820 lät staten verkställa flottledsrensningar i Ljungans huvud
fåra. Arbetena kompletterades senare av Matforssågens ägare, firman Dickson & 
C o m p ,  s å  a t t  ä l v e n  v i d  1 8 0 0 - t a l e t s  m i t t  v a r  n ö d t o r f t i g t  f l o t t n i n g s b a r  u p p  t o m  

Haverö sn. I bivattendragen synes flottledsutbyggnaden ha varit obetydlig under 

1800-talets första hälft. Ägarna till de för tiden betydande sågverken uppe vid 
Gimån i Hällesjö och Holms socknar verkställde dock smärre arbeten i Gimån 
mellan Revsundssjön och Holmsjön. Dessutom vidtogs vissa arbeten i några 
mindre bivattendrag både längs Gimån och inom de delar av nederbördsområdet, 
som avvattnas till den flottbargjorda delen av Ljungan. 

Utvecklingen styrdes till en början i mångt och mycket av sågverkens privile
gier rörande virkesfångsten inom tilldelade områden och av äganderättsförhållan
dena, eftersom strandägarnas samtycke erfordrades för rensning och flottning i 
bivattendragen. Avtal upprättades mellan markägare och sågverksägare, enligt 

vilka de sistnämnda åtog sig att utföra och bekosta respektive vattendrags upp
rensning mot att strandägarna förband sig att leverera virke till rensnings-

forrättaren, detta till för trakten gängse priser. Rena avverkningsrätter, vanligen 

296 Vn landskontor. Fiskeauktionsprot 1824— (HLA). 
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gällande grov tallskog under ett bestämt antal år och inom angivna gränser på 

marken, började säljas redan under 1830-talet men i större omfattning först efter 
det att sågningsrätten frigivits år 1842, i vilket sammanhang sågverken också för

lorat sina privilegieskogar. Avvittring och laga skifte fick betydelse för händel

seutvecklingen, eftersom enheter därigenom skapades, på vilka skog kunde säljas 

med äganderätt, eller, vilket till en början var vanligare, i form av tidsbegränsad 

avverkningsrätt. Det förekom ej sällan att säljarna tillförsäkrade sig "första an
budet" på uppkommande arbetstillfällen. P g a sågverkens ringa kapacitet och ex

portförsäljningens ringa omfattning blev virkesuttagen totalt sett av liten omfatt
ning under 1800-talets första hälft. Avverkningstakten ökade därefter mycket 
hastigt. 

De tidigast flottbargjorda bivattendragen synes i allmänhet endast ha byggts ut 

provisoriskt. Åtgärderna bestod i första hand i att man bortskaffade bråte ur åar
na, rensade undan skog och buskar längs stränderna samt uppförde spardammar 
vid sjöutloppen. Virket flottades ut på högvatten. Kraven på flottledernas funk

tion ökade efter hand, och omkring år 1870 anlades mycket omfattande kon
struktioner. Man byggde sig upp över vattendragens steniga bottnar med rännor 

och ledväggar, skar igenom uddar samt sprängde dessutom en hel del sten. Rens
ningar i modernare mening — dvs kanalisering — förekom endast i mindre om
fattning i bivattendragen och då främst inom avsnitt belägna omedelbart ned

ströms flottningsrännor. I älvens huvudgrenar bestod "flottledsrensningarna" i 

huvudsak av stenrensning, kompletterad med uppförandet av stenkistor och lik
nande anordningar — allt för att öka vattenskiktets tjocklek i vissa för flottningen 

betydelsefulla strömstråk. 

Under 1800-talets första år anlades Torpshammars järnbruk vid Gimån i 
Torps sn och på 1830-talet en liknande anläggning vid Matforsen. Vid Torpsham
mar erfordrades betydande dammanläggningar. 

Under perioden tillkom ett stort antal tullmjölkvarnar och flera större vatten-
drivna sågverk. Å andra sidan sett torde antalet skvaltkvarnar och småsågverk ha 

minskat i antal trots ökande befolkning. Detta skall naturligtvis ses mot bakgrun

den av de nya anläggningarnas större kapacitet och det ökande antalet arbetstill

fällen för lantbefolkningen. 

Man började under 1800-talets förra hälft dika ut myrar och att sänka sjöar 
mera systematiskt. Vattenregleringarna i bivattendragens sjöar för drift av verk 
och inrättningar samt för flottningens behov nådde samtidigt betydande 
omfattning. 

3.8.2 Kulturelementens inverkan på vattenmiljön 

Kronans strömrensningar medförde sammanfattningsvis att älven till en början 
gjordes framkomlig för uppvandrande lax och havslaxöring. I slutfasen av ström-
rensningsarbetet — vid 1820-talets mitt — inföll extremt rika laxår inom hela ös
tersjöområdet. Dessa omständigheter medförde sammantagna att laxtillgången 
drastiskt ökade uppströms Matforsen under strömrensningsarbetets slutskede. 
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Allmogen väntade sig uppenbarligen att dessa gynnsamma förhållanden skulle 
bli bestående och ansökte om att få bygga nya laxfisken på ett stort antal platser 

uppströms Matforsen. Många fisken uppfördes, men lades ned redan efter några 

få år p g a kraftigt vikande laxtillgång. Orsaken härtill var, förutom naturlig, 

periodisk nedgång i Östersjöbäckenets laxbestånd, att älven åter gjorts praktiskt 
taget totalt vandringshindrande vid Matfors genom nya byggnationer i form av 
fisken och anordningar vid sågverket. 

Det är sedan länge känt bland biologer, att laxstammars storlek ej är av av
görande betydelse för hur talrik avkomman skall bli på lite sikt. Laxbeståndets ut

veckling i Ljungan under 1800-talets första hälft är ett belysande exempel härpå. 
Trots att mycket stora delar av älven, som tidigare endast utnyttjats sporadiskt 

och i ringa grad för produktion av laxungar, helt plötsligt kunde utnyttjas av ex

tremt rika föräldraårsklasser, avtog laxtillgången (laxstammen) i Ljungan hastigt 
efter några få toppår. Naturligtvis hade många väntat sig rekordfångster, när de 

ungar, som vuxit upp ur rom lagd under de sällsynt gynnsamma åren, 6—7 år se
nare skulle vandra upp i älven för att leka. Resultatet blev istället kraftigt sjunkan
de fångster. 

De flesta byggnationer i biflottlederna kom till för hushållning med vårvattnet. 
Det var vanligt att spardammar vid sjöutloppen stängdes helt i början av april, 
varvid vattendraget nedströms därom mer eller mindre totalt torrlades fram till 

vårfloden. Dammarna öppnades och stängdes därefter ofta i flera omgångar un

der flottningsperioden beroende på tillgång till och behov av flottningsvatten. In
tagsdammarna till flottningsrännor var ej alltid försedda med andra utskov än för 
rännan och de var därför ofta mer eller mindre totalt vandringshindrande för fisk. 

Generellt sett måste flottningen i bivattendragen trots detta ej nödvändigtvis ha 
medfört att vandringshindrens mängd och svårighetsgrad ökade i åarna nere i kul
turbygderna. Där hade nämligen de sjöar, i vilka spardammar byggdes, i många 

fall använts som vattenmagasin för kvarnar och sågar i århundraden, och torde 
vattnet således sedan länge ha hanterats hårdhänt för effektivast möjliga ut

nyttjande ej enbart under våren. 
I Gimån måste de många nyuppförda dammarna och långa flottningsrännorna 

ha medfört svår skada på eventuellt befintliga vandringsbestånd av laxöring — 
något bestånd liknande Röjåns — se nästa kapitel — finns dock ej omtalat från Gi
mån. Samtidigt försvårades ålynglets uppvandring under lågvattenperioder. Det 
blev nämligen under sådana inte mycket vatten över i älvfårorna på sträckor där 
flottningsrännor byggts. Gimåns berömda och urgamla sikfisken synes trots allt 
ha klarat vattendragets exploatering någorlunda väl. 

Man kan ej negligera de ingrepp i älvbottnarna, som skedde i samband med 

uppförandet av de många fasta fiskebyggnaderna. Man tog därvid i största om

fattning sten från närliggande bottnar och stränder och byggde av denna betydan
de kistanläggningar, som dock i de flesta fall snart raserades till mer eller mindre 

oordnade stenrösen eller ombyggdes till flottledsanordningar. 
Flottningsbyggnationerna medförde att vandringsfisken lokalt hindrades från 

att förflytta sig mellan lek- och uppväxtområdena. Allvarligare var emellertid den 
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samtidigt åstadkomna förändringen av strömmarnas botten- och strömningsför

hållanden. Själva flottledsrensningarna, dvs bottagandet av bråte ur de mindre 

strömmarna samt mer eller mindre total kalanlisering av åtskilliga strömavsnitt 

innebar avsevärda förändringar av naturmiljön, medförande minskad näringspro

duktion och dessutom bl a att Ljugan nedströms Matforsen blev mindre lämpad 
som lek- och uppväxtområde för lax och havslaxöring. Liknande effekter drabba

de andra delar av näringskedjor och strömlevande fiskarter längre uppströms åt. 
Dammarna i bivattendragens sjöar utnyttjades ofta för vattenregleringar utan 

hänsyntagande till biologiska effekter. Man slog således oftast helt enkelt igen 

dammarna när man behövde hålla inne vatten. Som tur var kunde dammarna säl

lan hållas helt täta trots att de "grusades", varför total torrläggning nedströms an

läggningarna endast sällan förekom. 

Landskapet och strömmarna förändrades radikalt i samband med urskogarnas 
snabba exploatering och vattendragens uppröjning. Skogsavverkningarna påver

kade avrinningen från markerna genom att interceptionen minskade och genom 
minskade vattenförluster via trädens transpiration. Å andra sidan sett hade dessa 
avdunstningsförluster per ytenhet varit avsevärt mycket lägre från områden som 
drabbats av hårda skogsbränder. Avverkning men framförallt bränning ökade 
alltså vattenavrinningen från skogsområdena och således även årsvattenföringen i 

bäckar och åar. 
I den mån beskuggningen minskade över vattendragen — vilket borde ha blivit 

effekten både av flottledsrensningar och skogsavverkning — fanns uppenbara ris
ker för höjning av vattentemperaturen i bäckarna, varigenom i så fall betydelseful

la biologiska mekanismer påverkades. 
Mätningar utförda i Härjedalen sommaren 1975 visar nämligen att vattentem

peraturen snabbt når värden på över +20°C om bäckar och åar solexponeras un
der varma lågvattenperioder. Enligt Varley (1967, s 35) har Huet (1962) funnit att 

lax och öring endast kan vara dominerande fiskarter i sådana strömmar där maxi

mitemperaturen aldrig överstiger +20°C. Inte ens mörtfiskar tål temperaturer i 

vattnet på över +25°C. 
Det finns således grund för antagande att minskad beskuggning åtminstone 

lokalt skulle ha kunnat skada genomrinnande bäckars öringsbestånd. Å andra si

dan sett torde alla grenar inom ett vattensystem sannolikt aldrig ha totalskadats 
samtidigt. Öring levde säkert kvar kring kallkällor och i grundvattenflöden, vari
från de skadade vattnen så småningom fick sitt öringbestånd återupprättat — kan
ske dock i försvårad konkurrens med fiskarter som har bättre fördragsamhet med 
höga vattentemperaturer, och som kunnat expandera när näringsutbudet ökat ge

nom öringsbeståndets (tillfälliga?) bortfall. 
Diknings- och sjösänkningsaktiviteten, inriktad på att, som man sade, minska 

frostläntheten, måste ha haft synnerligen diskutabel effekt för det avsedda ända
målet. Den ökade emellertid avrinningshastigheten i de vattendrag, där åtgärderna 
vidtogs, i och med att den naturliga magasineringen minskades. Trots den massi
va propagandan för torrläggningsföretagen hann dessa ej få annat än lokal bety
delse för markerna och avrinningshastigheten inom Ljungans nederbördsområde. 

289 



Många sjöar utsattes emellertid for betydande arealminskningar. 

Vattendragen tillfördes, trots förbud häremot, ej obetydliga mängder sågspån 

och annat sågverksavfall. Skadorna på bottnarna måste emellertid ha varit i stort 

sett försumbara bortsett från helt lokal påverkan invid något sågverk,444 eller 
utanför bjälkgropar i älvens mynningsområde. 

Från 1800-talets första hälft finns skriftliga belägg för att sikinplanteringar 
förekom i dessförinnan sikfria vatten. Man hade vid 1800-talets mitt ännu ej lärt 

sig att konstbefrukta fiskrom. all inplantering skedde därför dessförinnan med 
större inplanteringsmaterial än nykläckta fiskyngel. Införandet av sik i miljöer där 

andra laxartade fiskar lever, medför som regel tillbakagång för de sistnämnda. 

Uppgifter om harr- och öringförekomster är mycket sällsynta i 1800-talets käll
material. Sikfisket ägnas å andra sidan sett åtskilligt utrymme. 

3.8.3 Vattendragens betydelse för kulturelementens spridning 

Vattendragens utnyttjande utgjorde under den i detta kapitel behandlade tidspe

rioden en förutsättning för näringslivets strukturella utveckling. Med dåvarande 

teknik och transportmedlens dåvarande utformning fanns det inga andra prak
tiskt genomförbara möjligheter att transportera betydande virkesmängder än att 
flotta desamma. Den första ångsågen kom ej förrän vid 1800-talets mitt. Dessfö
rinnan var man helt beroende av vattenkraften för drift av sågverk, men även för 
driften av masugnsbälgar, stångjärnshammare, kvarnar och andra verk. Man 
hade således tvingats att lokalisera anläggningarna till platser, där det fanns lämp
liga strömfall. 

Järnbruksetableringen vid Torpshammar har delvis sin förklaring i att Gimån 
på platsen var uppdelad i flera grenar, i vilka vattenföringen någorlunda lätt kun
de bemästras. Det fanns goda skogstillgångar i närheten. Inlandet och Norge 
lockade som avnämnare för de färdiga produkterna. Detta förhållande och belä

genheten intill huvudvägen kompenserade förmodligen nackdelen av det stora av
ståndet till kusten. Byggnationerna vid det nya järnbruket vid Matfors var enkla 
att utföra — man tog helt enkelt ut vattenkraften via den redan befintliga sågrän-
nan. Skogar fanns i trakten och dessutom kunde man kola sågverksavfall. 

Utvecklingen såväl vid järnbruken som kring sågverken var således i huvudsak 
betingad av vattendragens lämplighet — naturligtvis i kombination med 

skogstillgångar. 

444 Den 7 april 1827 skrevs ett avtal mellan ägarna av Fagervikssågen i Holms sn och Fagervi
kens byamän, varigenom de sistnämnda tillförsäkrades så mycket som 2 1/2 t:a salt per år för det 
hinder och intrång som uppstod vid fiskets bedrivande samt för att sågspån och annat virkesavfall 
flöt ut i Fagervikssjön (Westerlund, mars 1940). 
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3.8.4 Landskapets och vattendragens utseende 

Källmaterialet från 1800-talets förra del ger ej många upplysningar om hur det 

ursprungliga landskapet såg ut i vattendragens närhet. Av protokollen från vat

tendragens utbyggnad till flottleder framgår dock att vattendragen före "rensning
arna" hade varit belamrade med urskogsavfall — fallna träd och annan bråte. Av 

kartmaterialet från statens strömrensningar i nedre Ljungan och av af Bjerkéns 

kartor från övre Gimån framgår de orörda strömmarnas karaktär synnerligen 
klart. Detta kartmaterial är speciellt värdefullt, eftersom det visar den naturliga 
älvmiljöns beskaffenhet. Som jag tidigare framhållit — och detta hör till de vikti
gaste av de iakttagelser som redovisas i denna avhandling — gav forsarna åt
minstone under lågvattenperioder ett stenigt intryck med vatten och sten någor
lunda jämnt fördelade mellan strändernas vegetationsgränser. Sannolikt kan man 
ej återställa vattendragens ursprungliga biologiska liv — läs gärna "ursprungliga 

fiskebestånd" — om inte bråte och beskuggning återskaffas i bäckarna och om 

inte kanaliseringarna i vattendragen ersätts med naturligare djup- och strömför

hållanden. 
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4. Perioden 1872-1940 

4.1 Inledning 

4.1.1 Dispositionen 

Jag har sökt besvara frågorna på sidan 1 genom att i detta kapitel sammanfatta 
utvecklingen under den aktuella tidsperioden inom alla de verksamhetsgrenar som 

redovisas på sidan 2 med undantag för bergsbruket, vilket redan före 1872 för

lorat all betydelse som näringsgren inom nederbördsområdet. 

Fr o m början av 1870-talet fick den nya kommunikationstekniken, till en bör

jan i huvudsak baserad på utnyttjandet av ångmaskinen, stor betydelse såväl för 
industrins lokalisering som för näringslivets övriga utveckling. Av denna an
ledning inleder jag kapitlet — efter en kortfattad redogörelse för befolkningens till
växt — med en redogörelse för transportmedlens utveckling. 

Tillkomsten och driften av diverse produktionsenheter inom skogsbruket samt 
flottledernas gradvisa utveckling har följts upp i den följande delen av kapitlet. 
Därefter redovisas avsnitt rörande sjöregleringar och kraftverk, vilka tillsammans 
med flottledernas utbyggnad utgjorde de under perioden mest betydande in

greppen i vattendragen. Kraftutbyggnaderna utgjorde dessutom den direkta för
utsättningen för tillkomsten av de på elkraft baserade kemiska fabriksanläggning
ar, som byggdes längs älven. 

Jag redogör för jordbrukets vattenregleringsföretag samt för de småindustrier 
som har anknytning till denna näringsgren. Efter detta följer avsnitt om fisket — 
såväl i strömmande vatten som i sjöar. 

Slutligen följer en kort sammanfattning och en analys av kulturingreppens in

verkan på vattenmiljön. 

4.1.2 Källorna 

Ett stort antal författare har redogjort för utveckling och spridning av olika kultur
element under rubricerade period. Detta förhållande förklaras naturligtvis i för
sta hand av det under denna tid rådande dynamiska och således intressanta hän
delseförloppet men även av källmaterialets rikedom och relativa lättillgänglighet. I 
stället för att här ta upp utrymme med att räkna upp de tryckta källornas mång

fald hänvisar jag till noterna i den följande texten och till litteraturförteckningen. 
Huvuddelen av mitt primärmaterial har tagits fram ur flottningsföreningarnas 

(Mo, fl) och SCA:s arkiv på Merlo (Mo). Kompletteringar har i första hand kun
nat göras på tingsrätternas arkiv i Sundsvall, Östersund och Sveg, där 
inskrivnings-, lagfarts- och domböcker utnyttjats. Landsarkiven i Härnösand och 
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Östersund har bidragit med åtskilliga uppgifter liksom KemaNords arkiv i Ljunga

verk. Primärmaterialet utgöres i huvudsak av protokoll och utslag förda och av

givna av myndigheter av olika slag. Det hör således i allmänhet till den typ av upp

gifter, som anses ha högt källvärde. 

När det gäller de olika avsnitten i kapitlet är följande uppgifter av intresse. 
Kommunikationsmedlen har endast i ringa mån påverkat vattendragens natur

liga utformning, men har haft så mycket större betydelse för kulturelementens för
delning i landskapet. I litteraturen finns mycket omfattande redogörelser för 
vägarnas och de övriga transportmedlens utveckling — främst Friberg, 1951: 
"Vägarna i Västernorrlands län" och Friberg, Hellström, Stattin, 1951: "Vägbok 

för Västernorrlands län". Mina kompletteringar av detta material utgörs i allt vä

sentligt av sådana kartor och ritningar, som påträffats i arkiven. Det föreligger 

emellertid avsevärda möjligheter att, främst med hjälp av flottningsarkiven, göra 

noggrannare utredningar t ex rörande förekomsten av småbroar under olika tids

perioder. 
Informationen om skogsbrukets och flottningens utveckling domineras helt av 

uppgifter från flottningsföreningarnas och SCA:s arkiv i Merlo. Där har rätte
gångshandlingar, ritningar, fotografier, årsberättelser, styrelseprotokoll o dyl givit 
en synnerligen fyllig bild av utvecklingen. Litteraturen i ämnet är rikhaltig. Jag vill 

särskilt nämna de maskinskrivna utredningar, förvarade på Merlo flottningsarkiv, 
som gjorts av Casselli 1959 och av Westerlund 1938 och 1940 och som behandlar 

flottningen på Ljungan-Gimån samt de större sågverkens utveckling vid den sist
nämnda ån, eftersom dessa skrifter ej är kända av så många. 

Kraftindustrins utveckling har i första hand kunnat fastläggas med hjälp av 
uppgifter ur Ljungans Regleringsförenings arkiv i Ljungaverk och ur KemaNords 
arkiv i Ljungaverk och Stockviksverken. Där förvaras t ex åtkomst- och rätte
gångshandlingar, ritningar m m. Materialet har kompletterats främst på Jämtbyg

dens tingsrätt, Vattendomstolen, i Östersund och på Medelpads västra domsaga i 

Sundsvall. 

Kraftutbyggnader har i äldre geografisk litteratur ofta redovisats som tekniska 
installationer av betydelse för lokaliseringen av övrig industri samt för städernas 
och landsbygdens elektrifiering. Under senare år har miljöaspekterna helt domine
rat debatten. Vad som fattas är en utredning om kraftverkens del i den långsiktiga 
miljöomvandling, som förekommit sedan vattendragen en gång började exploate
ras för olika ändamål. Jag har försökt fylla ut denna lucka. 

Min skildring av jordbrukets inverkan på vattenmiljön bygger på en mångfald 
spridda källor dels från nyssnämnda arkiv men även från periodisk och annan 
bygdelitteratur. 

Källorna rörande fiskets utveckling har främst påträffats i dokument rörande 
tvistemål mellan de tre parterna kraftverksindustrin, de flottande och fiskerättsä
garna. Uppgifter som belyser detta ämne förekommer i alla de ovan uppräknade 
arkiven. 

Jag har själv deltagit i omfattande och unika inventeringar av fiskbestånden, 

verkställda inom Ljungans bivattendrag i samarbete mellan fiskeriintendenten och 
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kraftindustrin under 1960-talets senare del och början av 1970-talet. Med hjälp av 
elfisken, försök med upp- och nedgångsfallor (fiskspärrar) samt märkning av 

vildfisk vet vi mycket om de nuvarande fiskbestånden. Jag har kunnat ställa dessa 
kunskaper mot kunskaperna om de ingrepp som gjorts i respektive vattendrag un
der gångna tider och på så sätt fått fram intressanta samband. 

Källornas mångfald och omfattning har medfört, att endast ringa delar av ut
vecklingen kunnat belysas mera i detalj i denna skrift. Redogörelsen har via tre på 

varandra följande och mycket kraftiga nedskärningar komprimerats till förelig
gande omfattning. Därigenom har skildringen av utvecklingen förlorat en del av 

sin balans, såtillvida att t ex mängden och omfattningen av flottningsingreppen ej 

kunnat följas upp lika detaljerat som de för tidsavsnittet nya och således in
tressantare förändringar, som orsakats av kraftutbyggnaden i huvudälven. 

4.2 Befolkningsutvecklingen 

Det säger sig självt att oregelbundenheterna i den befolkningsökning, som redovi
sas i tabell 55, som regel kan förklaras av det utvecklingsförlopp, vilket skildras i 
fortsättningen av denna skrift. 

Det är således lätt att förstå, att den starka industriutveckling som känneteck
nat perioden, och som haft sin största expansion kring Ljungans mynningsområ
de, också medfört att befolkningsökningen varit störst just i Njurunda sn. 

Att ökningen å andra sidan sett varit minst i Attmar, beror naturligtvis på att 
betydande industrier, bl a vid Sörfors, lagts ned. Samma principiella förklaring 

gäller Holms sn, där verksamheten upphört bl a vid Öster ström och Fagerviks 
sågverk. 

Borgsjö och Bräcke socknar har påverkats av tillkomsten av de nya tätorterna 
kring järnvägsknutpunkterna i Ånge och Bräcke. Borgsjö sn dessutom genom till
komsten av Alby-anläggningarna. Även Håsjö sn har kunnat utvecklas, p g a 
järnvägens tillkomst. Vid Kälarne fanns t ex ingen bebyggelse före järnvägens till
komst. 

Nyhems sn synes ha minskat arealmässigt till förmån för Sundsjö och Revsund 

under perioden. Förklaringen till att befolkningen trots detta ökat så starkt är att 

söka i ökad inflyttning under 1800-talets senare del och även i detta fall i järnvä
gens tillkomst. 

Den synbara ökningen i Haverö är inte helt reell, eftersom socknen fått sina 
arealer utökade under perioden med en del av f d Rätans sn. Den tillagda delen 
var dock så folkfattig, att ändringen endast i ringa utsträckningn påverkat tenden

serna. Befolkningsökningen i Haverö sn har med säkerhet i första hand haft sin 
grund i skogsbrukets och kommunikationsmedlens utveckling. Befolkningen var 
år 1850 ej mer än 635 personer, och denna ökade således mycket starkt redan 

före år 1872. Socknen kunde helt enkelt föda mera folk efter det att skogen fått 
värde. 

Socknarna i övre Ljungandalen har fått helt nya gränser mellan 1873 och 
1940, varför några direkta jämförelser ej kan göras. 
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Tab. 35. Folkmängdens förändring i socknar inom Ljungans nederbördsområde (ur de s k 
summariska folkämngdsredogörelserna, SCB). 
Table 35. The changes in the populations of parishes in the Ljungan catchment area. 

Folkmängd, år Ökning 
Population, year Increase 

1873 1940 % 

Västernorrlands län 

Attmar 2.669 3.000 12 
Borgsjö 3.464 7.362 113 
Haverö 1.088 2.874 164 
Holm 1.045 1.278 22 
Njurunda 3.113 11.253 261 
Stöde 3.272 5.225 60 
Torp 6.258 9.831 57 
Tuna 2.757 4.518 64 

Summa 23.666 45.341 92 

Jömtlands län 

Berg 
Bodsjö 
Brunflo 
Bräcke 
Håsjö 
Hällesjö 
Klövsjö 
Lockne 
Nyhem 
Rätan 
Storsjö 
Sundsjö 
Åsarna 

Summa 14.042 22.923 63 

2.010 3.226 60 
863 1.416 64 

1.998 2.714 36 
1.065 2.421 127 

767 1.713 123 
1.512 2.420 60 

857 1.082 26 
1.425 1.901 33 

291 847 191 
1.056 2.018 91 

345 702 103 
1.313 1.662 27 

540 801 48 

Med stor sannolikhet bidrog de nya arbetstillfällena inom skogsbruket emeller
tid till inflyttning på många håll. Uppe vid Gimån hade Bünsow t ex garanterat sig 
en fast arbetarestam vid sina sågverk genom att låta anlägga torpställen, som 
utarrenderas på livstid och med full arvsrätt. 

Trots att inflyttningen enligt Andersson (1897) var ringa i socknarna upp

ströms Haverö sn, skedde där en relativt kraftig ökning av bebyggelseenheternas 
antal under 1800-talets senare del. Anledningen till denna utflyttning var (Lind
skog 1961) den under perioden förekommande speciellt stora folkökningen och 
svårigheterna för landsbygdens befolkning att få sin utkomst. Utflyttningen un
derlättades genom att statsmakterna släppte den restriktiva linje som hitintills i 
flera sekler representerats av lagar, avsedda att förhindra en för långt gående 
uppspjälkning av fastigheterna. 
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Ett studium av Rudbergs (1957) karta över bebyggelsens utveckling inom 

Jämtlands län åren 1851—1900 visar att följande platser inom Ljungans 

nederbördsområde skulle ha fått bebyggelse under denna tid: 

Nybo Beten 
Utomsjön 
Sölvbackhån 
Hållvallen 

Fotingen 
Bergstjärn 
Havsjön 
Udden (Börtnan) 
Mjösjön 
Sven Jakobs 
Torsborg 

Julius 
Putten 
Lövön 
Långholmen 

De sju sistnämnda ställena låg kring Härjedalens Storsjö. Terrängen öster om 
samma sjö förblev emellertid i allt väsentligt ödemark. Ogynnsam berggrund, 
blockrik morän och oroligt kuperad terräng gav där små ängsarealer och svaga 
betesmarker, vilka förhållanden ej lockade ut folk för nyodling (Rudberg 1957, s 
104). 

Inom socknarna i Västernorrlands-delen av Ljungans nederbördsområde blev 
utflyttningen mindre drastisk bl a beroende på att man där redan under 1800-
talets förra del hade haft en starkt utvecklad torpsbebyggelse. Där hade ej heller 
avvittringen givit så många nybyggesmöjligheter, som avradslandens avveckling 
inom Jämtlands län hade gjort. 

Sammanfattningsvis kan konstateras, att befolkningen mellan 1873 och 1940 
ökade mest, i individer räknat, i Njurunda, Borgsjö och Torps socknar — d v s i de 
tre socknar som industrialiserades kraftigast. Av socknarna uppe vid Gimån öka
de folkmängden mest i Bräcke — även denna socken påverkades av industrins ut
byggnad. Folkmängden ökade minst i inlandssocknarna Holm, Klövsjö och 
Åsarna. 

43 Kommunikationsanordningarna 

4.3.1 Allmänt samt vägar och broar 

4.3.1.1 VÄGNÄTET 

Vägnätet utvecklades föga från 1700-talet och fram till 1800-talets mitt. I inlandet 
hade emellertid vägen Berg-Överhogdal förbättrats till landsväg på 1820-talet. 

Under samma årtionde byggdes den gamla rid- och klövjevägen från Åsarna över 
Klövsjö till Vemdalen om till landsväg.1022 

Vid 1800-talets mitt påbörjades en utveckling av kommunikationsmedlen, vil
ken accelererade några årtionden senare, och som tillsammans med samtida tek
niska framsteg fick avgörande betydelse för det geografiska utvecklingsförloppet. 
Det var ju så, att efterhand som näringar och industri utvecklades, ökade trafiken 

1022 Enl 1734 års lag skulle landsväg med broar vara 10 alnar (6 m) bred och försedd med mil
stolpar. 
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Tab. 36. Vägarbeten med statsanslag åren 1881-1895 och 1901-1905 (Ryding 1887,1892 
och 1897 samt Rudebeck 1908). 

Projekt Våg
längd, 
nymil 

Beräknad 
kostnad, 
kronor 

Statsbi
drag, 
kronor 

Anläggning av vägen Östvall—Viken 1,32 37.600 24.000 

Viken-Kölsillre 0,32 31.950 21.300 

Omläggning av den del av väganläggningen från Östavalls 
järnvägsstation till Haverö kyrka, som sträcker sig mellan 
Kölsillre och Haverö 0,76 19.250 12.830 

Anläggning av ny väg från Haverö kyrka till Jämtlands
gränsen vid Y tterturingens by i riktning mot Rätans kyrka 0,68 14.660 9.700 

Omläggning och förbättring av allmänna landsvägen från 
Njurunda kyrka till Njurunda sockens norra gräns på de
len mellan kyrkan och Kvitsle by 0,50 24.000 16.000 

Som ovan mellan Kvitsle by och gränsen 0,52 31.200 20.800 

Anläggning av väg mellan Holms kyrka och Jämtlands
gränsen i riktning mot Ljungå 

delen mellan kyrkan och Vikesundet 0,58 12.900 8.600 

delen mellan Vike by och Jämtlandsgränsen 1,12 28.500 19.000 

Anläggning av den mellan Galvattsån och Ytterturingen 
fallande delen av ny väg från Rätans till Haverö kyrka 0,16 16.520 11.000 

Anläggning, med undantag för brobyggnad över Ljungan, 
av den mellan Stöde och norra gränsen av Gålviks utgods 
belägna delen av väg från allmänna landsvägen mellan 
Sundsvall och Östersund till Olsbyggebron i Hassela sn 0,57 30.100 20.000 

Landfästen för brobyggnad över Ljungan i närheten av 
Erikslund - 12.900 8.600 

på vägarna och därmed också kravet på deras standard och underhåll. 
De första tendenserna till denna kommande expansion kan observeras under 

1840-talet, då man med hjälp av statsbidrag445 rustade upp landsvägen genom 
Borgsjö sn.446 Ungefar samtidigt planlades vissa vägomläggningar i Stöde och 
Tuna socknar.447 

Haverö sn hade hitintills varit helt väglös. Varor, som skulle fraktas från Borg
sjö, hade måst klövjas från Ovansjö by upp till Årsundskrogen (nuvarande Krog) 
vid Holmsjön, varefter transporten fortsattes med roddfärja. Skulle varorna upp 
till trakterna kring sjön Hävern rodde man över Holmsjön till Vassnäs by, vari

445 Sedan år 1841 utgick statsbidrag för anläggning av nya vägar samt förbättring och omlägg
ning av backiga och mindre goda vägar. Anslag utgick till en början med 50.000 rdr per år för hela 
riket, vilket efter hand höjdes till 800.000 kr per år vid sekelskiftet och till 5 milj kr i början av 
1930-talet (Hellström 1951, s 250). 

446 Åkerman 1844, s 5 samt Eckhell och Langelius 1850, s 3 f och 14. 
447 Gynther 1857, s 4 f. 
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från klövjning åter måste tillgripas 5 km över Kölsillrelandet förbi forsarna upp till 

Medingen, där varorna åter inlastades på båt, medan hästarna vanligen leddes 
runt denna sjö. Från Medingen krävdes en kortare landtransport innan man nåd
de Kyrksjöns strand, dvs Havern-systemet.448 

Åren 1852—1853 byggdes enligt Brandell (1856) en kärrväg från Ovansjö mot 
Årsundskrogen. Åren 1861—1865 byggdes denna väg ut till landsväg. Trafiken 
fortsatte som förut sommartid med båt mellan Krog och Vassnäs, vintertid gick 

den över isarna i samma sträckning (jfr Wiksten 1946, s 130 ff). 

Under 1870-talet byggdes följande vägar inom socknen (Lindgren 1970, s 
39 ff): Från By och Snöberg till Albybyn, från Östavall till Mellansjö, från Viken 
till Ytterhogdal samt från Överturingen till Rätan. 

Uppe i Holms sn hade trafiken hittills upprätthållits över Holmsjön m fl sjöar. 
År 1880 avsynades en ny väg mellan sockenkyrkan och Holmsjöändan längst i 
öster, dit väg fanns redan tidigare. Socknen hade därmed fått landsvägsförbindel
se direkt mot kusten (jfr Nilsson 1943, s 367 ff). Åren 1893—1894 förbands 

Holms ka med Ljungå i Håsjö sn. Ljungå hade sedan 1870-talets senare del lands-

vägsförbindelse med Ragunda över Hällesjö och Håsjö. År 1913 förbands Håsjö 
med Höglunda-Stugun.1024 Från Holms kyrka höll man år 1907 på att bygga 

landsväg till Liden1025 — i huvudsak väster om timmertransportbanan mellan Ös
terström och Glimån. Eftersom man åren 1889—1890 byggt väg från Dockmyrs 
järnvägsstation till Stugun1024, hade man vid 1900-talets början på några få år
tionden byggt ut ett relativt omfattande vägnät från Gimåns mellersta delar, 

främst norrut, men även österut. Det dröjde emellertid ända till 1927 innan vägen 
ned till Ljungan vid Torpshammar, som hade varit på tal redan år 1876, blev ut
byggd i god klass. 

I början av 1880-talet bröts väg mellan Holmsjön och Östavalls järnvägsstation 
i Haverö och mellan Skålands by och allmänna landsvägen uppe vid Åsarna. 
Vägen Östavall-Överturingen byggdes åren 1885—1892. Ända fram till år 1914 

saknades emellertid landsväg mellan Östavall och Alby.449 

Vid sekelskiftet hade det allmänna kommunikationsnätet inom Ljungans me

delpadsdel nått den omfattning som redovisas på figur 64. Utöver de allmänna 
vägarna fanns ett nät av bygdevägar och stigar, dvs vägar av lägre klass än 

landsväg. 
Bl a de flottande hade intresse av att vägar anlades längs vattendragen, efter

som arbete i väglöst land var både besvärligt och kostnadskrävande. Flottningsor-
ganisationerna uppträdde således i många fall som intressenter och bidragsgivare 
vid sidan av det allmänna i åtskilliga vägföretag. Detta gällde t ex när de nyss
nämnda vägarna från Holmsjön till Östavall och från Skåland till Åsarna skulle 

448 Gynther 1857, s 5 ff och Brandell 1856, s 30 ff. 
449 Låda G 1-7; Prot LEFB 1878-1880, 1881-1884 och 1885-1888 (Mo, fl); Viksten 1946, s 

130 ff. 
1024 Håsjö sockens historia (1951), s 43 ff. 
1025 Sundsv Tidn 1907-03-07. 

298 



ÜB7SM!PnH » 

Si 

I 
.a 

•s 

I 
c 

! 
> 
S b 

JE» 
^ O 

II 
!"* S: £ 
"§)  ̂
^ Jà 

^ Q 
» ~ 

g 

Tf VD 
s: 
S 

*5 
•2P § 
fc S 

c c3 öß 

S 
o .c 

s :c5 C Vi 
ÖD :cä > 
C 

S a 

-Ì uy es J_» ôû î^3 
> Crt 

cd "2 
S > 

:oS « 
13 £3 Im 
* S o> O 
Q -S 

Ih 
> s 
^ •£ . <D 
^"8 ^ c 

299 



anläggas. LEFB anslog år 1900 dessutom pengar för väg från Storsjö kapell mot 
Åsarna.450 En enklare väg hade i det sistnämnda fallet sannolikt funnits redan tidi

gare. En bro över Ar ån omtalas nämligen redan år 1871. 

Staten beviljade år 1918 för första gången anslag till anläggning av enskilda451 

vägar. Anslaget var ursprungligen förbehållet de fyra nordligaste länen, men 
fr o m budgetåret 1925—1926 gällde det bl a hela Norrland (Stattin 1951, s. 36 f)-

År 1923 hade Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen hos Kungl Maj:t hemställt 
"att anslag må lämnas till olika vägbyggnadsföretag i Medelpad, som är i trängan
de behov därav". Bl a nämns 43.300 kr till fullbordandet av vägen mellan Tuna 
kyrka-Medskogsbron och vägen Hamre-Sörfors med bro över Ljungan samt 

48.300 kr till färdigställandet av vägen mellan Parteboda och Erikslunds järn

vägsstationer på sträckan mellan Ånge järnvägsstation och Stöde söder om 

Ljungan.452 

Sedan år 1920 hade man hållit på att bygga väg mellan Torpshammar och 
Sandnäset uppe vid Holmsjön. Den blev klar år 1927 (Westerlund, mars 1940). 

Det allmänna vägnätet utvecklades kraftigt under 1900-talets tre första årtion
den, och vid mitten av 1930-talet började lastbilarna i någon mån konkurrera med 
flottlederna som virkestransportörer. Ännu år 1937 utgjorde flottgodset emeller
tid så mycket som 96,5 % av allt avverkat virke inom Ljungans och Indalsälvens 
nederbördsområden.453 Den omläggning till landtransport, som vi känner till från 

våra dagar, påbörjades på allvar först efter andra världskrigets slut. 

4.3.1.2 SPECIELLT OM BROARNA 

Omkring år 1840 hade det åter varit dags att bygga om landsvägsbron över 
Ljungan i Njurunda. Mot ett relativt ringa tillskott från Borgsjö och Haverö sock

nar och "den ringa behållning", som uttagna broavgifter454 inbringade, åtog sig 
Njurunda sockenmän då att svara för brons underhåll. Sockenborna hade dess
utom att svara för underhållet av flera smärre broar längs byvägarna. Till detta 

kom en betungande skjutsningsskyldighet. 
År 1844 hade den tidigare färjeförbindelsen över Ljungan vid Bällsta ersatts av 

en bro över älven vid Matfors.455 Den uppfördes i huvudsak "in natura" av bybor

450 Styrelseberättelser LEFB 1882-1910 (Mo, fl). 
4511 lag den 5 juli 1907 om enskilda vägar på landet hade begreppet enskild väg definitierats som 

"väg, som för en eller flera fastigheter är till stadigvarande nytta såsom farväg, vare sig för hemkör-
slor eller för utfart eller eljest". Fastighetsägare hade genom lagen fått rätt att i vissa fall dra väg 
över annans mark, alternativt att nyttja annans väg (Stattin 1951, s. 36 f)-

452 Sundsvall för 50 år sen. Sundsv Tidn den 10 dec 1973. 
453 Jfr Wik 1950, s 172 ff. 
454 Gynther 1862, s 26 och Viksten 1946, s 132 f. Enligt samma källor hade broavgifternas stor

lek reglerats i ett Kungl brev den 6 mars 1830. De uppgick till följande belopp: 
1 sk banco för gående 
3 sk banco för häst och åkdon 
4 sk banco för parhästar 

455 "Tunabygden" nr 8/1956. 
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na med hjälp av folket i Attmars sn. Vissa penningmedel, anslagna åt färjkarlen, 

användes for diverse inköp. Samma penningkälla utnyttjades senare för brons un

derhåll.456 

Det uppstod ej sällan problem vid sammanjämkning av de flottandes önskemål 

om att ensamma få disponera vattendragen för flottningsändamål, med bro- eller 

färjeintressenternas önskemål om bästa och billigaste överfarten. De flottande 
ålades som regel för att svara för de skyddsanordningar, som erfordrades för att 
brofästena ej skulle skadas av flottgodset. Vid projektering av broar försökte de 
flottande få konstruktionerna mera anpassade för sina speciella krav — främst 
ökad fri spännvidd — och de var som regel också beredda att betala för att få sina 
önskemål tillgodosedda. 

När således Gimbron över Ljungan uppströms Gimåns inflöde byggdes om 

strax före århundradets mitt, hade detta skett med bidrag från Dickson & Comp 
och från flottledstraflkanter från Sundsvall. Senare lämnade LEFB bidrag bl a till 

ombyggnad av följande broar: Bro över Lillströmmen nedströms Ångesjön 
(1887), Njurundabron (1891), Gimbron (1891) samt bro över Arån (1895). Det 
förefaller, som om LEFB skulle ha lämnat bidrag även till anläggandet av Parte-

bodabron på 1890-talet. När det gäller broar se fö bilaga 12. 
Permanenta skyddsbyggnader uppfördes för Bybron (18 8 9),457 Rätansbron 

(1895?) och Gimbron (1892). Stenbron vid Åsarna kom att medföra många 
bekymmer och så gott som årliga kostnader för LEFB. När bron behövde repa

reras år 1873 yrkades, att en hälla i forsen uppströms bron skulle sprängas bort 

av de flottande för att minska riskerna för bron vid flottgodsets passage.459 

LEFB:s styrelse hade i februari 1896 bestämt, att man skulle anmäla till KB, 
att Åsansbron nu var i så dåligt skick, att den när som helst kunde störta samman. 
Bolaget beslutade samtidigt, att man åter skulle låta reparera brons skyddskis
tor.460 Syn hölls i juli 1898, varvid föreslogs att LEFB skulle spränga i forsen 
uppströms bron för att sänka vattenståndet och att man skulle bygga några sten-
fyllda träkistor. I februari 1899 hävdades inför bolagets styrelse, att inga åtgärder 

skulle kunna rädda den dåliga bron. Aktuella skyddsanordningar skulle kosta 

8.000 kr exklusive erforderliga sprängningar. Man beslutade att föreslå bolags

456 Hellström 1951, s 133 och Arpi 1962, s 266 ff. 
457 Gullgårds byamän hade i april 1825 fått tillstånd att ersätta den gamla flottbron över Ljung

an med en ny bro. I september 1827 hade byamännen i Byn, Viken och Gullgård ingått en förening, 
enligt vilken var och en efter skattemål skulle bidra med virke, dagsverken och kontanter för brons 
uppförande och framtida underhåll. Bron stod färdig år 1828 på en plats belägen några 10-tal m 
nedströms den nuvarande bron över Byforsen. Enligt häradsrättens utslag skulle borgsjöbönderna 
betala "brotull" om två kappar korn för varje rök till bönderna i Gullgård, Övergård och Byn, "e-
när ingen annan bro fanns att använda uppefter älven" (Westin 1949, s 3 0- Vikens byamän hade 
överfört sin tullrätt på Byns och Gullgårds byar, men var ännu så sent som 1887 skyldiga att mot 
åtnjutande av färjtull hålla bro eller färja nedströms Byforsen.458 

458 Prot LEFB 1885-1888 (Mo, fl). 
459 LÄF:s m fl flottningsföreningars yttrande till Norrbygdens vattendomstol i mål rörande åläg

gande för de flottande i Ljunga älv med bivatten att erlägga fiskeavgifter enligt VL. 29 februari 
1936. Häfte I, s 17 (Mo, fl). 

460 Prot LEFB 1894-1897 (Mo, fl). 
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stämman att anslå 12.000 kr för uppförandet av en ny bro. Till detta skulle läggas 
kostnaderna for ev erforderliga skyddsåtgärder.461 

Bybron i Torps sn krävde årliga reparationskostnader. År 1897 yrkade brons 

ägare, att skyddsbyggnader av sten skulle anläggas. Brons pelare bestod av en 
timrad kista skyddad medelst en 60 m lång, fyrdubbel bom. Man skulle nu sänka 
en kista under pelaren, och från denna avsåg man att resa en ståndare for skydds

bommen. Denna skulle dessutom stöttas med hjälp av strävstöd mot land. Den 
timrade kistan skulle på yttre sidan bekläs med plank i vattenlinjen. LEFB hade 

redan byggt en 22 m lång strandskoning av kilad sten. Det fastställdes att brons 
ägare var berättigade till ersättning för att bron begagnades av "flottningsman-
skapet" och för materialtransporter. 

Andra broar försökte man klara med mer eller mindre provisoriska åtgärder. 
På 1860-talet klädde de flottande således in landfästena på Västanåbron med 

kluvet virke, för att skydda dessa mot förslitning. På samma sätt avsåg man att 

skydda det högra karet på Bybron. Det vänstra karet på denna bro skulle man 

kunna rädda med hjälp av en bjälkbom. Lillströmsbron nedströms Torpsjön skul
le skyddas genom att man anbringade "en isbrytare" på den mittersta kistan. Öv

riga broar såsom Gimbron, Hjältansbron, Stödebron och Matforsbron klarade 
man med hjälp av inledningsbommar. 

I några fall misslyckades parterna i försöken att komma överens. Ägaren till en 
nybyggd bro i Gösunda pålade således igen 7 m av den fria spännvidden under 

bron — vilket han i och för sig hade rätt till — efter det att LEFB nekat att kom
pensera honom för den större spännvidden.462 Broarna vid Johannisberg och i 

Hångstaforsen behövde byggas om redan i början av 1890-talet. Ägarna hotade 
med att flytta anläggningarna till för de flottande försämrade lägen.460 När det 
gällde den förstnämnda bron kom ägaren och LEFB till uppgörelse några år in på 
1900-talet. 

På figur 65 redovisas ett antal broar belägna i övre Gimån i slutet av 1800-
talet. 

Utöver vad som redovisats i det föregående beträffande broar, bör kanske 
påpekas, att bl a protokollen från flottledssynerna innehåller massor av uppgifter 

om småbroar uppe i bivattendragen. Då jag bedömt dessa anläggningar vara 

mindre intressanta för utvecklingen i dalgången och ur miljösynpunkt, har de ej 
återgivits i min sammanställning. Som exempel på brotätheten kan emellertid här 
nämnas, att man i ett KB-utslag år 1872 rörande flottningen i Sörforsåns vatten
system omnämnde inte mindre än 17 broar. I ett KB-utslag år 1873 rörande Täl-
jeån i Borgsjö sn, redovisas fyra fäbodbroar, två broar vid lika många vattensågar 
samt den stora landsvägsbron över ån (Mo). 

Ett 10-tal färjeställen fanns enbart inom Ljungans medelpadsdel. Av dessa är 

emellertid inget av något större intresse i förevarande sammanhang. 

460 Prot LEFB 1894-1897 (Mo, fl). 
461 Prot LEFB 1898-1901 (Mo, fl). 
462 Prot LEFB 1924-1927 (Mo, fl). 
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Fig. 65. Broarna i övre Gimån under 1800-talets senare del (Efter af Bjerkén 1850 och 
Cornell 1891. Mo, fl). 

Nedan följer några uppgifter om broarna i huvudälven redovisade uppströms 

ifrån till havet. 
Enligt ett utslag i februari 1905 hade KB funnit, att LEFB:s anmälan beträffan-
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Fig. 66. Åsandsbron år 1959 (Okänd fotograf, LjR). 

de Åsansbron år 1896 ej föranledde vidare åtgärder från deras sida, än att LEFB 
ålades "att utföra och för framtiden underhålla vissa anordningar till skydd för i-
frågavarande bro".381 Dessutom hade bolaget att genom sprängningar räta och 

fördjupa strömfåran uppströms bron. De flottande överklagade föreläggandet vad 
avsåg sprängningarna, eftersom man befarade att en kvarndamm belägen upp

ströms forsen då skulle torrläggas. Klagomålen ogillades av KK men fördes vida

re till Kungl Maj:ts prövning.450 Åren 1905—1906 byggde LEFB nya skyddskis
tor vid bron — se figur 66. Till vänster uppfördes en kista, 21m lång, försedd med 
föreskriven öppning. Den fortsattes uppåt med en 17 m lång ledvägg. Till höger 
byggdes en kista på 7 m och en på 21 m samt närmast land en 20 m lång stenarm. 

381 KB :s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott
led (Mo, fl). 

450 Styrelseberättelser LEFB 1882-1910 (Mo, fl). 
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Fig. 67. Bro över Ljungan vid Kölsillre 1964-04-03 (Foto Sundström 1964). 

Skäret nedströms bron hade avrensats, så att brötbildning nedifrån och upp mot 
bron ej skulle kunna ske.463 

År 1932 hade man bytt ut den gamla landsvägsbron över Ljungan vid Långsill-
ret, nedströms Rätanssjön — se figur 95 — mot en ny betongbro.420 

Kölsillrebron, uppströms Holmsjön i Haverö sn hade delvis byggts om år 1919 

(Viksten 1946, s 1150). Åren 1930—1931 byggdes en helt ny bro till en kostnad av 
253.000 kr. Statsbidrag464 utgick med 72,5 % av kostnaden. Bron som var totalt 

420 Låda G2 1- (Mo, fl).4 

463 KB:S utslag den 31 dec 1924 ang Ljungans flottled (Mo, fl). 
464 För statsbidrag till broarbeten stod - bortsett från sådana byggen, som kom till utförande i 

samband med nyanläggning av väg - t o m budgetåret 1934-1935 endast länsfondernas andelar 
av automobilskattemedel till förfogande. Fr o m år 1923 hade skatt utgått på automobiler, att an
vändas ijiuvudsak för vägförbättringar. Genom en Kungl Maj:ts kungörelse den 20 juni 1924 ang 
fördelning av automobilskattemedel bereddes väghållningsdistrikten möjlighet att erhålla bidrag till 
och bättring av för biltrafik särskilt viktiga vägar och broar och för viss vintervägshållning (Hell
ström 1951, s 60 ff). 
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Fig. 68. Broarna vid Ångesjöns utlopp. Lillströmmen i bildens nedre del är fbrbyggd med 
en vall p g a pågående kraftverksbygge (Foto Riksantikvarieämbetet år 1958). 

145,5 m lång — se figur 67 — uppfördes strax nedströms det gamla broläget i tre 
spann om vardera 45,7 m fri spännvidd. Den fria brobredden uppgick till 5,0 m. 
Brons landfästen och pelare, förlagda på pålgrund med träpålar, utfördes av 
betong, delvis stenbeklädd. Broöverbyggnaden bestod av armerad betong och ut
gjordes av treledsbågar med underliggande farbana och med snedställda hängstag 

(Hellström 1951, s 67 ff). 
I maj 1904 hade LEFB avslagit en begäran från Ånge byamän om bidrag till en 

bro över Lillströmmen nedströms Ångesjön.465 Denna bro finns markerad på 
LÄF:s kartor från omkring år 1920. Sommaren 1922 rapporterades att en ny 

landsvägsbro var under uppförande vid Ångesjöns utlopp.466 1 ett utslag i januari 
1932 gav vattendomstolen tillstånd att bygga broar över båda älvgrenarna vid 

sjöns utlopp.467 Se figur 68. 
I juni 1905 meddelade LEFB:s styrelse, att Torps tingslags vägstyrelse hade 

465 Prot LEFB 1902-1905 (Mo, fl). 
466 Dr Nils Hagman den 20 april 1923. Beskrivning av Ljungan från källorna till havet (Mo, fl). 
467 Låda A2 8- (Mo, fl). 

306 

foarkgem
Maskinskriven text
Bild borttagenImage removed



7'" 
* 

Fig. 69. Broarna över Ljungan nedströms Borgsjöns utlopp (Utdrag ur Kuylenstiernas 
karta 1922, Mo, fl). 

begärt bidrag till en ny bro över Ljungan — figur 69. Den skulle förses med ett 
spann om 55 m och ersätta den befintliga träbron för vägen mellan Erikslund och 
Västanå i Borgsjö sn. Den gamla bron var med sitt mittspann av trä till stort hin-
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Fig. 70. Den kombinerade järnvägs- och landsvägsbron vid Ljungaverk år 1912 (Fotograf 
okänd). 

Fig. 71. Bybron i Torps sn år 1918 (Foto E Junker). 
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der för flottningen, och de flottande var tvungna att årligen kosta på ca 150 kr för 
brovakt.465 1 mars 1908 rapporterades att den nya landsvägsbron var klar och av
synad. LEFB betalade 2.000 kr för att få den gamla bron bortriven.468 

Enligt regleringsförslaget för Ljunga älvs allmänna flottled skulle ny bro byg

gas över älven vid Johannisberg i Torps sn. Brohållarna hade emellertid dessutom 

begärt 5.800 kr för reparation av den gamla bron. I december 1901 konstaterade 

LEFBrs styrelse, att de flottande under sådana förhållanden rimligen ej kunde 
vara skyldiga att stå för reparationen av "den kasserade bron".461 Ny bro byggdes 
— se figur 138.1 november 1902 noterades att denna hade kostat 2.853 kr exklusi
ve virke för 2.500 kr, som tillskjutits av ortsbor. Brohållarna begärde nu ett bidrag 
till byggnadskostnaderna med 300 kr av LEFB.465 Bron byggdes åter om vintern 
1915/16. Därvid utökades öppningen mellan bropelarna i enlighet med vad som 
bestämts i regleringsförslaget för flottleden. LÄF bidrog på vissa villkor med 

4.000 kr för att man fick arbetet utfört.469 

Den gamla Hångstabron hade förfallit redan i slutet av 1800-talet.470 Den er

sattes år 1912, se nedan, med en kombinerad järnvägs- och landsvägsbro. SQ figur 
70. 

På begäran av byamännen i Gullgård, Övergård och Byn beslutade LEFB:s 
styrelse år 1903 att betala 300 kr per år för gången tid och 40 kr per år i framtiden 
till dessa brohållare för rätten att utnyttja Bybron.465 Se figur 71. Bron byggdes 
om efter tillstånd meddelat av vattendomstolen den 12 augusti 1939.471 

Vikbron vid Ljungans inflöde i Torpsjön, st figur 72, utnyttjas som gångbro än 
i dag och utgör det sista bevarade exemplet på de långa träbroar, som tidigare 

varit så vanliga längs Ljungan. 
Lillströmsbron, nedströms Torpsjön, betecknas på flottningskartorna (ca år 

1920) såsom "gammalt broläge". Endast fem stycken kistor synes ha funnits kvar 

på 1920-talet. 
Den 31 maj 1935 gav Norrbygdens vattendomstol tillstånd till anläggandet av 

en ny bro över Ljungan vid Torpshammar.387 Den byggdes åren 1936—1937, ca 

50 m uppströms den år 1893 uppförda bron, i tre bågspann om 42,5 m fri längd 
vardera. Totallängden blev 158,3 m. Kostnaden, inklusive tillfartsvägar, uppgick 
till 178.600 kr, varav 75% utgick i statsbidrag. Den fria brobredden hade 

bestämts till 5,0 m. Södra landfästet och pelarna grundlades på berg, medan det 
norra stödpålades med betongpålar. Såväl brostöden som överbyggnaden ut

fördes i armerad betong.472 

387 Låda A3 5-10 (Mo, fl). 
461 Prot LEFB 1898-1901 (Mo, fl). 
465 Prot LEFB 1902-1905 (Mo, fl). 
468 Prot LEFB 1906-1909 (Mo, fl). 
469 Prot LÄF 1916-1917 (Mo, fl). 
470 Utdrag af prot hållet å urtima ting med Torps tingslag å tingsstället i Hammar den 6 dec 1899 

(KN, Lj). 
471 Låda G3 2- (Mo, fl). 
472 Hellström 1951, s 63 ff. 
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Fig. 72. Vikbron i Torps sn. Bron sägs vara landets längsta träbro (Foto Erik Dahlberg 
1976). 

Fig. 73. Bron över Ljungan vid Viskan (Foto Aero Material AB, 1936). Bron syns dåligt 
på bilden. Så mycket bättre kan man studera Viskans Ångsåg och dess belägenhet invid 
flottled, järnväg och landsväg. 
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År 1924 anlades en bro över Ljungan vid Viskan i Torps sn. Figur 73. Den 

byggdes i tre spann med en sammanlagd fri längd av 134 m. Totalkostnaden blev 

241.000 kr. Statsbidrag utgick. Bron uppfördes som en konsolfackverksbro och 

spannen hade 35,0, 64,0 och 35,0 fri spännvidd med underliggande farbana. 

Landfästena och pelarna bestod av huggen sten i kallmur. Det södra landfästet 

och norra pelaren hade grundlagts på berg medan det norra landfästet och den 
södra pelaren vilade på pålgrund. Brons överbyggnad bestod av stål med farbana 
av trä.472 

En skrivelse från oktober 1924 berättar, att 1883 års bro över Ljungan vid Gö-
sunda nu var förfallen. Det trånga spannet hade medfört betydande kostnader för 
de flottande.473 LÄF fick i mars 1929 tillstånd att riva bron,387 som köpts av 

byamännen för 400 kr. Vattendomstolen ålade dessutom föreningen att ersätta 

ägarna med 1.000 kr för intrång i samfärdseln. I april hade man påbörjat riv

ningsarbetet.474 

År 1917 meddelades att Hjältanbron hade inlösts av de flottande och därefter 

rivits ut.469' 475 

År 1912 begärde Tuna tingslags vägstyrelse bidrag av LÄF för att de flottande 
ej längre behövde hålla särskild tillsyn vid den då nya bron1026a över Ljungan vid 
Stöde kyrka. Man yrkade 6.000 kr som ett engångsbidrag eller 300 kr/år. LÄF 

avslog vägstyrelsens yrkande.476 

Den nuvarande bron vid Nedansjö tillkom i samband med byggandet av Ne-

dansjö kraftverk. Den tillhörde Skönviks Aktiebolag.476 

Den gamla Matforsbron — figur 74 — byggdes om vintern 1907.1026 Åren 

1926—1927 byggdes en ny bro vid Matfors strax nedströms det gamla broläget — 
figur 132. "Vägdistriktets andel i kostnaden" angavs till 264.000 kr. Statsbidrag ut
gick. Bron blev totalt 149 m lång och kombinerades med den damm över älven, 
som byggdes för Matfors-industriernas räkning. Bron försågs med sju spann, som 

från vänster hade följande spännvidder: 27,3, 19,3, 27,3, 9,4, 15,9, 18,4 och 10,1 
m. Av dessa utgjordes själva bron av en valvbro i tre spann av stenklädd betong. 
Överbyggnaden utgjordes av armerad betong och farbanan av grus och gat

sten.472 

En ny landsvägsbro vid Njurunda färdigställdes år 1918. Bron bestod av fem 
spann i betong, var 165 m lång och 5 m bred (Lignell 1965, s 725). I februari 1919 
meddelades LÄF styrelse, att den gamla träbron höll på att rivas. Man noterade 
att den fria öppningen i den nya bron var 22 m mot 12 m i den gamla.478 

387 Låda 5—10 (Mo, fl). 
469 Prot LÀF 1916-1917 (Mo, fl). 
472 Hellström 1951, s 63 ff. 
473 Prot LÄF 1924-1927 (Mo, fl). 
474 Prot LÄF 1928-1930 (Mo, fl). 
475 LÄF Redogörelser 1910-1953 (Mo, fl). 
476 Prot LEFB 1912-1913 (Mo, fl). 
478 Prot LÄF 1918-1919 (Mo, fl). 

10263 Kungl Maj:t hade 1907 anslagit statsbidrag till bron (Sundsv Tidn 1907-05-11). 
1026 Sundsv Tidn 1907-02-04. 
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Fig. 74. Matforsen år 1902. Observera den upplagda laxtinan på brons nedströmssida, till 
höger på bilden (Foto Alfr Andersson, 1902). 

Njurunda väghållningsskyldiga hade år 1923 beslutat att det skulle uppföras en 
bro över Ljungan vid Haraberget, strax uppströms älvens inflöde i Svartviksfjär

den.479 Bron byggdes åren 1930—1931 och blev 150 m lång. Den utfördes som en 
bågbro med dragband i två spann — underliggande brobana, snedställda hängstag 
— samt mellanliggande konsolbalkbro i ett spann. Spännvidderna var 50,8, 25,9 
och 50,8 m och brobredden 5,0 m. Landfästena och mellanpelarna bestod av 
stenklädd betong. Det östra landfästet var grundlagt på berg, medan det västra 
landfastet och mellanpelaren vilade på träpålar. Broöverbyggnaden utgjordes av 
armerad betong i de större spannen samt av järnbalkar för det mindre. Brobanan 
bestod av armerad betong.472 

I juli 1939 begärde Svegs vägdistrikt att få bygga landsvägsbroar över Fåssjöån, 
Minneströmmen och Stensån. Den befintliga bron över Minneströmmen var upp
förd i tre spann.480 

Åren 1939—1940 byggde man om landsvägsbron över Juån inom Haverö sn. 
Åren 1938—1941 gjorde man likadant med landsvägsbroarna över Säterån, 
Länsterån och Gillån i samma socken.472 

Uppe längs Gimån hade vägstyrelsen år 1933 begärt att få bygga en ny bro 
över Gällösundet.481 År 1917 hade man byggt en ny bro över ån vid Grönsta, ef

ter det att den gamla hade spolierats under föregående års vårflod.482 Bron över 

472 Hellström 1951, s 63 ff. 
479 Sign. GWT. Sundsvall för 50 år sen. Sundsv Tidn den 5 mars 1973. 
480 Låda. Biflottleder. Harrån, Stensån, Kärrusjöån, Hortesån (Mo, fl). 
481 Låda Hj (Mo, fl). 
482 GFF. Redogörelser 1879-1926 (Mo, fl). 
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Gimån vid Torpshammar i Torps sn byggdes om åren 1937—1938 på den gamla 

brons plats. Den 76 m långa anläggningn uppfördes i tre spann. De fria spännvid

derna uppgick till 20,5, 20,0 och 20,5 m. Brons fria bredd var 10,0 m föredelad på 
en 6,0 m körbana och två gångbanor om 2,0 m vardera. Brostöden grundlades på 

berg. Såväl dessa som överbyggnaden utgjordes av armerad betong.472 

4.3.2 Kommunikationsleden Sundsvall—Levanger 

Man kan få en uppfattning om trafiktätheten på Medelpads vägar genom att stu

dera följande tabell över det årliga antalet utgående hästar från olika skjutsstatio

ner enligt en år 1859 gjord utredning (Nilsson 1943, s 367 fï): 

Sundsvall 2.424 hästar 
Vivsta 2.160 hästar 
Vattjom 1.560 hästar 
Nedansjö 1.536 hästar 
Källsta 1.380 hästar 
Maj 1.320 hästar 
Ålsta (Fränsta) 1.284 hästar 
Borgsjöbyn 1.078 hästar 
Jämtkrogen 696 hästar 
Ovansjö 264 hästar 
Vassnäs 260 hästar 

Landsvägstransporterna från kusten vid Sundsvall till Jämtland var mycket 
dyra.483 Myndigheterna var helt på det klara med att kommunikationerna måste 
förbättras. År 1852 hade man börjat planlägga förutsättningarna för en kommu
nikationsled över land och vatten mellan Bräcke gästgivaregård och gränsen mot 
Norge. Riksdagen 1856—1858 beviljade 244.500 rdr för projektets genomföran

de. Styrelsen för allmänna väg- och vattenbyggnader hade redan dessförinnan till

styrkt ett statsanslag om 160.000 rdr banco utan återbetalningsskyldighet för en 
motsvarande led mellan Sundsvall och Bräcke (Gynther 1862, s 25 0- Byggnad
sarbetena påbörjades år 1858 väster om Bräcke (Godlund 1962). Projektet kom 
slutligen att innehålla följande delmoment (jfr Viksten 1946, s 130 ff): 

2.4 mil järnväg mellan Sundsvall och Stödesjön 
4.5 mil båtled från Stödesjöns utlopp till Hammar vid älvens inflöde i Torpsjön 
4,8 mil landsväg från Hammar till Bräcke 
3,5 mil båtled från Bräcke till Pilgrimstad 
14.0 mil båtled ) „ ^ , , , ,. , > mellan Pilgrim stad och norska gränsen 
11.6 mil landsvag I 

De godsmängder, som landsvägsledes hitintills forslats via Sundsvall till och 
från Jämtland med mellanliggande orter, beräknades utgöra omkring 8.000 ton 

årligen. Kommunikationsleden ansågs komma att öka transportmängderna till 

472 Hellström 1951, s 63 ff. 
483 En tunna salt, som i Sundsvall såldes för 6 rdr, kostade p g a transporterna 22 rdr i Öster

sund. Normaltaxan för ett arbetslass om högst 40 lisp vikt var 1,25 till 2.-- rdr per mil (Viksten 
1946, s 130 fï). 
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13.000 ton. I lönsamhetskalkylerna för projektet räknades dessutom med att 
11.000 personer skulle resa med ångbåt längs Ljungan mellan Hemgraven i Stöde 
sn och Hammar i Torps sn under den 200 dagar långa båttrafiksäsongen. Inne

vånarna i Torp och Borgsjö räknade dessutom med att få avsättning för 25.000 

tolfter plankor per år mer än tidigare, om förbindelserna med Sundsvall förbättra
des (Assarsson 1951, s 45 ff). 

1862/1863 års riksdag beviljade anslag med 148.000 rdr till väg mellan Bräcke 
och Torpsjön samt 105.000 rdr till kanalisering av Ljungan mellan Torpsjön och 
Stödesjön. Av totalbeloppet förelåg återbetalningsskyldighet för 53.000 kr, 
medan resten var ett rent anslag. 

Den 1 juni 1864 hölls den första ordinarie bolagsstämman inom det då nybilda

de Sundsvalls Kommunikations Aktie Bolag. Av styrelsens sammansättning och 

aktiernas fördelning synes framgå, att man haft ett speciellt intresse för projektet 

inom Torps och Borgsjö socknar484 (Assarsson 1951, s 45 ff). 
Kommunikationsleden öppnades inom Jämland den 1 september 1863. Ång

båtar hade anskaffats för de olika vattenavsnitten inom landskapet. År 1865 togs 
den nya transportleden i bruk även mellan norska gränsen och Levanger.485 

På en del av landsvägssträckorna satte man in hästdragna bussar. Detta gällde 
bl a sträckan mellan Hemgraven (Nedansjö) och Sundsvall. På hela leden fanns, 

när den blev färdig, inte mindre än 12 omlastningspunkter — man växlade mellan 
hästforor, hjulångare och pråmar. Ishinder var ofta besvärande. För trafikaktie
bolaget blev timmerbogseringen och lokaltrafiken efter hand mest betydelsefull, 
medan genomgångstrafiken ej blev av den omfattning som hade väntats (Godlund 
1962). 

Det gick dåligt med inbetalningarna på aktierna i kommunikationsbolaget, inte 

minst beroende på mycket dåliga konjunkturer och missväxt. Dyrtiden medförde, 

att upprättade kostnadskalkyler ej kunde hållas. Tack vare ångbåten Ljungan 
hade man emellertid fått in en del inkomster bl a från flottningen, och finansie
ringen ordnade sig därför så småningom.485 

År 1870 stod hela den trafikled klar, som hade byggts av Bräcke-Sundsvalls 
Kommunikations Aktie Bolag. Ede kanal, se figur 134 — som hade börjat byggas 
år 1864, var drygt 700 m lång, 1,5 m djup vid lågvatten, och hade en bottenbredd 
av 10,7 m. De två slussarna var drygt 30 m långa och 5 m breda. Hela den 48,1 

484 Styrelseledamöter 1864 (enligt Assarsson 1951): 
Gästgivaren Carl Magnus Pålsson, Västanå, Borgsjö 
Bonden Per Pålsson, Finsta, Torp 
Brukspatron C F Huss, Johannisberg, Torp 
Kyrkoherden P Lithner, Torp 
Brukspatron F L Gyllenhaal, Torpshamamr, Torp 
Brukspatron C A Axell i Sundsvall 

Det visade sig, att endast 21 % av aktierna hade tecknats i Sundsvall medan Torp svarade för 
37 %, Borgsjö för 27 %, Stöde för 7,5 %, Tuna-Holm-Haverö sammanlagt för 2 % samt Jämtland-
Härjedalen för 4,5 %. 153 bönder hade tecknat sig för nära halva aktiekapitalet (Assarsson som 
ovan). 

485 Godlund 1962, s 366 f; Wiksten 1946, s 130 ff; Assarsson 1951, s 45 ff. 
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km långa vattenleden hade byggts ut för trafik med 1,5 m djupgående fartyg. 

Ede kanal hade kostat 234.201 rdr och den nya landsvägen Hammar—Bräcke 

182.516 rdr. Statsanslaget hade totalt överskridits med inte mindre än 192.652 

rdr.486 

Ägarna till leden Bräcke—Levanger hade gått i konkurs redan år 1867. 

År 1877 lade man ned ångbåtstrafiken mellan Nedansjö och Hammar. När 
järnvägen Sundsvall—Torpshammar — se nedan — år 1878 genom stambanan 
förbands med Bräcke, hade kommunikationsleden ej längre någon mission att 
fylla.486 

KB förklarade år 1885 kommunikationsbolaget skyldigt att vidmakthålla ka
nalanläggningen vid Edeforsen. Två år senare begärde bolaget hos KB att få reali

sera sina tillgångar och i juni 1892 kom ett beslut om att Bräcke-Sundsvalls Kom

munikations Aktie Bolag skulle upplösas. Utredningsmannen avled innan hans 

uppdrag hade verkställts, och det kom därför att dröja ända till 1947, innan det 

prövades av vattendomstol, hur man skulle förfara med anläggningarna i Edefor
sen.387 

Flottningschefen Cornell noterade i maj 1895, att älvvattnet visat benägenhet 
att kringskära den övre slussen i kanalen. Man hade därför låtit fylla med ris och 
sten bakom slussmurarna.460 Vid 1897 års flottledssyn föreslog förrättningsmän
nen att de flottande487 borde reparera dammen vid Ede kanal. Dessutom borde 

slussen timras igen. Framför den nedre slussen i kanalen kunde man lämpligen 

anbringa en sänkkista, 1,5 m hög, för att hindra att älvens vatten skar sig ny väg 

genom den halvt igenrasade slussen. 

4.3.3 Järnvägarna 

Redan på 1860-talet började planerna på ett järnvägsnät ta fast form. Det bygg

des därefter ut i etapper, se nästa sida. 

Linjerna Sundsvall—Torpshammar och Vattjom—Matfors anlades av "Sunds
valls jernvägsaktiebolag",488 medan sträckan Johannisberg—Ljungaverk byggdes 

av Oscar Carlsson, Ljungaverksindustriernas grundare. För övriga linjer stod 
staten som huvudman. Till järnvägslinjerna bör kanske också Österströmsbanan 

räknas. Den byggdes åren 1872—1873 om för lokomotivdrift och försågs sam
tidigt med järnskenor. Banan lades ned år 1921. 

Biinsow hade arbetat vidare på sin idé om att virket från övre Gimån skulle fraktas till Indalsälven. 
Åren 1872—1873 byggde han om transportleden vid Österström för ångloksdrift. Banan följde 

387 Låda A3 5-10 (Mo, fl). 
460 Prot LEFB 1894-1897 (Mo, fl). 
486 jfr Norberg 1960, s 69; Friberg 1951, s 309; Assarsson 1951, s 45 ff. 
487 Svea Hovrätt förklarade år 1894, att det ej tillkom domstol att döma i frågan om underhållet 

av Ede kanal.460 

488 Sundsvalls jernvägs-aktibolag bildades formellt den 18 februari 1872. Sundsvalls stad, Jämt
lands landsting och Östersunds stad ingick som delägare. 
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Beteckning Sträckning 
på kartan 
figur 75 

Togs i 
drift år 

Spårvidd 

1 Sundsvall—T orpshammar 1875 
1886 
1875 
1919 
1878 
1879 
1881 

1882 

Smalspårig 

2 V attjom—Matfors 
Normalspårig 
Smalspårig 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

T orpshammar—Ånge—B räcke 
Bräcke—Östersund 
Stockholm—Ljusdal—Ånge 
Östersund—T rondheim 
Bräcke—Håsjö—Sollefteå 
Orsa—Sveg 
J ohannisberg—Ljungaverk 
Sveg—Brunflo 
Njurunda—Sundsvall—Härnösand 

1909 
1910 
1922 
1925 

1883-1886 

Normalspårig 
Normalspårig 
Normalspårig 
Normalspårig 
Normalspårig 
Normalspårig 
Normalspårig 
Normalspårig 
Normalspårig 
Normalspårig 

Hela Ostkustbanan blev klar år 1927. 

även i fortsättningen den gamla sträckningen från Holmsjön, passerade öster om Lill-Ottern, gick 
på träpålar över den sistnämnda sjön och en vik i Stora Ottern samt över Åsbomyran. Pålningarna 
visade sig snart vara för svaga för den tunga trafiken, varför banan redan de första åren måste byg
gas om i en sträckning öster om Lill-Ottern och nordväst om Stora Ottern. Pålbron över Åsbomy
ran användes emellertid fortfarande år 1873. Banan var ca 7 km lång och slutade vid en drygt 900 
m lång ränna med 200 m fallhöjd, genom vilken virket rutschades ned till Indalsälven vid Glimåns 
mynning. I samband med banans ombyggnad uppfördes ett vattendrivet buntverk vid Holmsjön in
till Österström. I detta buntades och surrades virket med kättingar till vagnslaststora buntar. Ett 
med ångmaskin drivet uppfordringsverk lyfte buntarna ur sjön till vagnarna (Westerlund, nov 
1938). Transportledens kapacitet ökade genom ombyggnaden från 60.000 à 70.000 timmer och 
bjälkar per år till 250.000.519 

Bandelen mellan Johannisberg och Ljungaverk användes sista gången for per

sontrafik år 1932. På linjen Matfors—Vattjom hade persontrafiken lagts ned år 

1931.499 

Järnvägens tillkomst fick i inlandet betydelse inte minst för virkeshanteringen. 

Redan 1874 hade järnvägsbolaget begärt att LEFB skulle lägga ut en sorteringsbom vid Nedansjö 
för utgallring av virke för direkttransport till Sundsvall. År 1875 tog man upp 3.154 bjälkar på 
prov under en kort tid. År 1876 var kvantiteten uppe i 26.960 "block" samt 15.249 bjälkar och 
110.410 sågtimmer. Virke började snart transporteras med tåg även från trakten kring Revsunds-
sjön till Tirsta vid Ljungan i Torps sn, där det tippades i älven. På så sätt slapp man omlastning till 
den smalspåriga bandelen. Anledning till landtransporten var att det tog så mycket som tre år för 
flottningen att föra virke från området kring Revsundssjön ned till kusten.492 

492 Jfr Casselli 1959. 
499 Godlund 1962, s 408 ff. 
519 Anläggningskostnaden för den nya banan blev enligt en källa 0,4 milj kr, men den uppgick 

enligt en annan till 0,6 milj. År 1879 fanns två lokomotiv och 56 arbetsvagnar på sträckan (jfr Flo-
dén 1959, s 64 ff). 
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LLEFTEÅ »Östersund 
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; B räcke 
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Ljungaverk 
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1925 
1875 

Sveg< 

LJUSDAL! 

»HUDIKSVALL 

t. StocKholm 

Fig. 75. Järnvägsnätets utveckling. 

Fig. 75. The growth of the railway network. 

Vid syn i augusti 1888 längs övre Ljungån konstaterades, att Statens Järnvägar hade anlagt ett 
uppfordringsverk för virke, beläget strax uppströms Västanede järnvägsbro över Ljungån (Mo). 
Ända fram till år 1920 transporterades virke per järnväg från Rotån uppe på Gimån till Indalsäl
ven. Den timmertransport som förekommit mellan Grötingen och Indalsälven hade upphört redan 
år 1902 och transporterna från övre Gimån till Torpshammar år 1903.492 

Ur allmän kommunikationssynpunkt blev Östavalls järnvägsstation, en natur

lig utgångspunkt för kommunikationerna västerut över ännu väglösa Haverö 

492 Jfr Casselli 1959. 
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sn. Man anlade ett sidospår från stationen till den närbelägna Holmsjön (Viksten 
1946, s 130 ff). Denna sjö utgjorde länge en viktig transportled mot bygden längre 
in i landet. 

Järnvägsbroarna blev inget problem för vattenmiljön. Man bör dock observera, 
att Statens Järnvägar avsåg att vintern 1912/13 tillfälligt torrlägga älvens huvud
fåra nedströms sjön Åldern med hjälp av en damm för att kontrollera järnvägs
brons landfästen. Vattnet skulle därvid ledas i den högvattenfår a, som gick till 
höger om huvudgrenen.476 

Järnvägarnas betydelse för utvecklingen i stort är uppenbar. Mera lokalt kom 
de att utgöra en av de viktigaste förutsättningarna för nya industrietableringar. 

Denna betydelse är särskilt påtaglig i inlandsdelen av Ljungans nederbördsområ

de, där åtskilliga exportsågverk anlades längs järnvägslinjerna. Intill linjerna loka

liserades även kemiska industrier av olika slag. 
Kring vissa järnvägsstationer uppstor agglomerationer av service- och pro

duktionsenheter. Den ursprungliga befolkningen utökades där främst med 
järnvägs- och postverksanställda. Vissa stationer med järnvägsknutpunkter, som 
Ånge och Bräcke, där tåg och passagerare gjorde längre uppehåll, fick redan från 
början speciell betydelse. De utrustades med hotell- och restaurationsbyggnader 
och erhöll även i övrigt, mer än övriga stationssamhällen, köpstads- och service

karaktär. 
En annan typ av stationssamhällen, t ex de som växte fram vid Åsarna och 

Kälarne, anlagda i skogsbygder intill viktiga vattenleder, fick även de betydelse 
som serviceorter för den kringliggande bygden. 

4.3.4 Reguljära båttrafikleder 

Ångbåtstrafik fick under en tidsperiod stor betydelse som kommunikationsmedel, 
främst i det vägfattiga inlandet, men även på kusten. För fartygens framförande 

krävdes ej sällan att ingrepp företogs i vattendragens naturmiljö. 
Rikets ständer anslog således år 1857 ett belopp avsett för rensning i Kyrksun-

det, Revsundssjön, till nytta för båttrafiken. Arbetet gav emellertid ej det önskade 
resultatet (Casselli 1959). 

År 1866 förvärvade Bräcke—Sundsvalls Kommunikations Aktie Bolag ångbå
ten "Ljungan",500 som samma år sattes in på sträckan Nedansjö—Hammar. 

Båten nyttjades dessutom för timmer- och virkesbogseringar samt för pråmfart 

för Torpshammars bruks räkning. En del arbetsinsatser krävdes för att båten 
skulle kunna komma fram under lågvattenperioder — mer än 1,5 m vattendjup er
fordrades nämligen för trafiken. I Morrforsen rensade man upp den vänstra gre

476 Prot LEFB 1912-1913 (Mo, fl). 
500 "Ljungans ångbåtsbolag" hade i september 1865 avhämtat ångaren "Nordland" i Stock

holm. Det var en järnbåt med ett maskineri på 15 hkr. Ångbåten monterades ned i Sundsvall och 
drogs på hästforor till Hemgraven i Nedansjö. Redan året efter såldes båten till Bräcke-Sundsvalls 
Kommunikations Aktie Bolag, där den fick namnet "Ljungan" (Assarsson 1951, s 45 ff). 
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nen for ändamålet, trots att den högra var bredare. Kommunikationsbolagets 

representanter krävde, att de flottande skulle se till att båtleden avskiljdes från 
flottleden med bommar ända ned till Hemgravsforsen eller att man övergick till 

buntflottning.501 

LEFB övertog ångaren Ljungan år 18 73.502 Sommaren 1874 satte kommuni
kationsbolaget in ångslupen "Pehr" på trafikleden Hemgraven—Hammar. Den 

klarade emellertid ej den strida strömmen uppströms Ede kanal under vårflodsti

den. Under andra förhållanden passade båten emellertid bra, och den behölls i 
regelbunden trafik. Ytterligen en båt inköptes och levererades till kommunika
tionsbolaget i oktober 1874. Denna ångare, som fick namnet "Carl Huss", var 
försedd med en större winsch bl a avsedd för varpning av båten uppför de ca 1 m 
höga fallen i Morrforsen. Den reguljära båttrafiken på leden Hemgraven—Ham
mar lades ned redan år 1878 (Assarsson 1951, s 45 ff). 

Ungefar från år 1870 förekom passagerartrafik på Holmsjön i Holms sn mel

lan Österström och Ljungå. Denna trafik upprätthölls i omkring 50 år (Wik 

1962). På en karta från år 1872 finnes en ångbåtsbrygga markerad vid höger 
strand uppströms Kvarnholmen vid Leringens utlopp, vilket tyder på att ångbåts
trafik förekom även på Leringen. År 1872 noterades att muddringar hade utförts i 

ångbåtsleden vid Ljungåns utflöde. Man hade sprängt för 500 rdr vid Bjurhäl-
lan och för 385 rdr i Prästholmssundet (Mo). 

Skönviks Bolag hade utnyttjat ångbåten "Lars" för timmertransporter på 

Holmsjön från Ljungå till Österström. År 1873 hade man önskat överlåta båten 
på det nybildade flottningsbolaget. I detta fall blev det emellertid ingen affär. I ja

nuari 1874 sålde Skönviks Bolag däremot sin båt "Alma" till GFB. Båten hade 

gått i trafik på Revsundssjön och var troligen ny år 1872. För att klara trafiken på 
Revsundssjön ville de flottande år 1874 utvidga de tidigare utförda rensningarna i 
Kyrksundet. 32.000 kr begärdes i anslag för detta arbete. Efter år 1875 indrogs en 
ångbåt, som dessförinnan fraktat gods och passagerare på Revsundssjön.503 

Fagerviks sågverk var väglöst till in på 1900-talet. Fr o m mitten av 1870-talet 
uppehölls dagligen, utom sön- och helgdagar, reguljär trafik med en mindre ång

båt på sträckan mellan Ljungå och Holmsjöändan.503 Ångslupen Pehr, köpt av 

Bräcke—Sundsvalls kommunikationsbolag, döptes om till "Holm" och gick som 

passagerarbåt på Holmsjön och Ljungå åren 1878—1884 (Assarsson 1951, s 
45 ff). 

Nere i sjön Marmen förekom en betydande båttrafik. I kostnadsförslaget för 
1877 års flottledsarbeten upptogs 3.600 kr för flyttning av Värsta hållbom på ett 
sådant sätt, att ångbåtsleden avskiljdes. Dessutom skulle en bom läggas ut längs 
Öns virkesreservoir, för att säkra samma båtled. Ca 700 m bom utlagd från 
Luckstalandet, skulle hindra virke från att flyta in i Sörforsviken och påverka tra

fiken där.504 Vid 1897 års flottledssyn betonades vikten av att farleden mellan 

501 Jfr Assarsson 1951, s 45 ff; Låda A-16 (Mo, fl). 
502 "Ljungan" bibehölls i tjänst hos LEFB till år 1907, då den byttes ut (Casselli 1959). 
503 Westerlund, mars 1940; Casselli 1959. 
504 Prot LEFB 1876-1877 (Mo, fl). 
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Tuna och Attmars kyrkor ständigt hölls öppen, även på tider då virkestappning 

pågick. Uppströms Öns färjeställe vid Ljungans inflöde i sjön skulle man till 
skydd for en överfart inrätta en svängbom, reglerad med ett spel från land. Den 
skulle öppnas efter tillsägelse vid Öns tappningsställe. 

I Haverö sn anknöts kommunikationsnätet till det stickspår från Östavall, som 
byggts 1882, genom att en ångbåt sattes in i regelbunden trafik på Holmsjön. Den 
svarade för kommunikationerna under två somrar, men trafikunderlaget visade 
sig vara för litet för att driften skulle bli lönsam. En bidragande orsak härtill ut

gjorde naturligtvis den landsväg, som år 1885 började byggas från Östavall till 

Vallens kyrkby (Ryding 1887). 

4.4. Skogsbruket 

4.4.1 Skogarna 

Skogseldarna, skrev landshövdingen i sin femårsrapport för åren 1871—1875, 
hade under perioden varken till antal eller omfång varit jämförbara med de som 

härjat längre tillbaka i tiden, då svedjningen varit allmänt förekommande. Skogs-

ödeläggelsen hade trots detta varit "rätt betydlig" (Treffenberg 1877). 

I sin femårsberättelse för 1880—1885 skrev KB, att man uppskattade att ca 
15.900 har skogsmark hade eldhärjats inom Västernorrlands län under perioden. 
I femårsberättelsen för den närmast föregående femårsperioden hade motsvaran
de areal angivits "till åtskilliga tiotusental qvadratref'.505 Året 1888 omtalades 

som ett utpräglat "skogsbrandsår. Ej mindre än 30.000 hektar enskilda skogar 

avbrändes då inom Västernorrlands län".506 

Vid 1800-talets slut hade man enligt Högbom (1934, s 44 ff) — ej minst p g a 

Frans Kempes undersökningar — klart för sig 

"att skogseldarJjvergått inlandet under de senaste århundradena praktiskt taget 
överallt, där nu växtliga och livskraftiga skogar förefunnits, att tallens betyande 
roll i de norrländska skogarna berodde av dess övertag mot granan på 
brandfälten, och att tallen skulle vara så gott som utrotad från stora delar av 
skogsmarkerna, om den ej i elden haft en hjälpare mot granens i andra avseenden 
överlägsna konkurrensförmåga. Såsom en generell slutsats av dessa observationer 
kunde vidare sägas, att den norrländska trävaruindustrien intill ifrågavarande tid 
haft sin stora ekonomiska betydelse tack vare gångna tiders skogseldar. Att 
granen i allmänhet undanträngde tall, som saknade förmåga av föryngring i de 
mera slutna barrskogsbestånden var inget nytt". 

505 Ryding 1882, s 13 och 1887, s 17. 
506 Det berättas t ex från Torps sn, att skogen detta år brann hårt inom Åse by den 25 juni. En 

nordvästlig storm förde elden över Getbergets västra del ned mot Hångsta och Gullgård, där går
darna hotades. Det brann samtidigt på båda sidorna om Vikåsen i samma sn. Den 26 juni började 
det brinna kring Öster-Långåsen. Det hade dessutom brunnit på Marktjärnsskogen, på Saxen, i 
Flata och på Kälen, allt inom samma sn. Det hade också brunnit hårt inom Borgsjö sn (Persson 
1949, s 9 0-
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I september 1899 avlämnade en år 1896 tillsatt skogskommitté sitt betänkande. 

Man gav bl a en allmän redogörelse för skogstillståndet i landets olika delar, och 

skrev därvid beträffande Jämtlands län, att skogsgränsen mot fjällen hade hante

rats illa. Vid awittringen hade denna gräns kommit att falla inom hemmanssko
garna. Timmer avverkades så långt upp mot fjällen, som lämplig skog överhuvud 
taget fanns. Under senare år hade man dessutom börjat ta ned även smäckrare 
träd till pappersmassa. Skogens bestånd ansågs således vara hotad i fjällens när

het. "I nedre landet" hade granen vunnit terräng på tallens bekostnad. Orsaken 
härtill var, att de grövre furuträden hade avverkats, vilket gynnade granen. Någon 

egentlig överavverkning ansågs emellertid ej ha förekommit inom Västernorrlands 
eller Jämtlands län "utöver timmerexploateringen", även om man numera tog ut 
mycket klenare timmer än förr och även om man nu utnyttjade även gran som 
råvara för sågverksindustrin (Nordquist 1959, s 341 f). 

Intresset för skogsvården sköt raskt fart och resulterade under 1900-talets för
sta årtionden i en mångfald teorier rörande bästa sättet att utföra avverkningar. 
Observanta skogsvårdare fann redan i början av 1900-talet att systemet med 
plockhuggning av vissa dimensioner var ett olämpligt sätt att sköta skogen. I en 

undersökning, "Blädning och trakthuggning i norrlandsskogarna" (1914), skrev 

A Holmgren om förhållanden i Bräcke revir, att den äldre timmerblädningen lik
som även den senare tillämpade s k traktblädningen i mossrika skogar " i det 
stora hela ej lett till på långt när så gynnsamma föryngringsresultat, som vid ratio
nell skogsvård är en oeftergivlig fordran".507 

År 1923 kom en lag till skydd för "yngre skog", där det stadgades, att sådan 

skog ej fick avverkas. "Ej heller må efter avverkning med marken så förfaras, att 

skogens återväxt äventyras". I lagen ingick dessutom en bestämmelse angående 

s k svårföryngrade skogar så lydande:507 

"Där i någon trakt på grund av skogsmarkens belägenhet i havsbandet eller på 
höjder eller eljest i särskilt exponerat läge i allmänhet måste befaras, att i händelse 
av ovarsam avverkning av befintlig skog återväxt skulle omöjliggöras eller ock 
återväxt, som kunde förväntas uppkomma, skulle bliva oskäligt sen eller un-
derhaltid, må på framställning av skogsvårdsstyrelsen och efter förutgången syn 
och undersökning Konungen förordna, att skog inom sådan trakt skall såsom sv-
årföryngrad vara underkastad — meddelade bestämmelser". 

Bestämmelsen innebar i praktiken utsyningstvång genom av skogsvårdsstyrel

sen förordnad person.507 

4.4.2 Bolagens skogsköp 

Eftersom praktiskt taget inga flottleder, varken i älvens båda huvudgrenar eller i 
bivattendragen, byggdes ut av bönderna själva, kom skogsförsäljningarna att bli 
av helt avgörande betydelse för hur och när utbyggnaderna skedde. 

Det ökade antalet ångsågar ställde allt större krav på virkestillförseln. Resulta

507 Nordquist 1959, s 350 ff. 
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tet blev, att det spekulerades mycket i skog under 1870- och 1880-talen. En del 
personer gjorde lyckade affärer i rätt konjunkturlägen och blev förmögna, många 
andra gick i konkurs. Ännu under 1870-talet dominerade handeln med tidsbund
na avverkningsrätter. Köpen av skog och mark med äganderätt ökade dock kraf

tigt i jämförelse med föregående årtionden. 
När det gäller köpen av tidsbundna avverkningsrätter, se tabellerna 20—22, 

förefinns ett klart markerat maximum i "bolagens" köpaktivitet under den första 

hälften av 1870-talet. Inom Revsunds tingslag, tabell 21, kulminerade köpen 

emellertid redan under 1860-talet. Jag har delat upp uppgifterna enligt några av 

inskrivningsböckerna på respektive år, och på så sätt fått fram följande serier rö

rande antalet köp: 

Revsunds tingslag Hede och Ovikens Torps tingslag Summa 
tingslag 

1870 23 15 9 47 
1871 27 7 23 57 
1872 21 42 20 83 
1873 18 48 62 128 
1874 2 10 16 28 
1875 4 3 8 15 
1876 11 - 17 28 
1877 10 5 13 28 
1878 5 - 12 17 
1879 13 - 8 21 

Summa 134 130 188 452 

Här kan man spåra ett maximum för de goda åren efter 1870—1871 års krig. 
Det är tänkbart, att "bolagen" redan vid denna tid hade förvärvat så stora mäng
der av de befintliga skogstillgångarna, att nedgången härefter kunde bero på 

svårigheter att finna nya objekt att köpa. När jag studerat förvärven av av

verkningsrätter speciellt under 1880-talet, såsom de avspeglas i tabellerna 20—22, 

har konstaterats, att enskilda köpare synes ha svarat för de flesta förvärven. 
Vid en genomgång av de äldsta lagfartsböckerna för huvudälvens dalgång, 

samt för Revsunds domsaga (den sistnämnda omfattade områdena överst i Gi-
mån), har jag påträffat uppgifter om 296 stycken mera betydande fastighetsaffä-
rer mellan "bönder" och "bolag" utförda under 1870- och 1880-talen och gällan
de köp med äganderätt. Dessa fördelades på nära 30-talet köpare (bolag eller 

firmor) och i tiden på följande sätt: 

År Antal köp 

1870 3 stycken 
1871 -

1872 2 
1873 5 
1874 10 
1875 7 
1876 4 
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1877 5 
1878 7 
1879 2 
1880 5 
1881 9 
1882 36 
1883 35 
1884 21 
1885 26 
1886 21 
1887 24 
1888 50 
1889 24 

Summa 296 stycken 

Man tycker sig kunna spåra 1874 års högkonjunktur och 1879 års lågkonjunk

tur i ovanstående serie. 
Jag har ej funnit det vara av speciellt intresse att i detalj arbeta fram utveckling

en under 1890-talet. Vi vet ju redan tidigare, att köpen med äganderätt då helt do

minerade. 
Kronan, som tidigare gjort sig av med praktiskt taget alla sina skogstillgångar 

inom Ljungans nederbördsområde, skaffade sig år 1883 lagfart på ett skogsskifte 
i Haverö sn. Flera liknande köp gjordes senare, bl a år 1888, då man förvärvade 
tre hemman inom Högvålens by uppe längs fjällkedjan. Bakgrunden till denna 

ändrade skogspolitik är att söka i tillsättandet av 1855 års skogskommitté, varef

ter myndigheterna återgick till den gamla principen, att även kronan skulle äga 

skog (Prawitz 1947). I en kungl förordning år 1865 bestämdes, att områden, som 
fortfarande var i kronans ägo efter avvittringen skulle avsättas som kronoparker. 
Året efter inskränktes dispositionsrätten över skogar på sådana nybyggen, som 
efter denna tid tillskapades på kronomark (Arpi 1955, s 152). 

Bolagens allt större skogsinnehav medförde, att man varnade för de risker detta 
innebar för den självägande bondeklassens bestånd. I en lag år 1889 föreskrevs, 
att upplåtelse av avverkningsrätter i fortsättningen ej fick ske för längre perioder 

än 20 år — tidigare hade 50 år varit vanligast förekommande. Bolagen ökade i 
fortsättningen mängden skogsköp med äganderätt.508 

År 1896 blev möjligheterna att dela fastigheter så gott som fullständiga i och 
med att man antog en lag om hemmansklyvning och ägostyckning. Ett av mo

tiven för den nya lagen var, att bolagen hädanefter skulle kunna köpa skog, men 
lämna inägojorden kvar i allmogens besittning.509 

Åren 1881—1900 gjordes de verkligt stora skogsköpen med äganderätt inom 
Ljungans nederbördsområde (jfr Arpi 1955, s 163 ff). Enligt "Norrlandskomi-
téns" betänkande (1904) fördelades skogstillgångarna därefter på sätt som redo

508 Jfr Arpi 1955, s 152 ff; Wik 1950, s 37. 
509 Sveriges skogar under 100 år, I, s 73. 
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visas i sammandrag i tabell 37. Bolagen ägde således vid sekelskiftet i genomsnitt 

mer än 40 % av markarealen (nedom renbetesfjällen) med äganderätt och in

nehade dessutom avverkningsrätter på 10 % av arealen. Storsjö sn, längst upp i 
dalgången, hörde vid denna tid till de socknar i Norrland, där sågverksägarna 
ägde största andelen.510 Skönviks Aktiebolag och Wifsta Varf dominerade som 
skogsägare inom socknen sedan Heffners Aktiebolag överlåtit sina tillgångar på 

Wifsta Varf. 
Man hade länge oroat sig för hur skogstillgångarna skulle räcka. I juli 1903 

kom en lag angående vård av enskildas skogar. I princip innebar denna, att av

verkning ej fick bedrivas på ett sådant sätt, eller efter avverkning med marken så 
förfaras, att skogens återväxt uppenbarligen äventyrades. Lagen innehöll även en 
lag om skyddsskogar, bl a avsedd att hindra de omfattande avverkningar, som 
ägde rum inom övre och översta barrskogsregionerna, främst inom Jämtlands län 
(Nordquist 1959, s 350 ff). I samma lag sänktes den längsta tillåtna tiden för upp
låtelse av avverkningsrätter till fem år, vilket skulle börja tillämpas från år 1905 

(Arpi 1955, s 152). 
En kommitté, tillsatt för att utreda bolagens förvärv av mark och skog, av

lämnade ett betänkande, som år 1906 resulterade i att en lag utfärdades angående 
förbud i vissa fall för bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser att förvärva fast 
egendom inom större delen av Norrland och inom vissa delar av Kopparbergs län 
(Arpi 1955, s 152). Lagen kom att medföra, att bolagen fram till i våra dagar — 
bortsett från ägobyten — i allt väsentligt innehar samma skogsmarksarealer som 
vid seklets början (Wik 1950, s 40). Detta förhållande har belysts bl a av Arpi 

(1955, s 160). 
År 1926 hade förbudslagarna rörande köp av fast egendom sammanfattats till 

en enhetlig lag för hela landet. Det stadgades principiellt förbud för bolag och eko
nomiska föreningar att förvärva fast egendom på landet. År 1937 infördes emel
lertid "bytesprincipen", enligt vilken skogsbolag och bönder genom ägobyten 

skulle beredas möjligheter att förbättra arronderingen.516 

Antalet "skogsbolag" av olika storleksordning var synnerligen högt vid sekel
skiftet. Det stora flertalet "Ljungan-intressenter" utgjordes av skogsägande privat
personer och mindre bolag vars intressesfär oftast koncentrerades till enstaka såg

verk med tillhörande skogsmarker — se tabell 38. 
År 1907 blev Stockholms Enskilda Bank (Marcus Wallenberg) innehavare av 

praktiskt taget hela Wifstavarvs Aktiebolags aktiekapital.511'1027 

Sundsvallsbanken övertog under 1900-talets första årtionden ensam eller till
sammans med andra banker ett stort antal obligationslån för bl a Aktiebolaget 

510 Jfr Wik 1950, s 38 f. 
511 Althin 1948, s 133 f. 
516 Sverige skogar under 100 år. I, s 134. 

1027 Wifstavarfs bolagsstämma hade i oktober 1894 lämnat befogenhet för sin styrelse att träffa 
uppgörelse om köp av Heffners Aktiebolags två sågverk och 300.000 tunnland skog. Köpebrevet 
undertecknades i november och köpeskillingen uppgick till 3,6 milj kr (Flodén 1949, s 190 ff). 
Wifsta Varfs Bolag blev år 1896 Wifstavarfs Aktiebolag med 3,5 milj kr i aktiekapital. 
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Tab. 37. "Bolagens" och övriga markägarekategoriers skogsinnehav år 1900 (Efter "Norrlands-
kommiténs betänkande", del b). Till bolag räknas sågverksägare, bruksägare m m. 

D ä r a v  

Socken (län) Total mark "bolag" med Kronans med helt i enskild
areal äganderätt "bolagens äganderätt as ägo 

aweikn. rätter 
har har % har % har % har % 

Västernorrlands 

Attmar 38.103 16.858 44 44 0 10 0 21.191 56 
Borgsjö 97.820 44.994 46 1.757 2 603 1 50.466 51 
Haverö 109.602 44.720 41 3.238 3 27.793 25 33.851 31 
Holm 35.411 11.829 33 912 3 97 0 22.573 64 
Njurunda 38.122 6.652 17 30 0 229 1 31.211 82 
Stöde 68.640 22.815 33 8.239 12 734 1 36.852 54 
Torp 116.026 46.788 40 4.425 4 1.327 1 63.486 55 
Tuna 21.239 1.697 8 525 3 101 0 18.916 89 

Summa 524.963 196.353 37 19.170 4 30.894 6 278.546 53 

Jämtlands 

Berg 87.071 25.506 29 13.030 15 7.558 9 40.977 47 
Bodsjö 56.335 29.579 52 5.725 10 3.106 6 17.925 32 
Brunflo 30.623 4.799 15 217 1 3.308 11 22.299 73 
Bräcke 58.986 39.281 67 1.973 3 1.466 2 16.266 28 
Håsjö 41.152 10.430 25 1.113 3 2.674 7 26.935 65 
Hällesjö 89.956 48.379 54 1.445 2 11.137 12 28.995 32 
Klövsjö 40.714 17.341 43 9.130 22 1.221 3 13.022 32 
Lockne 16.905 5.326 31 100 1 268 2 11.211 66 
Nyhem 32.240 16.913 52 - - - - 15.327 48 
Oviken 73.296 24.087 33 8.150 11 9.404 13 31.655 43 
Revsund 41.013 11.245 27 344 1 - - 29.424 72 
Rätan 76.196 30.921 41 20.000 26 8.650 11 16.635 22 

Storsjö 66.391 54.016 81 (16.000) ? - -
9 * 7 

Sundsjö 51.200 21.963 43 - - 2.509 5 26.728 52 
Vemdalen 110.358 39.642 36 58.037 53 1.125 1 11.554 10 
Åsarna 18.447 6.648 36 655 4 719 4 10.425 56 
Ytterhogdal 121.963 61.598 51 3.039 2 11.972 10 45.354 37 

Summa 1.012.846 447.674 44 ca 130.000 13 65.107 6 ca 375.000 37 

* Tabellen baseras på den förutsättningen att alla avverkningsrätterna låg på enskildas marker. 
Detta kan i något fall vara felaktigt. När det gäller Storsjö by ägde de enskilda 12.375 har 
mark. Totalt hade avverkningsrätt sålts på 16.000 har. Detta innebär att en del av avtalen 
måste ha gällt skog på renbetesfjällen. 

Bergman, Hummel & Co, Aktiebolaget Iggesunds Bruk, Sunds Aktiebolag och 
Trävarubolaget Svartvik (Tunander 1964, s 48 f)-

Konjunkturfall och storstrejk tvingade åren 1908—1909 många norrländska 
skogsföretag på fall (Bosaeus 1949, s 18). Företag med egna skogar klarade sig 
emellertid relativt bra, eftersom de i stor utsträckning hade köpt dessa före mitten 

av 1890-talet och därefter kunnat tillgodogöra sig skogens värdestegring i samma 
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Tab. 38. Till Gimåns allmänna flottleder anmält eller tillsläppt såg- och sliptimmer, antal 
klamparåren 1906-1915 (Näslund 1916). 

Flottledstrafikant 1906 1915 Summa 
1906-1915 

Skönviks Aktiebolag 266.422 1.003.469 7.140.341 
Vifsta Warfs Aktiebolag 80.912 332.877 3.138.369 
Tundals Aktiebolag 94.225 139.663 1.252.305 
Sunds Aktiebolag 87.628 190.150 1.421.273 
Möns Trävaru Aktiebolag 19.340 151.411 
J A Enhörnings Trävaru Aktiebolag 64.528 18.850 692.081 
Ankarviks Ångsågs Aktiebolag 8.487 20.526 159.840 
Norrviks Ångsågs Aktiebolag 6.042 51.297 
Hofvids Aktiebolag 34.977 9.835 290.960 
Trävaru Aktiebolaget Carlsvik 2.635 209.277 
Viskans Aktiebolag 58.884 7.083 245.725 
Torpshammars Aktiebolag 101.335 28.042 1.489.221 
Tuna Fabriks Aktiebolag 5.050 11.224 397.733 
Johannedals Trävaru Aktiebolag 2.403 479 110.355 
Eriksdals Trävaru Aktiebolag 355 152.120 
Sundsvalls Cellulosa Aktiebolag 464 2.591 94.389 
Trävarubolaget Svartvik 16.211 74.238 879.537 
Sörviks Nya Ångsågs Aktiebolag 10.359 4.934 139.729 
Nyhamns Cellulosa Aktiebolag 9.394 429.072 
Bräcke Ångsåg 77.315 68.556 760.320 
Hissmofors Aktiebolag 63.411 200.828 1.097.174 
Aktiebolaget Gällö Sågverk 98.199 122.405 1.198.344 
Tafnäs Trävaru Aktiebolag 24.864 48.894 263.012 
Aktiebolaget Nya Carbo 42.574 24.355 412.059 
Myrnäs Aktiebolag 4.986 4.949 89.852 
Trävaru Aktiebolaget i Göteborg 1.635 48.510 
Hörningsholms Trävaru Aktiebolag 37.496 
Sundsvalls Träsliperi Aktiebolag 2.522 29.725 
August Forslund 9.437 
P Unandersson 11.498 26.015 
Aktiebolaget Svensk Papp 3.625 5.085 
Fageiviks Träkols Aktiebolag 765 5.020 
0 A Furuskog 1.069 2.623 
E Sandelin 2.396 2.396 
Johannesviks Aktiebolag 2.941 91.830 
Strands Nya Aktiebolag 754 754 
E F Komstadius 4.757 4.757 
Viktor Svensson 8.998 11.711 
Skogens Kol Aktiebolag 246 383 
Jämtlands Trävaru Aktiebolag 16.555 102.450 
NO Näs 34.884 
Högoms Ångtegelbruk 7.512 
Juniskärs Trävaru Aktiebolag 7.027 
Blackstad Holta & Co 497 
J E Vikholms Trävaru Aktiebolag 14.220 
Thomas Owen & Co 207.276 
J Röst 19.753 
Fr Nordin 5.767 
H 0 Sefastsson 581 
Holms Träförädling 4.524 
Kälarnes Trävaru Aktiebolag 529 529 

Summa 1.208.379 2.344.859 22.943.558 
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takt som trävarupriserna steg. Åren fram till 1910 hade varit synnerligen besvärli

ga för de skoglösa företagen eller företag med ringa egen skogstillgång. Drift i stor 
skala hjälpte ej (Hammarlund 1962, s 77 f). 

Många företag inom den norrländska cellulosa- och trävaruindustrin repade 
sig aldrig efter en kris vid första världskrigets slut. Flera blev helt beroende av 
Svenska Handelsbanken, som i sin tur, just p g a för stora engagemang i denna 

starkt konjunkturbetonade industri, råkade i ekonomiska svårigheter.512 

Finansmannen Ivar Kreuger övertog så småningom, genom Aktiebolaget 

Kreuger & Toll, Handelsbankens engagemang. Den 27 november 1929 hölls kon
stituerande stämma med ett nytt holdingbolag — "Svenska Cellulosa Aktiebola
get".513 Holdingbolaget övertog i sin tur majoriteten eller hela aktiekapitalet för 
nedanstående bolag. Stora delar av dessa aktier hade varit i bankens ägo ända se
dan kristiden efter första världskriget:514 

Sundsvalls Cellulosa Aktiebolag 
Bergvik och Ala Aktiebolag 
Skönviks Aktiebolag 
Sunds Aktiebolag 
Trävaruaktiebolaget Svartvik 
Nyhamns Cellulosa Aktiebolag 
Björknäs Nya Sågverks Aktiebolag 
Salsåkers Ångsågs Aktiebolag 
Holmsunds Aktiebolag 
Kramfors Aktiebolag 
Wii Elektriska Aktiebolag 
Hammarforsens Kraftaktiebolag 

Sundsvallsbankens under 1920-talets kris förvärvade aktier i Svartvik, Holm
sund, Sundsvalls Cellulosa, Nyhamn och Hammarforsen såldes hösten 1929 till 
holdingbolaget (Tunander 1964, s 67 f)-

Efter den mångomtalade "Kreugerkraschen" förvärvade Svenska Handelsban
ken sommaren 1934 samtliga aktier i bolaget av Kreuger & Tolls konkursbo.5141 
december såldes huvuddelen av aktierna till ett konsortium, där dr Axel Wenner-
Green var huvuddelägare. SCA hade redan vid sin tillkomst varit det största euro

peiska företaget i sin bransch. Den i affären ingående skogsmarksarealen uppges 

ha varit 2,5 milj har. Bolaget påstods kontrollera mer än tredjedelen av landets 
cellulosaproduktion och nästan lika mycket av trävarutillverkningen.515 

På SCA:s fastighetsarkiv förvaras en omgång generalstabskartor på vilka för
utom kronoparker, renbetesland och eklesiastika skogar (markerade med grön 
färg) samtliga till SCA hörande skogar markerats med andra kulörer. Där före
kommer inom Ljungans nederbördsområde följande till koncernen hörande 
bolag: 

512 Byttner 1951, s 67 ff. 
513 Flodén 1965, s 79 f. 
514 Lamm 1944, s 447; Tjernberg 1951, s 89; Höglund 1957, s 152 f. 
515 Ligneil 1965, s 781; Byttner 1951, s 168 ff. 
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Skönviks Aktiebolag 
Lockne Nya Sågverks Aktiebolag 
Trävaruaktiebolaget Svartvik 
Torpshammars Aktiebolag 
Sunds Aktiebolag 
Sundsvalls Cellulosa Aktiebolag 
Uddefors Aktiebolag 
Nyhamns Cellulosa Aktiebolag 
Essviks Aktiebolag 

Om figurerna på dessa kartblad kompletteras i första hand, med de skogsmar
ker som tillhörde Wifstavarvs Aktiebolag erhålles mycket intressanta kartor, av 

vilka man kan utläsa, att skogsbolagen och kronan på 1940-talet disponerade över 

snart sagt alla avvittrade marker, inklusive de f d avradslanden, medan skogsmar
kerna i övrigt, d v s de gamla bolbyarna, fortfarande i allt väsentligt var — och 

ännu är — i bondehand. Se f ö figur 53. 

4.4.3 Sågverk och massaindustri 

4.4.3.1 SÅGVERK 

4.4.3.1.1 Exportsågverk 

De vattendrivna exportsågverkens tid var nu snart förbi. I och med att Öster-
strömsbanan byggts om år 1873 lade man nästan helt ned verksamheten vid 
Fagerviks gamla vattensåg uppe vid Gimån (Casselli 1959). Så sent som år 1874 
lät emellertid Dickson & Comp bygga ut Matforssågen för 42.780 rdr rmt. An
läggningen bestod därefter av totalt 18 st enkla ramar och fem stycken kanttrissor 

(jfr Wallestad 1945, s 207). Sågen var fortfarande den näst mest betydande (efter 

Skönviks ångsåg) i länet. Se tabell 39 och 40. Anläggningen vid Matfors drevs un
der 1870-talet helt med timmer från ägarens egna skogar, d v s i huvudsak från 
avverkningsrätter (jfr Sällström-Nygren 1967, s 10 ff). Sågtimret kom till av
sevärd del från trakterna kring Åsarna och Rätan. Mycket virke togs också från 
Haverö, Ytterhogdal och Borgsjö, en del från Torp och Borgsjö (jfr Arpi 1955, s 

240). 
Problemen vid Matforssågen — det höga kostnadsläget och ej längre godtagbar 

produktkvalitet (se Sällström-Nygren 1967, s 10 ff) — medförde att Dickson & 
Comp lade ned anläggningen år 1878 och flyttade över verksamheten till en ny

byggd ångsåg vid Svartvik, "Norra sågen", som var en mycket stor och för sin tid 

välutrustad anläggning.496' 521 

Av de få återstående vattendrivna verken hörde Torpshammarssågen nu till de 
största — se tabell 41. Den låg i älvgrenen till vänster om Kvarnholmen, vilken 

496 Sundsvallsbolagens skogar och industrier, 30 augusti 1943. Broschyr (Mo). 
521 Norra sågen vid Svartvik utrustades enligt en SCA:s broschyr med 10 ramar och tre kant

verk. Enligt Höglund (1957, s 150) fanns åtta ramar i den nya sågen. Sällström-Nygren (1967, s 
10 ff) talar emellrtid om 12 ramar och tre kantverk. 
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Tab. 39. Verksamheten vid Matfors sågverk åren 1851-1878 (Efter Casselli 1959, Wallestad 
1945, Sällström-Nygren 1967 och Arpi 1955) (— uppgift saknas). 

Årtal Inmärkt an Upp Tillverkning, 1000- Nedflottat till Skeppat, 
tal sågtim- sågat tal tolfter Svartvik plank och 
mer, 1000- antal Plank Brä Där Plank Bjäl Hol bräder, 1000-
tal såg- der av och kar lands- tal tolfter 
To Där- tim- gran, brä 1000- tim
talt av 

från 
egen 

mer, 
1000-
tal* 

% der, 
1000-
tal 

tal st mer, 
1000-
tal st 

skog tolfter 

1851 57 50 15 3 2 6 —  16 
1852 77 — 50 12 4 5 — 4 — 14 
1853 62 — 60 17 3 1 — 6 — 17 
1854 51 — 55 13 5 1 — 8 — 19 
1855 65 — 70 16 6 1 21 9 — 21 
1856 92 — 91 20 7 1 — 4 — 27 
1857 130 — 102 24 12 1 — 9 — 35 
1858 134 — 100 23 13 1 — 4 — 35 
1859 189 — 105 23 13 — 6 — 34 
1860 38 32 118 26 15 1 40 11 — 40 
1861 109 2 136 31 16 1 — 26 — 46 
1862 184 0 115 26 15 1 — 19 — 37 
1863 79 55 140 31 19 1 — 21 — 53 
1964 173 69 132 28 16 1 — 16 — 43 
1865 249 116 153 30 21 1 51 36 — 51 
1866 81 76 164 31 22 1 — 27 — 52 
1867 260 252 132 26 18 0 — 15 12 44 
1868 169 164 176 34 28 0 62 9 21 59 
1869 145 97 245 45 44 0 89 10 39 90 
1870 163 163 226 41 57 0 98 7 48 99 
1871 244 244 200 36 51 3 87 8 40 87 
1872 346 346 224 42 52 0 94 6 39 94 
1873 241 241 200 36 45 — 81 15 65 81 
1874 185 — 245 42 56 — 98 20 28 98 
1875 631 628 193 32 43 — .  75 21 108 75 
1876 34 — 241 38 53 — 91 25 92 91 
1877 449 — 252 41 48 — 89 21 94 89 
1878 466 — 164 27 41 — 68 31 258 68 

* Siffrorna avviker något från de som återfinnes i tabell 40 

hade varit avspärrad med en tvärdamm redan innan träsliperiet anlades. Denna 
damm hade raserats under 1879 års rekordhöga vårflod men återuppförts och 
därvid försetts med 12 luckor och fyra utskov.523 

Efter det att sågverket vid Matfors ej längre användes för exportsågning ut
nyttjades anläggningarna under några årtionden for diverse annan träbearbet-

523 Låda Gimån G 3 nr 48 (Mo, fl). 
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Tab. 4L Torpshammarsindustriernas virkesfångster 1874-1900 (Casselli 1959). 

Årtal 
Anmärkning 

Sågverket 
Antal såg-
timmer 

Sliperiet 
Antal 
slipved 

Antal 
kubikfot 
slipved 

1874 Sågen under uppförande 5.179 - -

1875 34.864 10.000 80.000 
1876 8.547 - -

1877 14.099 - -

1878 2.405 8.895 71.160 
1879 2.000 6.630 53.064 
1880 4.500 9.916 80.328 
1881 10.000 2.622 20.976 
1882 11.545 - -

1883 7.465 - -

1884 - - -

1885 - - -

1886 1.123 - -

1887 - -

1888 Virket såldes till Sundsvall - -

1889 - -

1890 15.698 - -

1891 1.644 1.475 11.365 
1892 - 6.124 47.767 
1893 — 94.000 733.200 
1894 6.773 45.000 351.000 
1895 - 22.200 173.160 
1896 33.311 107.700 753.900 

kubikfot 
sågt immer 

1897 382.956 798.700 
1898 371.615 851.900 
1899 181.881 1.135.050 
1900 189.151 712.422 

ning, sedan ägarna år 1881 anlagt en snickeri- och svarvfabrik på platsen.524 

Enligt Sundsvalls-Posten den 11 november 1884 skulle firman Aston, Jacob & Abott då ha köpt 
Matfors-verken och hade "redan nu en betydande verksamhet" i gång.526 Vårfrudagen 1885 brann 
såghusen ned inklusive installerade träbearbetningsmaskiner och maskiner "för tillverkning av 
elektriska maskiner". Även arbetarebostäderna eldhärjades (Flodén 1959, s 187). Bruksverksam
heten vid Matfors hade avvecklats år 1884.525 

Efter försök med tillverkning av elektrisk utrustning vid Matfors satte Aston, Jacob & Abott — 

524 Familjen Dickson sammanförde år 1883 sina Svartviks-, Holmsunds-, Baggböle-, Matfors-, 
Sandarne- och Askestaanläggningar med tillhörande skogar i Norrland och bildade Svartviks Ak
tiebolag med ett sammanlagt aktiekapital om 9 milj kr fördelade på 360 st aktier ägda av Oscar, 
Eleonora och James Dickson, vilka personer dessutom utgjorde bolagets styrelse (Höglund 1957, s 
150; Nilsson 1943, s 480 och Sällström-Nygren 1967, s 11). 

525 Jfr Lamm 1944, s 461 och Ryding 1887, s 24. 
526 Ligneil 1965, s 614. Enl Flodén 1959, s 182 ff, skulle detta köp ha verkställts först år 1889. 
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firman hade nu ombildats till Matfors Aktiebolag — igång med träförädling i stor skala med pro
duktionen inriktad på ett sådant sortiment som bobiner, rullgardinskäppar, borstryggar, kvastkäp
par, pinnstolar, klädnypor m m för export till England. Man sysslade även med trähustillverkning. 
Troligen år 1890530 köpte firman SÖrfors Bruk inklusive 20.000 tunnland skog. Samma år drabba
des bolaget emellertid av konkursansökningar, "och därmed var det slut med Matfors-bolaget". 
Aston sålde vintern 1891 plötsligt allt sågat virke vid Matfors samt vid sina övriga anläggningar 
(Flodén 1959, s 187 fi). Strax därefter konstituerades Tuna Fabriks Aktiebolag "med ändamål att 
fortsättningsvis driva den finare träförädling", som utgjort de förra ägarnas industriprogram.531 

Resultatet blev att det vattendrivna sågverket kunde hållas igång, även om pro
duktionen blev avsevärt mycket lägre än förr. Även sågen vid Torpshammar över

levde — se tabell 42. Produktionen vid dessa två direktdrivna verk var ännu kring 
sekelskiftet lika stor som vid många av inlandets ångdrivna exportsågverk. Se ta
bell 40. Anledningen härtill var naturligtvis i första hand lokalbehovet av sågat 
virke, i andra hand belägenheten intill järnväg. 

Sågen vid Torpshammar lades ned år 1922. 
Matfors ramsågverk elektrifierades år 1923. Under sågens sista direktdrivna år 

uppgick hästkraftantalet i maskineriet till 90.550 Sågen lades ned i samband med 

att en ny damm byggdes över forsen år 1928.496 

Utvecklingen på sågverksnäringens område började redan i slutet av 1870-talet 
att helt domineras av de ångsågar som anlagts i älvens mynningsvik och av de 
längs järnvägslinjerna i inlandet efter hand anlagda exportsågverken — även dessa 
var ångdrivna. 

När det gäller mynnings viken utvecklades näringen på följande sätt: 
De för sågverken allmänt goda tiderna efter 1870—1871 års krig stimulerade 

till nya industrietableringar och till upprustning av äldre anläggningar. År 1873 
byggde således grosshandlaren Fredrik Sundberg en ångsåg vid Stock vik i Ljung

ans mynning.517 Åren 1873—1874 uppförde Dickson & Comp "den gamla ångså-
gen" vid Svartvik i samma vik. Antalet ramar lär först ha varit tre. De utökades 
senare till fyra.518 

Även 1874 blev ett ur prissynpunkt lysande år för sågverksindustrin. Konjunk
turen nådde sin topp under årets första månader, men redan fram på vårkanten 
kunde man notera ett kraftigt bakslag. 

Under 1870-talets första del fanns totalt 35 större sågverk med en tillverkning 

496 Sundsvallsbolagens skogar och industrier, 30 augusti 1943. Broschyr (Mo). 
517 Jfr Wik 1950, s 190 och Höglund 1957, s 136 ff. Enl Höglund var sågen utrustad med två ra

mar. Enl broschyren "Sundsvallsbolagens skogar och industrier" (30 augusti 1943) försågs an
läggningen emellertid med fyra ramar och kantverk. 

518 Tjernberg 1951, s 123 och Höglund 1957, s 149. 
530 Enl Norberg (1960, s 58) såldes Sörforsverken den 6 november 1890 till S Hjertén i Sunds

vall, vilken i sin tur sålde till Matfors Aktiebolag. Flodén (1959, s 187 fi) synes emellertid anse, att 
Matfors-bolaget köpt Sörfors redan år 1889. 

531 Höglund 1957, s 150 f. Enl Lamm 1944, s 447 och 461, köptes Matforsanläggningarna år 
1893 av det nybildade Tuna Träförädlings Aktiebolag, som året därefter ombildades till Tuna Fab
riks Aktiebolag. Det sistnämnda bolaget fanns emellertid med säkerhet i februari 1893, då det över
tog ett laxfiske i Matforsen från Sundsvalls Enskilda Bank. 

550 Hellzén och Johansson 1957, s 14 ff. 
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Tab. 42. Torpshammars virkesfångster åren 1900-1930, antal kubikfot (Casselli 1959). 

Årtal Timmer Slipved 

1900 189.151 712.422 
1901 161.470 1.210.300 
1902 305.778 1.203.895 
1903 410.828 666.650 
1904 584.340 583.188 
1905 450.201 582.808 
1906 399.750 580.880 
1907 431.500 564.433 
1908 357.275 557.040 
1909 681.716 764.672 
1910 368.858 163.818 
1911 323.208 818.214 
1912 455.724 1.288.662 
1913 725.602 2.096.332 
1914 319.521 1.815.780 
1915 308.913 141.000 
1916 437.496 579.092 
1917 589.370 928.818 
1918 431.746 485.000 
1919 464.783 676.183 
1920 365.653 789.453 
1921 117.760 330.000 
1922 358.020 783.216 
1923 - 1.118.685 
1924 - 1.303.513 
1925 - 1.445.730 
1926 - 1.437.686 
1927 - 1.409.525 
1928 - 1.142.456 
1929 - 1.647.006 
1930 - 1.446.700 

överstigande 1.000 standards i Västernorrlands län. Av dessa var endast fyra vat

tensågar. Ångsågarna var generellt sett mycket effektivare än vattensågarna och 
dessutom blev produktionen kvalitativt överlägsen (jfr Wik 1950, s 122 ff). I 
Ljungans mynningsvik — se figur 76 — fanns år 1875 fem stycken ångsågar — 
Klampenborg, Stockvik, Nyhamn, Svartvik och Essvik. De lastande fartygen var 
många. Enbart vid Svartvik synes under 1860- och 1870-talen ca 100 fartyg per 
år ha tagit in last (Tjernberg 1947, s 125). 

Under år 1878 försämrades konjunkturerna kraftigt för skogsnäringen. Driv
ningarna försvårades samtidigt av snöbrist. Det följande året inleddes med den 

lägsta prisnivå man ditintills hade upplevt. I samband därmed utlöstes den mång-

omskrivna strejken inom Sundsvallsdistriktet, vilken dock avblåstes redan efter 

ungefar en vecka. 
Essviks ångsåg brann ned i september 1884. Brädgården räddades emellertid. 
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Fig. 76. Ångsågarna i 
Ljungans mynningsvik. 

Fig. 16.S team-operated 
sawmills in the Ljungan 
estuary. 

Anläggningen hade före branden varit utrustad med tre ramar, kantverk och en 

40 hkr ångmaskin.527 

A P Hedberg, som sedan 1877 ägt både Klampenborgs och Stockviks sågverk, 
avled år 1882, varefter hans företag ombildades till A P Hedberg Aktiebolag. 
Klampenborgs ångsåg utrustades därefter med totalt fyra ramar (Höglund 1967, 
s 141 ff). 

Expansionen inom Sundsvallsdistriktet kulminerade år 1888. Exporten höll sig 
dock hävdad under ytterligare tre år (Wik 1950, s 231 ff). Medelpads sågverk var 
mycket konjunkturkänsliga, eftersom produktionen var speciellt inriktad på ex
port. Under 1890-talet började säljare från Finland och Ryssland uppträda som 
allvarliga konkurrenter till svenskarna på den engelska trävarumarknaden. 

Huset Dickson sålde år 1891 Svartviks Aktiebolag för 3,3 milj kr — ett pris 
som sades ha täckt endast det inneliggande lagret av skogsprodukter (Stackeli 

1945, s 108). Som köpare uppträdde G P Braathen,532 vilken bildade Trävarubo

laget Svartvik. I köpet ingick förutom sågverken bortåt 68.000 tunnland skog 

och, som redan sagts, en välfylld brädgård. 

527 Lignell 1965, s 613; Höglund 1957, s 141 ff. 
532 G P Braathen var född 1849 och började arbeta i släktfirman Braathen & Co år 1875. Han 

köpte tre år senare en bjälkgrop vid Hovid på Alnön och tog där en ångsåg i drift år 1883 (Höglund 
1957); Bakom Braathens köp av Svartviks Aktiebolag stod bland andra Tunadals och A P Hed
bergs Aktiebolag samt Axell & Co som delägare. 

StocKvik 

Klampenbor« I Nyhamn 

Svartvik 
Essvik 
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Åren 1891 och 1892 blev två verkligt svåra år for träexporten. Lågkonjunktu

ren medförde en tämligen stark tillbakagång fram tom år 1895 (Wik 1950, s 
187 ff). Många anläggningar bytte härvid ägare. 

Under åren fram t o m år 1900 skedde ett antal större affärstransaktioner inom 

skogsindustrin. Stockviks sågverk, där endast begränsad drift hade förekommit 
under de senaste åren, återköptes av verkets anläggare, grosshandlaren Fredrik 

Sundberg, år 1897. Denna byggde om sågen och fogade ytterligare en ram till de 

befintliga två. Ett hyvleri anlades dessutom (Höglund 1957, s 154 f). 
A P Hedbergs Aktiebolags skogar och sågverk, inklusive Klampenborg, för

värvades år 1898 av Tunadals Aktiebolag för drygt 3 milj kr. Klampenborgsså-
gen byggdes om537 år 1899 (Höglund 1957, s 141 ff). 

Man kan fråga sig varför endast fem av "Sundsvallsdistriktets" 41 ångsågar 
anlades vid Ljungans mynningsvik — den borde ju har rymt några till. Den huvud

sakliga anledningen till förhållandet sägs ha varit, att de norra delarna av viken 

ansågs vara för hårt utsatta för ostliga vindar.538 

Mynningsvikens stränder förändrades genom pålningar och utfyllnader med 

sågverksavfall och ballastsand från skutorna. På detta sätt utvidgades industriom

rådenas och brädgårdarnas storlek i ej obetydlig omfattning.539 Resultaten kan 
iakttas på samtida kartor. Stränderna rätades ut mellan skarpa vinklar. 

Stockviks sågverks ägare gick i konkurs år 1901 varvid driften avbröts.540 

Sågen, som innehöll tre ramar, kantbänk, klingor för scantlingssågning, klyv- och 
kaptrissor samt en hyvel, såldes i februari 1903 till ett konsortium (Höglund 1957, 

s 154). Det byggdes om åren 1904—1905. Samtidigt anlades "en stor snickeri

verkstad för bearbetning av virket, vidare dyrbara transportbanor, varjämte bräd
gården ombyggdes". Det visade sig snart att det ej fanns någon marknad för 
företagets produkter. Det nya bolaget tvingades därför strax i likvidation (Hed

borg 1974, s 111 ff). 
I november 1906 brann den 1873—1874 anlagda sågen ned vid Svartvik. Sam

tidigt eldhärjades hyvleriet och torkhuset (Lignell 1965, s 677 f). Eftersom en mas
safabrik var under uppförande, koncentrerades sågverksdriften i fortsättningen till 

den sk norra sågen. Där uppfördes åren 1907—1908 ett synnerligen modernt 

hyvleri och en lådfabrik.496 

496 Sundsvallsbolagens skogar och industrier, 30 augusi 1943. Broschyr (Mo). 
537 Klampenborgssågen var efter ombyggnaden försedd med fyra enkla och tre dubbla ramar, 

två kantverk samt fyra kapsågar. Årstillverkningen uppgick till 4.600 standards (Höglund 1957, s 
141 ff). 

538 Jfr Wik 1950, s 143 och 237. 
539 Tjernberg 1947, s 123. 
540 Stockviks sågverk bjöds ut på offentlig auktion av Sundsvalls Enskilda Bank i juli 1901. Den 

förre ägaren till sågen — grosshandlaren Fredrik Sundberg — hade gjort konkurs. Vid auktionen 
ropades lastageplatsen och åbyggnaderna in av sonen E Sundberg för 64.000 kr. Skogarna och av
verkningsrätterna såldes också på auktion och fördelades därvid på flera köpare, bl a på Nya Sörå-
kers Aktiebolag. I februari 1903 såldes Stockvik till ett nybildat konsortium. Koncessionsansök
ningen för det nya bolaget — Pease & Tenow Patentträ — vilket skulle ha sitt säte i Stockholm, var 
underskriven av överdirektörerna H Biörklund och H Lilliehöök, direktör C Laurin, grosshandla
ren Percy F Luck och ingenjör A Tenow. Den sistnämnde var uppfinnare till en del av de patent, 
som skulle utnyttjas i fabrikationen. Bolaget gick i konkurs redan år 1907 (Höglund 1957, s 154 ff). 
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Efter det att Stockviks sågverk köpts av Trävarubolaget Svartvik år 1911 mo
derniserades anläggningen och försågs den med två nya dubbelramar. Två år se
nare anlades en lådfabrik vid sågverket. Produktionskapaciteten uppgick till 
1.000 standards per år (Höglund 1957, s 154 ff). 

1913 blev nära nog ett nytt rekordår för sågverken inom Sundsvallsdistriktet. 
Tillverkningen understeg med endast 8% rekordårets, 17 år tidigare.545 

Sedan 1910 hade man på flera håll börjat bygga om ångsågar för eldrift. Vid 

andra världskrigets utbrott hade man kommit så långt, att flertalet av de mera 
betydande norrländska ramsågarna var eldrivna (Wik 1950, s 220 ff). 

Åren 1916—1917 moderniserades "den nya sågen" vid Svartvik. Den utrusta
des med nya ramar, stockvagnsmaskineri och kantverk. Antalet ramar minskades 
till 10, medan tillverkningskapaciteten trots detta ökades till 10.000 standards.496 

Nyhamns sågverk revs år 1917. Brädgårdsområdet hade varit utarrenderat till 
Svartvik sedan år 1915. 

Mellan 1913 och 1920 undergick sågverksnäringen en betydande omstrukture

ring. Antalet sågverk i Västernorrlands län minskade kraftigt, samtidigt som pro

duktionen sjönk med ca en tredjedel. Exportvolymen ökade hastigt efter världskri
gets slut och nådde maximum åren 1919 och 1920.1 Jämtland förblev produktio
nen förhållandevis konstant.545 

Exporten av sågat virke drabbades av ett våldsamt bakslag efter de nyssnämn
da goda åren. Året 1921 har senare karaktäriserats som "trävaruindustrins mest 
kritiska år". Starkt vikande marknad, åtstramade krediter och delvis inställd drift 
medförde katastrof för många industriföretag (Wik 1950, s 220 ff). Orsaken till 
det skedda var delvis att söka i de goda efterkrigsåren, då lagrens värden i de 

flesta fall skrivits upp under intrycket av kraftigt stigande priser. Detsamma gällde 
fast egendom inklusive anläggningar. Aktiekapitalen höjdes, och man tog lån i 
den förvissningen att värdena skulle stå sig någorlunda väl. När så den extrema 
depressionen plötsligt var ett faktum, erfordrades kraftiga nedskrivningar av in
dustrins alla tillgångar samt tillförsel av nytt kapital (Hammarlund 1962, s 80 ff). 

Krisen vid 1920-talets början hade varit kortvarig och tiderna blev därefter för
hållandevis goda för den västernorrländska sågverksnäringen under resten av år
tiondet. Året 1929 kan ses som ett toppår, även om såväl produktion som export 

betydligt understeg siffrorna från tiden kring sekelskiftet (Wik 1950, s 220 ff). Un

der hösten 1929 kom emellertid en ny, kraftig depression. Världshandeln med 
sågade trävaror sjönk kraftigt, samtidigt som exporten från Sovjetunionen ökade 
(Hammarlund 1962, s 89). 

När lådfabriken vid Stockvik eldhärjats år 1931, återuppbyggdes den ej. Året 
efter lade man ned driften vid Klampenborgs sågverk (Höglund 1957, s 142 ff). 
Genom ett köpekontrakt i mars 1936 förvärvade Fosfatbolaget vissa områden vid 
Stockvik av Trävaruaktiebolaget Svartvik för uppförande av karbid- och kalk-

496 Sundsvallsbolagens skogar och industrier, 30 augusti 1943. Broschyr (Mo). 
545 Wik 1950, s 160 ff. 
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kvävefabrik (KN, Stv). I samband därmed nedlades driften vid Stockviks sågverk 

(Höglund 1957, s 156). 
England införde den 1 mars 1932 en 10-procentig värdetull på sågat och hyv

lat, ej brittiskt virke. Samma år införde Irländska fristaten tullar på trävaror och 
höjde Frankrike sina tullar. Året efter var det Tysklands tur, och även där höjdes 
trävarutullarna högst avsevärt. Dessa tullhöjningar hörde dock på intet sätt till de 

starkast bidragande orsakerna till den pågående "sågverksdöden". Orsakerna 
skall i stället sökas i konkurrensen med den kraftigt utökade slip- och sulfltmas-
seindustrin (Wik 1950, s 167 ff). Denna konkurrens mellan massafabrikerna och 

sågverken hade börjat bli kännbar redan under 1920-talet. Urskogarna var vid 

denna tid så gott som uthuggna. Sulfitfabriker och träsliperier använde gran som 

råvara. Dessa industrier hade fördubblat sin tillverkning under decenniet. Till his

torien hör, att även sågverksrörelsen vid denna tid till stor del byggde sin pro

duktion på grantimmer. 
Under år 1933 fick Sverige ett nytt handelsavtal med England — ett tidigare 

gällande avtal om mest gynnad nations ställning hade löpt sedan 1924. Avtalet 

medförde avsevärda tullnedsättningar för svensk export på öriket (Sjunnesson 

1948, s 40 ff). 
De efter "sågverksdöden" på 1930-talet överlevande sågverken var moderna 

eller ombyggdes för att klara det kärva konkurrensläget. Svartviks sågverk hade 
således moderniserats åren 1932 och 1936 och nu slutligen år 1938. Antalet ra
mar hade därvid minskat till sex och kantverken till tre. Driften elektrifierades. 
Årstillverkningen uppgick härefter till 12.000 standards.496 Av ångsågarna i 
Ljungans mynningsvik återstod år 1940 endast denna anläggning. 

Inlandssågverken var under en period många och hade betydande produktion. 

I samband med att stambanan byggdes åren 1878—1879 hade Bräcke ångsåg — 

Jämtlands andra — anlagts med en ram vid Revsundssjön. Anläggningen hade i 
första hand uppförts för järnvägens eget behov. När bandelen var färdigställd sål
des sågen till grosshandlaren P Edling i Bräcke m fl.522 Före 1880 tillkom fyra 
stycken ångdrivna anläggningar i anslutning till järnvägen inom Stöde och Torps 
socknar (Wik 1950, s 119 ff). Uppe vid de stora sjöarna i Gimåns uppströmsdel 
anlades det ena järnvägssågverket efter det andra. Gällö ångsåg528 byggdes åren 
1882—1883 och var från början utrustad med två ramar och en liten hyvel. De 
flottande sorterade härefter ut virke till Bräcke och Gällö sågverk och till ett såg

verk vid Stavre.194 Ett mindre industrisågverk anlades dessutom i Tavsnäs by i 
Sundsjö sn (Persson 1925, s 42). Totalt tillkom under 1880-talet 12 stycken ång
sågar längs järnvägen genom Jämtland. Fem av dessa anläggningar uppfördes i 
trakten kring Bräcke.529 Lockne ångsåg med två enkelramar anlades 1891 vid 

194 Handlingar rörande Indals älv, Ljungans och Gimåns flottleder. Svartviks Aktiebolag (Mo, 
fl); Låda Gimån, regleringar A 2 (Mo, fl). 

496 Sundsvallsbolagens skogar och industrier, 30 augusti 1943. Broschyr (Mo). 
522 Hellström 1951, s 5; Strömgren 1939. 
528 "Stiftare och förste disponent" var den danske kommendörkaptenen O C Hammar (Ström

gren 1939). 
529 Prot LEFB 1889-1893 (Mo, fl). 
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Haxängsviken, Locknesjön.535,1066 Mycket av det vid inlandets ångsågar produce
rade virket exporterades till Trondheim eller över Sundsvall.541 

Aktiviteten var tämligen hög vid dessa anläggningar även under det för sågverksnäringen svåra 
året 1892. Då utsorterades intill den 19 september följande kvantiteter sågtimmer till de olika ver
ken: 

Intill samma dag hade 94.266 bitar flottgods avlämnats till järnvägens magasinsbom i Bräcke.534 

Lockne ångsåg tog dessutom virke från området kring Locknesjön. Se även tabell 43. 

Ungefar vid sekelskiftet påbörjades en direktexport per järnväg till Danmark 
bl a från sågverk belägna i Hälsingland och Jämtland. Vid samma tid försämrades 

konjunkturerna åter för sågverksindustrin. Sågverksavfallet fick en påtaglig bety

delse för sågverkens ekonomi. Det användes som bränsle i ångsågarnas pannor 

och för kolning. Vid många anläggningar svarade det försålda träkolet för 
5—10 % av det totala tillverkningsvärdet — genomsnittssiffran för sågarna inom 
Västernorrlands län var 4,2 % och för Jämtlands-sågverken 4,8 % (Wik 1950, s 
168). 

Driften vid flera av järnvägssågverken rationaliserades under 1900-talets första 
årtionde. 

Bräcke ångsåg försågs således år 1902 med två nya ramar och en hyvel.541 År 1906 fick Jämtlands 
Trävaru Aktiebolag,1032 ägare till Pilgrimstads sågverk, en avlämningsplats för flottgods vid Pil
grimstad i Revsundssjön. Hissmofors Aktiebolag erhöll samma år en upplagsplats vid sjön.542 Un
der det följande året utsorterades virke ur Gimån till Bräcke, Stensmyrans, Stavre,1031 Gällö, Tav-
näs och Pilgrimstads sågverk. Dessutom gick virke till Furunäsets uppfordring, Aktiebolaget Car-
bo samt till Ljungå och Österström.534 Kälarne Trävaruaktiebolag startade sin verksamhet år 

Pilgrimstads sågverk undergick betydande ombyggnad år 1909 efter ett ägarebyte.543 Produk-

533 Gällö ångsåg hade strax efter anläggandet i början av 1880-talet övertagits av Trondheims 
privatbank. Det kom emellertid i jämtländsk ägo år 1896. Sågverket moderniserades därvid och 
försåg med ytterligare en sågram. Klyvsåg och en hyvelmaskin anskaffades (Strömgren 1939). 

534 Priskuranter. Präm (Mo, fl). 
535 Nilsson—Tanner 1948. 
541 Jfr Strömgren 1939. 
542 Strömgren 1939; GFF. Redogörelser 1876-1926 (Mo, fl). 
543 Jämtlands Trävarubolag hade år 1905 köpt Huså ångsåg i Järpen och flyttat den till Pilgrim

stad. År 1908 såldes sågverket till Thomas Owen & Co, som i sin tur arrenderade ut anläggningen 
till J A Enhörnings Trävaruaktiebolag 1909, som drev rörelsen t o m år 1915. År 1916 övertogs 
sågen av Tegefors Verk (Strömgren 1939). 

1028 Håsjö sockens historia (1951), s 61. 
1031 1907-10-04 meddelades att det av Skönvik ägda Stavre sågverk skulle läggas ned under ett 

par års tid (Sundsv Tidn). 
1032 1 Sundsv Tidn 1907-10-04 noteras att Jämtlands Trävaruaktiebolag, som bildades för 1 1/2 

år sedan hade gått i konkurs. 
1066 Persson 1930, s 51. 

Bräcke ångsåg 
Stensmyrans ångsåg 
Stavre såg 
Gällö sågverk 
Gällö Ångsågs Aktiebolag533 

Tavsnäs såg 430 bitar 

19.890 bitar 
37.404 bitar 
70.929 bitar 
28.474 bitar 

830 bitar 

1903.1028 
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Tab. 43. Vid flottleden avlämnat antal klampar åren 1876-1896. Medelkubiken sjönk under 
perioden från ca 16 till 11 f^klamp (Casselli 1959). 

Årtal Sågarna vid Rev- Järnvägen vid Järnvägen vid Ljungå, Östan-
sundssjön och vid Bräcke Grötinge bäcks, Öster-
Grötinge ströms, Torps

hammars, Viskans 
m fl sågar 

1876 _ _ _ 121.769 
1877 - 61.307 
1878 - 148.497 
1879 - — 89.005 
1880 83.887 — 94.588 
1881 17.784 187.667 — 317.746 
1882 15.434 308.628 - 226.872 
1883 57.525 130.166 - 239.992 
1884 105.370 120.799 — 152.368 
1885 58.900 153,928 — 147.859 
1886 136.241 125.815 - 207.035 
1887 148.088 169.397 - 258.748 
1888 134.701 134.223 - 179.968 
1889 199.383 169.880 - 228.906 
1890 180.942 86.355 - 360.211 
1891 94.448 57.954 - 152.269 
1892 159.015 94.266 - 203.557 
1893 156.742 72.023 13.219 259.222 
1894 139.961 88.451 6.829 138.551 
1895 151.123 63.258 22.869 252.090 
1896 207.595 - 25.106 160.978 

tionen ökades successivt från ca 1.200 standards per år till 2.000 standards år 1915. Sågen försågs 
med nytt hyvleri.541 

År 1910 anskaffades en ny hyvelmaskin och tre nya sågramar till Gällö sågverk.541 Vid denna 
tid började betydligt effektivare sågramskonstruktioner än som tidigare funnits, att komma ut på 
marknaden. Sågningstekniken hade oupphörligen utvecklats sedan de första ångsågarnas tillkomst. 
Bl a hade man infört ramar, vilka medgav att klenar sågtimmer kunde sågas i mindre och snabbare 
maskiner.544 

Bräckeområdet fortsatte att expandera som sågverksdistrikt och tog över mer 
än hälften av den jämtländska produktionen. Anledningn härtill var främst de för
bättrade avsättningsmöjligheterna.545 Även "järnvägssågverken" längs Ljungan 
synes ha haft betydande produktion. Erikslunds546 och Viskans ångsågar i Torps 
och Borgsjö socknar baserade en avsevärd del av sin försågning på separatflottat 

541 Jfr Strömgren 1939. 
544 Sveriges skogar under 100 år. I s 134. 
546 Vid Erikslunds Trävaru Aktiebolags Ångsåg försågades åren 1901 — 1905 i genomsnitt 

24.500 sågtimmer per år.547 1905—08—08 meddelades att bolaget skulle upplösas (Sundsv. Tidn). 
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virke.548 Däremot synes det ha gått sämre för ägarna till Stöde ångsåg.1029. Denna 

skulle nämligen försäljas på offentlig auktion i december 1915. LÄF påstod sig ha 

för avsikt att försöka förvärva anläggningen för att utnyttja området som upp

lagsplats.549 

Uppe vid sjön Hålen, nära Åsarnas järnvägsstation vid inlandsbanan, hade 
privata företagare bildat Åsarnas Sågverksförening och där hade Skönviks bolag 
dessutom anlagt ett sågverk med två ramar (Strömgren 1939). Både bolaget och 
sågverksföreningen erhöll separatflottat virke ur flottleden från år 1916 (Mo, fl). 
Året efter fick Skön vik 70.000 sågtimmer och 85.000 bitar kolved (för kolugnar) 

medan sågverksföreningen mottog 22.000 stockar ur älven.475 År 1920 fanns två 

sågverk vid Åsarna. De sades ta sin råvara från omgivningen och från trakterna 
kring Ljungans övre delar,544 där skogstillgångarna först vid denna tid började ut
nyttjas i full utsträckning. 

Krisen vid 1920-talets början blev den direkta orsaken till att Skön viks bolag 
lade ned sitt sågverk vid Åsarna (Strömgren 1939) och Guldsmedshyttan sitt vid 

Östavall (Mo). Kälarne trävaruaktiebolags sågverk avvecklades år 1926.1028 

Efter en stagnationsperiod under åren 1921—1925 reparerades Gällö ångsåg. Den försågs med tre 
ramar samt hyvelmaskin. Produktionen nådde därefter 3.000 standards per år (Strömgren). 

Av de jämtländska järnvägssågverk, som funnits år 1920, var endast halva an
talet kvar år 1930. Sundsvall användes som exporthamn dels för de anläggningar, 
som var belägna längs järnvägen Ånge—Sundsvall, dels också för en del av "järn
vägssågverken" längre in i landet. Bl a gick export från Grötingen, Bräcke, Gällö, 
Pilgrimstad och Lockne den vägen. Från Bräcke-trakten skedde emellertid fortfa
rande direktexport på Danmark. Inlandssågverken tvingades som andra sågverk, 
att på ett eller annat sätt göra sig nytta av sågverksavfallet. Något verk fortsatte 
således att driva kolugnar, medan t ex Viskans sågverk i Torps sn var kombinerat 

med en snickerifabrik av blygsam omfattning.545 

I och med att ramsågarna lades ned, ökade antalet cirkelsågverk. Den sist
nämnda typen av anläggning hade börjat bli vanligt förekommande redan efter 
första världskrigets slut. De tidigare rådande stora prisskillnaderna mellan ramså-
gat och cirkelsågat virke hade minskat efter hand. Anledningen till cirkelsågarnas 

frammarsch var förbättrad teknik, låga kapitalkostnader, lastbilstrafikens ut
veckling och att anläggningarna kunde flyttas och drivas med hjälp av tillfällighets
arbetare. Däremot var det som regel svårt att tillgodogöra sig sågverksavfallet.545 

475 LÄF Redogörelser 1910—1953 (Mo, fl). 
544 Sveriges skogar under 100 år. I, s 134. 
545 Wik 1950, s 160 ff. 
548 Bl a Mo, fl. 
549 Prot LÄF 1914-1915 (Mo, fl). 
1028 Håsjö sockens historia (1951), s 61. 
1029 Stöde ångsåg, bestående av två ramar och en hyvel, hade varit aktuell för försäljning på auk

tion även år 1905. Dessutom fanns i trakten Stöde Träförädlingsaktiebolag, bildat några månader 
tidigare, med "fabrik" vid Fanbyåns mynning. Man talade samma år om Fanby Träförädlingsak
tiebolag vid samma å. Båda var turbindrivna. (Sundsv Tidn 1905-03-04, 1905-04-19 och 1905-05-
30). 
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År 1932 noterades att det ej längre förekom någon sågverksdrift vid Åsarna.551 

Gällö sågverk moderniserades år 1938, varvid två blixtramar med transport

anordningar inmonterades. Årsproduktionen steg efter detta till ca 4.000 standards 

sågade och hyvlade trävaror. Pilgrimstads sågverk ombyggdes helt samma år, 

varvid tre snabbramar monterades in och årsproduktionen ökades till 3.000 stan
dards. I Bräcke ångsåg fanns tre ramar år 1939. På dessa sågades ungefär 

100.000 timmerstockar per år, vilka gav 2.500 standards virke (Strömgren 1939). 

4.4.3.1.2 Småsågar 

I samband med bivattendragens utbyggnad till flottleder noterades i protokollen 

en mängd uppgifter om vattendrivna småsågverk, som inlösts av de flottande eller 
som skadats av flottningen.552 Många småsågverk lades ned efter hand även av 

andra orsaker. Det hände emellertid också att anläggningar av denna typ moder

niserades. Redan under 1870-talet hade man nämligen börjat förse en del mindre 

vattendrivna sågverk med turbindrift. Därigenom medgavs utnyttjandet av större 

fallhöjder, vilket i sin tur gav större kraftmängder än de mera primitiva vattenver

ken. Kraften togs dock fortfarande ut på drivaxeln.553 

Även längs huvudälven kämpade ägarna till diverse på skogsprodukter basera
de industrier en ojämn kamp både mot de flottandes önskemål om att mer eller 
mindre oinskränkt få disponera vattendragen och mot den tekniska utvecklingen. 

Protokollet från 1898 års flottledssyn upptar bl a en redovisning av alla på skogsprodukter basera
de industrier. Dessa var i ordning uppströms ifrån:381 

Vattendriven bysåg vid Åsansbron 
Enramig såg vid vänster strand i Bursforsen 
Ångsåg i Vikens by (Haverö) 
"Ångsåg vid Svartvik" (Haverö) 
Skogens Kolaktiebolags kolgård vid Holmsjöns utlopp 

381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott-
led (Mo, fl). 

551 Låda D, 1-6 (Mo, fl). 
552 Exempel: Sörfors Aktiebolag hade köpt Norå finbladiga sågverk i Sörforsån år 1883; Dam

marna vid "Rogsta byamäns nedbrunna såg" och "Glappsjödammen" vid Torps prästbords såg, 
båda i Getterån, disponerades av de flottande; Näsets byamän i Borgsjö sn yrkade i juli 1886 för
gäves att flottningsrännan förbi deras såg i Täljeån skulle flyttas, så att den ej längre förde spill vat
ten och jord ned mot såghuset, vilket hade angripits av röta; Skönviks Bolag ägde (1886) sedan 10 
år tillbaka "Huljens byamäns förfallna och ej längre begagnade såg i Huljenån"; Vid syn i Fanbyån 
år 1886 omtalades, att Svartviks Aktiebolag hade förvärvat två "nedlagda såglägenheter" vid vat
tendraget år 1884. En såg belägen 6 km nedströms Viggesjön betecknades som oduglig. Dammen 
skulle nu byggas om för att tjäna flottningen; Vid en syn i augusti 1888 konstaterades, att man höll 
på med sprängningsarbeten i Ljungån nedströms Skällsjön. Därigenom höll Svedje och Västanede 
byamäns såg och kvarn "på att tillspillogivas" (Mo). 

553 Som exempel på denna typ av anläggnig kan nämnas Jonas Grelssons i By, Haverö sn, såg i 
Aspån, ombyggd för turbindrift omkring år 1890. En uppströms belägen sjö med en grävd av
loppskanal utnyttjades som vattenmagasin (Järnvägsforsen Alby 1:38—1:41. Pärm, KN, Lj). 
Skönviks såg vid Österström utrustades under 1900-talets första år med en 25 hkr turbin (Alby 
Vattenfalls AB A.Ö. 1903, Arkivet i Alby). 
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Statens impregneringsanstalt för telegrafstolpar vid Östvalls järnvägsstation 
Såg vid Storflyn, nedströms Ångesjön 
Ensillre byamäns kvarn och såg i mindre älvgren 
Ångsåg med två ramar och hyvleri vid Erikslunds järnvägsstation 
Öh byamäns såg i Hångstaforsarna 
Johannisbergs såg och kvarn drivna med vatten ur flottningsrännan (Hångsta kanal) 
Komsta kvarn och såg till vänster i Hammarforsen (Byforsen) 
Vikens såg, längre nedströms och till höger i samma fors (hade inköpts "av spekulanter", som hade 
planer på produktion av elkraft) 
Timmer avstjälpningsplats vid järnvägen i Tir sta (användes ej längre) 
Torpshammars träsliperi och tvåramiga sågverk 
Viskans Aktiebolags tvåramiga ångsåg 
Sköle byamäns såg vid Matforsen 
Tuna Fabriks Aktiebolags träsliperi och såg med två ramar vid Matforsen 
Sörfors Bruk med träsliperi vid sjön Marmen 

Sköle byamäns turbindrivna såg till höger i Matforsen var utrustad med en ram, uppfordrings
verk, kanttrissa och spånhyvel. Denna såg är av allmänt intresse, eftersom den tillsammans med 
Matfors-bolagets anordningar påverkade laxens möjligheter att passera forsen. Vid sekelskiftet 
noterades, att byamännen hade byggt en leddamm för såg och kvarn,554 

"som med landfäste vid sågen sträckte sig längs uppåt strömmen slutade cirka 22 m. från lands
vägsbrons mitt. — Dammen, som har en hufuvdriktning mot brons tredje brokar, böjer på de sista 
14 m. mot land med riktning mot andra brokaret. Genom denna leddam och landfästet, i hvilket 
luckor anbringats, har erhållits en "sump" eller fördelningsbassin. — Från landfästet vid sågen ut
gick nedströms en annan leddam i ändamål att afstänga afloppskanalen från elfen. Särskilda vat
tenintag till båda verken voro belägna vid sågens norra ända, i som ofvan nämndts, landfästet för 
dammen. För sågen voro anbragta 2 luckor med en sammanlagd öppning av 1,17 m". 

De nya småsågverk som uppfördes, var som regel el- eller lokomobildrivna. 

Vikens lokomobilsåg uppe i Haverö sn är den första i sitt slag, som omtalas inom Ljungans ned
erbördsområde. År 1909 antecknades att själva lokomobilen var 15 år gammal och presterade 15 
hkr. Såghuset var utrustat med cirkelsåg, balanskapsåg och spånsåg.557 Åren 1909—1915 försåga
des i genomsnitt drygt 1.000 sågtimmer på anläggningen.547 

Efter hand som distributionsnätet för elektrisk ström byggdes ut kunde man 
flytta såganläggningarna från vattendragen till platser som bättre passade ägar

nas önskemål. Samtidigt gick man ifrån de enramiga verken. Snart var de flesta 
husbehovssågarna och de mindre salusågarna utrustade med cirkelsågverk — 
många i kombination med hyvleri. 

År 1940 fanns trots allt ett fåtal enramiga sågverk kvar. De var alla elektrifiera

de från egen kraftstation. Dessa anläggningar stod praktiskt taget i samtliga fall 
vid sådana vattendrag, i vilka flottning ej förekom — t ex vid Stångån och Öster-
strömsån. 

547 Brefkonceptbok from 6/3 1906 tom 30/12 1907. Borgsjö landsfiskaldistrikt. B 1:11 
(HLA). 

554 Prydz 1952, s 64 ff; Ferd Persson berättar i "Tunabygden" 16/1964 att två arbetare omkom
mit den 20 maj 1905. Dessa hade varit sysselsatta med att försöka öppna den s k "vårgrindan" på 
Matforsens nacke. Vårflodens tryck hade blivit större dag från dag på den ganska svaga dammen. 
Vid försöken att öppna grindan hade en del av dammen brustit. De båda männen hade ryckts med 
av vattenmassorna. 

557 Torps tingslag. Extra förrättningar 1904—1906. Medelp västra domsaga. A I b:6. 
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4.4.3.2 TRÄSLIPERIER 

Träsliperierna är intressanta för utvecklingen i vattendragen så till vida att bety
dande dammanläggningar krävdes för att man skulle kunna ta ut de stora effekt

behov som erfordrades för slipstolarnas drift och dessutom för att de förorenade 
vattendragen med fiber och trämjöl. Senare kom bruket av kvicksilver i tillverk

ningarna att medföra anrikning av ämnet bl a i fisk, vilket i sin tur kom att utgöra 

ett betydande inslag i den ännu pågående kvicksilverdebatten. Träsliperiernas 
skuld till kvicksilverföroreningarna har dock sin grund i en tillverkningsmetod, 

som började användas först efter 1940 — och således ligger utanför den tidsram 

som behandlas i denna skrift. 
I detta avsnitt behandlas endast träsliperiernas tekniska utveckling, deras 

behov av energi och hur denna togs ut ur vattendragen. Frågan om föroreningar
na tas upp i ett särskilt avsnitt. Se 4.4.3.5 nedan. Mina egna slutsatser om mas

saindustrins inverkan på vattenmiljön redovisas i sammanfattningen sist i kapitlet, 

se 4.12. 

Det äldsta träsliperiet inom Ljungans nederbördsområde, Torpshammars trä
massefabrik,558 utbjöds till försäljning i april 1874.559 Anläggningen förvärvades 
av det nybildade Torpshammars Aktiebolag, som fortsatte driften men kombine
rade denna med papperstillverkning.447 Träsliperiet brann ned totalt i juli 1883. 

Fabriken återuppfördes därefter ej förrän ett stycke in på 1890-talet.560 Härtill 
bidrog säkerligen det förhållandet, att priserna på våt slipmassa sjunkit från 100 

kr till 48 kr fob västkusten mellan åren 1876 och 1885 (Prydz 1952, s 36). 
I november 1893 hade Torpshammars Aktiebolag övertagits av två norrmän. 

Redan året därefter stod sliperiet återuppbyggt, och var då ett av landets största 
och modernaste. Drivmaskineriet var på 1.900 hkr och årstillverkningen 12.000 
ton 50-procentig massa. Vid sidan av träsliperiet drevs sågverks- och kvarn

rörelse.561 

Torpshammars Aktiebolag begärde i maj 1904 att få bygga om sin leddamm i 

Gimån. Denna damm låg strax nedströms järnvägsbron och hade flyttats utan ve

derbörligt tillstånd åren 1868—1870, så att den sträckte sig ut i halva ån. Man 

begärde nu att få leddammen insynad och rätt "att höja densamma medelst en s.k. 
nåldamm" bestående av "träbockar, satta på nuvarande dammen på ett inbördes 
afstånd af cirka 3,30 m, hvilka bockar tjena till stöd för liggande nålar". Man av

447 Gynther 1847, s 4 f. 
558 Trämassebolaget hade köpt Torpshammars bruk av C F Huss och C A Axell åren 1869 och 

1872 (Huss 1965). 
559 1 annonsen talades bl a om tillgången på "överflödande vattenkraft" och om ett 41 fot högt 

fall, vilket medgav "en flerfaldig utvidgning av fabrikationen" (Järnvägsforsen Alby 1:38—1:41. 
Pärm, KN, Lj). 

560 Lamm 1944, s 447 och Tjernberg 1947, s 74. Den sistnämnde anger tiden för branden till år 
1882. 

561 Lamm 1944, s 447 ff; Prydz 1952, s 54 ff. Huvuddelägare var HA Breien, ägare till in
dustrier vid Eda i Värmland. 
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såg att under lågvattenperioder hålla vattenståndet uppströms dammen på en 
angiven nivå. Vid flod skulle man ta bort nålarna. Från en stenpelare vid leddam
mens ända avsåg man att bygga en nåldamm till ett landfäste vid stranden.557 

Bolaget ville således bygga över hela vattendraget. 
I februari 1908 konstaterades att bolaget utan tillstånd lagt ut "bjälkfördäm-

ningar ofvan och nedanför järnvägsbron, hvilka fördämningar förorsaka att en 

del af lågvattnet tillföres östra åhalvan". Bolaget ålades att ta bort anordningar

na.1033 

Torpshammars massafabrik brann ned för andra gången år 1908. Redan året 
därpå anlades ett varmsliperi på platsen. Produktionen skulle uppgå till inte mind
re än 21.000 ton vit eller brun trämassa per år. I fabriken installerades sex stycken 
slipverk, moderna sorterare och upptagningsmaskiner samt ett brunkokeri för en 

årsproduktion av ca 2.000 årston.1034 

År 1918 installerades en kartongfabrik öster om sliperiet. Den skulle producera 

9.000 ton brun och vit papp per år.575 1 augusti 1920 noterades, att trämasse- och 

kartongfabriken vid Torpshammar drevs med vattenturbiner.576 

År 1923 försågs sliperiet vid Torpshammar med fem nya slipverk. Produktio
nen lades delvis om. Man slopade kartong- och brunmassatillverkningen och kon
centrerade årsproduktionen till ca 40.000 ton vit slipmassa.1034 För tillverknings
processen förbrukade träsliperiet — utöver erforderlig drivkraft — 0,5 m3/s av 
Gimåns vatten.578 Tillverkningen vid sliperiet lades ned år 1940. 

Samma två norrmän, som en gång övertog Torpshammars Aktiebolag, hade 

funnit att Matfors måste vara en synnerligen lämplig plats för ett nytt träsliperi. 
De gick in in Tuna Fabriks Aktiebolag, vars aktiekapital därvid ökades från 
160.000 till 480.000 kr,562 och anlade Europas största (?) träsliperi vid Matfors. 
Den första lasten våt massa avgick däriftån till England i juli 1895. Vattenkraften 
i Matforsen utnyttjades med hjälp av åtta turbiner för drift av ett maskineri på 
2.500 hkr. Vid full drift krävdes en vattenföring av 40 m3/s. Tillverkningen upp
gick till 15.000 ton 50-procentig massa. Samtidigt byggdes ett sågverk med två ra

mar för en årstillverkning av ca 1.000 standards sågade trävaror.563 Vid Matfors 

användes en turbin om 45 hkr för drift av en dynamo, där man tog ut elektrisk 

kraft för belysning.564 

557 Torps tingslag. Extra förrättningar 1904—1906. Medelp västra domsaga. A I b:6. 
562 Tuna Fabriks Aktiebolag domineras härefter under en tid av norska intressenter med bruksä

garen H A Brein i spetsen. Dennes svärson, Halvdan Mathiesen, insattes som disponent. Gross
handlaren Ingvald Braathen, vid denna tid bosatt i Sundsvall, ingick med en ganska stor aktiepost, 
men avled redan hösten 1896. Breien flyttade själv till Matfors år 1908 (Flodén 1959, s 323 f)-

563 Jfr Flodén 1959, s 323; Prydz 1952, s 54 ff samt "Sundsvallsbolagens skogar och industrier" 
den 30 augusti 1943. 

564 Hellzén och Johansson 1957. 
575 Prydz 1952, s 68; Lamm 1944, s 461. 
576 Mapp 424 (KN, Lj). 
578 Kommerskollegium 1931, s 22. 
1033 Torps tingslag. Dombok VT 1908. Medelp västra domsaga. A I a:54. 
1034 Prydz 1952, s 64 ff. 
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Styrelsen för Tuna Fabriks Aktiebolag beslutade i augusti 1898 att bygga en 

pappersfabrik vid Matfors. År 1901 noterade Lundberg, att det vid Matfors "ej 
försports någon olägenhet av därvarande pappersmassefabrik".565 

Tuna Fabriks Aktiebolag saknade formellt tillstånd till dämning vid Matforsen. 

Bolaget hade dock efter en i januari 1895 träffad överenskommelse med Sköle och 

Åsta byamän nitat fast en träfyllning "på fast botten". Denna användes som fäste 

för provisoriska dammanläggningar under lågvattenperioder vintertid, varvid vat
ten till industrierna avleddes strax uppströms landsvägsbron. Ett nytt, liknande 
avtal träffades i september 1901.1 juli 1902 begärde bolaget dessutom hos myn
digheterna att få bygga en undervattensdamm tvärs över älven från höger strand 
till bolagets skibord. Man avsåg att göra öppningar för kungsådran, genom vilka 
flottgodset skulle kunna gå fram. Dammen skulle uppföras av sten i timrade 

träkistor till 1 m höjd över älvbottnen i kungsådran. Sökanden menade, att an

ordningarna varken skulle komma att hindra flottningen eller fiskens gång. 

Frågan behandlades av häradsrätten, men hann ej slutföras under året.1035 

Från år 1905 finns en fullständig beskrivning över Tuna Fabriks Aktiebolags anordningar i Mat
forsen.569 

Från älvens vänstra strand, ungefär 65 m nedströms landsvägsbron utgick, vinkelrätt mot 
strömmen, en 22 m lång dammbyggnad, försedd med 16 stycken, 1 m breda luckor. Tröskeln låg 
på höjden +0.10. Från denna dammbyggnads slut ute i strömmen gick i strömriktningen en 30 m 
lång stenarm upp mot landsvägsbron. Nära intill den nyssnämnda luckdammen var stenarmen för
sedd med tre utskovsluckor, ca 1 m breda och med tröskeln på höjden + 0,65 m. (Alla höjderna i 
beskrivningen var hänförliga till ett 0-plan, som gick genom underkanten på en vattenståndsskala 
uppsatt vid luckorna i bolagets intagsdamm). På de 10 m av stenarmen, som låg närmast luckdam
men, låg krönhöjden på nivån + 4,25 och på återstående del av armen på nivån + 3,46 m. Från 
mitten på stenarmen utgick från dess yttre sida en 15 m lång dylik, vinkelrätt mot strömmen och 
med överkanten på höjden + 3,19.1 denna fanns tre intagsluckor för den till fabriken ledande tu
ben. Lucktröskeln låg på nivån — 1,66 och luckornas bredd var 1,40 m. Från den sistnämnda sten
armens längst ut i älven befintliga del gick i rak linje, snett upp mot strömmen en annan damm
byggnad. Denna nådde med uppströmsändan nästan upp till landsvägsbron vid rågången mellan 
Sköle och Ängom. Den sistnämnda dammen var uppdelad i följande sektioner räknat från ned-
strömsdelen mot landsvägsbron: a) En 8,2 m lång stenarm med överplanet på höjden + 3,19. Den 
var försedd med ett 1,27 brett utskov med tröskeln på nivån + 0,14. b) En träkista 4,9 m lång, med 
krönet på + 2,09. c) Ett 30 m långt skibord med överkanten på + 1,04 m. Det var utrustat med på 
2 m inbördes avstånd ställda fällbara bockar medelst vilka uppdämning kunde ske till + 2,09. 
d)Ett 23,9 m långt skibord med överkanten på + 2,14 m. 

Uppströmsändan av denna damm hade man för avsikt att bygga ihop med en år 1903 föreslagen 
damm tvärs över älven på Sköle-sidan. "För närvarande fortsätter öfre ändan af denna damm med 
en provisorisk damm på andra sidan rågångslinien med öfverkant på höjden + 2,09 och proviso
riskt förenad med ett af landsvägsbrons brokar". 

Under 1906 utökades kapaciteten vid träsliperiet från 12.000 till 28.000 ton per 
år (Tjernberg 1947, s 74). 

Tuna Fabriks Aktiebolag anmälde i mars 1916, att bolaget hade för avsikt att 

565 Låda G 1-7 (Mo, fl). 
569 Tuna tingslag. Extra förrättningar 1904—1906. Medelp västra domsaga. A I b:4. 

1035 Tuna tingslag. Extra förrättningar 1900—1903. A I b:3. 
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anlägga damm och vattenverk vid Matfors (Bolaget hade redan den 17 februari 

1911 erhållit Kungl Majrts tillstånd att överbygga kungsådran). "Den äldre, nu
mera delvis raserade nåldammen mellan kungsådredammen och träsliperiets intag 
skulle ersättas av en leddamm med flodluckor" ned till kraftstationens turbinintag. 
Turbinkamrarna skulle förbindas med träsliperiintaget medelst en kröndamm 
med intag för flottningsränna, fisktrappa och tuber till sliperiet. Sökandebolaget 
fick den 28 augusti det begärda tillståndet och ålades samtidigt att ersätta sådan 

skada som trots givna föreskrifter kunde uppkomma genom dämning.570 

I december 1916 omkom ännu en arbetare vid Matfors. Denne hade varit sys

selsatt "med att sätta igen kungsådran nedströms landsvägsbron" med hjälp av 
plankor.1036 Uppgiften tyder på att forsen redan hade överbyggts. 

Träsliperierna hade råkat ut för ekonomiska svårigheter redan före sekelskiftet. 
Marginalerna pressades så hårt vid massaförsäljningen, att bolagen ofta tvingades 
att kombinera massatillverkningen med vidareförädling i form av pappers- och 
papptillverkning för att erhålla ett acceptabelt ekonomiskt resultat (Arpi 1962, s 
240 0- Så var fallet t ex vid Matfors träsliperi. I och med krigsutbrottet 1914 hade 

stora svårigheter uppstått för massaindustrin och i synnerhet för tillverkarna av 

våtmassa. Bristen på tonnage blev kännbar, och fraktkostnaderna steg kraftigt. 
Många av landets sliperier måste lägga ned driften temporärt. Andra klarade sig 
utan direkt förlust genom att övergå till tillverkning av torrmassa. Priserna blev 
proportionsvis bättre än för den våta massan, och därtill kom värdet av betydligt 
lägre fraktkostnader.1034 

I juni 1915 hade bla trämassefabriken, magasinen och massaupplagen vid 

Matfors brunnit ned.573 År 1917 förvärvades Tuna Fabriks Aktiebolag av Skön
viks Aktiebolag.572 Träsliperiet återuppfördes — nu som varmsliperi — för 50.000 

till 60.000 tons årstillverkning (Prydz 1952, s 72), eller, som anges i en annan käl
la, för produktion av 35.000 ton 50-procentig massa per år.496 Anläggningarna 
hade nu utbyggts för en effekt av 9.000 hkr. I färdigt skick skulle dessa kräva en 
vattenföring i älven om 100 m3/s för full drift.574 Man räknade med att kraftverket 
i forsen skulle bli klart under året. Under samma år började man bygga ett pap
persbruk, planerat för en produktion av ca 30.000 ton tidningspapper per år. Drif
ten startades år 1919.496 

I februari 1921 brann sliperiet ned vid Matfors. Anläggningen ansågs ha varit 

en av landets modernaste och hade varit utrustad med 10 slipstockar. Skadorna 

värderades till 3 milj kr (Lignell 1965, s 735). Sliperiet återuppfördes för en 
årsproduktion av 50.000 ton577 50-procentig massa. Fabriken konsumerade 

496 Sundsvallsbolagens skogar och industrier, 30 augusti 1943. Broschyr (Mo). 
570 Medelp västra domsaga. Extra förrättningar 1918. A I b:5. 
572 Lamm 1944, s 461. 
573 Ferd Persson. "Miljonbranden i Matfors — ett femtioårsminne". Tunabygden 17/1965. 
574 Förteckn över Sveriges vattenfall (1926). 
577 Enligt Prydz 1952, s 68 f, ökade produktionen vid Matforsfabriken genom modernisering av 

slipmaskineriet och genom utbyggnad av kraftverket från 13.000 till 28.000 ton per år. 
1034 Prydz 1952, s 64 fî. 
1036 Ferd Persson. Matforsen. Tunabygden 16/1964. 
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6.800 hkr vattenkraft samt 900 hkr elström.496 

I och med att Tyskland efter värlskrigets slut började uppträda som köpare och 

p g a inflationen hade priserna på slipmassa stigit kraftigt.1034 

Produktionen vid Matfors' sliperi ökades år 1926 än en gång (Lamm 1944, s 
461). Efter det att man år 1928 hade uppfört en betongdamm över älven hade 

man kunnat bygga ut träsliperiet för en driftvattenmängd av 90 m3/s. Den ut
byggda fallhöjden uppgick till omkring 9,5 m. Man utnyttjade tre turbiner på var
dera 2.000 hkr och därtill turbindrivna generatorer med en sammanlagd effekt av 
800 kW. Den direkta kraften utnyttjades för drift av slipstolar, medan den in
direkta användes bl a för belysningsändamål.579 Dammen var försedd med sektor
lucka och nio flodluckor, tillsammans 250 m2, som kunde släppa fram upp till 

1.100 m3 vatten per sekund.496 

I början av 1930-talet insattes moderna barktrummor vid Matfors. Slipveden 

lades i fortsättningen upp för vintersäsongen med hjälp av en conveyerhögbana i 
kubbhögar rymmande ca 900.000 kubikfot. Pappersbrukets holländeri moderni
serades.496 Vid pappersbruket tillverkades omkring 1935 28.000 ton tidningspap
per och 2.000 ton olikfärgat papper per år. I sliperiet producerades samtidigt 
65.000 ton "räknat som 50 % massa".579 

Åren 1926 och 1938 monterade man in två elektriskt drivna slipverksaggregat 

om tillsammans 2.000 kW vid Matfors' sliperi. Produktionen ökades därvid till 
60.000 ton 50-procentig massa. I kraftcentralen hade man ursprungligen monte

rat in en ångturbin om 1.200 hkr med ett ångtryck av 10,5 kg/cm2. Nu ersattes 

denna av en mottrycksturbin om 1.750 kVA för 20 kilos ångtryck. Pappersmaski
nerna moderniserades 1935—1940. Härigenom inbesparades över 1.000 hkr sam
tidigt som produktionen ökade till upp mot 40.000 ton tidningspapper per år.496 

Som framgår av det föregående hade järnbruken såväl vid Torpshammar som 
vid Matfors ersatts av träsliperier, i vilka man kunde tillgodogöra sig både den 
vattenkraft och de skogstillgångar som varit förutsättningen för järnbruks verk

samheten. Det är därför inte överraskande att notera, att man även vid Sörfors 

nedlagda järnbruk beslutade sig för att utnyttja resurserna, inklusive arbetskraf
ten vid ett träsliperi. I detta, som var det minsta inom Ljungans nederbördsområ
de — se tabellerna. 26 och 44 — utnyttjades till en början 700 hkr driveffekt (Prydz 
1952, s 182), vilken dock senare ökades till 900 hkr. Anläggningen var dock för 
liten för att i längden kunna konkurrera med de större sliperierna varför den lades 
ned år 1935. 

Skönviks Aktiebolag hade för avsikt att utnyttja de anordningar, som stod kvar 
vid älven efter det felslagna storjärnbruksprojektet, se sid 495, vid Nedansjö, för 

496 Sundsvallsbolagens skogar och industrier, 30 augusti 1943. Broschyr (Mo). 
579 Hellzén och Johansson 1957, s 14 ff. 
1034 Prydz 1952, s 64 ff. 
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Tab. 44. Utrustning för direktdrift vid träsliperiet år 1930 (Kommerskollegium 1931). 

Anläggning Utrustning för direktdrift 
Turbiner Effekt, hkr 

Matfors 9 Francis 8.575 

Torpshammar 5 Franck 4.880 
2 Ångturbiner 310 

Sörfors 2 Francis 900 

anläggning av Sveriges första större försäljningssliperi av varmsliptyp.566 Bolaget 

begärde i november 1901 att med hjälp av tunnel och kanal få tillgodogöra sig 

fallhöjden "i den oss tillhöriga Hemgrafsforsen" för ett tillämnat vattenverk. Man 
avsåg att utnyttja en vattenföring av lägst 50 m3/s och 7,1 m fallhöjd. Byggnatio
nerna i älven (se figur 77 och 133) beskrivs i övrigt på följande sätt:567 Kanalen 

var delvis utsprängd ur berget och delvis murad 

"samt vid öfre ändan försedd med en luckdam om ca 13 met. bredd. Kanalbott
nen är belägen ca 3 met. under medelvattenytan och kanalens längd är 115 met. 
samt medelbredden 13 met. i öfre ändan. Mot nedre ändan är den något smalare 
och fortsättes af en ca 110 met. lång tunnel, hvars genomskärningsarea är ca 24 
qv. met. Tunneln utmynnar i en murad bassin, hvarifrån vattnet till fabriken skall 
uttagas genom 2 st. jerntuber med hvardera 3 met diameter. Afloppskanalen från 
fabriken göres 2 1/2 met. djup och med en bredd af 12 met." 

När Hemgravsforsen i december 1900 besiktigades av häradsrätten, förklara
des "att då någon dammbyggnad icke ingick i vattenbyggnaderna, någon upp
dämning icke kunde förekomma". Skönviks bolag fick samma dag det begärda 
tillståndet, eftersom "men icke tillskyndas någon, som ofvan eller nedan eger jord, 
vattenverk, fiske äller annan egendom, samt timmerflottning och fiskens gång icke 

hindras".567 

Sliperiet vid Nedansjö togs i drift år 1901. Årsproduktionen uppgick till 15.000 

ton. Anläggningen var direktdriven1034 medelst åtta turbiner. Den utbyggda fall

höjden rapporterades senare vara 6,6 m.568 

Häradsrätten höll sammanträde i november 1905 med anledning av att Skön
vik begärt att få bygga en damm över älven vid Nedansjö. Avsikten var att ut-

566 Slipstenens låga periferihastighet och det relativt låga sliptrycket utgjorde de äldre träslipver-
kens största svagheter. Den första av dessa olägenheter eliminerades genom införande av snabb
gående Francisturbiner. Den andra övervanns genom ökning av det effektiva sliptrycket på slipste
nens yta. När man så slutligen kunde uppnå en för slipning lämplig, högre temperatur i massa
blandningen under slipstenen genom minskning av vattentillförseln, var varmslipningsmetoden klar 
för praktisk användning. Tillverkningsmetoden gav längre, smidigare och värdefullare fibrer. Den 
erforderliga maskinella utrustningen erhölls i huvudsak från norska verkstäder (Arpi 1962, s 240 f). 

567 Tuna tingslag. Extra förrättningar 1900—1903. Medelp västra domsaga. A I b:3. 
568 Förteckn över Sveriges vattenfall (1921) och Skönviks bolags inlaga till Svea Hovrätt den 14 

aug 1926 ang Nedansjö kraftverk (LjR). 
1034 Prydz 1952, s 64 ff. 
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Fig. 77. Nedansjöanläggningen år 1900. Efter en skiss signerad Gösta Laurell 1900-12-01 
och ingiven vid en syn 1900-12-05 (Medelpads västra domsagas arkiv). 

nyttja den 1,35 m höga fallhöjden vid Stödesjöns utlopp. Dammen skulle delas 
upp i fyra spann men hjälp av 0,35 m breda, plåtbeklädda järnpelare. Tre av span

nen skulle vardera vara 15 m breda och det fjärde 10 m. Bolaget hade för avsikt 
att sätta in fällbara luckor i de tre förstnämnda spannen. Vattenytan skulle med 
hjälp av dessa kunna dämmas till nivå +49,10 m ö h, motsvarande 5 cm under 

Stödesjöns lågvattenstånd. Enligt planerna skulle man anbringa ett 33 m brett ski-
bord i den befintliga kanalmuren. Sökanden hänvisades till att hos Konungen 

söka det begärda tillståndet.569 

Under 1910 byggde man över kungsådran vid Nedansjö. En vattenföring om 
30 m3/s utnyttjades för drift av träsliperiet. Årstillverkningen beräknades komma 
att uppgå till ca 17.000 ton våt massa (Sondén 1910). Det blev emellertid så att 

sliperiet lades ned redan i januari 1917571 för ombyggnad till kraftstation. Den 
producerade elektriska energin skulle överföras till Matfors.572 

4.4.3.3 SULFITFABRIKER 

Samtliga enheter uppfördes i Ljungans mynningsvik. 
Det började år 1897 med att det nybildade Sundsvalls Cellulosa Aktiebolag 

köpte Essviks Aktiebolag för 170.000 kr och lade ned sågverket. På platsen upp
fördes Sundsvallsdistriktets första sulfltcellulosafabrik, som kördes igång den 15 
januari 1900. Tillverkningen uppgick under det första året till 6.000 ton.496 

Åren 1907—1908 monterade man vid Essvik in en mångcylindermaskin för till

496 Sundsvallsbolagens skogar och industrier, 30 augusti 1943. Broschyr (Mo). 
569 Tuna tingslag. Extra förrättningar 1904—1906. Medelp västra domsaga. A I b:4. 
571 Hellzén och Johansson 1957, s 18 och 36. 
572 Lamm 1944, s 461. 

349 



verkning av 3.000 ton papper per år. År 1911 utökades maskinparken vid pap
persbruket med en Yankee-maskin. Därigenom steg tillverkningskapaciteten till 
ca 5.000 ton papper per år. Under perioden 1900—1914 uppgick tillverkningen till 
14.000 ton lättblekande och stark sulfitmassa per år. I samband med en ombygg
nad åren 1913—1914 utökades årskapaciteten till 20.000 ton. Samtidigt nedlades 

driften vid pappersbruket.496 

Svartviks bolag började år 1905 (Lignell 1965, s 791) bygga en liknande fabrik 
nere vid den gamla lastageplatsen vid Ljungans mynning.468 Bolaget hade dessför

innan övervägt etablering på andra håll, bl a uppe vid Ångesjön.580 Anläggningen 
vid Svartvik togs i drift i april 1907. Produktionen beräknades bli 10.000 ton o-
blekt massa per år. Från början användes i huvudsak sågverksavfall som bränsle. 
Ångkraft genererades såväl i kondenserings- som i mottrycksturbiner. Under år 
1908 uppbringades produktionen vid Svartvik till omkring 15.000 ton. Tillverk

ningen angavs omfatta "alla sorters oblekt sulfitmassa med huvudvikten lagd på 

lättblekande".496 

Nyhamns Cellulosa Aktiebolag började år 1907 bygga en sulfitfabrik på den 
plats där Nyhamns sågverk tidigare hade legat.581 När tillverkningen startades un
der det följande året uppgick produktionskapaciteten till 10.000 ton lättblekande 
sulfitcellulosa per år. Erforderlig kraft alstrades i fabrikens ångturbiner.583 

Fabriksenheterna utökades bl a åren 1911 och 1913.496 

Sulfitfabrikerna fick efterhand allt mer karaktär av kemiska fabriker. Åren 
1916—1917 inrättades således en spritfabrik vid Svartvik för utnyttjande av 
sockerinnehållet i sulfltluten. Jästeriet inrättades i det ångpanne- och maskinhus, 
som tidigare tillhört vad man kallat "den södra sågen".496 

Driften låg delvis nere vid Essviks-fabriken åren 1917—1918. Under denna tid 
kördes emellertid pappersbrukets Yankeemaskin. År 1919 körde man igång en 
spritfabrik vid Essvik i vilken tillverkningen skulle uppgå till 1,2 milj 1/år. Driften 
vid denna stoppades emellertid efter en kort tids körning och låg därefter nere un
der hela 1920-talet. Sedermera, sedan behov av sulfitsprit åter fanns på markna
den, byggde man ut kapaciteten till 3,5 milj 1/år.496 

Även vid Nyhamn startades en spritfabrik, som också lades ned år 1920 för att 

därefter stå till år 1929.496 

År 1926 ökades kapaciteten vid Essvik till 37.000 ton per år, samtidigt som 
Svartviksfabriken utbyggdes och moderniserades496 så att produktionen år 1929 

var uppe i 52.000 ton oblekt sulfitmassa.584 

468 Prot LEFB 1906-1909 (Mo, fl). 
496 Sundsvallsbolagens skogar och industrier, 30 augusti 1943. Broschyr (Mo). 
580 Alby Wattenfalls Aktiebolag A.Ö. 1902. Reutervall i Alby till Vattenfallsbolaget i Stockholm 

d 20 nov 1902 (Arkivet i Alby). 
581 Bolaget hade bildats efter det att direktör E A Enhörning och konsul Hippen Åslund den 8 

juni 1907 hade köpt Nyhamn med tillhörande lastageplats i Ljungans mynning av Per Näs (Arpi 
1962, s 240 0-

583 SCA. Maskinskriven beskrivning av koncernens industrier. 1943. 
584 SCA Reklambroschyr 1963, s 3 och 26. 
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Hosten 1929 utgick en förödande depression från Förenta Staterna.585 Dess 
verkningar började göra sig märkbara på allvar i Sverige under år 1930. Man 

noterade bl a sjunkande efterfrågan på snart sagt alla pappers- och pappkvaliteter 

(Sjunnesson 1948, s 40 ff). Konkurrensen tvingade fram tekniska förbättringar, 

avsedda att bringa ned tillverkningskostnaderna och att producera högre kvalite

ter. 

Vid Svartviks sulfitfabrik övergick man efterhand till eldning med stenkol. Såg
verksavfallet utnyttjades numera i produktionen vid Östrands sulfatfabrik. År 
1936 inrättade man en kolgård vid Svartvik, utrustad med en större brokran. Kol
gården skulle ej endast användas för lossning av Svartviks kolbehov. Den var av
sedd att vara en central anläggning jämväl för Essvik, Nyhamn, Ortviken och 
Matfors.496 

I början av år 1937 startade man uppförandet av ett blekeri vid Svartviks sulfit

fabrik. Man började vidta omfattande förändringar i fabriken för tillverkning av 

konstsilkemassa.496 Produktionen ökades samtidigt från 60.000 ton oblekt sulfit
massa år 1936 till 70.000 ton under det följande året.584 

Essvik utbyggdes och moderniserades år 1937 och 1939—1940. Vid Nyhamns 
sulfitfabrik var produktionen år 1938, efter flera utökningar, uppe i 28.000 ton per 
år. Fabriken försörjdes sedan 1928 i allt väsentligt med Q ärr kr aft, dvs med elekt
risk energi. Ångpannehuset var annars utrustat för eldning såväl med träbränsle 

som med stenkol.496 

Spritfabrikationen hade återupptagits vid Nyhamn år 1929. Spriten var nu ak
tuell som motorbränsle, och man begagnade den s k kalkmetoden för att höja 

spritens koncentration. Metoden gav emellertid relativt stora spritförluster, varför 
man år 1939 i stället byggde an ny anläggning för absolutering enligt ett annat 
system. Kapaciteten i denna fabrikation valdes så, att den skulle vara tillräcklig 
för att absolutera all 95-procentig sprit från samtliga Sundsvallsbolagens sulfit
fabriker.496 

4.4.3.4 DESTILLATION S VERK OCH KOLUGNAR 

Även inne i landet förekom nyetableringar på skogsindustrins område. Skogens 

Kol Akteibolag586 hade således omkring 1892 anlagt en kolgård strax uppströms 
Ljungans utflöde ur Holmsjön i Haverö sn. Vid anläggningen drevs ett 20-tal kol
bottnar med virke som flottats dit via Ljungans flottleder. Bolaget köpte dessutom 
upp stora mängder kol vid sina lastningsbryggor (Lindgren 1970, s 48). 

"År 1895 började man ånyo kola barrved i retorten vid Grötingen i Jämtland. 
Dessa retorter, som uppsattes af Aktiebolaget Carbo och därför kallades Car-

496 Sundsvallsbolagens skogar och industrier, 30 augusti 1943. Broschyr (Mo). 
584 SCA Reklambroschyr 1963, s 3 och 26. 
585 Hammarlund 1962, s 89; Bosaeus 1949, s 58 f. 
586 Skogens Kol Aktiebolag hade grundats år 1877 med uppgift att köpa och tillverka kol för 

järnbrukens räkning (Sveriges skogar under 100 år, I, s 233). 
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bougnar — eller efter patentinnehafvaren, Åslinska ugnar, gjordes i början 

mycket små, men har efter hand ökats i storlek", skrev Ekman 1908 (s 262).587 1 

själva verket utfärdades registreringsbevis för Aktiebolaget Carbo först den 21 
mars 1898. Samma år köpte bolaget mark på Orrnäset, en udde mellan Gimån 
och Grötingen. Lagfart erhölls två år senare.1037 Anläggningarna vid Grötingen — 
ett stycke nedströms Revsundssjön — blev under 1900-talets början föremål för 
åtskilliga diskussioner och undersökningar p g a deras förorening av Gimåns vat

ten. 
Anläggningarna brann ned år 1906 men återuppfördes omedelbart. Bolaget 

fick, åtminstone tillfälligt, ekonomiska problem. 
Östavalls Kol Aktiebolag bildades omkring år 1906. Bolaget bedrev såväl 

kolnings- som sågverksrörelse. En kolgård anlades vid Holmsjöns utlopp, Have-

rö sn, i närheten av Skogens Kol Aktiebolags anläggningar. Ytterligare en kolgård 
anlades vid det förstnämnda bolagets såg vid Östavallssillret, nedströms sjön.588 

Nära Östavalls järnvägsstation låg också ett impregneringsverk för stolpar ägt av 

Telegrafverket. Under 1900-talets första årtionden efterflottades årligen kolved, 
slipers och telegrafstolpar till de nyssnämnda småindustrierna kring Östavalls 

järnvägsstation (Mo). 
Tillkomsten av järnvägslinjen Brunflo—Sveg medförde vissa smärre industri-

etableringar även uppe vid sjön Hålen. Bl a anlade Skönviks Trävaruaktiebolag två 
kolugnar vid Åsarna (Strömgren 1939). Ugnarna låg på en udde i sjön inom Väs
teråsens by. Därutanför verkställdes pålningar och lade man ut moringar för 
magasinering av kolved.589 

Östavalls Kol Aktiebolag övertogs år 1917 av Guldsmedshyttans Aktiebolag, 
varefter kolgården snart lades ned.588 Driften vid Skönviks kolugnar blev ej heller 

den långvarig. Verksamheten upphörde i allt väsentligt i april år 1922.590 Spora

disk verksamhet förekom dock ända fram till år 1927 (Strömgren 1939). 

4.4.3.5 SKOGSINDUSTRINS VATTENFÖRORENINGAR 

I detta avsnitt redovisar jag endast samtidens — före 1941 — observationer och 
synpunkter på problemen. Mina slutsatser återfinns i huvudsak i kapitlets av

slutningsavsnitt, där de samlade ingreppen på vattenmiljön diskuteras. 

587 Enligt Ekman (1908, s 262) rymde ugnarna 350—420 m3 ved. 
"Retorten är tillverkad af järnplåt. Omkring retorten gå de från eldstaden kommande förbrännings
produkterna. De ledas sedan genom en kanal i retortens midt ned och upp genom retorten och 
komma sålunda icke i direkt beröring med veden. För tillvaratagandet af destillationsprodukterna fin
nes ett uttag vid retortens botten. Kolningstiden är vanligen 7—9 dygn. Kolen släckas därigenom, 
att eldningen afbrytes och luft får fritt spela genom rökkanalerna. För att påskynda den slutliga av-
kylningen intappas till sist vatten i retorten, sedan denna först svalnat". 

588 Jfr Lindgren 1970, s 49 ff. 
589 Västeråsens byamän till Norrb vattendomstol den 5 juni 1935. Fiskeavgiftsmålet. Pärm II. 

(Mo, fl). 
590 Fiskeavgiftsmålet. Pärm II. Bil 11, s 2 (Mo, fl). 

1037 Dom 1970-06-26 i A 3/70. Grötinge kraftstation. 
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Einar Lönnberg besökte sommaren 1900 fabriken vid Essvik för att undersöka 

vattenföroreningsförhållandena där. Han erhöll därvid uppgift om att man med 

dåvarande tillverkning dagligen tömde ur 250 m3 "så kallade lut" i Ljungans myn
ningsvik. Denna vätska sades innehålla "skadliga ämnen".565 

År 1903 ingav Gimdalens byamän en skrivelse till KB, i vilken man klagade på 
att Gimån förorenades av ett föregående år, av Aktiebolaget Carbo anlagt destil-
lationsverk. "Tjärvatten och träsyra" rann ut i sjön, varigenom "fisket förstördes" 
både i Grötingen och Idsjön. I juni besiktigades vattnen av dåvarande docenten 

Einer Lönnberg för Kungliga Lantbruksstyrelsens räkning. Han konstaterade, att 

vattendraget dagligen tillfördes 100—150 1 tjärvatten, 100—150 1 terpentin samt 

7.000—10.000 1 gul vätska innehållande 4,7 % ättiksyra. Syran påstods i och för 

sig vara skadlig, men produkterna nedsatte dessutom vattnets syrgasinnehåll, och 
detta ansågs vara allvarligare. "Verkningarna häraf blefve ofantliga, helst vinter
tid, då is täckte vattnet, och då sålunda ny syresättning ej kunde äga rum", skrev 
Lönnberg. Det bestämdes att ytterligare utredningar skulle göras. Dessa synes ej 

ha kommit till stånd förrän tre år senare. Företrädarna för Aktiebolaget Carbo 
förklarade då inför fiskeriinstruktören Olsén, att de ej hade för avsikt att vidta 

några åtgärder för att hindra, att föroreningar rann ut i Gimån. "Då det vore obe
stridligt, att affallet från destillationsverken verkade i hög grad skadligt å fiske
vattnet, anhölle Olsén, att bolaget måtte åläggas oskadliggöra affallet genom att 
föra det 800 till 1000 m från sjön inåt land". Därmed kom saken tills vidare att 
bero. 

År 1908 förordnade KB, att två specialister på Carbos bekostnad skulle göra 
en utredning om de skador, som förorsakats i älven av anläggningen. De skulle 

även avge förslag till åtgärder för skadornas avhjälpande. Utredningsmännen an
såg: 

1. att all vid fabriken erhållen träsyra, hållande över 1,5 % ättiksyra, tjärvatt-
net inberäknat, skulle bearbetas på acetat och detta på ett sådant sätt, att minsta 
möjliga mängder avfall erhölls vid denna fabrikation. 

2. att de lösningar, vilka erhölls genom oljans behandling med lut och svavel
syra, skulle behandlas på ovan angivet sätt, innan lösningen släpptes ut i vatten
draget, 

3. att alla brännbara avfallsprodukter, som ej var säljbara, skulle uppbrännas 
på lämpligt sätt. 

4. att sådana åtgärder företogs, att grundvattnet ej kunde förorenas genom 
otätheter i behållare för tjära, oljor, träsyra m. 

KB ålade i ett utslag år 1911 Aktiebolaget Carbo att följa ovannämnda 
åtgärdsförslag. 

Fiskeriintendenten Ågren kunde år 1917 efter en undersökning591 

565 Låda G 1-7 (Mo, fl). 
591 Fiskeavgiftsmålet. Gimån (Mo, fl). 
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"såsom slutresultat av denna uttala, att föroreningarna tack vare de för biproduk
ternas från fabriken tillvaratagande vidtagna åtgärder blivit så obetydlig, att den 
ej längre kunde antagas förorsaka fisket någon skada". 

Samma flskeriintendent skrev år 1934, att kolugnarna vid Grötingen efter upp
förandet i början av 1900-talet under en följd av år hade förorsakat en för fisket 
menlig vattenförorening längs utefter södra stranden och i nedre delen av sjön. 
Föroreningarna hade vid vissa tillfallen framkallat fiskdöd.591 

"Sedan av länsstyrelsen år 1911 föreskrivna reningsåtgärder vidtagits, blevo 
emellertid förhållandena i stort sett tillfredsställande och föroreningen av vattnet 
och bottnen begränsad till ett obetydligt område av sjön närmsat intill fabriken". 

Även kolugnarna uppe vid Åsarna gav upphov till en föroreningsdebatt. Dåva

rande fiskeristipendiaten Gunnar Alm gjorde i augusti 1919 en fiskeribiologisk 
undersökning rörande föroreningssituationen i sjön Hålen. Man ansåg sig på 
grundval därav kunna dra den slutsatsen, att avloppsvattnet från därvarande 
kolugnar, även om det i vissa fall kunde medföra temporär kemisk förorening av 
sjöns vatten närmast anläggningarna ("vid utsläpp av lut eller syra"), dock i det 

stora hela var oskadligt för fisket.591 

I april 1934 tog Västeråsens byamän ut stämning på Skönviks bolag för den 
förlust, som orsakats deras fiske av kolugnarna vid Hålen och av anordningarna 
ute i vattnet. Man krävde att få de sistnämnda bortrensade.592 Fiskeriintendenten 
Ågen skrev med anledning härav, att 

"Beträffande den för fisket skadliga vattenförorening, som förmenats upp
kommen i sjön Hålen och älven nedströms om denna till följd av avloppsvattens 
ditsläppande från Skönviks kolugnar och Åsarnas tjärfabrik, torde här böra upp
lysas, att någon sådan förorening av avsevärd omfattning och betydelse icke kun
nat konstaterats vid därom gjorda undersökningar av sakkunnige". 

Miljöförhållandena vid skogsindustrierna i Ljungans nedre delar väckte tidigt 
fiskeribiologernas intresse. Detta gällde emellertid i första hand endast förhållan

dena omedelbart nedströms anläggningarna i Matfors. Sondén (1910) talade dock 
i sin utredning rörande vattenförorenande industrier bl a om Torpshammars, 
Matfors' och Sörfors' träsliperier. Vid Svartviks och Essviks sulfitfabriker nere i 
älvens mynningsvik "alstrades lösliga biprodukter". Sondén frågade sig hur "fis
ket i älfven eller vid dess mynning lider af att så betydande myckenheter för
oreningar tillföras vattnet". 

Dr Hagman skrev år 1923 att träsliperierna vid Torpshammar, Matfors och 
Sörfors samt pappersbruket vid Matfors hörde till de typer av industrier som an

sågs skada fisket i älvarna. Enligt Hagman hade emellertid endast små fibermäng

der påträffats mellan Torpshammar och Matfors.593 

591 Fiskeavgiftsmålet. Gimån (Mo, fl). 
592 Fiskeavgiftsmålet. Ljungan. Pärm II, Bil 1, s 1 (Mo, fl) 
593 Fiskeavgiftsmålet, aktsid 201 f (Mo, fl). 
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"Däremot har sliperiet vid Matfors uppenbarligen tillfört Ljungan utomordentligt 
stora mängder träfiber. Så befanns Runviken, nedom Matfors praktiskt taget 
uppgrundad av tjocka lager träfiber, varförutom rikliga mängder träfiber kunde 
anträffas långt ute i sjön Marmen. Också utanför pappersmassefabriken i Sörfors 
vid Marmen har träfiber kunnat anträffas på botten". 

Han noterade att dessa fabriker "enligt uppgift redan blivit ålagda att utbetala 

betydande belopp till förmån för fisket".593 

Vid sin undersökning vid Matfors-industrierna iakttog Hagman, att av
loppsvattnet från papperbruket var mjölkvitt. "Färgen torde dock härröra från 
porslinsleran och icke av fibrer". Den senare uppfångades nämligen i "särdeles ef
fektiva sedimenteringstankar". Förhållandena ansågs därför vara avsevärt myc

ket förbättrade i jämförelse "med äldre tider". "Under Sörfors sliperi" låg emeller
tid "tjockt med slipvedsflis, ja, till och med färdig massa, dessutom stycken av 

makuleringen".593 

Fiskeriintendenten Ågren skrev i ett yttrande i juli 1934, att det hade bildats 

stora bankar av sand, bark och fiber vid Ljungans inflöde i Marmen. Fibern här
rörde från anläggningarna i Matfors. För övrigt hade besiktningar verkställts 
rörande cellulosafabrikernas förorening i älvmynningen594 

"dels av undertecknad och dåvarande fiskeristipendiaten Gunnar Alm år 1916, 
dels av fiskeriintendenten Chr. Hessle år 1929. Vid båda undersökningarna 
konstaterades, att visserligen stark fiberförorening förefanns strax utanför 
fabriksavloppen och å vissa sträckor nedströms om dessa längs utmed stränder
na, men att vattendraget i övrigt var alldeles oberört av nämnda förorening samt 
hade hög luftsyrehalt och normalt utvecklad plankton. Med hänsyn till de 
förorenade strandzonernas obetydlighet i förhållande till vattendragets där-
varande bredd, kunde ifrågavarande förorening ej antagas utöva någon hindrande 
eller menlig inverkan på fiskens uppsteg i älven. Att förhållandena fortfarande 
varit och äro likartade med vad ovan relaterats, har undertecknad vid upprepade 
tillfällen och senast sommaren 1933 konstaterat". 

År 1935 drevs en tvist om Matfors' pappersbruks och flottningens inverkan på 
fisket inom Öns skifteslag i sjön Marmen. Fiskeriintendenten Ågren höll syn i maj 
månad. Notvarpen vid Näsbergsudden och "Lillåvarpet" var då, såvitt kunde 

iakttas, fullständigt fria från bark, men starkt förorenade av fiber. Det var länge 

sedan dessa notvarp hade utnyttjats. Förr hade man emellertid fångat lax och sik 

inom dessa vattenområden.594 

I december 1935 avgav Statens fiskeriingenjör ett utlåtande rörande förhållan
dena vid Matfors' pappersbruk och träsliperi baserat på en besiktning utförd i sep
tember. Fiberavgången från pappersbruket hade minskat högst avsevärt sedan 
april månad. Det mesta fiberhaltiga avloppsvattnet från tidningspappersbruket, 
som ej cirkulerade, leddes nu till sliperiet och ersatte där det förutvarande behovet 
av friskvatten. Största delen av slipmassan pumpades direkt till pappersbruket, 

593 Fiskeavgiftsmålet, aktsid 201 f (Mo, fl). 
594 Fiskeavgiftsmålet, Ljungan (Mo, fl). 
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varför avloppsvattenmängden ansågs bli ringa. Överloppsvattnet från sliperiet 

leddes till gamla upptagningsmaskiner, där man tog till vara ca 4 ton fiber per 

dygn. Förorenande ämnen tillfördes dock fortfarande avloppsvattnet från en del 
av pappersbruket, där man tillverkade olikfärgat papper samt från "slagglådorna" 
i tidningspappersmaskinerna. Dessutom kom stickor från grovsorterarna i slipe
riet och avfall från våtbarkningstrummor. Avloppsvattnet från pappersbruket ut
gjorde enligt uppgift 8.000 m3 per dygn. Det höll en flberhalt av 100 mg/1 och av
gav således 800 kg fiber per dygn till vattendraget, vilket motsvarade 240 ton per 
år eller 8 % av hela papperstillverkningen. Ytterligare förbättringar skulle således 
kunna vinnas om detta vatten fick passera avsättningsbassänger. Vid sliperiet bor

de dessutom stickor och dylikt kunna kvarhållas med hjälp av gallerkorgar, ge

nom vilka avloppsvattnet fick passera innan det tillfördes älven. På samma sätt 
skulle en stor del av barkföroreningarna från barktrummorna kunna hindras från 
att komma ut i älven, ansåg fiskeriingenjören.595 

Vid förnyade provfisken i notvarpet vid Näsbergsudden i december 1935 kon
staterades att träfiberavlagringen fortfarande var avsevärd.594 

Efter det att Tuna fiskevårdsförening anmält till länsstyrelsen, att vattnet i 

Ljungan förorenades från fabrikerna i Matfors avfattade Skönviks bolag i februa
ri 1936 en svarsskrift, i vilken man bl a framhöll följande synpunkter:595 

"Sedan fler år tillbaka randbarkas allt vårt sliptimmer i skogen innan detsam
ma framforslas till flottleden. Den bark, som således behäftar detta timmer, när 
det passerar vårt vedrenseri, utgöres endast av den närmast veden befintliga sav-
barken, vilken avskiljes i barktrummorna. Denna bark passerade förut genom 
träsliperiets turbinsump och ut i älven. 

Vintern 1935 anlade vi en särskild ränna för barken, i vilken densamma ledes för
bi sliperiet och utsläppes i en redan befintlig turbinavloppskanal nedanför fallet, 
där barken delvis blir liggande. Den bark, som går ut i älven är en försvinnande 
bråkdel i jämförelse med den bark, som timmerflottningen årligen med sina 
millioner klampar medför. 

Sulfitlut eller för övrigt lut av något slag förekommer icke vid våra fabriker i Mat
fors". 

Vintern 1935 byggdes anordningarna vid de stora tidningspappersmaskinerna 
om, så att därefter inget avloppsvatten därifrån gick ut i älven. "Den lilla yankee-
maskinen" gav dock högst 36 ton fiberavfall per år, vilket följde med "bakvattnet" 
ut i älven. Fiberavfallet från denna maskin bestod till största delen av ett mjöllik-
nande stoft, som svårligen lät sig återvinnas. Det avsattes ej heller på älvbottnen, 
utan ansågs "så småningom upplösa sig i vattnet". Stockorna från sliperiet kvar-
hölls "numera" i gallerkorgar.595 

594 Fiskeavgiftsmålet, Ljungan (Mo, fl). 
595 Ans av LÄF om tillstånd att utriva en nära 3 km lång delningsbom i Ljunga älv omedelbart 

ovan dess inflöde i sjön Marmen mm. Mål A 74/1934. Aktsid 4 (Mo, fl). 
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Förhållandena i Ljungans mynningsvik är överraskande dåligt dokumenterade 

i det av mig genomarbetade skriftliga källmaterialet. Nolby byamän hävdade 
emellertid i april 1936, att Svartviks industrier vid Ljungans mynning orsakade en 

stor del av "uppgrundningen" inom området. Anledningen till detta påstående sa
des vara, att man från fabrikerna släppt ut tonvis med avfall i älven varje dag allt 

sedan fabriksdriften började. Under senare år hade utsläppet fördubblats. Enligt 

vattendomstolens protokoll den 30 april 1936 vitsordade Nolby byamän, att farle
den nedströms Sandslån hade uppgrundats så mycket, att muddring var nödvän

dig. De hade inte något emot att muddermassorna avlastades på ansökt plats. De 
såge emellertid hellre, att de lades upp på land, eftersom massorna innehöll avfall 
från Svartviks sulfitfabrik, som byamännen ansåg vara skadligt för fisk.596 

Bland 1937 års ombyggnader vid Svartvik ingick omläggning och utökning av 

anordningarna för fabrikens vattenförsörjning.496 Enligt ett Norrbygdens vatten

domstols protokoll den 4 september samma år erhölls rätt att avleda 4 m3 vatten 
per sekund från Ljungan och att återföra vattnet via en avsättningsbassäng. Den 
sistnämnda skulle muddras upp, varvid massorna skulle avlastas ute i bukten, 

väster om Klampenborg.597 

Det synes inte vara mycket skrivet om sågverkens förorenande effekt på vat
tendragen under 1900-talets första del. Dr Hagman skrev emellertid år 1923 att 
Ljungan tillfördes en mängd sågspån, hyvelspån, ribbor och annat träavfall från 
sågverken. Bark upplagrades dessutom på bottnarna i sågverkens virkesmagasin. 
I detta sammanhang omnämnde han särskilt sågverken vid Hålen, Rätanssjön, 
Borgsjön, Viskan, Edeforsen och Marmen.593 Vid den sistnämnda sjön låg bl a 

Sörfors och Lucksta sågverk. 

4.4.4 Flottningen 

4.4.4.1 ALLMÄNT 

Arkivmaterialet är ej fullständigt, men ändå så stort, att det är helt omöjligt att re
dovisa alla kända flottningsingrepp i vattendragen inom denna utrednings ram. 

Jag har därför i detta avsnitt tvingats att koncentrera redogörelsen till de viktigas

te allmänna händelserna och till att redogöra för huvuddragen av ingreppen i ta
bellform. Utvecklingen exemplifieras därjämte av detaljbeskrivningar gällande en
staka flottningsdistrikt inom Ljungan och Gimån samt ett fåtal av bivattendragen. 
Jag redovisar således mera ingående bearbetningar av grundmaterialet för 
följande distrikt: 

496 Skogsbolagens skogar och industrier, 30 augusti 1943. Broschyr (Mo). 
593 Fiskeavgiftsmålet, aktsid 201 f (Mo, fl). 
596 Ans av LÄF om tillstånd att i Ljunga älvs utlopp i Svartviksbukten verkställda muddring. 

Mål A 14/1936 (Mo, fl). 
597 Låda G4 1-25 (Mo, fl). 
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Distrikt Omfattning Typ av vattendrag 
eller flottled 

Ljungan 7 Från Rätanssjön till Handsjön Rensningssträcka, typisk 
för övre Ljungan 

Distrikt 21—22 Sorteringsanordningarna Skilje 

Gimån 3 Från Revsundssjön till Nedre Bodsjön Typisk Gimå-sträcka. 
Olika typer av byggnationer 

Gimån 17 Från Nordanedesjön till Ljungan Skarpt forsande. Lång ränna 

Bivattendragen: 
Hortesån 
Harrån 

} Till Ljungan 
Storblockig å 
Sjöfattig å i normal 
skogsmark 

Forsaån 
Angelån—S ännaån än } Till Gimån 

Totalexploaterad bl a av 
kvarnar och verk 
Sjörik skogså 

Jag har valt dessa distrikt för att de var för sig representerar olika flottledsty-
per. Det finns ytterligare två typer av flottleder, nämligen vissa från fjällen av
rinnande bivattendrag samt rena sjöflottningsdistrikt. Eftersom byggnationer och 
övriga ingrepp i dessa typer av vatten varit obetydliga och endast påverkat miljön 
marginellt, har jag funnit det vara mindre motiverat att lämna detaljerade ut
redningar för dessa. 

Distriktsindelning, se figur 78. Flottgodsmängderna under 1800-talets senare 
del redovisas på figur 79. 

4.4.4.2 LAGSTIFTNINGEN 

1865 års vattenrättskommitté hade tillstyrkt oktrojprincipen och enligt kommit
téns förslag skulle innehavare av oktroj helst vara ett för ändamålet bildat bolag 

med ortens skogsägare och trävaruhandlare som delägare. Oktrojtiden måste en

ligt förslaget begränsas till 20 år. Oktroj meddelades av KB för flottleder som 
förklarats vara allmänna. De ålåg oktrojinnehavarna att verkställa den ström
rensning och vidta de övriga anstalter varom KB förordnade samt att ombesörja 
all flottning i vattendraget. Man skulle dessutom svara för all skada, som orsaka
des p g a flottningen (Nordquist 1959, s 442). 

De arbeten som utfördes i flottlederna ända fram tom 1870-talet stöddes i öv
rigt på 1734 års lag och 1811 års kungl brev. Ett i lagen inskrivet ovillkorligt för
bud mot byggande i kungsådra hade i praktiken successivt lättats på. 

Den 1 maj 1881 trädde en kungl förordning om allmän flottled och en kungl 
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flottningsstadga i kraft. Båda hade utfärdats den 30 decçmber 1880 (Nordquist 
1959, s 445 0- Vattenverk skulle, "där hinder i vattnets lopp kan lända till men for 

annan, vara så inrättat, att tillräckligt avlopp för vattnet samt fri upp- och ned
gång för fisken kunna beredas, när sådant är av nöden". Detta innebar, att tidiga
re obligatoriskt föreskrivna öppna bottenluckor i dammar o dyl i fortsättningen 

kunde bytas ut t ex mot en fisktrappa (Wikland 1964, s 13 ff). 
Genom den nya lagstiftningen infördes begreppet allmän flottled. I flottningsför-

ordningen angavs, att det skulle vara allmän flottled även i framtiden i sådana 

vattendrag, där det p g a dittills gällande lag eller särskilda föreskrifter allmänt id
kades flottning eller sådan var tillåten. Länsstyrelsen skulle förordna om inrättan
de av allmän flottled i vattendrag där sådan icke tidigare funnits. Förutsättningar
na härför var, att allmän flottled prövades vara av nöden och skulle kunna med
föra väsentligt gagn för orten eller eljest lända till nytta för det allmänna 
(Nordquist 1959, s 445 f). 

Den nya lagen (som kom att gälla till år 1919) föreskrev, att 

"de som låta flottgods löst framflyta i allmän flottled, vare pliktiga att i gemensam 
flottning deltaga och skola för sådant ändamål utgöra en förening, där deltagar
nas inbördes förhållande bestämmes genom reglemente, som KB efter prövning 
av därtill avgivet förslag fastställer. Innan sådant reglemente blivit fastställt, må 
ny flottled ej upplåtas till allmänt begagnande". 

Enligt en kungörelse av den 2 oktober 1885 blev det tillåtet att framflotta obar
kat granvirke i allmän flottled.598 Barkningstvångets upphörande kom framdeles 
att medföra stridigheter mellan flottnings- och fiskeintresset p g a vattendragens 
ökade förorening med barkrester. 

Den 19 juni 1919 daterades tre lagar — den ena om ändring i vissa delar av vat

tenlagen, den andra om flottning i allmän flottled och den tredje om hur det skulle 

avgöras, varest tidigare tillkommen allmän flottled skulle bibehållas enligt VL. 
Dessa lagar trädde i kraft den 1 januari 1920. Rättigheter och skyldigheter, som 
uppkommit dessförinnan, skulle bedömas efter äldre lag.599 

Med allmän flottled menades en sådan led, där lösflottning fick bedrivas. Den 

allmänna flottningen och flottledens skötsel skulle ombesörjas av en föréning 
bestående av de flottande, d v s av dem som under egna inregistrerade märken an

mält virke till flottning. Medlemskap i föreningen följde direkt av lagens bestäm
melser och krävde sålunda varken ansökan om inträde eller övertagande av an
nans delägarrätt. Varje års flottande bildade så att säga en förening för sig. De 
flottandes beslutanderätt utövades på flottningsstämma, där rösträtten för varje 
flottande var beroende av det förlag han tillsköt för täckandet av föreningens ge
mensamma utgifter. Förvaltningen av föreningens angelägenheter tillkom flott-
ningsstyrelsen. Föreningens utgifter täcktes genom uttaxering på de flottande en
ligt grunder, som skulle bestämmas av länsstyrelsen.600 

598 Kungörelse ang undantag från gällande förbud att i allmän flottled framflotta obarkat virke 
av den 31 december 1919. Sv Fiskeritidskrift nr 4/1922. 

599 Prot hållet i en tvist mellan Dingersjö byamän och LÄF angående skada på fisket. April 1939 
(Låda E4 nr 27, Mo, fl). » 

600 Jfr Wikland 1964. 
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Avlämnades 

längs G iman 

330 000 st/år 

GI MÅN 
J * L  

Avlämnades 

längs Ljungan 

140000 st /år 

JtL 
290 000 st/ år 

LJUNGAN 
1 100 000 st/år 

Utsorterades 

"1 160 000 st/år 

Fig. 79. Flottgodsmängder i Gimån och Ljungan i genomsnitt per år 1869—1899 (Efter 
grundmaterial framtaget av Casselli 1959). 

I den nya flottningslagstiftningen1038 skapades en bestämd skillnad mellan så

dana flottningsutgifter, som avsåg ett visst års flottning, och sådana utgifter som 
kunde vara till väsentlig fördel även för kommande års flottande. Endast själva 
utflottningskostnaderna blev knutna till visst flottningsdistrikt. En utjämning av 
flottledsavgifterna fick härefter liksom tidigare ske på flera års flottande, men — 
under förutsättning att flottledsanläggningar på visst distrikt ansågs bli till gagn 
för flottningen — även på andra flottledsdistrikt. Den utjämning av flottningskost-
nader som blev följden, hade närmast till syfte att nedbringa de lokala flottnings-

kostnaderna i de mera avlägset belägna flottningsdistrikten och i biflottlederna.600 

600 Jfr Wikland 1964. 
1038 Enligt flottningslagen den 19 juni 1919 skall flottningsföreningarnas räkenskaper delas upp 

på följande olika slag av utgifter (Transportutredningen 1961, s 28 f)-
1. Flottledsutgifter — kostnader för flottledens anläggning och förbättring. 
2. Underhållsutgifter — kostnader för att vidmakthålla flottleden och föreningens egendom, såvida 
kostnaderna ej skall hänföras till 4—6 nedan. 
3. Utflottningsutgifter — kostnader för virkes förflyttning i flottleden (arbetskostnader, strandar
rende, bom- och dammavgifter, ersättning för flottningsskada utom i skiljet. 
4. Sorteringsutgifter — kostnader för anordningar i skiljen, för virkets utskiljning, för redskap och 
material samt för skada orsakat vid skiljningsarbetet. 
5. Inventarieutgifter — kostnader för redskap och material för utflottningen. 
6. Förvaltningsutgifter — kostnader för kontor, kontorspersonal, flottningschef, styrelse m fl, samt 
övriga allmänna omkostnader. 
7. Separatutgifter — kostnader av icke gemensam art (utvältning, separatflottning, utskilt virkes 
buntning, flottläggning eller transport m m. 
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År 1919 kom en kungörelse, enligt vilken även annat virke än granvirke fick 

framflottas obarkat i allmän flottled under år 1920. En avgift om 1 öre/m3 skulle 
erläggas, att användas till åtgärder för fiskets bevarande i vattendraget. Lant

bruksstyrelsen hade att till Kungl Maj:t inkomma med förslag till avgiftsmedlens 

användning.601 

I februari 1920 begärde GFF att få utnyttja de uppmjukade barkningsbestäm-

melserna i Gimåns vattensystem inom Jämtlands län. Det begärda tillståndet er
hölls i en vattendomstolens dom den 19 maj 1920 och gällde Gimån från Övre 

Bodsjön tom Revsundssjön, Mjölksjöån, Hunge-och Vålesån, Gölån, Bodsjö-

byån, Forsaån, Sörviksån, Gålesån, Björsjöån, Bensjöån och Orrboån. Domsto

len stödde sitt ställningstagande på 1919 års lag och på det förhållandet, att ägare 
av fiske i vattendragen eller av skog därinvid inte haft något att invända mot bark-

ningens borttagande.194 

Genom ett vattendomstolens utslag den 10 januari 1922 berättigades de flot
tande "att i Ljungan jämfäl framflotta furutimmer obarkat". LÄF hade i sin fram
ställning härom till vattendomstolen förklarat sig villig, att såsom ersättning för 

den skada, som genom barkningsskyldighetens upphävande kunde tillskyndas fis

ket, betala t ex 0,5 öre/m3 flottgods.602 Vattendomstolens tillstånd gällde "under 

lagligen gällande flottningstider" i Ljungans och Gimåns allmänna flottleder med 

undantag för följande vattendrag:194 

Ljungan med bivattendrag uppströms Storsjöns utflöde 
Aloppan ovan Aloppskroken 
Lambricksbäcken ovan Brunntjärnsbäckens inflöde 
Döveisån 
Arån uppströms Stortjärn 
Galån uppströms det ställe där vägen Börtnan—Halåsen skar Halån 
Fiskån ovan Fiskarkroken 
Storfudan uppströms det uppdämda vattnet ovan Stordammen 
Röjan uppströms Sångbäckens inflöde 
Svinkan 
Gimån uppströms Övre Bodsjön 

Den 1 april 1931 kom ett nytt förordnande i samma ärende. I detta hade Lam
bricksbäcken, Döveisån och Galån tagits bort ur förteckningen över undantagna 
vattendrag.603 Det nya beslutet motiverades av att obarkat flottgods normalt 
beräknades kunna flottas ned under en säsong utom i de nyss uppräknade vat

tendragen (Mo). 
Efter mångåriga undersökningar och domstolsförhandlingar bestämde Vatten-

överdomstolen den 25 november 1938, att de flottande i Ljungan från Härjeda

194 Handlingar rörande Indals älv, Ljungans och Gimåns flottleder. Svartviks Aktiebolag (Mo, 
fl); Låda Gimån, regleringar A 2 (Mo, fl). 

601 Kungörelse ang undantag från gällande förbud att framflotta obarkat virke utfärdad den 31 
december 1919. Sv Fiskeritidskrift nr 4/1922. 

602 Fiskeavgiftsmålet, aktsid 3 (Mo, fl). 
603 Fiskeavgiftsmålet II, bil 17 (Mo, fl). 
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lens Storsjö samt i Länsterån, Kärrusjöån, Dysjöån med Vattenån, Fanbyån, Sör-
forsån med Åminnesbäcken, Linbäcken och Böleån årligen skulle utge en fiskeav
gift om 0,8 öre/m3 flottgods. Motsvarande avgift skulle i Fåssjöån, Stensån, Kvarn-

ån i Rätans och Klövsjö socknar samt i Getterån med Stumån vara 0,7 öre/m3. 
När det gällde Gimån bestämdes avgiften efter överenskommelse mellan parterna 

till 0,8 öre/m3 — även för virke som avlämnades till "revsundsindustrierna" och 
till Torpshammar. 

4.4.4.3 UTVECKLINGSFÖRLOPPET I STORT 

Stensprängning och stenfyllning hörde till de årligen återkommande arbetena efter 
det att flottleden byggts ut första gången. Likaså rensade man stengrund, grusörar 
och uddar. Stenfyllning hade till uppgift att minska sådan turbulens, som orsaka
des av ojämnheter i älvbottnen och vid stränder. 

Uppförandet av stenkistor, stenarmar och ledväggar hade till ändamål att för-

tjocka vattenskiktet i forsar genom att hindra att vattnet spred sig över allt för 
stor bredd, till sidogrenar o d. Eftersom byggnadsmaterialet så långt möjligt togs 
ur vattendraget, innebar de nyssnämnda typerna av byggnationer att man spräng
de och rensade i vattenområdet utanför eller mellan stenkistor och liknande 
anordningar. 

I mera lugnflytande avsnitt hindrades virke från att fastna längs stränderna 
med hjälp av flytande bommar, fastade i moringar av olika slag. 

Samma teknik som på Ljungan, utnyttjades längs Gimån. Där tillkom emeller

tid anläggandet av ränndammar tvärs över ån från vilka, ofta långa, vanligen tim
rade trärännor sträckte sig genom eller förbi speciellt svårrensade avsnitt av ån. 
Dammarna var oftast försedda med utskov för ränna till kvarn, såg eller fiske, 
högvattenutskov och bottenluckor. 

4.4.4.3.1 Ljungan 

Genom ett KB-utslag den 8 februari 1873 erhöll LEFB rätt att under 16 år och 
utan inskränkning till viss tid av året, överta all flottning i Ljungan. Bolaget skulle 
emellertid innan flottningsavgift fick uppbäras ha utfört av synemän föreslagna 
skyddsanordningar och regleringsarbeten. Ett reglemente fastställdes.381 

Enligt uppgifter "hvars trovärdighet länsstyrelsen icke har anledning att betvif-
la", utfördes rensningsarbeten i Ljungans flottled för 350.000 kr under perioden 
1871—1875 (Treffenberg 1877). Bl a kanalen genom Kärvstagrundet vid älvens 
inflöde i Stödesjön grävdes under dessa år.61 

I december 1874 godkände LEFB ett anbud lämnat av bruksdisponent Waller-
stedt på Sörfors, varigenom denna antogs som entreprenör vad gällde flottningens 

61 Protokoll LEFB 1868-1875 (Mo, fl). 
381 KB:s utslag den w mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna 

flottled (Mo, fl). 
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handhavande på sträckan Matforsbron—Vifsta. Wallerstedt förfogade över erfor
derliga bogserbåtar och hade givit ett acceptabelt anbud per framflottad klamp.61 

Under den senaste tioårsperioden hade flottgodsmängderna ökat kraftigt i hela 
älven, och de var nu uppe i 2 milj bitar per år. Åren 1871—1875 kom 36 % av den 

totala virkesmängden på älven från Jämtlands län. Då har ändå ej inräknats de vir
kesmängder som tagits upp vid Revsundssjön (Cornell 1971, s 195). Antalet flott-

ledstrafikanter var åren 1974—1875 så många som 14 på älvens översta och nyli

gen upptagna distrikt, Härejdalens Storsjö. Dessa båda år flottades därifrån 5.027 
bjälkar och 117.987 timmer, respektive 1.855 bjälkar och 82.967 timmer. 

Herrar L Fahlander i Järvsö och Jon Strid i Ljusdal tog genom ett kontrakt 
upprättat i maj 1876 på sig, att mot överenskommen ersättning svara för säsong
ens flottning i Ljungan från älvens utflöde ur Holmsjön i Haverö sn till Torps håll

bom.471 Flottningen gick mycket illa den säsongen, och nära 740.000 bitar måste 

kvarläggas i älven främst beroende på att flottningen enligt LEFB hade misskötts 

inom distrikten 12—15. 

Vid 1878 års flottning blev så mycket som 750.000 bitar liggande kvar i Ljung
ans flottleder. Av detta virke låg 490.000 st i Marmen och resten uppströms 
därom tom distrikt 7. Vid säsongens slut hade trots allt 1.728.689 klampar ut
sorterats vid Kvitsle.379 Det var vid denna tid normalt att virke från älvens övre 
delar fick tvåårig flottningstid. 

P g a "de särdeles tryckande konjunkturerna på trävarumarknaden" trodde 
flottningschefen att flottgodsmängden skulle komma att minska kraftigt främst i 

älvens övre delar. Han föreslog därför i sin "relation över flottningen" för år 1878, 

att inga reparationer eller förbättringar skulle utföras i flottleden under följande 

år.379 

Fram till år 1878 sades Dickson & Comp ha lagt ned mellan 300.000 och 
400.000 rdr rmt på flottlederna inom Haverö sn, vilket var nära hundra gånger så 
mycket som riksdagen anslagit för ändamålet 26 år tidigare. (Uppgiften är något 
svårtolkad, eftersom myntenheten efter 1873 års myntreform var kronor). 

Vid ett direktionssammanträde i augusti 1879 konstaterade LEFB, att det ännu 

saknades byggnationer i Ljungan, kostnadsberäknade till 41.630 kr, innan man 

uppfyllde bestämmelserna i KB:s resolutioner år 1873 och år 1877. Dessa arbeten 

skulle egentligen vara utförda senast år 1879. Med hänsyn till de skador årets 
vårflod orsakat i flottleden, förlängdes byggnadstiden för flottningsanordningarna 
i Ljungan av KB till den 31 december 1880.379 

Bogseringen på Marmen var bortsatt på ackord till Sörfors bruksägare till 
1880, då LEFB köpte den båt, som dittills använts för bogseringen. Den 27 okto
ber 1881 brast en magasinsbom i sjön, varvid hela Sörforsviken fylldes med virke. 
Sörfors bruk, som var beroende av sin båttrafik, avstängdes. 220.000 klampar 

måste läggas kvar att frysa in. I älven lämnades ytterligare 60.000 bitar längre 

61 Protokoll LEFB 1868-1975 (Mo, fl). 
379 Prot LEFB 1878-1880 (Mo, fl). 
471 Låda G3 2-(MO, fl). 
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uppströms åt. Sorteringen avbröts vid Kvitsle två dagar senare, och då hade drygt 
2,1 milj klampar utsorterats under säsongen. 

Genom ett utslag den 22 april 1882 förklarades Ljungan vara allmän flottled 
från Storsjön i Härjedalen till utloppet i Bottniska Viken. Dessförinnan hade man 
avsynat föreskrivna byggnationer. En skyddsbyggnad i Viiforsen fattades, och 
denna måste uppföras inom viss föreskriven tid (Casselli 1959). 

Den 4 juni 1884 åtog sig flottningschefen Cornell att svara för flottningen i 
Ljungan inom distriken 1—22 i fem år mot fastställda avgifter i öre per framflottad 

klamp. Avgifterna skulle delvis vara beroende av flottgodsmängdens storlek un

der respektive år.208 

Under 1800-talets sista decennier ritades ett flertal kartor över djupförhållan
den i älven. Som exempel på denna typ av arbeten återger jag en år 1885 upp
rättad karta över vattenområdena närmast uppströms Johannisberg i Torps sn. 
Karten — figur 80 — har speciellt intresse, eftersom området dämdes in i ett kraft

verksmagasin redan tidigare under 1900-talet. 
År 1893 exproprierades erforderlig mark för Hångsta kanal och för flottnings-

rännan inom Hångsta by.604 

Årligen utfördes förbättringar inom snart sagt vart och ett av älvens 22 flott-
ningsdistrikt. Se bilaga 13. Under sommaren 1891 utfördes speciellt omfattande 
rensningsarbeten främst inom distrikten 1 och 2 (exempel, se figure 81), och vid 
Ångerännan. Ett förslag till förbättring av flottleden i dess helhet utarbetades. An
ledningen härtill var, att man räknade med att det skulle komma fram mycket vir
ke på de översta distrikten nästa säsong.605 

I 1890-talets åtgärdsförslag för byggnationer i Ljungans flottleder kan man 

märka en förändring i principerna för åtgärdernas utförande. För det första öka
des insatserna för rensning och sprängning i flottleden på ett påtagligt sätt för att 
medge flottning på lägre vattenföring, se tabell 45. För det andra började man 
byta ut äldre, skadade stenkistor mot vad man kallade stenarmar. Flottlederna 
förbättrades således efter hand, naturligtvis på bekostnad av den naturliga ström

miljön. 
I skrivelse till KB i båda länen i juni 1897 anmälde LEFB, att det nu snart hade 

gått 16 år sedan 1873 års utslag rörande flottningen i Ljungan hade givits. Detta 

innebar, att den av Kungl Maj:t fastställda oktrojtiden skulle gå tillända i och med 
1897 års utgång. Flottlederna inom Västernorrlands län sades ha dragit följande 

anläggningskostnader :606 

208 Låda G 1-7 (mo, fl). 
604 Samlingskartong nr 3. LÄF. Flottningschefexpeditionens handlingar (Mo, fl). 
605 Rapporter, flottningskontrakt, styrelseberättelser, priskuranter mm 1892 (Mo, fl). 
606 KB:s utslag i mars 1906 ang allmän flottning i Ljungan samt LEFB:s styrelseberättelser åren 

1882-1919 (Mo, fl). 

Fig. 80. Karta över kungsådran vid Johannisbergs och Ö byar. Djup i fot (Efter karta för
varad på Mo, fl). 

366 



400 800 fot 

Längdskal« 

367 



bQ 

y /» i'Ì H /I trn 

«/JJA OAki^wvuij /# 
•Ì4I^aa4 (t-{/ "3 ^ 

f « <Sft <s* *' •" 4 /* "** •' 
, * <• /»Ss* n < 

//+s,<, /( <f ,s/:, 
>„ Jß£?o 

j 

/  /  < 4 * t f i M  J #  "  ̂ - «  *  <  * <  :  «  «  ' *  '  "  *  '  " * *  
(•/a- dt-z/.y- <4-t*-* •' 
// «î£ t?t<4 K ittit > ' ' * ' 
f1 ? .m A ? ,• •</ /* t {-< ' (t * i *'/< < 

,,« <:*> y<' < 

y fête 

• :M< 

/ / : .  

1st «jVàa C 

368 



Flottled Längd, km Kostnad, kr 

Ljungan 164 750.000 
Gimån 36 164.000 
Bivattendragen 410 986.000 

Summa 1.900.000 

Till detta skulle läggas att Ljungan hade rensats inom Jämtlands län på en 
sträcka av 141 km för 250.000 kr och att 134 km flottled hade anlagts i Gimån i 

samma län for 246.000 kr.607 

Efter överväganden kom länsstyrelserna samma år till det resultatet, att den ti

digare fastställda regleringen av Ljungans flottled ej i alla avseenden överensstäm
de med anvisningarna i den nya flottningsstadgan eller med förordningen om all
män flottled den 30 december 1880. Man fann det därför vara nödvändigt, att låta 

verkställa ny regleringssyn.606 

Tab. 45. Utförda sprängnings- och rensningsarbeten i Ljungans flottled åren 1885-1894 och 
förslag avsett att utföras under det närmast följande året. (Mo.fl) 

Flottningsdistrikt Åren 1885-1894 sammanlagt, Förslag för år 1895, 
kronor kronor 

1 
la 1.650 

-

2 1.145 100 
3 - -

4 - -

5 2.511 1.400 
6 563 2.050 
7 2.228 1.600 
8 1.484 400 
9 2.183 -

10 1.490 975 
11 2.159 -

12 6.493 3.500 
13 2.253 500 
14 1.046 3.800 
15 - 50 
16 - -

17 531 300 
18 - -

19 X 500 
20 - 1.500 

x Sprängningskostnaderna anges som betydande, men inget belopp finns redovisat. 

606 KB :s utslag i mars 1906 ang allmän flottning i Ljungan samt LEFB:s styrelseberättelser åren 
1882-1919 (Mo, fl). 

607 Dessa siffror understiger avsevärt de som redovisades av KB år 1877. 

Fig. 81. 1892 års rensningsförslag för strömsträckan mellan Otterhammaren och Älge
dan, på sträckan mellan Storsjön och Övre Grucken (Mo, fl). 
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År 1898 forordnades dåvarande kaptenen Theodor Helleberg att förrätta den

na syn fr o m Storsjön till älvens utflöde i Bottniska viken. Helleberg verkställde 
förrättningen under september och oktober samma år.381 

Flottningschefen Odelmark608 hade dessförinnan gjort vissa kalkyler rörande 

Hångsta kanal. Rännans kapacitet uppgick till i medeltal 25.000 klampar per 

dygn. Eftersom 1.150.000 klampar skulle behöva passera, erfordrades således 
minst sju veckors flottningstid. Detta innebar, att man ej kunde utnyttja vårfloden 
under hela flottningstiden. Det gällde emellertid att komma ned med slutändan till 
Gimåns inflöde på så hög vattenföring som möjligt.381 

Odelmarks siffror sades visa, att det ur rent ekonomisk synpunkt ej ställde sig 
ofördelaktigare att flotta i älven än att använda kanalen. De för flottning erforder
liga rensningskostnaderna i Hångstaforsarna beräknades nämligen komma att 

uppgå till 40.000 kr, och den årliga amorteringen härpå till 3.700 kr.381 

Kaptenen Helleberg daterade sitt utlåtande rörande flottningen i Ljungan den 
15 maj 1899.1 detta lämnade han bl a en beskrivning över hur flottningen gick till 
vid denna tid, varur följande är hämtat:381 

Det var viktigt, att man kunde börja flotta omedelbart efter islossningen i äl
vens övre delar för att man skulle hinna få ned virket medan vårfloden ännu varade. 
En jämförelsevis stor arbetsstyrka hölls därför i beredskap uppe vid Storsjön un
der den aktuella tiden, för att ingen dag skulle förloras, när man väl kunde starta 

arbetena. Det hade också visat sig vara nödvändigt, att så mycket som möjligt 

låta virket flyta fram mellan bommar. Hitintills hade flottningsbolaget tagit emot 
leverantörernas virke uppströms ifrån vid Storsjöns utlopp. 

Älvens översta hållbom låg i Övre Grucken. Därifrån forslades virket med spel
pråmar över sjön i ringbommar innehållande ca 20.000 bitar. Virket gick löst mel
lan Övre och Nedre Grucken till hållbommen i den nedre sjön, där förfarandet 
med spelpråmar upprepades, dock vanligen med endast hälften så stora flottar. 
Förfarandet med växlande lösflottning och spelning av ringbommar återkom se

dan på strömsträckor och sjöar ned till Älderns hållbom. Ur denna sjö tappades 
virket i ringbommar om 5.000 bitar, vilka släpptes löst utför älven ned till Lill-

Nästeln. Ringbommarna spelades sedan till nedre ändan av Stor-Nästeln, varifrån 
virket släpptes löst till Rätanssjöns hållbom. Det spelades över Rätanssjön till 
sjöutloppet. Strömsträckan mellan Rätanssjön och Handsjön klarades numera 
med hjälp av 11 man. För "åtskilliga år sedan" hade man måste ha 70—80 flottare 
på den sträckan. 

Från Handsjön fördes virket omväxlande löst och med hjälp av spelflottar ned 
till Holmsjön. Över Holmsjön drogs det endera med spelflottar eller med hjälp av 
ångbåt. Sjön Åldern användes som reservmagasin "för reglering av flottningen å 

381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott
led (Mo, fl). 

608 Vid ett direktionssammanträde den 6 november 1895 hade LEFB antagit G Odelmark som 
flottningschef på Ljungan. Förre chefen Cornell skulle som konsult biträda under ett år (Prot 
LEFB 1894-1897, Mo, fl). 
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Tab. 46. Ändrad distriktsindelning i Ljunga älvs allmänna flottled.381 

Distrikt Enligt 1873 års regleringsförslag Enligt 1899 års förslag 

la Storsjön 

1 Från Storsjön till Ljunghålet Från utloppet ur Storsjön till Övre Grucken 

2 Från Ljunghålet till Flåsjön Fr o m Övre Grucken till Flängåns inflöde 

3 Från Flåsjön till Fotingen Från Flängåns inflöde till sjön Fot ingen 

4 Från Fotingen tom Skålsjön Fr o m Fotingen till Skålsjön 

5 Från Skålsjön till Åsansbron Fr o m Skålsjön till Hålen 

6 Från Åsansbron tom Rätanssjön Fr o m Hålen till Kvarnåns inflöde 

7 Till Handsjön Från Kvamåns inflöde till Handsjön 

8 Till Mellansjön Fr o m Handsjön till Mellansjön 

9 Till Haverströmmen Fr o m Mellansjön till Haverströmmen 

10 Till Holmsjön Fr o m Haverströmmen till Holmsjön 

11 Till Östvall Holm sjön 

12 Till Ovansjö hållbom Från utloppet ur Holmsjön till Ovansjö håll
bom 

13 Till Borgsjön Fr o m Ovansjö hållbom till Borgsjön 

14 Till Granåns mynning Fr o m Borgsjön till Granåns inflöde 

15 Torp sjön Från Granåns inflöde till Torpsjön 

16 Till G im åns mynne Fr o m Torpsjön till Gimåns inflöde 

17 Till Stödesjön Från Gimåns inflöde till Stödesjön 

18 Till Hemgraven Stödesjön 

19 Till Vattjomsbommen Från utloppet ur Stödesjön tom Vatt
jomsbommen 

20 Till Kvitsle bärgningsställe Från Vattjomsbommen till Mjösunds-
strömmen 

21 Kvistle bärgningsställe Kvitsle sorteringsplats från Mjösunds-
strömmen till Haraberget 

22 Från Haraberget till utloppet i havet 

nedre delen av älven", vilket var av speciell betydelse for flottningen genom 
Hångstarännan. Även över Stödesjön användes alternativt ångbåt eller spelflottar 
för dragning av ringbommar. 

Marmen användes som älvens huvudmagasin. Därifrån släpptes virke i sådan 
takt, att sorteringen vid Kvitsle kunde drivas oavbrutet under hela den isfria delen 
av året. För detta ändamål var Öns, Allsta och Vifsta reservoarer inrättade i Mar
men. På älvsträckan nedströms sjön låg Vestbo reservoar. Dessutom fanns ett par 
mindre virkesmagasin strax uppströms skiljet. Vid Kvitsle fanns sorteringar vid 

381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljuga älvs allmänna flott
led (Mo, fl). 
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vardera landet. Där utskildes virket efter olika märken, flottlades och bogserades 

ned till älvmynningen, där man bildade "storflottar" av detsamma. 

Sammanlagt skulle virket i Ljungan passera 26 större och mindre sjöar. 116 av 
dessa måste flottgodset hopsamlas för att fraktas över i ringbommar. 

I Hellebergs regleringsförslag finns mycket omfattande beskrivningar av befint

liga och föreslagna flottledsanordningar i vattendraget. Det väsentliga ur dessa 
har samlats i tabellerna 46—48. Dessutom bör emellertid följande uppgifter läm

nas: 

Schaktningar hade utförts i sundet mellan Fotingen och Lännässjön. Dessa ar
beten skulle nu utökas. Muddringar skulle verkställas på ett grund mitt i flottleden 

vid Hålens utlopp. Vid inflödet i Lill-Nästeln hade en udde avschaktats. 
Man föreslog, att ett år 1888 framställt yrkande om att en kanal skulle rensas 

upp vid älvens inflöde i Handsjön skulle komma till utförande — se figur 82. 
Kanalen skulle enligt förslaget bli 250 m lång, 15 m bred och 1 m djup. 

Nedströms Johannisbergsbron skulle bottenrensning göras på ett grund i älven. 
En utskjutande stenudde skulle avschaktas till 1 m djup mot en högvattenfåra vid 

höger strand. Dessa sistnämnda arbeten beräknades kosta 2.500 kr. 

I stället för en vid 1868—1869 års regleringssyn föreslagen kista i Hemgravs-

forsen hade man utfört sprängningar i forsen i sådan omfattning, att kistan ej 
längre behövdes. 

Helleberg och hans medhjälpare föreslog, att en flottningsförening skulle bil
das. För denna borde ett reglemente fastställas i överensstämmelse med § 10 i 
flottningsstadgan. Synemännen föreslog vidare, att de flottande skulle få två år på 
sig, efter det att regleringsutslaget vunnit laga kraft, att bygga föreslagna skydds
byggnader i vattendraget, se tabell 51. Regleringsbyggnaderna skulle vara klara 

inom fem år från samma tidpunkt. 
Av tabell 48 framgår, att stenkistor, stenarmar och dylika anordningar byggda 

för att öka vattnet skikttjocklek hörde till de vanligast förekommande byggnatio
nerna i Ljungans huvudflottled. Stensprängningar och rensningar utfördes årligen 
för att medge flottning på allt lägre vattenföringar under en efterhand förlängd 
flottningssäsong. 

Tillkomsten av massafabriker i älvens nedre delar innebar en ökad förbrukning 

av klenare virkessortiment. Massaveden höll emellertid ännu i början av 1900-
talet så grova dimensioner som 4—5 kubikfot per klamp. År 1900 begärde ett an
tal av de mindre betydande flottledstrafikanterna nedsatta flottningsavgifter för 
vissa särskilt angivna partier "småtimmer" med toppdiameter på endast 3—6 
tum.461 Den följande ökningen av antalet klampar framgår ej klart av flottgodsre-
dovisningen, eftersom virkesenheten under 1900-talets första del var "enkeltim
mer", som höll 31 fots längd och var 8—11 engelska tum grovt i toppändan. En 
kolvedsbit, högst 11 fot lång, räknades som 0,15 enkeltimmer.381 

381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna 
flottled (Mo, fl). 

461 Prot LEFB 1898-1901 (Mo, fl). 
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Fig. 82. Ljungans inflöde i Handsjön år 1899 (Mo, fl). 

Man arbetade på att förbättra flottleden i Ljungans översta delar. Av tabell 49 
framgår klart, hur man fr o m år 1892 flyttat upp den översta gränsen för investe
ringarna i flottleden från distrikt 5 till distrikt 1. 
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Tiden for LEFB:s flottningsoktroj förnyades i februari 1901 (Casselli 1959). 
Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län avgav den 2 mars 1906 

det sedan flera år väntade utslaget "i fråga om ordnande i överensstämmelse med 

Kungl förordningen den 30 december 1880 av flottningen i Ljunga älvs allmänna 

flottled". LEFB ålades därigenom att låta anlägga av synemännen föreslagna nya 
byggnader och övriga anordningar i Ljungans flottled, samt att underhålla dessa 
liksom de redan befintliga. Skyddsbyggnaderna skulle vara fullbordade och till av
syning anmälda inom två år, medan man för regleringsbyggnaderna fick fem år 
på sig, efter det att frågan om flottledens förnyade reglering hade blivit avgjord ge

nom laga kraftägande utslag.381 Bland åtgärderna märks särskilt åläggandet för 
de flottande, att låta utföra rensning såväl i nedre som i övre Hångstaforsen och 

att låta flottleden framgå i dessa forsar i stället för, såsom förut, i flottningsränna. 

Rensning skulle dock ej få företas på forsnacken. Vattenståndet i seiet uppströms 

därom fick nämligen ej påverkas. 

LEFB begärde i maj 1907 att KB i båda länen skulle föranstalta om avsyning i 

enlighet med 1906 års regleringsutslag. Den av KB förordnade besiktningsman
nen redovisade dock sitt avsyningsinstrument först år 1921.463 

Flottledstrafikanterna på både Ljungan och Gimån begärde år 1908 att man 
skulle få flotta obarkat furutimmer i vattensystemets alla flottleder (Mo). 

Det hörde till vanligheterna att smärre virkeskvantiteter kvarlades i några 

bivattendrag varje år p g a vattenbrist. Dessutom blev ofta avsevärda virkes-

mängder infrusna i huvudälven. År 1909 gick flottningen ovanligt illa. Man 
tvingades då att gå ifrån 4.000 bitar i Arån och 3.000 bitar i Nältsjöån. Nältsjö-
dammen hade raserats av vårfloden, varför 60.000 bitar från Nältsjöån dessutom 
blev liggande i Nästelsjön efter att ha flottats ur ån i september. I Stödesjön blev 
man tvungen att lämna 500.000 bitar och så mycket som 1.130.000 bitar i sjön 

Marmen. Den misslyckade flottningen kan endast till obetydlig del förklaras av 
den storstrejk, som proklamerats den 4 augusti. Arbetarna nekade därvid att fort
sätta arbetet vid Åldern, varför slutrensningsarbetet tillfälligt stoppades. Ned
ströms Alby fortsatte flottningsarbetena emellertid i stort sett friktionsfritt (Mo). 

Ljungans flottled förbättrades efter hand. Varje år justerades några flottnings-
svårigheter bort, samtidigt som större problem krävde rationaliseringar. Flott-
ningschefen rapporterade i oktober 1910, att det förekommit betydande svårighe
ter vid årets flottning. Problemen gällde nu främst Hemgravs- och Skallbölefor-
sarna, där man fått fram virke "endast genom fortgående sprängningsarbeten och 
övriga extra åtgärder". Slutresultatet hade blivit, att man även detta år tvingats 

lägga kvar extremt stora virkeskvantiter — 3.200 bitar inom distrikten 1—8 och 
1.040.000 bitar inom distrikten 17—12.284 

I september 1910 tillsattes en kommitté för värdering av LEFB:s egendom i 

284 Samlingskartong nr 2. Från 17—47. LÄF. Flottningschefexpeditionens handlingar (Mo, fl). 
381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott

led (Mo, fl). 
463 KB:s utslag den 31 dec 1924 ang Ljungans flottled (Mo, fl). 
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Tab. 49. "Ursprungliga värdet" av utförda strömbyggnader i Ljungan 1887-1904.465 

Flottnings- Å r o c h 
distrikt 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 

1 4.861 5.889 446 192 
2 810 1.518 325 
3 79 80 
4 
5 517 270 225 970 751 
6 3.686 172 34 55 156 
7 552 78 71 225 467 1.118 
8 93 1.249 124 1.391 96 
9 2.313 53 

10 3.528 145 839 2.359 
11 1.857 417 870 330 
12 280 886 890 1.927 216 
13 788 160 469 2.790 
14 640 7.753 482 15.700 555 
15 12 
16 
17 330 17 201 3.632 
18 
19 
20 
21 55.778 15.000 

Summa 68.051 2.992 3.399 9.004 812 10.222 24.868 23.579 4.771 

och för överlåtelse på en ny organisationsform, och den 29 maj 1911 ombildades 
Ljunga Elfs Flottnings Bolag (LEFB) till Ljunga älvs flottningsförening (Casselli 
1959), i fortsättningen i denna skrift betecknad med förkortningen "LÄF". 

I maj 1912 träffades en överenskommelse mellan LÄF och Fosfatbolaget, en
ligt vilken man skulle flotta virke i den naturliga älvfåran förbi Ljungaverk vid vat-
tenföringar ned till 100 m3/s, varav 45 m3/s skulle avledas genom kraftverket. LÄF 

skulle bekosta och underhålla flottningsanordningarna i älvfåran. Vid lägre vat-

tenföring skulle flottning bedrivas i en plåtränna, som man avsåg att bygga ända 
ned till Granåns mynning. Även denna skulle byggas av LÄF men med ett bidrag 
från Fosfatbolaget om 120.000 kr.609 

De nya Hångstarännan avsynades i maj 1914 (Mo). Enligt Näslund (1915, PL 
32 B), sefigur 83, var 

"nu en rännbyggnad utförd från Hångsta kanals gamla intag med ny damm, till 
vilken är apterad en höj- och sänkbar plåtränna för vattenintaget, plankränna 
samt därefter en 2.931 m lång plåtränna, som i en 85 m. lång träränna mynnar ut i 

465 Prot LEFB 1902-1905 (Mo, fl). 
609 Dombok hållen vid Torps tingslag den 16 juli 1912 (KN, Lj). 
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k r o n o r  
1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 

2.821 
501 4.151 1.601 

2.277 2.069 1.566 917 489 
549 3.448 414 
783 2.373 824 1.029 1.138 

1.130 150 901 1.411 361 4.147 
5.235 616 1.240 1.124 407 1.793 513 

163 1.121 4.263 317 3.895 
81 

103 236 200 

934 300 413 2.947 2.942 2.116 
451 119 648 1.982 237 

300 957 2.254 5.081 1.185 
1.750 900 260 185 
1.843 2.750 
2.523 4.966 2.714 355 607 

713 
4.338 3.897 1.099 
2.074 427 478 1.933 
7.383 16.388 4.000 3.873 

300 451 6.586 8.773 32.026 40.054 16.093 15.582 24.810 

yttersta ändan av avloppskanalen från Ljungaverks kraftstation. Hela längden 
från intaget till rännans utlopp är 3.3381 m. 

Rännan har en höjdskillnad mellan intag och utlopp av 39 m., en maximilutning 
av 1:38, minimilutning av 1:350 och minimiradie för kurva av 75 m. Rännan 
kräver en vattenmägnd av 2,6 sm3 och har en flottningskapacitet av c:a 4.000 
klampar i timmen". 

Enligt de flottande kostade rännan 186.244 kr (Mo). Den godkändes av KB 
den 16 november 1916 och uppläts samtidigt till allmänt begagnande.463 

Stora virkesmängder separatflottades vid denna tid i Ljungan för åtskilliga tra

fikanters räkning. Under säsongen 1916 uppgick mängden separatflottat virke 
inom de olika distrikten till följande kvantiteter (Mo): 

463 KB:S utslag den 31 dec 1924 ang Ljungans flottled (Mo, fl). 
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Distrikt Antal klampar 

4 409 
5 2.306 
6 2.306 
7 2.306 
8 23.598 
9 265.858 

10 267.713 
11 281.227 
13 7.251 
14 50.029 
15 36.548 
16 36.548 

Denna flottning drevs efter den ordinarie flottningssäsongens slut. Det rörde sig 

i huvudsak om specialsortiment som t ex kolved och telegrafstolpar, vilka skulle 

forslas till industrianläggningarna vid Östavall. Det förekom att man även flottade 

björkved. 
På begäran av Skönviks bolag och Åsarnas sågförening gav KB den 16 april 

1917 tillstånd att anlägga ett skilje i sjön Hålen.610 Under året utfördes an
läggningsarbeten i detta skilje för totalt 71.273 kr. När sorteringen användes för
sta gången samma år utgallrades följande virkesmängder:611 

Mottagare Antal 
timmer kolved 

Skönviks Aktiebolag 70.005 85.498 
Wifstavarfs Aktiebolag 14.172 
Fagerviks Träkols Aktiebolag 2.238 
Åsarnas Sågverksförening 22.247 
Tunadals Aktiebolag 2.249 

Skiljestället i Hålen (figur 84) tillbyggdes år 1918, under vilket år totalt 

494.000 stockar utsorterades fördelade på tre virkesslag och två märken.610 An
läggningarna användes under några år förutom för sågverkens i traktens behov 
och för Skön viks kolugnar även för utgallring av virke, som per järnväg skulle 
fraktas söderut från Åsarnas järnvägsstation (Casselli 1959). Skiljet förlorade sin 
funktion sedan såväl kolugnarna som sågverken lagts ned. Ännu år 1927 utsorte
rade man över 100.000 bitar i sjön, men säsongen därefter — sista året — uppgick 

kvantiteten ej till mer än 1.820 bitar. 
Flottningssäsongen 1918 gjorde man försök att buntflotta smäckert virke i 

kortlängder. Av 56 buntar levererade på distrikt 9 nådde endast åtta stycken Kvit-
sle. Banden hade gått sönder i strömmarna. Buntarna besvärade f ö ej flottningen 
mer än grovt virke, eftersom de surrats ihop till dimensionerna 16—17 tum i dia

meter. 

610 Låda A, l-(Mo, fl). 
611 Relation över flottningen i Ljungan år 1917 (Mo, fl). 
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Fig. 84. Sorteringsanläggningarna i Hålen (Utdrag ur Kuylenstiernas karta 1920, Mo, fl). 

Fr o m 1918 började man åter, efter några års uppehåll, flotta från Härjedalens 

Storsjö, se tabell 50. Denna flottning krävde nya åtgärder. 
Åren 1919 och 1920 redovisades "förslag till Dammanläggning över Ljungan 
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vid Sölfbackshån nedom Härjedalens Storsjö".610 De flottande ville utnyttja möj

ligheterna att med hjälp av en damm för Storsjön reglera högvattenavrinningen.612 

Inget av förslagen kom emellertid till utförande. 
Genom en resolution den 29 april 1922 fastställde KB i båda länen ett regle

mente för LÄF, enligt vilket föreningens verksamhet skulle omfatta Ljunga älv 
samt de i älven infallande biåar, utom Gimån, som genom laga kraftvunna utslag 

utgjorde eller framdeles kunde komma att utgöra distrikt av huvudälven.284 1 maj 

1924 fastställdes en mindre ändring i reglementet. Den 31 december 1924 "aktade 
KB" med stöd av 8 § 1 momentet flottningsstadgan av år 1880 och övergångsbe
stämmelserna till lagen den 19 juni 1919 om ändring i vissa delar av vattenlagen 

skäligt att godkänna de i flottleden utförda arbetena och förklara Ljunga älvs all

männa flottled upplåten till allmänt begagnande.463 

I ett gemensamt utslag den 3 december 1930 meddelade KB i båda länen nya 

grunder för fördelning av flottnings- och sorteringskostnaderna i Ljungans flottle
der. Alla med flottningen förenade kostnader påfördes i fortsättningen trafikanter
na med 30 % efter vars och ens flottgodsantal och med 70 % efter en vars flott-

godskubikmassa. Alla med sorteringen förenade kostnader skulle fördelas med 

40 % efter antalet klampar och med 60 % efter volymen. 
Ett av resultaten av dessa bestämmelser kan studeras i bilaga 14. T o m år 

1922 redovisas flottgodskvantiteten i "enkeltimmer", på vilken enhet det kunde gå 
sju massavedsklampar. Åren 1923—1930 talas i flottningsredovisningen om att 
kostnaderna fördelats på "reducerat timmer enl. reduceringsgrund för flottning". 
När man nu from år 1931 började ange flottningskostnaderna efter verkligt 

stycketal sänktes å-priserna naturligtvis drastiskt. Detta är emellertid inte hela 

sanningen. Den fortlöpande rationaliseringen, främst av sorteringsverksamheten, 

och flottledernas successiva förbättrande medförde dessutom en verklig vinst, 
som bl a gav utslag i flottningstidernas längd. Slutrensningen nåddes således un

der 1930-talet Ljungans nedre delar i genomsnitt ca sex veckor tidigare än under 
1900-talets två första decennier och detta trots att virkesmängden under samma 
tid nära nog fördubblats i kubikfot räknat — se tabell 51 — och således mång
dubblades när det gällde stycketalet. Förklaringen till den förkortade flottningsti-
den var till väsentliga delar att söka i åtgärder vidtagna inom Gimåns vattensys

tem. Slutrensningen i Gimån hade tidigare försenat flottningen i Ljungan. När nu 
åns virke var nere ca sex veckor tidigare än under seklets första årtionden kunde 
vinsten direkt inhöstas i form av snabbare avslutning av flottningen i Ljungans 

nedersta delar. 
Satsningen av kapital för årliga förbättringar i Ljungans flottleder kan illustre

ras av tabell 52. Som exempel på hur pengarna användes redovisar jag dessutom 
en sammanställning över de miljöpåverkande arbeten, som var med i 1934/35 års 
kostnadsförslag, se tabell 53. Med hjälp av dessa år efter år återkommande ut-

284 Samlingskartong nr 2. Från 17—47. LÄF. Flottningschefexpeditionens handlingar (Mo, fl). 
463 KB:s utslag den 31 dec 1924 ang Ljungans flottled (Mo, fl). 
610 Låda A, l-(Mo, fl). 
612 Redogörelser för flottningen 1910—1953 (Mo, fl). 
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Tab. 50. Antalet flottade klampar inom Ljungans översta distrikt åren 1909-1940 enligt 
LÄF:s (LEFB:s) årsberättelser (Mo fl). 

År la 
D i 

1 
[ s t r i k t  

2 3 4 

1909 _ _ 6.386 96.032 176.781 
1910 33.750 35.388 38.298 86.663 168.909 
1911 5.380 10.011 18.234 105.711 187.941 
1912 - - - 55.983 238.337 
1913 - - 70.490 168.648 327.119 
1914 - - 83.511 169.525 404.933 
1915 - - 37.149 108.850 207.992 
1916 - - 67.723 151.477 266.196 
1917 - - 128.894 278.431 383.104 
1918 17.519 28.141 173.096 428.945 654.826 
1919 43.308 99.428 272.138 539.447 757.334 
1920 48.975 94.231 380.098 485.425 622.797 
1921 60.123 126.675 365.258 551.426 590.420 
1922 67.453 140.763 288.283 420.419 455.132 
1923 76.584 148.894 301.286 551.219 697.152 
1924 70.807 107.064 205.056 416.912 612.046 
1925 132.674 148.486 214.462 396.164 582.234 
1926 126.871 140.602 210.314 468,115 600.020 
1927 98.509 132.609 190.619 354.600 502.495 
1928 83.476 111.793 199.148 396.585 559.063 
1929 98.080 115.259 175.941 417.397 554.437 
1930 82.555 100.308 207.357 463.868 556.772 
1931 70.616 85.136 177.479 352.830 422.279 
1932 65.373 77.919 184.219 306.055 404.883 
1933 - - 85.724 176.868 225.588 
1934 55.339 80.788 177.548 343.233 507.884 
1935 83.307 109.502 177.663 355.126 499.870 
1936 90.379 113.054 145.702 319.527 442.030 
1937 124.923 146.029 171.938 407.776 592.634 
1938 120.931 135.623 172.334 393.363 535.696 
1939 144.780 160.818 231.901 544.284 660.717 
1940 66.864 111.293 160.338 433.627 452.058 

giftsposter förbättrades flottleden sakta men säkert, samtidigt som naturmiljön 
fick vika i samma takt. 

De gamla urskogsbestånden var nu avverkade. Flottgodset utgjordes till stora 
delar av frodvuxet virke och sjunkningsprocenten var ej negligerbar. Man har vid 
flera tillfallen under årens lopp gjort försök med bärgning av de stora virkesmäng
der, som, framförallt i virkesmagasinen, hade lagrats som sjunkvirke på älvbott
nen. T ex under år 1933 gjorde de flottande i samråd med Tuna kommuns arbets
löshetskommitté ett försök att ta upp virke från bottnen vid tappstället i sjön 

Marmen. Försöket avbröts emellertid, som f ö alla försök av detta slag, p g a bris
tande lönsamhet. På nio dagar hade sex man tagit upp ca 1.000 stockar, och detta 
ansågs vara ett för dåligt resultat (Casselli 1959). 
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Tab. 51. Ljungans flottgodsmängder åren 1900-1940, kubikfot (Enligt LÄF:s, LEFB:s, 
årsberättelser). 

Säsong Avlämnat längs älven Utsorterat vid Kvitsle 

1900 1.655.267 24.705.833 
1901 3.555.959 23.013.350 
1902 3.039.642 19.917.539 
1903 2.162.983 27.851.804 
1904 2.422.814 25.423.187 
1905 2.781.821 19.174.853 
1906 2.761.417 23.004.542 
1907 3.513.101 23.063,694 
1908 3.563.619 23.186.942 
1909 3.219.072 21.115.122 
1910 1.813.979 29.313.161 
1911 2.535.907 33.465.932 
1912 3.559.640 32.639.153 
1913 3.425.239 35.307.136 
1914 2.659.075 12.315.832 
1915 2.909.834 41.221.512 
1916 2.572.456 26.276.996 
1917 1.634.481 23.743.223 
1918 5.246.412 16.538.274 
1919 5.193.262 22.834.738 
1920 6.237.775 27.151.139 
1921 4.485.220 23.443.789 
1922 4.225.951 30.597.950 
1923 3.019.334 29.350.647 
1924 3.092.336 35.919.672 
1925 3.874.201 29.826.463 
1926 3.502.900 36.452.218 
1927 3.426.658 42.159.426 
1928 2.755.359 43.530.438 
1929 3.920.607 38.673.668 
1930 3.729.140 41.762.599 
1931 ? 36.386.505 
1932 1.587.283 30.898.021 
1933 1.574.109 33.318.640 
1934 3.381.684 39.901.923 
1935 2.889.590 37.718.792 
1936 2.882.513 31.379.778 
1937 2.939.834 44.564.640 
1938 3.281.072 37.390.482 
1939 3.195.300 32.701.177 
1940 601.105 24.717.454 

4.4.4.3.2 Gimån 

Enligt landshövdingen lade man åren 1871—1875 ned 150.000 kr på rensningsar
beten i Gimån (Treffenberg 1877). 

År 1875 föreslogs att Gimån skulle indelas i 17 distrikt. Flottgodsmängden 
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Tab. 52. Förteckning över vid respektive års stämmor beviljade anslag för reparationer och 
nybyggnader inom LEFB:s respektive LÄF:s verksamhetsområde (Casselli 1959). 

Âr Kronor År Kronor 

1900 45.000 1921 110.000 
1901 52.000 1922 58.000 
1902 35.000 1923 156.000 
1903 39.000 1924 91.000 
1904 28.000 1925 115.000 
1905 30.000 1926 87.000 
1906 33.000 1927 92.000 
1907 58.000 1928 114.000 
1908 48.000 1929 102.500 
1909 47.000 1930 103.000 
1910 35.000 1931 80.000 
1911 62.000 1932 64.000 
1912 61.500 1933 31.000 
1913 59.000 1934 46.500 
1914 63.000 1935 72.000 
1915 33.500 1936 65.000 
1916 57.000 1937 90.000 
1917 100.000 1938 95.000 
1918 72.000 1939 82.000 
1919 120.000 1940 79.000 
1920 229.000 

hade detta år uppgått till 46.000 bjälkar och 257.000 sågtimmer. Inventarierna, 
d v s det i ån över vintern kvarliggande virket, uppgavs utgöra 360.000 bitar. Up
penbarligen krävdes trots allt ytterligare flottledsbyggnader, om flottningen skulle 
gå tillfredsställande (jfr Casselli 1959). 

Det tidigare tidsödande spelandet av ringbommar över sjöarna, bl a mellan 
Ljungåoch Österström, hade på 1870-talet till stor del övertagits av bogserbåtar. 
Ringbommarna hade hitintills hopfogats av virke ur säsongens flottgods. En hel 

del bomledningar i strömmarna hade också lagts ut med hjälp av sådant virke. 
För att undvika att virket skadades av borrhål och sönderdragning, föreslog flott-

ningschefen år 1879 att man skulle inköpa speciellt bom virke för en beräknad 
kostnad av 68.000 kr. Detta tillstyrktes av flottningsbolagets styrelse (jfr Casselli 

1959). 
Det virke, som flottades från Gimåns övre delar ned till kusten, drog stora kost

nader för ägarna. I och med att järnväg nu fanns längs Revsundssjön både mot 
Sundsvall och mot Östersund förbättrades transportmöjligheterna för virke av

sevärt från 1880-talets början. Ett uppfordringsverk anlades vid Bräcke station 
för upptagning av virke ur vattnet (Casselli 1959). Landtransport med hjälp av SJ 
påbörjades 1880 och fortgick fram till år 1896. Sågtimret tippades därvid i Ljung

an vid Tirsta i Torps sn, medan fyrkantvirket fördes direkt till Sundsvall. Redan 
under det första året transporterades på detta sätt 83.656 bitar från Revsundssjön 
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Tab. 53. Utdrag ur kostnadsförslag för 1934/35 års arbeten i Ljungans flottleder. Detta inne
höll bl a följande arbetsvolymer, redovisade i kronor. Summorna kan jämföras med motsvar
ande för 1935/36 och 1936/37. Det bör observeras att kostnaden för bommar, kojor och dyl, 
som ej direkt påverkar vattenmiljön ej redovisas här. (Mo fl) 

Flottnings- Reparation Sten- Stenrens- Stenkis- Strand- Schakt- Rep, av Fyll
distrikt av diverse spräng- ning tor om skoning ning dammar ning 

kistor ning läggs till och och rän-
sten slänt muddring nor 

1 1.305 150 
2 1.450 550 1.050 
3 935 25 
5a 40 25 450 50 50 
5b 165 120 250 240 
5d 100 
5 1.435 60 200 
6 270 125 
7a 205 20 
7b 200 730 
7c 180 520 150 
7e 200 
7 1.485 150 470 130 
8al 100 
8a2 450 75 200 
8a3 40 
8a4 350 
8 140 350 
9a 150 
9b 360 650 
9c3 75 25 

10 950 
Ila 195 30 25 
12 1.875 70 600 
13 390 200 
15 100 
16 200 1.000 300 
20 200 150 200 200 

1934/35 12.995 1.765 2.680 1.050 2.450 870 1.070 795 

1935/36 6.645 1.915 1.975 1.190 3.270 2.300 

1936/37 15.125 3.170 3.450 1.785 2.600 2.050 150 

till Tirsta.450 Året efter gick 102.324 bitar samma väg.614 Vid Grötingen på norra 
stambanan tog man upp virke for transport till Indalsälven åren 1887 till 1904. 
Detta virke tippades vid järnvägsbron intill Bispgården (Casselli 1959). 

Av det virke som sorterades vid Ljungå transporterades ännu år 1881 ca 70 % 

450 Styrelseberättelser LEFB 1882-1910 (Mo, fl). 
614 Prot LEFB 1881-1884 (Mo, fl). 
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via Österströmsbanan till Indalsälven, medan resten flottades ned till Ljungan — 
317.000 respektive 132.000 klampar. Det gick så långt, att man i december 1882 
allvarligt diskuterade en ombyggnad av Torpshammarsrännan och att därvid 
minska rännans dimensioner. Man väntade nämligen att den virkesmängd, som i 
framtiden kunde komma att flottas via nedre Gimån, skulle bli ringa (jfr Casselli 

1959). 
Gimåns många sorteringsplatser för utsortering av virke till alla där belägna 

ångsågar samt till järnvägen ställde till besvär. Även de många biflottlederna för

svårade virkeshanteringen i vattendraget. Hela sommaren åtgick för sorteringsar
beten, vilket slutligt även försenade den vidare flottningen både i Gimån och 
Ljungan. Man bestämde sig för att utarbeta kostnadsförslag för åtgärder, vilka 
bl a skulle möjliggöra flottning på lägre vattenföring.615 Det hela resulterade i ett i 
februari 1890 dagtecknat kostnadsförslag, i vilket man kan utläsa, att följan

de sorteringsställen användes i övre Gimån:194 

Björnöströmmens gallringsbom 
Sandnäsfjärdens gallringsbom 
Backe gallringsbom 
Skåknorets gallringsbom (se figur 85) 
Gällö gallringsbom 
Gimåns gallringsbom 

Det utsorterade "bräckevirket" bogserades till Bräcke järnvägsstation, där det 
mottogs av järnvägen allt efter leverans, dock högst 11.000 timmer per vecka, vil
ket ställde stora krav på förvaringsmöjligheter och bomvirke.615 Man beslutade nu 
att nya sorteringar skulle anläggas i Lakasundet (figur 86) och Sandnäsfjärden, 

där 50.000 bitar kunde rymmas i magasinet och gallring ske såväl på ostliga som 
på västliga vindar. Dessutom föreslogs en ny sortering vid Lamflyn (figur 87) och 
en gallringsbom vid järnvägens uppfordringsverk. Ytterligare en båt inköptes för 

att underlätta transporterna på Revsundssjön (Casselli 1959). 
Gimån uppläts som allmän flottled genom ett KB-utslag den 30 maj 1885 (Ry-

ding 1887, s 33). 
Vid 1800-talet slut var Gimåns flottled någorlunda funktionell. Den hade 

byggts ut i princip som de smärre biflottlederna längs Ljungan med rännor, sten
kistor, stenarmar och rensningar. Dessutom uppfördes åtskilliga dammar med 
vars hjälp vattenstånden kunde höjas något i sjöar och sel. Vid sekelskiftet hade 
således följande anordningar och åtgärder utförts i flottleden: 

Mellan Över Bodsjön och Revsundssjön fanns fyra rännor med en sam
manlagd längd av 870 m. Ränndammar fanns vid Övre Bodsjön, Kvarnselet, 
Långselet och i Yttre Herrevadsströmmen. Sprängningar hade verkställts främst i 

Övre Bodsjöns utlopp och i Långselet. 

194 Handlingar rörande Indals älv, Lungans och Gimåns flottleder. Svartviks Aktiebolag (Mo, fl; 
Låda Gimån, regleringar A 2 (Mo, fl). 

615 Låda Gimån C 1-8 (Mo, fl). 
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Hg. 55. Magasin med sortering i Skåknoret, Gimån (Efter karta förvarad på Mo, fl). 
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Fig. 86. Sortering och virkesmagasin i Lakasundet, Gimån, år 1891 (Efter J F Cornell 
1891, Mo, fl). 

Rensningar hade också företagits på skilda platser i Revsundssjön, bl a i sjöut
loppet. Sträckan därifrån ned till Å byamäns fiske — se figur 88 — hade först 

byggts ut som en kanal mellan ca 400 m långa kistor men senare med stenarmar 
och bommar. Från en damm vid det nyssnämnda fisket fanns en 1.300 m lång 
ränna ned till Nedre Bodsjön, i vars inflöde sprängningar hade utförts. 

Från en damm nedströms Nedre Bodsjön löpte två rännor, åtskiljda av ett 
lugnvatten ned till sjön Grötingen. Sprängningar hade företagits nedströms båda 
rännorna. 
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Fig. 87. Sorteringsanläggningen i Lammflyn, Gim-
ån (Cornell 1891, Mo, fl). •imi 
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Fig. 88. Karta över del av 
Gimån upprättad år 1889 
(Efter karta förvarad på 
Mo, fl). 



Mellan Grötingen och Rotselet hade åtskilliga stenkistor byggts och mycket 

sprängning utförts. Dammar hade anlagts i Stavsels- och Storselsforsarna. Den 

gamla kanalen i Övre Stavselsforsen hade utvidgats. 
Många och invecklade byggnationer på sträckan mellan Rotselet och Huck-

sjön ersattes på 1880-talet av en enda, 1.100 m lång flottningsränna. En gammal 
kista fanns i Hucksjöforsen, i vilken fors omfattande sprängningsarbeten hade 

verkställts. 
Nedom Täckesjön hade en gammal damm, en kortare ränna och en omfattan

de stenkista år 1870 ersatts med nya anläggningar. Rännan hade samtidigt för
längts ända ned till Näteselet och var därefter 680 m lång. 

En damm hade uppförts i Skravelforsen. Där hade gamla kistor byggts om och 
kompletterats med sprängningar. Det fanns dammar och rännor i Nyänges- och 
Måssjöforsarna, och där nedom hade åtskilliga kistor uppförts på sträckan ned till 
Drogsjöforsen. Dammar hade anlagts i denna fors. Därifrån gick en ca 100 m 
lång kanal övergående i en 300 m lång ränna, vilken förde virket ned till Drogsjön 
(figur 87). Rensningar hade utförts nedom rännan. 

Mellan Holmsjön och Nordanedesjön fanns en 1.000 m lång ränna och stenkis
ta. I Rosendalsströmmen, nedströms den sistnämnda sjön, fanns också kistor. 

Den nära 6.800 m långa Torpshammarsrännan med sin intagsdamm började i 
Grönstaströmmen. Genom rännan fördes virket direkt ned till Ljungan. 

Utöver de arbeten som redovisats ovan, hade avsevärda kostnader lagts ned på 
årligt underhåll och i form av kompletteringsarbeten, vilka ej redovisats i detalj i 
regleringsförslagen. År 1883 noterades t ex, att man under en period hade utfört 
betydande sprängningar i hela flottleden. Speciellt omfattande arbeten utfördes 
därefter åren 1890—1892 (Mo). 

Rent allmänt kan konstateras att Ljungan och Gimån hade byggts ut som flott
leder med hjälp av helt olika teknik. Medan man i Ljungan rensade eller trängde 

ihop vattnet med hjälp av kistor o dyl för att öka vattendjupet, byggde man dam
mar och rännor i Gimån för att leda virket förbi de värsta forsarna. Typiskt för 
Gimån var dessutom de många sorteringsplatserna, föranledda bl a av alla där be
fintliga virkesförbrukande industrier. 

Vid en syn i april 1902 noterades att man hade fått nya virkesmagasin och sor
teringar klara vid Backön, Sandnäsfjärden, Skåknoret och Landsomsfjärden. Vid 
Vaktströmmen hade flottleden flyttats till den vänstra strömgrenen "i gen riktning 
ned mot Idsjön",615 allt för att påskynda sorteringen och flottningen så att det ge

nomgående virket skulle nå Ljungan i rimlig tid för att hinna ursorteras innan vat
tendragen frös till. 

År 1906 anlades två nya avlämningsplatser för virke i Revsundssjön nämligen 
vid Pilgrimstad och vid Furunäset. Den sistnämnda var avsedd för "pappersmas
setimmer" som skulle till Hissmofors Aktiebolag.482 

Åtgärderna "för förbättrad reglering av Gimåns allmänna flottled" enligt KB:s 

482 GFF. Redogörelser 1879-1926 (Mo, fl). 
615 Låda Gimån C 1-8 (Mo, fl). 
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utslag den 27 december 1893 godkändes efter upprepade syner slutligt den 11 

november 1907. Samtidigt fastställdes reglemente för "Gimåns Flottnings Före

ning"176 (i fortsättningen kallad GFF). 

F r o m  å r  1 9 0 8  r ä k n a d e s  Ö v r e  B o d s j ö n  s o m  d i s t r i k t  0  a v  G i m å n s  f l o t t l e d .  

Gränsen mellan Gimåns 14:e och 15:e distrikt, som hitintills legat vid intaget till 
Ljungå skiljebom, flyttades nu ned till inflödet i Holmsjön. 

Genom en KB-resolution den 15 december 1910 erhöll Skönviks Aktiebolag 
rätt att intill 1912 års utgång framflotta obarkat furutimmer över Revsundssjön 
till sågen vid Stavre. Flera sådana ansökningar ingavs av flottledstrafikanter med 
intressen i trakten av Revsundssjön åren 1912—1913.616 

Vattenbyggnadsbyrån upprättade år 1910 ett förslag till reglering av Rev

sundssjön och några andra sjöar inom Gimåns vattensystem. Anledningen härtill 

var att vattentillgången ofta var otillräcklig för att flottningen skulle kunna gå 

fram i det av vindförhållandena påverkade vattendraget.617 Det gick dessutom 
vanligen så, att flottningsvattnet tog slut långt innan slutrensningen kunde lämna 
Revsundssjön. I juni 1912 fullföljdes regeringsförslaget så till vida att ansökan 
ingavs. Syner hölls åren 1912 och 1913. Dammkostnaden uppskattades till 

41.500 kr (Mo). I ett KB-utslag 1917 sade sig myndigheterna icke "för närvaran

de" kunna bifalla GFF :s ansökan om reglering av Revsundssjöns vatten för flott-

ningsändamål. Detta utslag fastställdes av Regeringsrätten år 1920.618 

År 1912 hade man byggt om det östra skiljet vid Grönviksholmarna. En ny 
damm av sten hade vid samma tid anlagts för Storselet — se figur 89. Man hade 
också börjat bygga om dammen i Nedre Bodsjöströmmen. Hela den södra delen 
mot avloppsslussen murades av sten och cement. I Torpshammarsrännan om
byggdes en strömövergång i fyra spann under året.482 

Det finns ej många beskrivningar bevarade rörande de åtgärder, som under res
pektive år vidtagits i Gimåns flottleder. Från år 1913 är dock följande uppgifter 

kända:482 

Övre Långseisrännan — se figur 90 — reparerades. Ett nytt sorteringsverk upp
rättades i Lakasundet "för utgallring av ådalsvirket". Tappstället i Nedre Bodsjön 
flyttades uppströms åt. Den övre delen av rännan i Nedre Bodsjöströmmen repa
rerades och ombyggdes delvis. Botten lades in i kanalen i Svarvelforsen. 
Lershuvudrännan och en stenkista vid nedre Rotfallet reparerades. 

Dessutom vidtogs vissa ombyggnader i Torpshammarsrännan. 
Gimåns skiljeställen år 1915 redovisas på figur 91. 
Nybyggnads-och reparationsarbetena i Gimån under år 1917 är kända i 

detalj. Följande anordningar kan nämnas såsom varande speciellt miljöpåverkan-

de:482 

176 Låda B 12-. Gimån (Mo, fl). 
482 GFF. Redogörelser 1879-1926 (Mo, fl). 
616 Flottningstidskrift. Häfte 2/1912, s 63 och 5/1913, s 142 f. 
617 Övre Bodsjöns regi I och II (Mo, fl). 
618 GFF till Norrb vattendomstol i okt 1941. Mål AD 59/1941 (Mo, fl). 

393 



- MELP3.TRÖFA-.\/V AF QWCM -
- 3KALA ITLOO — 

Fig. 89. Damm för Storselet i Gimån (Näslund 1917). 
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Fig. 90. Förslag till dammbyggnad for Kvarnselet, Gimån (Näslund 1924, Mo, fl). 
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Gimån 1 : Damm med tillhörande sluss hade färdigställts vid Långselet. Dess 
längd var 48 m på norra sidan medan dammen söder om rännan och över en hol

me var 35 m lång. 
Gimån 2: Ett nytt sorteringsverk hade anlagts vid Lakasundet. De nya an

ordningarna var utrustade med elektriskt buntverk och mekaniska frammat-

ningsanordningar. 
Gimån 4: Reparation hade verkställts av båda flottningsrännorna mellan Bod

sjön och Grötingen. 
Angelån 3—5: Diverse sprängnings-och rensningsarbeten utfördes. 

Gimån 7: Stenkistor reparerades. 
Gimån 9: Magasinet vid Storselet flyttades. 
Gimån 12: Styrkistorna i Getingsforsen reparerades. 
Gimån 14: Den damm för Lamflyns utlopp i Drogsjöforsen, som man börjat 

QÄLLÖSUNDET 

LJUNGÀ 
fjärden 

Droflsjön 

LAKA
SUNDET"™" 

( 

GRÖNSTA 

GRÖNVIKSHOLMARNA 

Fig. 91. Gimåns skiljeställen år 1915. Virket sorterades i följande huvudgrupper. 

Virke för Virke till Virke till Ådalsvirke 
omsortering mottagare Österström Torpsham-
vid Grön- vid Rev- mar 
viksholm ar- sundssjön 
na 

Lakasundet X X 

Gällösundet X X 

Grönvik sholmar na X X 

Ljungå X X 

Grönsta X X 

396 



bygga år 1916, var färdigmurad över norra älvgrenen. Även den till dammen 

hörande slussen hade färdigställts. Man arbetade fortfarande med dammen över 

den södra grenen.482 Anläggningen utfördes i cementmur ad granit (Näslund 1915, 

PL 54). 

Flottningen i Gimån började år 1920 i full omfattning omedelbart efter isloss
ningen på sträckan mellan Övre Bodsjön och Revsundssjön inklusive biflottleder-

na. Inom resten av Gimåns flottled och i Angelån, skrev flottningschefen, "hindra
des flottningen av en arbetareorganisation, benämnd Sveriges Skogs- och Flott-

ningsarbetareförbund" genom att de förklarade flottlederna var i blockad. GFF 
hade ej godkänt "de uppställda fordringarna om slopande av redan uppgjorda 

kontrakt". Konflikten avblåstes den 10 juli. Flottningen var i full gång vid mitten 
av månaden "dock icke utan mindre störningar här och var".534 

År 1920 gick den sista virkestransporten via Österströmsbanan till Indalsälven. 
I mars 1921 bestämdes att banan skulle rivas. Det har påståtts, att arbetstidsla
gens tillkomst skulle ha varit den viktigast anledningen till beslutet om nedlägg

ning (Westerlund, no v 1938). 
Lignell (senare flottningschef) skrev i augusti 1930, att det under 1927 års flott-

ning hade framförts krav om att man borde öka kapaciteten i Gimåns flottleder 
fr o m 14:e distriktet och ned till Ljungan. Antalet flottledstrafikanter illustreras 
av tabell 54. År 1930 hade flottgodsmängden i Gimån uppgått till 5,2 milj klam-
par. Han föreslog avsevärda rationaliseringsåtgärder i hela flottleden ända upp
ifrån Orrboån. I Flatnorsundet, Övre Bodsjön, skulle man behöva spränga för 
2.000 kr. Dessutom erfordrades rensningar för 3.000 kr i virkesmagasinet vid 
sjöns utlopp. Lakasundets buntverk (anlagt 1925—1926) skulle byggas om för 

drygt 10.000 kr. Man borde rensa i Backnoret på Revsundssjön och detta skulle 

kosta 7.500 kr. Varpmoringsleder behövde anläggas i Andvikssjön och i Land-
somsfjärden för 4.250 kr. Man behövde dessutom en ny varpbåt, som ansågs 

komma att kosta 10.000 kr (Mo). 
Lignell föreslog vidare att man skulle lägga ned skiljet i Gällösundet — se tabell 

55. Erforderlig grovsortering i två poster skulle kunna utföras med varpbåt. Un
der senare år hade man vid isavlastning på Revsundssjön skilt på "Sundsvalls-
och Revsundsvirke", varför sorteringsbehovet numera gällde endast ca 50.000 
klampar per år. Bland Lignells förslag återfinns dessutom vissa rationaliseringsåt
gärder på de direkta strömsträckorna (Mo). 

GFF hade år efter år besvär med flottningen från övre Gimån p g a ringa vat
tentillgång och vindbesvär på de stora sjöytorna. 

"Härigenom uppstå förseningar i flottgodsets framförande, som icke blott i Gimån 
utan även i Ljungan medföra mycket ökade kostnader för de flottande. Som 
vindförhållandena nu äro, får slutflottningen i Ljungan alltid invänta densamma 
från Gimån. Denna väntan uppgår i regel till mer än 14 dagar. Inom Gimån 

482 GFF Redogörelser 1879-1926 (Mo, fl). 
534 Priskuranter. Pärm (Mo, fl). 
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Tab. 54. De olika virkesägarnas sammanlagda tillsläppning av virke till Gimån år 1926 (enligt 
flottningschefens redogörelse). 

Flottledstrafikant Huvudvattendraget Biflottleder 
Antal klampar Antal klampar 

Wifstavarfs Aktiebolag, sågtimmer 5.961 26.947 
, sulfitved 35.249 79.906 

" " , sulfatved 141.863 91.764 
Skönviks Aktiebolag, sågtimmer 217.206 339.782 
" " , papptimmer 578.691 919.394 
Sunds Aktiebolag 101.491 141.597 
Trävaruaktiebolaget Svartvik, sågtimmer 60.439 69.428 
" " , papptimmer 138.416 82.535 
Sundsvalls Cellulosa Aktiebolag 122.918 100.107 
Nyhamns Cellulosa Aktiebolag 21.154 16.617 
J A Enhörnings Trävaru Aktiebolag 44.426 36.813 
Lars Lithanders Trävaru Aktiebolag 47 2.192 
Holmens Bruks & fabriks Aktiebolag 30.221 60.400 
Sörviks Träexport Aktiebolag 4.644 15.981 
Söråkers Aktiebolag 1.249 
J Alfr Nordin 4.612 
Hofvids Trävaru Aktiebolag 16.572 12.169 
Ankarviks Ångsågs Aktiebolag 20.756 25.321 
Aktiebolaget Tegefors Verk 44.540 85.745 
Aktiebolaget Tändsticksvirke 16.436 9.101 
Torpshammars Aktiebolag 211.681 203.735 
Wiskans Aktiebolag 38.013 624 
Bräcke Ångsåg 39.149 25.492 
Tafnäs Trävaru Aktiebolag 25.034 16.537 
Aktiebolaget Rännilen (hade sågverk i Gällö) 11.993 133.686 
Aktiebolaget Carbos Nya fabriker 421 34 
Sundsvalls Trävaru Aktiebolag 7.057 
Aktiebolaget Pilgrim sta Sågverk 31.646 26.299 
P 0 Larsson, Björnströmmen 670 135 

Summa: 1.972.555 2.522.349 

varierar den erforderliga tiden for slutflottningens framförande från Ö. Bodsjön 
till Refsundssjön mellan 2 och 13 dagar och från Refsundssjön till Holmsjön 
mellan 17 och 55 dagar. År 1932 var den senare tiden 85 dagar. Härvid influerade 
emellertid även den då pågående konflikten inom massaindustrin. Det är alltså up
penbart, att flottningen behöver mera vatten för sitt ändamål". 

Några sjöregleringar kom emellertid inte till stånd för flottningens räkning. 
I mars 1935 ansökte GFF om att få rensa bort ca 190 m3 massor ur Flatnor-

sundet i Övre Bodsjön. Sundets fria bredd uppgick till 150 m på det smalaste stäl
let. Arbetskostnaden för rensningen uppskattades till 1.520 kr.619 Efter det att 

flottningen hade avslutats säsongen 1936 satte man igång med att muddra i Back-
noret och att bygga om sorteringen vid Lakasundet (Mo). 

619 Samlingskartong nr 9 (Mo, fl). 

398 



Tab. 55. Virkesmängder utsorterade till olika märkesägare vid Gimåns skiljeställen år 1926.482 

Lakasundet 

Bräcke Ångsåg 21.321st 
Gällö sågverk 123.496 " 
AB Tegerfors Verk 96.961 " 
Pilgrimsta sågverk 29.663 " 
P O Larsson, Björnströmmen 805 " 
Gimån f.v.b. 487.525 " 759.771 st 

Grönviksholmarna 

Bräcke Ångsåg 41.126 st 
Gällö sågverk 22.731 " 
AB Tegerfors Verk 41.522 " 
Pilgrimsta sågverk 11.027 " 
Tafnäs sågverk 127 " 
AB Carbos Nya Fabriker 161 " 
Hissmofors AB 231 " 
Gimån f.v.b. 148.606 " 265.531 st 

Gällösundet 

Bräcke Ångsåg 5.351 st 
Gällö sågverk 6.470 " 
AB Tegerfors Verk 4.071" 
Tafnäs sågverk 6.803 " 
Gimån f.v.b. 131.207 " 153.902 st 

Grönsta 

Torpshammar AB 305.727 st 
Svartvik 76.546 " 
Viskans AB 37.874 " 
AB Tändsticksvirke 22.991 " 
Ljungan f.v.b. 2.903.642 " 3.346.784 st 

De åtgärder som vidtogs synes ha givit önskad effekt. Fram t o m år 1932 hade 
det hört till undantagen, att slutändan lämnat Övre Bodsjön före augusti månad 
och att det sista virket nått Ljungan före oktober-november. Under 1930-talet 
gick utvecklingen därhän, att "rumpan" oftast lämnade Övre Bodsjön redan i juni 
eller juli och att man nådde Ljungan i augusti-september. 

Under 1930-talet redovisas i GFF:s årsberättelser följande årliga kostnader för arbe
ten i flottlederna: 

482 GFF. Redogörelser 1879—1926 (Mo, fl). 
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Säsong Reparationer, 
kronor 

Flottledsbyggnader, 
kronor 

1931 23.611 600 
1932 19.029 300 
1933 20.537 -

1934 28.247 — 

1935 37.867 -

1936 43.808 32.621 
1937 40.173 40.952 
1938 53.855 3.840 
1939 53.793 28.664 
1940 34.256 15.390 

Flottgodsmängderna i Gimån åren 1900—1940 redovisas i bilaga 15. 
År 1916 hade Näslund presenterad en utredning rörande sjunktimmerförekom-

sten i Gimåns allmänna flottleder. Denna är intressant inte endast för att den hör 
till de äldsta i sitt slag, utan också för att den visar hur hastigt virkesdimensioner

na minskade under 1900-talets första årtionden. År 1906 hade virke klenare än 5 
tum i topp utgjort 8,6 % av timmertillsläppningen (av antalet). År 1915 hade an
delen virke av samma virkesgrupp stigit till 39,1 %. Sjunkningen i vattendraget 
ökade under samma tid från 0,66 till 1,95 %, och då hade kolveden ändå ej räk
nats in. Av det virke som förlorades ("sjunket och avskrivet") utgjordes hela 47 % 
av virke klenare än 5 tum i topp. Sjunkningsprocenten påverkades naturligtvis 

också av det förhållandet, att virket från den gamla, kärnfulla skogen efter hand 
tog slut och ersattes av mindre lättflytande virke. Problematiken bidrog ej ovä
sentligt till att flottningen så småningom kom att nedläggas i många norrlandsäl
var. 

Flottningstidens längd hade naturligtvis stor betydelse för virkets flytbarhet. I 
vissa vattendrag, såsom t ex i Ljungans bivattendrag Röjån, där sjöar sak

nas, rullades virket oftast i vattnet medan snön ännu låg kvar kring och över väl-

torna. För klenare flottgods innebar förfarandet med säkerhet sjunkningsprocen-
ter uppgående till tvåsiffriga tal. Tungflytande virke, av ungskog eller toppbitar av 
äldre träd, måste nämligen torka innan det flottlades, om det skulle ha rimlig 
chans att flyta ända ned till kusten.1039 Även grövre virke sjunker emellertid. Vid 
undersökningar utförda i Storåns flottled i Västra Jämtland — strax utanför 
Ljungans nederbördsområde — konstaterades således att sjunkningsförlusterna 
för tallsågtimmer som flottades ned till kusten var 1,5 % och för gransågtimmer 
0,2 %.1040 Nylinder (1956, s 5324) ansåg att sjunkningsförlusterna i landets flott
leder i genomsnitt var av storleksordningen 1,5 %. Därtill skulle läggas förlorad 

arbetsförtjänst, förlorad förädlingsvinst, outnyttjad produktionskapacitet m m. 

Transportutredningen (1961) räknade 5 % sjunkning för helbarkad tallmassaved 
som normal. Granvirket flöt bättre. Obarkat virke sjönk mer än barkat, om det 
var frodvuxet och otillräckligt torkat. 

1039 Jfr Transportutredningen del I, s 270 f och del 2, s 71. 
1040 Nylinder 1963, R 43, s 2. 
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Allt det sjunkvirke, som under årens lopp ansamlades i flottledernas lugnflytan

de avsnitt — speciellt i virkesmagasinen — utgjorde hinder i fiske med nät och not. 

Halvflytande virke utgjorde senare hinder for utnyttjandet av snabba båtar. 

Till flottningsskador på virke räknades, utöver sjunkning, även bräckage, stöt-
skador, stockblånad och lagringsröta. Även urlakningsskador (tanninskador = 
garvämnesimpregnering av ytved) hade ekonomisk betydelse vid kokning enligt 
sulfitmetoden. När alternativa transportformer så småningom började diskuteras 
utgjorde räntekostnaderna en viktig del av kalkylerna.1039 

4.4.4.3.3 Bivattendragen 

Landshövdingen Treffenberg skrev år 1877 att upprensningen av 35 smärre bivat-

tendrag, mynnande i Ljungan hitintills hade kostat totalt 3,5 milj kr. Av beloppet 

hade 60% lagts ned under femårsperioden 1871—1875. I Gimåns bivattendrag 
hade man samtidigt lagt ned 100.000 kr. 

Bivattendragen inom Ljungans nederbördsområde visar upp mycket olika 
karaktär beroende på inom vilket geografiskt avsnitt de är belägna. De åar och 
bäckar som rinner in i Ljungan nedströms Rätans sn och inom de östra delarna çiv 
samma socken har merendels storstenig, ej sällan blockrik botten, samtidigt som 

sjöförekomsten är relativt stor inom deras nederbördsområde. Röjan, Kvarnån, 
Älderån och i viss mån även Galån — alla liggande inom älvens mellersta avsnitt 

— har en helt annan karaktär med småstenigt bottenmaterial, släta bottnar och 

erosionskänsliga stränder. Inom nyssnämnda vattensystem saknas sjöar praktiskt 
taget helt. Bottnarna i uppströms härom belägna vattendrag kännetecknas av att 
den fasta berggrunden ofta bryter fram, även om det är vanligare att bottnarna 
täcks av löst, ofta skiffrigt stenmaterial av växlande grovlek. Den sistnämnda 
gruppen vattendrag rinner upp på kalfjället och innehåller varierande, ej sällan 
hög sjöförekomst. # 

Ovannämnda olika typer av bivattendrag krävde att byggnadstekniken variera

des vid åarnas flottbargörande. Vattendragen hade emellertid ett gemensamt, 

nämligen att urskogens "flodrat och våhl" måste rensas undan innen andra ar

betsmoment kunde påbörjas. 
Inom de storsteniga vattensystemen anlades flottningsrännor på de brantaste 

ställena — figur 92 — medan man inom spakare strömmar löste problemen med 
hjälp av ledkistor eller ledväggar — figur 93. Mellan dessa rensades eller utlades 
slanbotten. Inom mera lugnflytande avsnitt utfördes i första hand strandrensning 
och stensprängning. Där lade man dessutom ofta ut ledbommar (ev strömbom

mar). För alla timrade konstruktioner krävdes, att bottnarna jämnades till mycket 

väl innan byggandet påbörjades. Om bottnen ej var nog fast måste risbädd läg
gas under de blivande konstruktionerna. 

Strandskoning var en vanligt förekommande åtgärd i de småsteniga, erosions
känsliga åarna. 

1039 Jfr Transpurtutredningen del I, s 270 f och del 2, s 71. 
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Fig. 92. Flottningsränna och ränndamm i Oxsjöån. Tivsjöåns vattensystem (Foto N E 
Nilsson). 

Uppe i fjällkantens flottleder förekom de flesta typer av flottledsbyggnationer, 
dock oftast i mycket sparsam omfattning. Här räknade man i allmänhet med att 
efter grovrensning kunna ta ned virket med hjälp av vårens fjällflöden. 

Gemensamt för alla typer av vattendrag var att de strandrensades i samband 
med utbyggnaden. Strandrensningen innebar, att man högg bort och undanskaf
fade alla träd och buskar som kutade ut över ån samt rötter som kunde bilda fästen 
för framflytande timmer. 

Överallt, där sådant medgavs, byggdes spardammar för flottningsvatten, vilket 
som regel användes då vårflödet kulminerat. Till en början synes dessa dammar ej 
obligatoriskt ha försetts med grundluckor. Vattnet gick då alltid genom de ränn
konstruktioner eller över de skibord som normalt byggdes vid dammarna. Proble
met var detsamma vid andra ränndammar, dessa kunde ej alltid stängas av, varför 
stora avsnitt av åar och bäckar torrlades mer eller mindre totalt. Snart kom emel
lertid bestämmelser som avsågs säkerställa fiskens vandringar och innebärande, 
att grundluckor skulle anbringas i alla dammkonstruktioner och att avstängnings-
luckor skulle sättas in i rännornas uppströmsändar, så att de kunde stängas av un

der ej flottningstid. Trots dessa bestämmelser hörde det ej till sällsyntheterna, att 
även senare uppförda flottningsdammar var totalt vandringshindrande. 

KB:s utslag år 1873 förebådade en ny syn på flottledsarbetenas utförande. 
Vårfloden detta år hade varit speciellt våldsam i Hemgravsån, Stöde sn. De 
många kistbyggnaderna på sträckan mellan Huljeåns inflöde och Ljungan hade 
blivit så svårt raserade, att man i stället för att återuppföra desamma bestämde sig 
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Fig. 93. Parti av 300 m långa dubbla ledväggar i Hortesån nedströms Djuphortesdammen 
(Foto N E Nilsson 1971). 
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for att göra ån flottningsbar med hjälp av rensningar och grävningar.205 Denna 
typ av åtgärd, att ersätta trärännor med bottenrensning i vattendraget, kom fram
deles att bli mycket vanligt förekommande i bivattendragen. 

Flottningen i Sörforsån, Attmars sn, var föremål för segslitna tvister. Bruksä
garen ville varken släppa ifrån sig ensamrätten att svara för flottningen eller avstå 
från några rättigheter rörande de vattenmagasin, som var så betydelsefulla för 
bruksdriften. Ägarna till Norå finbladiga sågverk, anlagt uppströms sjön Vikarn, 
hade förvärvat avverkningsrätter som skulle vara totalt värdelösa om virket ej 
kunde flottas ned till sågen. År 1874 fastställdes emellertid av KK, att Sörforsån 
skulle vara allmän flottled. Tvisten pågick dock fortfarande år 1886 (Mo). 

Det blev efter hand vanligare att bolagen samarbetade vid flottledsrensningar-
na och att de gjorde affärer med flottleder sins emellan. I september 1874 sålde 
Dickson & Comp således sina flottledsanordningar i Getterån till A P Hedberg, 
Axell & Co och Gista Ångsågs Aktiebolag.620 Skönviks Aktiebolag och Dickson 
& Comp gjorde samma år upp om strömrensning i Vattensjöån i Borgsjö sn. Ar
betena skulle verkställas av endera parten under instundande höst och vinter en
ligt en antagen plan. 

Enligt ett odaterat (troligen upprättat 1877) förslag till uppgörelse mellan Dick
son & Comp och Skönviks Aktiebolag skulle kostnaderna för verkställda ström
rensningar i bivattendragen till Ljungan regleras enligt följande (Mo): 

1. Rövran. Skönvik deltar med halva rensningskostnaden. 
2. Ringbrunnsbäcken. Skönvik står för 3/4 av rensningskostnaden. 
3. I Aloppan och Galån skulle strömrensningsavgifter betalas av Dickson & 

Comp till Skönvik enligt överenskommelse. 
4. Arån hade rensats av båda bolagen. De skulle delta med hälften var av de 

kostnader, som nedlagts på rensning nedströms linjen Lövdalen—Galberget. 
5. I Brynnåns rensning skulle Skön vik delta med 2/3. 
6. I Fudan hade båda bolagen rensat i proportion till sitt virkesantal, varför 

uppgörelse ej erfordrades. 
7. I Loån skulle Skönvik betala flottledsavgift enligt överenskommelse. 
8. Man skulle undersöka förhållandena i Galvattsån. Om ån skulle rensas, bor

de Dickson, Skönvik och Vikström delta med lika stora andelar såväl i redan ned
lagda som i blivande kostnader. 

9. I Fäningsån hade Skönvik reparerat för en kostnad som ungefär motsvara
de rensningsavgiften för åren 1872—1873. 

I juni 1877 gjordes följande beräkning rörande de virkesmängder, som man un
d e r  s ä s o n g e n  v ä n t a d e  f r å n  o l i k a  b i v a t t e n d r a g  i n o m  a v s n i t t e t  f r å n  k u s t e n  u p p  t o m  
Torps sn:504 

205 Hemgrafsåns FlottningsfÖrening. Ansökningar, utslag m m angående flottleden (Mo, fl). 
504 Prot LEFB 1876-1877 (Mo, fl). 
620 Gista Ångsågs Aktiebolag bildades år 1875, efter det att man föregående år byggt en ångsåg. 

Bolaget gick över styr redan år 1878, varefter det förvärvades av Kredit Aktiebolaget i Sundsvall. 
Sågen kallades sedermera Nackasågen. Den förvärvades efter de tidigare ägarnas upprepade kon
kurser av Skönvik år 1914 (Höglund 1957, s 80 ff). 
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Stångån 
Sörforsån 
Myssjöån 
Hemgravsàn 

50.000 bitar 
40.000 bitar 
50.000 bitar 
60.000 bitar 
50.000 bitar 

120.000 bitar 
50.000 bitar 
70.000 bitar 
20.000 bitar 

Fanbyån 
Gimån 
Getterån 
Råggån 
Granån 

Det är kanske överraskande, att det ej var större skillnad i flottgodsmängder 
mellan Gimån och de andra bivattendragen. Detta berodde naturligtvis på att 
mycket virke avlämnades till sågverken längs Gimån, till järnvägen men framfor 
allt till Österströmsbanan för vidaretransport till Indalsälven. 

Dickson & Comp:s aktivitet var hög hösten 1877. Flottledssyner hölls på begä
ran av firman vid Fåssjöån med Grytån, vid Stensån, Köljan, Juån, Ovansjö-
vattenån och vid Dysjöån. Förslag till förbättring av respektive flottled utarbe
tades (Mo). Se f ö tabell 56. 

Som exempel på skogsägarnas ofta invecklade affärer i bivattendragen kan 
nämnas att A P Hedbergs Aktiebolag vintern 1883/84 hade reparerat diverse an
läggningar i Getteråns övre delar. Allmän flottning hade bedrivits längre ned i ån 
sedan år 1871.1 mera uppströms belägna delar av vattendraget hade man flottat 
sporadiskt sedan ett tiotal år tillbaka. Flottningsanordningarna uppströms 
Skinnsjöarna ägdes av Skönviks Aktiebolag, Axell & Co samt av A P Hedbergs 
Aktiebolag. År 1871 hade Getterån reglerats genom ett KB-utslag till förmån för 
Ortvikens Ångsågs Akteibolag. Vattendraget hade dock aldrig förklarats upplåtet 
för allmän flottning och år 1884 hade A P Hedbergs Aktiebolag begärt att få reg
lera detsamma. De befintliga flottningsanordningarna angavs ha följande värde 
och ägare (Mo): 

Ortvikens Ångsågs Aktiebolag 8.420 kr 
A P Hedbergs Aktiebolag 14.526 kr 
Skönviks Aktiebolag 4.382 kr 
Axell & Co 2.654 kr 
Enskilda 800 kr 

Summa 30.781kr 

Det föreslogs, att ytterligare byggnationer skulle utföras till en kostnad av 
66.906 kr. Samma år begärde handelsfirman Berglund, Perman & Co reglerings-
syn i Getteråns bivattendrag Stumån (Mo). 

Ett KB-utslag den 21 december 1886 angående reglering av den allmänna 
trävaruflottningen i Getterån kan tjäna som exempel på hur flottningstider regle
rades i bivattendrag. Det medgavs, att Torringen och Skinnsjöarna skulle få däm
mas under flottningstid "till den höjd, som hittills varit i sådant hänseende begag
nad". Vårflottning fick bedrivas under åtta veckor efter islossningen, varefter 
höstflottning skulle få äga rum efter den första september. Som motiv för utslaget 
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angavs, att det inom åns fångstområde ännu fanns oavverkade skogstrakter.621 

Samma dag föreskrevs liknande bestämmelser för Stumån. Dämning skulle här 
få företas med hjälp av befintliga dammar i Hällsjön och Kännebergstjärn. Flott-
ningstiden bestämdes i detta fall till fyra veckor efter islossningen på den först
nämnda sjön.621 

"Virkesägarna" vid Ljungan höll sammanträde i april 1888. Därvid beslutades, 
att årets flottning i Granån, Fanbyån, Hiån, Getterån med Grössjö- och Mycksjö-
bäckarna, Brambergsån, Täljeån samt Stumån skulle utbjudas på auktion. Flott-
ningen i Harrån och Karrsjöån skulle bedrivas i egen regi. Flottningsföreningar 
hade ännu ej bildats för någon av de ovan uppräknade åarna. Bland ovannämnda 
vattendrag förtjänar det mycket lilla bivattendraget till Täljeån, Gubby-Grössjön, 
särskilt omnämnande. Detta hade (troligen) rensats vintern 1887/88 av Axell & 
Co. Firman ägde Hemsjö-skogen, som man till största delen avsåg att driva ut via 
den nya flottleden. Skogsarealen omfattade 6.800 tunnland, vilken vid försäljning
en år 1878 enligt taxering skulle ha hållit 271.688 stycken avverkningsbara träd. 
200.000 stycken sågtimmer skulle tas ut före avverkningstidens utgång år 1901 
(Mo): 

F r o m  å r  1 8 8 1  h a d e  " b o l a g e n s "  a k t i v i t e t  l ä n g s  b i v a t t e n d r a g e n  ö k a t  p å  e t t  
påtagligt sätt, och detta föranleddes naturligtvis bl a av den nya flottledslagstift-
ningen. Under perioden 1881—1890 upprensades enligt KB i Västernorrlands län 
följande vattendrag på enskilda bekostnad. De uppläts för allmän flottning:622 

V attendrag Regleringskostnad, 
kronor 

Harrån från Harrsjöarna i Bräcke sn till Ljungan 145.713 
Granån inom Torps och Borgsjö socknar till Ljungan 39.965 
Alderängsån inom Torps sn från Vimyran till Ljungan 93.370 
Getterån från Torringen till Ljungan 97.687 
Huljeån från utflödet ur Backtjärn till Hemgravsån i Stöde sn 21.674 
Tivsjöån i Torps sn 8.280 
Hemgravsån i Stöde sn 59.671 
Karrsjöån fr o m Stora Oxsjön inom Borgsjö sn till utloppet 
i Leringen i Torps sn 91.537 

Uppgiften ovan beträffande Alderängsån är intressant så till vida att den prak
tiskt taget är den enda jag påträffat om denna flottled. Jag vet emellertid också, att 
det fanns en flottningsförening för ån år 1883. När det gäller de flesta andra flott
leder har jag detaljerade uppgifter om tillblivelse och åtgärdernas omfattning. Det 
är för mig okänt när flottningen lades ned i Alderängsån. Den har dock ej, enligt 
vad jag kunnat finna, flottats under 1900-talet. 

Ännu en större flottled lades ned redan under 1800-talet. 1895 års vårflod hade 

621 Målet om fiskeavgifter för Ljungan. Aktsid 60 (Mo, fl). 
622 Ryding 1887, s 33. 
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nämligen orsakat så stora skador i Stångåns flottled fr o m Västansjön till Ljung
an, att omreglering av vattendraget var nödvändig. Flottleden hade befunnit sig i 
mycket dåligt skick sedan år 1893, men trots detta hade man fortsatt att flotta. 
Strandägarna yrkade nu, att flottning tills vidare skulle förbjudas. Syn hölls vid 
vattendraget i september 1897. Därvid konstaterades, att det krävdes reparatio
ner i flottleden från Västansjön till Ljungan av storleksordningen 8.000 kr (Mo). 
Inga uppgifter tyder på, att flottningen någonsin återupptogs i Stångån efter den
na besiktning. 

År 1907 fanns inget flottningsreglerat bivattendrag i Ljungan uppströms 
Röj ån. Oktrojtiden hade löpt ut för tidigare reglerade Fudan och Ringsbrunns-
bäcken. Flottledsanordningarna i de "privata" flottlederna uppströms Röj ån var 
fåtaliga och i de flesta fall förfallna. Det fanns dock användbara spardammar för 
flottningsvatten bla i Rövran (Yttre Röversjön), i Grundsjöbäcken (tjärn), i 
Lövan (två dammar), i Fiskån (Fisktjärn), i Fudan (Västängarna), i Kvarnån vid 
Rätan (Kvarnsjön, Kvarnan, Stordammen, Rätans övre och nedre kvarndam
mar) (Mo). 

Efter hand som vissa biflottleder reglerades, övertogs förvaltningen åren 
1906-1918 av LEFB.625 

Under 1900-talet ersattes åtskilliga ledväggar och flottningsrännor, efter hand 
som de ruttnade, med rensningar. Som ett typiskt exempel på denna utveckling 
kan nämnas det förslag, som upprättades år 1910 rörande Kvarnån inom Haverö 
och Bodsjö socknar. 770 m gamla rännor skulle där bytas ut mot 830 m rensning i 
ån. Samtidigt skulle man på fem andra ställen rensa mellan bommar på sam
manlagt 855 m längd i vattendraget.284 

Flottningschefen Svensson i Åsarna upprättade i augusti 1910 en arbetsbe
skrivning avsedd att ligga till grund för flottledsarbeten i Storfudans, Kvarnåns 
och Röjans flottleder. Denna beskrivning är till vissa delar av intresse, eftersom 
den visar hur flottledsbyggnader kunde utföras vid denna tid.623 

Innan ledkistor och ledväggar anlades, skulle bottnen avjämnas, så att byggna
derna kom att stå på jämn och fast grund. I de fall det föreskrivits att ledkistor 
skulle ställas på risbädd, utlades ett 30 cm tjockt rislager, på vilket kistan ställdes. 
Risbädden skulle "sträcka sig minst 60 centimeter framom och minst 2 mtr. 
bakom kistan samt nedgräfvas i åbottnen där skärande grusbotten förekom
mer".623 

Strandskoningar utfördes på så sätt, att "ris af löfskog och i hufvudsak rot-
huggna videbuskar" utlades och grävdes in i den skärande stranden till minst 2 m 
bredd. På och mellan riset fylldes med grus och jord från vattendragets botten. 
Ovanpå lades rikligt med från ån ilanddragen sten. Dessa strandskoningar skulle 
pålas på varannan meter för att riset skulle hållas kvar och rota sig. Riset lades i 

284 Samlingskartong nr 2. Från 17—47. LÄF. Flottningschefexpeditionens handlingar (Mo, fl). 
623 Samlingskartong nr 1. Från 1—16. LÄF. Flottningschefexpeditionens handlingar (Mo, fl). 
625 Samlingskartong nr 7. N:ris 120—128 (Mo, fl). 
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30—45. vinkel i förhållande till strömriktningen. Man kunde binda strandskoning-
ar utförda enligt föregående beskrivning, genom att lägga ett eller flera stockvarv 
på riset, i vilka stenen lades. Dessa strandskoningar kallades riskistor.623 

Vid sprägningar och rensningar skulle stenen dras i land och utnyttjas i strand
skoningar eller för igenfyllning av ojämnheter längs stränderna.623 

Under år 1912 upprättades en beskrivning över Ljungans biflottleder upp
ströms Borgsjö sn ur vilken följande uppgifter kunnat inhämtas.624 Ett "(A)" efter 
respektive beskrivning visar, att det före år 1922 hade förklarats vara allmän flott
led i vattendraget. 

Storån: Befintliga byggnader uppgavs vara utförda av Ortvikens bolag. Under 
senare år hade endast Skönvik flottat i vattendraget. 

Henån: Åns obetydliga byggnader hade uppförts av Skön vik, som också stått 
för flottningen. 

Rövran: Byggnaderna hade anlagts av Trävarubolaget Svartvik för tillgodogö
rande av avverkningsrätten på Tossåsens skog. Denna rätt till skogen hade senare 
förvärvats av Wifstavarf, som också övertagit flottledens administration. Under 
senare år hade det i huvudsak varit virke från Storsjö skog, som flottats i ån. Det
ta virke tillhörde Skönviks bolag. 

Ringbrunnsbäcken: Byggnationerna var utförda av Svartviks bolag och förfall
na. Flottleden hade ej använts på länge. 

Flängån: Ån hade aldrig flottats. 
Grundsjöbäcken: Vattendraget hade upprensats och byggts ut av Svartviks och 

Skönviks bolag. Det sistnämnda bolaget hade under senare år ensamt svarat för 
flottning och förvaltning. 

Aloppan: De obetydliga byggnationerna hade bekostats av Skönviks och 
Svartviks bolag. Skönvik hade under senare år ensamt flottat i ån. 

Arån: De flesta byggnaderna hade anlagts av Skönvik, som också svarade för 
flottningen (A). 

Galån : Byggnaderna var utförda av flera bolag, de flesta dock av Svartvik. Det 
fanns flera flottande i vattendraget (A). 

Brynnån: Ån hade ursprungligen rensats och byggts ut av N O Näs. Nu hade 
flottning ej bedrivits på flera år. 

Bergtjärnsbäcken: Inga byggnader erfordrades. Flottades av Wifstavarf. 
Döveisån: Upprensad av N O Näs. Flottades nu av Wifstavarf. 
Fiskån: Byggnaderna hade i huvudsak anlagts av Möns bolag. Flera olika 

flottande förekom. 
Storfudan: Var numera reglerad flottled (A). 
À Iderån: De flesta byggnationerna hade utförts av Svartviks bolag. Under se

nare år hade flottningen till största delen bedrivits av enskilda. 
Nältsjöån: Flottleden förvaltades av Svartvik, som också rensat upp och byggt 

ut vattendraget. 

623 Samlingskartong nr 1. Från 1—16. LÄF. Flottningschefexpeditionens handlingar (Mo, fl). 
624 Samlingskartonger nr 4—6. N:ris 35—119 (Mo, fl). 
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Kvarnån: Reglerad flottled (A). 
Röjån: Reglerad flottled (A). 
Rätanstjärnsbäcken: Reglerad flottled (A). 
Loån och Börmån: Man hade bildat en förening bestående av strandägarna 

samt Svartviks bolag. Vattendraget hade ursprungligen byggts ut av Möns bolag 
och Svartvik, och det förvaltades nu från det sistnämnda bolagets kontor i 
Rätansbyn (A). 

Galvattsån: Förvaltades från nyssnämnda kontor. Förlagsmän var Möns, 
Skönviks och Svartviks bolag med 1/3 var. Vattendraget var reglerat sedan om
kring år 1885. Flottningsföreningen hade ej fungerat under senare år, varför varje 
virkesägare för sig hade satt bort sin flottning (A). 

Busjön: Flottades i en grävd kanal, anlagd av byamännen för torrläggnings
ändamål. 

Gillån: Ån hade ursprungligen byggts ut av Möns och Svartviks bolag. Flottle
den förvaltades av det förstnämnda bolaget. 

Länsterån: Som Gillån (A). 
Hortesån: Allmän flottled med särskild flottningsförening (A). 
Fåssjöån: Reglerad flottled. Gry tån hade upprensats och byggts ut av Svart

viks bolag, som också förvaltade densamma (A). 
Stensån: Utbyggd av Svartviks bolag,'vilket också stod som förvaltare (A). 
Ens tern: Som Stensån (A). 
Märån: Utbyggd av Dickson & Comp. Flottleden hade ej använts på flera år. 

Byggnaderna var förfallna. 
Sotån: Som Märån. 
Säterån: Flottleden utgjorde endast en vik av Medingen och tillhörde LÄF:s 

allmänna flottleder. 
Köljån: Förvaltades av Svartviks bolag, som även byggt ut vattendraget. 
Björsjön: Vattendraget hade rensats och byggts ut av Skön viks bolag. Hade nu 

ej använts som flottled på flera år. Byggnaderna var förfallna. 
Kvarnån (Harrsjöån): Regleringssyn hade hållits på begäran av kronan. Bygg

nationerna hade utförts av Skönvik för flottning av virke köpt från kronostämp-
lingar (A). 

Kärrusjöån: Regleringssyn ahde hållits. KB:s utslag daterades år 1911. Regle
ringsbyggnaderna var ännu ej utförda, varför interimsflottning bedrevs år 1912 av 
LEFB (A). 

Juån: Vattendraget hade byggts ut av Svartvik, som också stod för förvaltning
en. 

Något årtionde in på 1900-talet blev det vanligt att dammar byggdes av ce-
mentmurad sten — figur 89 — eller av betong. Dessa dammar krävde mindre un
derhåll och de sparade vatten bättre än de äldre, glesa timmerkonstruktionerna. 
De nya, täta dammarna var emellertid ofta totalt vandringshindrande för vatten
dragens fiskarter, detta gällde tomi vissa fall när föreskrivna utskov stod öppna. 

I det av mig genomarbetade källmaterialt finns massor av data om dammar av 
olika slag belägna i bivattendragen. Trots detta är uppgifterna relativt få när det 
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gäller regleringsamplituderna i vattenmagasinen uppströms dammarna och 
beträffande de tidpunkter under vilka det sparade vattnet användes. I fiskeriinten-
denten Ågrens yttrande år 1934, i det då aktuella målet om fiskeavgifter för de 
flottande, finns några uppgifter, som kan tjäna som exempel. I Fåssjöån reglera
des Kännetjärnarna med 1,9 m regleringsamplitud och Fåssjön med 2,15 m. I 
Stensån kunde Stavsjön uppdämmas ungefär 2 m. Sjön utsattes som regel för 
stora vattenståndsväxlingar under flottningstid i samband med avtappningar. 
Dämningen i Stensjön var däremot relativt obetydlig, och där hölls vattenståndet 
någorlunda konstant under hela flottningstiden. Flarktjärnen i Kvarnån (Haverö 
sn) flottningsreglerades med 1,5—2,0 m amplitud och Kvarnsjön (Rätans sn) med 

Från Angelån i Gimåns vattensystem redovisas 1935 följande dämningshöj-
der:591 

Jag är inte övertygad om att de flottande ute i bivattendragen alltid slaviskt följ
de de föreskrifter rörande vattenregleringar, som meddelats i de olika regleringsut
slagen. En notis från Torps sn synes bekräfta en sådan misstanke. En kvarnägare i 
Rombäck frågade nämligen år 1909, vid vilka tider Getteråns Flottningsförening 
hade rätt att hålla dammluckorna stängda vid sjön Torringens utlopp. Rättigheten 
ansågs vara utnyttjad utöver tillståndet, "men med hjälp av bolagens höga fyrktal 
(röstetal) nedtystades frågan", säger uppgiftslämnaren. Beträffande Torringen-
dammen är det känt sedan ett domstolssammanträde år 1956 att dammen bruka
de stängas de första dagarna i april månad. Dammen öppnades när man behövde 
flottningsvatten, vilket aldrig skulle ha skett före början av juni månad. Dämning
en hade normalt varit av storleksordningen 0,4—0,7 m. 

I bilaga 16 återfinnes en förteckning över Ljungans biflottleder vid 1900-talets 
början och i bilaga 17 förtecknas de flottningsdammar som år 1922 enligt LÄF 
utnyttjades för flottningsändamål. 

4.4.4.4 MERA OMFATTANDE REDOGÖRELSE FÖR NÅGRA FLOTT-
LEDSDISTRIKT 

Följande avsnitt är mycket speciellt och rekommenderas till genomläsning endast 
för de läsare, som vill ha en uppfattning om detaljerna i tid och rum när det gäller 
flottledernas förbättrande under 1900-talet, dvs efter de tidigaste rensningsarbe
tena. Övriga läsare bör fortsätta till sidan 475. 

591 Fiskeavgiftsmålet. Gimån (Mo, fl). 

3 m. 

Hemsjön 
Angelsjön 
V Gråsjön 
Flyn 
Ö Gråsjön 

1,10m 
0,70 m 
1,20 m 
1,30 m 
1,00 m 
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4.4.4.4.1 Ljungans 7:e distrikt (Fr o m Rätanssjön till Handsjön) 

Strömsträckan mellan de ovan nämnda sjöarna var svårflottad vid låg vattenfö-
ring och krävde då stor insats av manskap. Det hände ofta att avsevärda virkes
kvantiteter måste lämnas kvar p g a vattenbrist. 

Betydande byggnationer utfördes under 1800-talet. Underhållet och förbätt
ringarna av dessa krävde så gott som årliga arbetsinsatser. 

Bland 1901 års reparationsarbeten ingick sprängningar för sammanlagt 841 kr nedströms Snus-
forssillret och Handsjöforsen.461 År 1903 avsåg de flottande att göra en stenfyllning på skäret till 
vänster och nedströms Långsillerhällan. Ytterligare en stenfyllning skulle utföras till höger om 
Snusforssillret. Båda arbetena var föreskrivna i regleringsförslag, och beräknades komma att kosta 
450 respektive 300 kr. I redogörelse för 1904 års arbeten talas om att stenfyllning hade verkställts 
nedom Snusforssillret m m för 513 kr och att stenarmar och bommar hade reparerats inom distrik
tet för 556 kr.465 

Uppgifter saknas om vilka åtgärder som utfördes i flottleden åren 1905—1908. Under de däref
ter följande åren omnämns nedanstående byggnationer. (Uppgifter om bommar och andra ej direkt 
miljöpåverkande faktorer har av mig uteslutits). Med ett "F" bakom årtalet markeras, att upp
gifterna avser åtgärdsförslag. I övrigt redovisas efterkalkyler och faktiskt utförda anordningar, var
vid ett "B" bakom årtalet anger att uppgiften hämtats ur de flottandes bokföring: 

År Åtgärd Kostnad, 
kronor 

1909 F En 165 m lång kista i Yttre Fiskhussillerforsen byggs om på 110 m 
längd. 3.300 

Ett skär rensas bort uppströms nyssnämnda kista. 50 

Ett skär avrensas till höger i Bredsillerströmmen. 575 

Ett skär sprängs och avrensas nedom den mellersta kistan i Övre 
Brattforsen. 140 

Ett antal stenar sprängs bort i Handsjöedans innersväng. 50 

Diverse övriga sprängningar inom distriktet. 100 

1910 F En hälludde sprängs av nedom Lillhällan i Handsjöforsen. 125 

En del stenar sprängs av uppströms "Handsjö kanal". Kanalslänten 
repareras, inledningskistan bakmuras mm. 500 

461 Prot LEFB 1898-1901 (Mok fl). 
465 Prot LEFB 1902-1905 (Mo, fl). 

Figurerna 94—102 visar de mera intressanta älvavsnitten mellan Rätanssjön och Handsjön 
ordnade i ordning uppifrån och nedströms. Kartorna har upprättats 1920 av Kuylenstier-
na (Mo, fl). 

Observera särskilt hur man med långa stenkistor trängt ihop älvbredden inom de mera 
strömmande avsnitten. Sten för dessa togs utifrån älvbottnen, som utjämnades. Avsevär
da arealer strömmar torrlades mer eller mindre totalt mellan dessa kistor och stranden. 
Samma torrläggande effekt hade kistor byggda för att hindra vatten att gå in i vissa sido
grenar. 

Observera att kartorna är förminskade och att skalangivelsen 1:2000 således ej stäm
mer. 
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Man hade stora svårigheter med flottningen i Rätansströmmama även vid höga vattenför-
ingar. Av den anledningen upprättades i november 1910 ett åtgärdsförslag omfattande följande 
poster:626 

År Åtgärd Kostnad, 
kronor 

Stenkistan till vänster i Ramforsen påbyggs ett skift, 66 m. 600 kr 

Stenkistan till höger pådymlas ett bjälkvarv, 30 m. 60 " 

Kistan ut mot Långsillerhällan påbyggs ett varv, 81m. 162 " 

Träkistan ovan Trekantören påbyggs två varv, 70 m. 280 " 

Bredsillerdammen påläggs ett stenskift, 115 m. 1.150 " 

Rensning och sprängning i Bredsillerströmmen. 1.000 " 

Träkistan till vänster i Nedre Brattforsen påbyggs två varv, 115 m. 460 " 

Stenkistan till vänster i Lillströmmen påläggs ett skift, 40 m. 400 " 

Stenkistan till höger i Snusforsen påläggs ett stenskift, 84 m. 840 " 

I Handsjöedan byggs till höger en 40 m lång stenkista. 5.000 " 

Förstärkning av kistor. 488 " 

11.000 kr 

Nedanstående åtgärdsförslag sanktionerades av LÄF:s styrelse: 

1911 F Reparation av stenfyllning till höger i Bomforsen. 200 

Reparation av kistan till höger om Långsillerhällan. 100 

Mera sten påföres risami till vänster. 100 

Den 80 m långa, gamla stenkistan till höger i Yttre Långsillerforsen 
ombyggs av kilad sten. 3.100 

Den gamla kistan till höger mot holmen i Övre Fiskhussillerforsen 
förstärks på 70 m längd. 1.050 

Fyllning med ris och sten för övre änden av kistan till vänster i 
Yttre Fiskhussillerforsen. 50 

Reparation av kistan till höger uppströms Trekanten. 30 

Stenarm mot Trekantholmen färdigbyggs. 1.100 

Kistan till vänster i Övre Brattforsen ombyggs av kilad sten, 50 m. 520 

Sprängning på skäret nedom kistan i Brattforsen. 150 

Sprängning i Handsjöforsen. 150 

Reparation av kistan till höger nedom Handsjöedan. 250 

Övriga sten sprängningar inom distriktet 100 

1912 F En kista till vänster i Kvarnforsen skyddas, stenar läggs upp. 150 

Ombyggnad av kistan till vänster i Ramforsen. 300 

Reparation av ledväggar uppströms övre kistan till vänster i Övre 
Långsillerforsen. 100 

Den kista till höger i Yttre Långsillerforsen, som skulle ha reparerats 
föregående år, repareras nu i stället. 3.100 

626 Prot LEFB (LÄF) 1910-1911 (Mo, fl). 
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År Åtgärd Kostnad, 
kronor 

Vid en kista till höger i Fishussillret, som år 1911 försetts med en 
stenbeklädd grusbank på framsidan, skulle nu stenfyIlning läggas på 
baksidan. 1.400 

I stället för utbyggnad av en kista till vänster vid Jöns Ersänget -
upptaget i regleringsförslaget - skulle man nu spränga och rensa 
av ett skär. 400 

Uppförande av en stenkista mot Trekantholmen, som ej medhanns 
år 1911. 1.100 

Rensning på forsnacken i Bredsillerströmmen. Större stenar skulle 
sprängas nederst i Bredsillret. 700 

I Handsjöedan hade år 1911 byggts en kista. Där skulle man nu bygga 
ytterligare en, 93 m lång, dylik. 5.989 

1913 F Kistan till vänster i Ramforsen skulle "buggas upp", 66 m lång. 1.980 

En 2 m bred, 2 m hög och 4 m lång öppning skulle tas upp i Lång-
sillerdammen. Där skulle man sätta in två höj- och sänkbara luckor. 180 

Reparation av kista till höger för Trekantören. 500 

Påtimring av två kistor uppströms den nyssnämnda. 250 

Påtimring av kistan till vänster i yttre delen av Trekanströmmen. 100 

Stensprängning och rensning inom distriktet. 200 

1913 B Utläggning av tre moringar i Rätanssjön. 236 

Omläggning av stenkistan till vänster i Ramforsen. 1.980 

Omläggning av stenkistan till höger för Trekanten. 633 

Påtimring av två kistor uppströms nyssnämnda. 687 

Diverse kompletteringsarbeten i Bredsillret och Bredsillerströmmen. 552 

Stensprängningar inom distriktet. 315 

100 st bjälkar till nya bommar. 470 

1914 F Ett stenskift påläggs en stenkista till vänster i Kvarnforsen. 670 

En stenkista till höger i Ramforsen höjs på 100 m längd. 200 

Reparation av en kista till vänster i Lillselet. 50 

Fyllning med ris och sten i Bredsillret till höger från dammen. 120 

Diverse sprängningar inom distriktet. 200 

Reparation av diverse bommar och kistor. 250 

1915 B Påläggning av ett stenskift å kista i Kvarnforsen m m. 1.276 

1916 B Reparation av bom i Långsillret och sprängningar. 253 

1917 B Reparation av bommar. 564 

1918 F Ramforskistan till vänster var underskuren 12 m närmast land. 
Skulle läggas om. 240 

Reparation erfordras av stenfyllningen till höger i Bredsillerströmmen. 50 

Man skulle uppföra ett "skyddsstaket" för Edekistan. 150 

Diverse reparationer av bommar och kistor inom distriktet. 200 
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I det följande redovisas uppgifter ur Hellebergs utredning år 1899 och ur Lundströms utlåt
ande år 1921. Denna text läses lämpligen mot de av Kuylenstierna åren 1919-1920 upprättade 
kartbladen, figurerna 94-102. 

Befintliga anordningar år 1899. 

En stenarm låg till vänster i början av Kvarn
forsen nedströms Rätanssjön. 

Rensningar hade utförs på Sjöförningsören 
samt på stenören vid Kvarnforshuvudet. 

Stenarm fanns till höger i Ramforsen, 130 x 
2,2 x 1,6. 

Stenarm mitt emot 66 x 2,8 x 1,7. 

I Övre Långsillerforsen till vänster fanns en 
äldre kista, 45 m lång, 8 varv hög. Denna fort-
sättes av en stenarm 42 x 1,8 x 1,2. 

Bro för landsvägen från Rätan till Yttertu-
ringen. Mot brons nordligaste pelare hade flott-
ningsbolaget efter åläggande uppfört en sten
arm 80 x 2,1 x 3. 

Norra utloppet i Långsillret var stängt med en 
damm av timrad kista, Långsillerdammen, 
61m lång, 4,5 m bred, 2,2 m hög med 4 slus
sar, respektive 6,4, 3,0, 4,3 och 6 m breda. 
Vid synetillfället var alla igenmurade med 
stenar. I fortsättningen, åt holmen till, låg 
en kista 29 x 5 x 1,8. 

Stenarm till höger mot Långsillerhällan 81 x 
2,4 x 1,7 med grundfyllning. 

Stenkista till vänster 51 x 2,7 x 1. 

Stenkista till höger 28 x 2,5 x 1,8. 

Stenarm till höger 32 x 2 x 1,5. 

Äldre, oduglig kista, 130 m lång. Låg för 
långt ut i flottleden. 

Stenarm till vänster 44 x 1,8 x 2 med 1,3 m 
hög grundfyllning. 

Stenkista till höger i Övre Fiskhussillerforsen 
65 x 2,8 x 1,5. 

Gammal, oduglig kista över gren. 

Beskrivning av motsvarande anordningar år 
1921. 

I gott stånd. LÄF önskade pålägga stenar
men 0,6 m för att kunna flotta på högre vat
tenstånd. 

Ytterligare rensningar utförda på dessa stäl
len. Företrädesvis hade de största stenarna 
tagits bort för att åstadkomma en ökning av 
högvattensektionen. 

I gott stånd. 

Ombyggd, 75 m lång, 3 m bred i botten och 
1,5 m i dagen samt i genomsnitt 2 m hög. 

Strax där nedanför stod ytterligare en sten
arm, 48,5 m lång. 

Stenarmen i gott stånd. 

I försvarligt skick. 

I gott stånd. 

I gott stånd. 

Nedanför denna låg på skäret en omsorgs
fullt stenad risarm, 65 m lång. I gott stånd. 

Hälludden nedanför "nedre tallen" hade av
rensats. 

Stenkistan hade höjts. I gott stånd. 

I gott stånd. Stenarmen var förlängd 83,5 m, 
1,8 m hög, 2,5 m i botten och 1,8 m i dagen. 

Av den gamla kistan återstod ca 50 m. 

I gott stånd. 

Reparerad. I försvarligt skick. 

Ersatt av en stenklädd jordbank 127 m lång, 
8 m bred i botten, 3 m i dagen och 2 m hög. 
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Befintliga anordningar år 1899. 

Stenkista i fortsättningen 89 x 2,8 x 1,9. 

Stenarm till vänster i Yttre Fiskhusströmmen 
77 x 3 x 1,8. 

Stenarm till vänster 122 x 2,4 x 1,9. 

Fortsatt med dylik 75 x 2 x 1,7 på grundfyll
ning. 

Oduglig ledvägg till höger fortsatt av kista. 

Skyddsvägg till vänster för Jöns Ersänget 
84 m lång, 1,2 m hög. 

Fortsatt av stenarm mot Jöns Ershällan 80 x 
2,7 x 2,1. 

Stenkista till höger i början av Trekanström
men i två "våningar" 111m lång, 3 m bred i 
botten, 1,8 m i dagen, 2 m hög. Bakom kis
tan låg ett till synes övergivet fiske. 

Kistan fortsättesmed stenarm 157 m lång, 
därav 110 x 2,5 x 1,9 och 47 x 2,2 x 2. 

Stenarm till vänster 43 x 2,5 x 2. 

Stenarm till höger mot skäret ovan Trekanten 
63 x 2,5 x 1,9. 

Mitt för Trekantkojan är norra grenen stängd 
med en stenarm, som leder ut till Trekanthol
men 189 x 2,8 x 2,3 på grund fy Ilning. Bak
om denna stenarm, som avstänger älvens hu
vudgren, hade inrättats det fiske rörande vil
ket klagomål anfördes i Klövsjö sn. 

Stenarm till höger i samma fors 13 x 25 x 2. 

Fortsatt med en stenkista 24 x 2,6 x 2. 

Stenarm till höger nederst i forsen 63 x 2,1 
x 2. 

Stenkistan till vänster i yttre delen av Bred-
sillret 68 x 2,5 x 1,6. 

Stenarm rätt ut över högra grenen i ändan av 
sillret, den s k Bredsillerdammen 115 x 3 x 
1,7 med tre fisköppningar. 

Beskrivning av motsvarande anordningar år 
1921. 

I försvarligt skick. 

I gott stånd. 

I gott stånd. 

I gott stånd. 
Sammanlagd längd 127 m. 

Ombyggd 112,5 m, 2 m bred, 1,9 m hög. 
Gamla kistan kvarstår till sammanlagt 165 
m längd. Duger ännu några år. 

I dåligt skick. 

1 gott stånd. 

Skär avrensat och sänkt genom sprängning. 

Kistan grundligt reparerad år 1913. Påbyggd 
2 varv. 

I gott stånd. 

I gott stånd. 

1 gott stånd. 

Fri genomgång hade beretts för uppgående 
fisk på sådant sätt, att i armens bottenskift 
vid djupaste stället i älvgrenen hade inrät
tats öppningar av sammanlagt 3 m bredd och 
0,6 m höjd förlagda parallellt med den av
stängda fåran. I gott stånd. 

Stenarmen fortsatt över holmen, 48 m 
lång, 2,5 m i botten, 16 m i dagen och 
2 m hög. 

I gott stånd. 

I gott stånd. 

I gott stånd. 

Flottleden hade flyttats till högra sidan i 
Bredsillret. 

I försvarligt skick. Nu obehövlig. 

Pålagd 0,7 m. I gott stånd. Fisköppningarna 
fanns kvar. 

En ny fisköppning inrättad, 1,5 m bred, 4 m 
söder om den nordligaste öppningen. 
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Befintliga anordningar år 1899. Beskrivning av motsvarande anordningar år 
1921. 

Ledvägg till vänster i Övre Bratt forsen. 

Stenkistan till vänster strax nedom föregå
ende 97 X 2,5 X 1,7. 

Dylik till vänster i Nedre Brattforsen, 115 m 
lång, 2 m hög. 

Stenarm till vänster i Lillströmmen 40 x 1,6. 

Stenarm till höger i Snus- eller Smedjeforsen 
84 x 2x 1,7. 

En gren till höger var stängd med stenfyll-
ning 35 x 1,8 x 2,2. 

Stenkista till vänster i slutet av sillret 118 x 
2,8 x 2. 

Stenarm till höger i Övre Handsjöforsen 39 x 
2,5 x 2. Bakom denna hade inrättats ett till
fälligt fiske. 

Stenkista till höger nedom Handsjöedet 30 x 
3,3 x 2,4. 

Bredsillerdammen hade förlängts mot land 
med 20 m risarm, 4 m bred och 1,5 m hög. 

Skäret vid sillrets utlopp hade rensats och 
sänkts. Stenen hade upplagts dels 70 m i 
förlängningen av Bredsillerdammen och dels 
utåt 60 m på vänstra stranden mitt emot till 
skydd för skärning av E A Vestbergs strand. 

Ombyggd av gamla bjälkar. I gott stånd. 

Reparerad och fordrad år 1908.1 gott stånd. 

Ombyggd och fordrad. I gott stånd. 

Det yttre skäret nedom Brattforsen hade av
rensats. 

Risarmar, 25,9 och 24 m långa, 2,5 m breda 
och 1,5 m höga satta för Christian Lund
kvists ängar till vänster. 

Pålagd 0,7 m. I gott stånd. 

Pålagd 0,7 m. I gott stånd. 

I gott stånd. 

I fallfärdigt skick. 

Mitt emot hade för gründet satts en sten
arm, 20 m. Dessutom hade sprängning ut
förts. 

Hällan mitt i forsen hade sprängts bort. 

I gott stånd. 

Udde till vänster nedanför armen hade ren
sats och den högra udden där nedom av
sprängts. 

Reparerad och förlängd 6,5 m samt pålagd 
1,2 m. 

Lillhällan där nedom hade bortsprängts. 

En kanal hade grävts vid inflödet till Hand-
sjän, 275 m lång, 12 m bred i botten och 1 
m djup vid medelvattenstånd. 

Inledningskista till kanalen till vänster 61,5 
m lång, 2,3 m medehöjd och 2,3 m medel
bredd. På övre ändan hade utlagts botten
fyllning, 4,7 m lång, 3 m bred och 0,6 m 
hög. Ungefär hälften av älvens vatten inled-

422 



Fig. 99. Se sid 412. 
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Befintliga anordningar år 1899. Beskrivning av motsvarande anordningar år 
1921. 

des i kanalen med hjälp av denna kista. 

Stensprängning inom distriktet hade utförts 
för 500 kr. 

En stor del av uppgifterna ovan gäller anläggandet av stenkistor och stenarmar. Eftersom 
byggnadsmaterialet för dessa i allt väsentligt togs ur vattendraget innebar de nyssnämnda typ
erna av byggnationer att man samtidigt utförde omfattande sprängningar och rensningar på 
strömsträckorna, inte minst för att få bynnadsmaterial, men också för att öka vattendjupet i 
ström stråken. 

Vi lämnar nu Hellebergs och Lundströms beskrivningar och återgår till LÄF:d egna redovis
ningar. 

År Åtgärd Kostnad, 
kronor 

1919 B Reparation av diverse bommar samt sprängningar. 943 

1920 B Reparation av moringar och kistor i Bredsillret. 777 

1921 B Rätans hållbom och ledbommar. 330 

Kista vid Trekanten (nybyggnad). 4.789 

I budgeten för år 1922 reserverade LÄF 1.000 kr att användas för upptagning av en igenste
nad slussöppning i Långsillerdammen och för att förse densamma med luckor.62 I årets bok
föring redovisas 2.505 kr som använts till "Slussar i Långsillerdammen, rep. av bommar och 
spänger". 

1923-
1924 F Reparation av en gammal träkista till höger vid Långsillerhällan 200 

Reparation av träkista i Yttre Långsillerströmmen. 100 

Reparation av en stenkista till vänster i Nedre Fiskhusströmmen. 40 

Reparation av stenkista i Snusforsen. 100 

Diverse sprängning inom distriktet. 200 

1923 B Rensning av stenör i Bredsillret m m. 868 

1924 B Reparation av bom och kistor, strandskoningar. 448 

1925 B Summa reparationer. 834 

1926 B Sprängningar, reparation av smiden, järn mm. 521 

1927 F Grusör avschaktas vid Rätanssjöns släppställe. 50 

Reparation av nedre ändan av Brattforskistan. 250 

Sprängning nederst i Handsjöforsen. 500 

Diverse stensprängning inom distriktet. 200 

1928 F Risfyllning till vänster för skärning vid Ramforsen. 50 

Bortrensning av skär nedom samma fors. 400 

Rensning av stenskär till vänster, mitt för Trekantören. 300 

Sprängning av större stenblock till vänster i Handsjöforsen. 400 

"'Prot LÄF 1922-1923 (Mo, fl). 
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Fig. 100. Se sid 412. 



År Åtgärd Kostnad, 
kronor 

1929 B Sprängningar, reparation av koj a mm 646 

1930 B Läggning av moringar m m. 144 

1931 B Summa reparationer. 162 

1932 F Reparation av en raserad stenmur nedom Bredsillret. 100 

Vid Brattforsören bortrensas sten och uppläggs rösmur mot sten-
skäret. 600 

1933 F Några stenar sprängs i Långsillret. En bom skarvas med tre slanor. 75 

Plåtbeklädnad av en kistvägg i Trekantströmmen. 550 

Diverse sprängningar inom distriktet. 50 

1934 B Läggning av moringar på Rätanssjön, reparation av bom i Långsill
ret, byggnad av koja vid Bredsillret. 1.401 

1935 F Gru sör avschaktas vid släpp ställe t. 70 

Skärning ovan kista i Kvarnforsen igenbyggs med ris och sten. 50 

Reparation av stenkista till höger i Ramforsen. 600 

Skärning snett emot överbyggs med 18 m rösmur. 200 

Skärning vid Långsillredammen överbyggs med ris och sten. 80 

Plåtskoning av träkista till höger vid Långsillrehällan. 60 

Sprängning nedom hällan. 50 

Stenkista till vänster vid Fiskhussillret repareras. 70 

Plåtskoning av träkista till höger i Trekan strömmen. 75 

Reparation av träkista till höger nedom Barkviken. 100 

Stenkistor i Handsjöforsen repareras med krampor. 80 

Reparation av träkista "nedom edan". 300 

Fördjupning av inloppet till Handsjö kanal. 400 

Diverse sprängning inom distriktet. 100 

1936 F Grusör avschaktas vid Rätanssjöns släppställe. 70 

Träkista vid Långsillerhällan plåtskos. 125 

Sänkning av Fiskhusören. Stenmaterialet uppläggs till höger som 
rösmur. 400 

1937 F Stenslänt läggs nederst till höger i Bredsillret. 200 

Stensprängning i övre Brattforsen. 100 

Utskuren stenkista i Handsjöforsen repareras. 500 

Diverse sprängning inom distriktet. 100 

1938 B Summa reparationskostnader. 1.305 

1939 B Summa reparationskostnader. 1.776 

1940 B Summa reparationskostnader. 1.334 
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Fig. 102. Se sid 412. 
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4.4.4.4.2 Ljungan 21—22. Sorteringsanordningarna 

Vintern 1873/74 utfördes betydande arbeten i älvmynningen, och efter denna vin
ter hade sorteringsanordningarna i älvmynningen det utseende som redovisas på 
figur 103. Man arbetade i tre sorteringar. Kanalen mellan dessa var helt fylld med 
timmer utom under viss tid på dygnet, då last- och passagerarbåtar släpptes fram. 

Vattenområdet nedströms den nuvarande Harabergsbron och ända ned mot 
Essvik hade under flottningssäsongerna sedan 1870-talets början årligen varit 
nära nog täckt bl a med upplagda virkesplattformar628 till hinder för strandägar
nas båtfart och fiske. Genom utslag den 19 maj 1886 förordnade KB i Väster
norrlands län, efter ansökan av LEFB, om att vattenområdet vid älvens mynning 
mellan Haraberget och havet skulle få användas av bolaget för flottning, sedan 
föreslagna regleringsbyggnader hade blivit utförda och godkända. Flottningen 
skulle ske i den högra grenen vid Sandslån.381 Ärendet fördes under diverse tvister 
med strandägarna vidare ända till Kungl Maj:t, där det slutligen avgjordes i april 
1890 (Casselli 1959). År 1891 upprättade LEFB629 ett förslag till expropriation av 
hela distrikt 22,604 den s k "Storflottplatsen". 

Fr o m år 1896 var Kvitsle skiljeställe delvis ombyggt. Någon förändring i ar
betssätt, trafik eller i dispositionen av vattenområdet vidtogs emellertid ej i för
hållande till förutvarande skilje.460 

Under perioden 1870—1896 hade flottningen i hela Ljungans flottled utvecklats 
på följande sätt (Cornell 1971, s 195 0-

Utsorterade flottgodsmängder redovisas mera i detalj i tabell 57. 

381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna 
flottled (Mo, fl). 

460 Prot LEFB 1894-1897 (Mo, fl). 
604 Samlingskartong nr 3. LÄF. Flottningschefexpeditionens handlingar (Mo, fl). 
628 Bil 1 till A Lindroths yttrande den 3 mars 1952 i målet AD 52/1951 (Mo, fl). 
629 LEFB dominerades av Trävarubolaget Svartvik, som ägde hälften av andelarna i flottnings-

bolaget. År 1891 var alla andelarna fördelade på följande "Lott-Bref uti Ljunga Elfs Flottnings 
Bolag": 

Trävarubolaget Svartvik 50/100 
Skönviks Aktiebolag 10/100 
Möns Trävaru Aktiebolag 5/100 
Tunadals Aktiebolag 5/100 
Sunds Aktiebolag 5/100 
Ortvikens Ångsågs Aktiebolag 5/100 
A P Hedbergs Aktiebolag 5/100 
Heffner & Co 5/100 
J A Enhörning 3/100 
N O Nääs 2/100 

Förhållanden rådande 
i början av 1870-talet 

Förhållanden rådande 
år 1896 

Antal sysselsatta 
Årlig flottningskostnad 
Genomsnittlig virkesmängd, 
enkla stockar 

1.350 man 
550.000 kronor 
(Åren 1869-1874) 
1,5 miljoner 

600 man 
350.000 kronor 
(Åren 1890-1895) 
2 miljoner 
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Fig. 103. Karta över anordningar för tim-
merskiljning vid Kvitsle (Efter Carlgren 
1886). 



Enligt Hellebergs utlåtande år 1899 användes Marmen som huvudmagasin för 
älven. Därifrån släpptes virke så att sorteringen vid Kvitsle kunde drivas utan av
brott under hela den isfria delen av året. På sträckan mellan Marmen och Kvitsle 
låg Västbo reservoar och ett par andra smärre virkesmagasin uppströms skiljet. 
Vid Kvitsle hade man en sortering vid vardera landet. Där utsorterades klampar-
na efter olika märken, varefter de flottlades och bogserades ned till älvmynningen 
for uppläggning i "storflottor". LEFB hade anslagit 1.500 kr för muddring vid 
Storflottplatsen i älvmynningen år 1899. Under det följande året anslogs 1.000 kr 
för samma ändamål.461 

I maj år 1900 undertecknades ett nytt avtal mellan LEFB och Dingersjö byamän rörande förfogan
derätt för bolaget till hemmanens stränder och vatten under 12 år fr o m den 19 maj år 1898. Den 
årliga arrendesumman skulle vara 900 kr. Vissänget inräknades ej.630 

Enligt ett odaterat koncept skrev LEFB till KB i Västernorrlands län och meddelade att virkes-
mängden, i motsats till vad man hade väntat sig, hade ökat. Detta berodde på de nya sortimenten 
"trämassa och propsvirke". Sorteringsanläggningarna vid Kvitsle räckte ej längre till. Dessa klara
de ej mer än 2 milj klampar. Följden hade nu blivit, att man tvingats lägga kvar stora virkesmäng
der längs älven. Syn begärdes (Mo). 

LEFB skrev avtal med À byamän den 16 nobember 1900 och förvärvade därigenom förfogan
derätt till byamännens stränder och vatten under 20 år för anordning av en sortering vid höger 
strand. Årsarrendet fastställdes till 300 kr.6311 november godkände LEFB:s styrelse ett kostnads-
förslag för det kommande årets arbeten i flottleden. I detta ingick en planerad sortering vid "Å bys 
strand", kostnadsberäknad till 6.500 kr.461 

Under år 1900 lät man utföra strandskoningar efter sorteringens vid Kvitsle vänstra sida för 
7.383 kr.461 

Virkesmängden blev under flottningssäsongen 1901 trots allt ej så stor, som man hade väntat 
sig. De flottande bestämde sig av den anledningen för att någon ny sorteringsbom ej skulle läggas 
ut uppströms Njurundabron säsongen 1901 om flottningschefen ej fann detta vara nödvändigt. 
LEFB hade i juni 1901 fått rätt att anlägga ett virkesmagasin vid Å.4611 juli 1902 fick man dess
utom rätt att bygga det begärda skiljet på platsen. Någon sortering kom emellertid aldrig till utfö
rande uppströms Njurundabron (Casselli 1959). 

I kostnadsförslaget för åtgärder att utföras i Ljungans flottleder under år 1903 tog man upp ett 
belopp om 1.700 kr, som skulle reserveras för "strandskoning medelst tätpålning, ris- och stenfyll-
ning på 250 meters längd i vänstra magasinet enligt regleringsförslaget".465 

LEFB ålades i ett KB-utslag den 28 december 1903 att utföra strandskoningar vid Sandslåhol-
men (Mo). Det framgår av 1903 års bokföring, att flottningsbolaget under året hade utfört sådana 
strandskoningar "efter västra sorteringen" för 1.681 kr. Man hade dessutom reparerat virkesmaga
sinen i Marmen och vid Västbo. Inom distrikt 22 hade man utfört muddringar "på Gründet" för 
1.141 kr.534 

I ett utslag den 11 juni 1904, givet i ett från Kungl Maj:t återförvisat mål rörande flottningsverk-
samheten i Ljungans mynningsområde, förklarade KB att de flottande ej skulle få använda älvens 
mynning för flottningsändamål. LEFB ålades dessutom att, senast den 1 juli nästkommande år ha 
utfört föreskrivna strandskoningar på Sandslåholmen. De flottande överklagade naturligtvis för
budet mot flottningsverksamheten i älvmynningen.465' 1041 

461 Prot LEFB 1898-1901 (Mo, fl). 
465 Prot LEFB 1902-1905 (Mo, fl). 
534 Priskuranter. Pärm (Mo, fl). 
630 Låda A 1-16 och låda E4 27-(Mo, fl). 
631 Låda E4 22-26 (Mo, fl). 

1041 Kammarrätten fastställde år 1905 ett KB-utslag enligt vilket LEFB ålades att utföra 
strandskoning från Sandslåns spets till nedanför liggande brädgård (Sundsv Tidn 1905-02-06). 
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Tab. 57. Utsorterad virkesmängd i Ljunga elf under åren 1871-1896.632 

År Längd Byggn. Enkelt Dubbelt Bjelkar Summa Summa en-
kostn. timmer timmer klampar kelt timmer 

1871 735.573 70.594 138.573 944.740 1.431.053 
1972 894.367 56.344 182.264 1.132.975 1.736.111 
1873 990.386 68.243 166.834 1.225.463 1.794.208 
1874 929.560 164.433 200.775 1.294.768 2.061.526 
1875 1.041.105 206.703 148.061 1.395.869 2.046.755 

Sa 1871-75 4.590.991 566.317 836.507 5.993.815 9.069.653 
Häraf fr. 
Jemtlands 1 1.114.000 

1876 1.238.909 175.034 142.790 1.556.733 2.160.137 
1877 1.316.031 140.363 122.597 1.578.991 2.087.145 
1878 1.824.255 133.641 111.400 2.069.296 2.537.137 
1879 820.886 46.608 55.995 923.489 1.138.082 
1880 1.203.997 49.679 64.108 1.317.784 1.559.787 

^ 
Sa 1876-80 Ì 6.404.078 545.325 496.890 7.446.293 9.482.288 
Häraf fr. j§ 
Jemtlands 1 g 1.485.000 <D 

1881 J S 1.998.440 86.696 82.518 2.167.654 2.501.904 
1882 £ I 1.748.626 62.898 82.552 1.894.076 2.204.630 
1883 J S 1.630.673 79.092 62.665 1.772.430 2.039.517 
1884 g o 1.909.210 52.050 40.768 2.002.028 2.176.382 
1885 £ & 1.568.540 73.684 48.879 1.691.103 1.911.424 

SO 0 

Sa 1881-85 J ° 8.855.489 354.420 317.382 9.527.291 10.833.857 
Häraf fr. g ^ 
Jemtlands 1 f £ 2.010.000 

2 S 
1886 «g •§ 1.687.891 73.127 42.719 1.803.737 2.005.021 
1887 S S 1.672.181 48.209 16.413 1.736.803 1.834.251 
1888 g 1.977.750 39.140 45.035 2.061.925 2.236.170 
1889 S * 2.387.315 32.292 43.088 2.462.695 2.624.251 
1890 S o 2.206.656 25.788 18.897 2.251.341 2.333.820 

CO 0 

Sa 1886-90 g 9.931.793 218.556 166.152 10.316.501 11.033.513 
Häraf fr. 
Jemtlands 1 1.933.459 

1891 1.488.864 7.511 19.969 1.516.071 1.582.670 
1892 1.862.052 19.133 43.332 1.924.517 2.073.646 
1893 1.612.061 7.110 23.780 1.642.951 1.721.401 
1894 1.839.411 14.510 15.917 1.869.838 1.932.099 
1895 1.887.554 28.040 20.880 1.936.474 2.027.154 

Sa 1891-95 8.689.942 76.304 123.605 8.889.851 9.336.970 
Häraf fr. 
Jemtlands 1 1.111.303 10.595 1.121.898 1.153.683 

1896 2.100.564 70.338 19.440 2.190.342 2.319.000 
Häraf fr. 
Jemtlands 1 326.296 1.148 327.444 330.888 

Sundsvall den 12 mars 1897 
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Under år 1904 utfördes strandskoning "för västra sidan i sorteringen" till en kostnad av 3.872 
kr. Året efter strandskoddes vid Sandslåholmen i enlighet med KB:s föreläggande år 1904. Åtgär
den kostade 1.659 kr.465 

Enligt bokföringen utgjordes byggnadsarbetena åren 1912—1914 i allt väsentligt av arbeten på 
hus och sorteringsverk. Dessutom reparerades strandskoningar år 1912. År 1913 utfördes mudd-
ring i östra sidans sortering för 1.396 kr och år 1914 i den västra sorteringen för 3.042 kr. 

Virkessorteringen i Ljungan skedde under blockad år 1914 och gav därför dåligt resultat. LÄF 
beslutade att bygga om sorteringen vid Kvitsle för maskinell buntning, ett förslag som hade varit 
aktuellt redan år 1909 (Casselli 1959). 

Näslund lämnade 1915 (PL 55) följande redogörelse för "Kvitsle och Skottsunds sorterings-
verk" (se figur 104): 

"Mellan Mjösundsnacken i nedersta Dingersjöforsen och älvens utlopp, en sträcka på 3 km., äro 
Ljungans sorteringsverk med tillhörande timmermagasin utbyggda. 

Den livliga ånbåtstrafik, som här råder och som framgår i älvens mitt, har nödvändiggjort sorte
ringsverkets och magasinens uppdelning i två skilda anläggninar, en på var sida om farleden, vid 
Kvitsle och Skottsund. 

På grund av det stora antal märken — ett 40-tal —, som skola utsorteras, och den ringa bredd, som 
är disponibel för varje apparat — älven har här en medelbredd av 200 m., varav farleden upptager 
c:a 30 m. — hava sorteringarna i stället så mycket mer måst utsträckas på längden. I sjön Marmen, 
belägen omkring 20 km. från Kvitsle, magasineras virke, som i mån av behov därifrån påsläppes till 
sorteringarna. Ett mindre magasin vid Västbo, rymmande c:a 20.000 timmer, användes för tillfällig 
reglering av virkestillförseln mellan Marmen och sorteringsmagasinen. Betydande virkesmängder 
kvarhållas även i Stödesjön, 40 km. från Kvitsle. 

Timmermagasinen vid sorteringen rymma vardera c:a 20.000 timmer och begränsas mot farleden 
av bommar mot dykdalber. Virket fördelas till magasinen medelst en svängbom. 

I vänstra bommen är en svängbom anordnad för trafikens genomsläppande till Värsta ångbåts
brygga. 

För att förhindra hela massans pressning mot intaget avstryps magasinen på två ställen med tratt-
formigt utpålade bommar. 

Sorteringsverken äro av kanalsystem och dubbelsidiga utom i sina översta delar, som av ut
rymmesskäl äro enkelsidiga, och har vardera endast en sorteringskanal. Måtten eller rutorna äro 
utpålade dels i sned riktning, dels parallellt med gallringsrännan. Sorteringsbryggorna äro vid sned
måtten i allmänhet lagda så, att instickning till sådana mått åt samma sida och till ett parallellmått 
åt motsatta sidan kan verkställas från samma brygga. Där parallellmått parvis ligga på ömse sidor 
om rännan, äro bryggorna placerade vid dess översta del. 

Snedrutorna äro nedtill försedda med svängbara spärrbommar; parallellmåtten öppnas med sväng-
bara sidobommar. 

För flottarnas ledande förbi Kungsholmen är en bom utpålad. 

Storflottläggningsplats är inrättad mellan Sandslån och Mjösundsholmarna. Till flottarnas för
töjning hava tvenne rader dykdalber med gångbommar utförts på ömse sidor om flottläggnings-
platsen. 

En vågbrytare i vänstra dykdalbraden jämte holmen Sandslån giver området för storflottläggning-
en ett skyddat läge. 

465 Prot LEFB 1902-1905 (Mo, fl). 
632 Låda K HMo, fl). 
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Fig. 104 Kvitsle och Skottsunds sorterings-
verk före år 1915 (Efter Näslund 1917). 



Virket införes i sorteringsrännan på längden. Vid översta bryggorna, de s.k. "rusplankorna", in-
ryckes så mycket av de största märkena, som medhinnes, utan att virket i gallringsrännan allt för 
mycket uppehälles eller hindras. Längre ned i sorteringen, då massan i kanalen minskats, komplet
teras skiljningen av dessa märken, för vilka mått där äro reserverade. 

De största virkessorter, vilkas frånskiljning försiggår vid flera bryggor, hava sina mått så placerade 
på ömse sidor om kanalen, att ett märke, som vid en övre brygga intagits åt högra sidan, vid en ned
anför varande brygga instickes till vänster eller tvärtom, varigenom växling av timmer från ena till 
andra sidan av kanalen i mesta möjliga mån undvikes. 

Märken utsorteras i den ordning de minska i storlek, så att de minsta märkena frångallras nederst i 
sorteringen. 

Flottläggning sker i måtten på i huvudsak samma sätt som vid Indalsälvens sorteringsverk. 

Sedan flottarna blivit utsatta ur måtten, glida de, styrda av manskap, med strömmen och vid ström
mens upphörande dragna av bogserbåt, som står till nedläggningsmanskapets disposition, ned till 
storflottläggningsplatsen. Storflottläggningen tillgår även den på ungefär liknande sätt som vid 
Lövudden, dock med den skillnad att yttersta stockarna i övre varvet förenas med kilkoppel i stället 
för med björkvidjor. Dessa på detta sätt bildade längsgående bommar förbindas sinsemellan i stor
flottens båda ändar med bottenlagens hopkopplade ytterstockar. Sådan tvärgående förbindning 
göres dessutom mellan de olika verkens virkespartier i flotten. 

Hela storflotten surras med hamptrossar, varefter transporten till resp. verk ombesörjes, liksom vid 
Indalsälven, av flottningsföreningens egna båtar. 

Räkning av virket utföres vid storflottläggningsplatsen av särskilda uppräknare. Småflottarna åsät-
tas var för sig n:r och antalet timmer i varje flotte, vilket med ett märkjärn inristas i någon av det 
övriga varvets stockar. 

Per dag om 10 timmar utsorteras vid hela gallringsverket c:a 40.000 klampar, fördelade på 40 à 45 
märken, och under hela sommaren 5 à 5,5 miljoner klampar. 

Arbetsstyrkan uppgår till: 
vakthållning för svängbommarna 9 man 
gallring och flottläggning i måtten 120 man 
nedläggning av flottarna 20 man 
storflottläggning och vakthållning för 
flottarna under bogsering 30 man 
Tillsammans 179 man 

I gallringsmanskapets 120 man ingå 36 gallerpojkar. 

Vid lågvatten tillsättas ytterligare 3 à 4 man i vardera sorteringen — s.k. rännstickare — för att 
biträda med virkets frammatande i sorteringskanalerna. 

Kostnaderna för ovanstående arbeten utgå efter följande ackordpris: 

lossning av virkesmassan och vakthållning för svängbommarna = 80 % av gallringsmanskapets 
dagsförtjänst med en garanterad minimidagpenning av 3 kr. 

gallring och flottläggning i måtten: 
för bjälke om 23 fot och däröver 4 öre per st 
för bjälke om 22 fot och därunder 2 öre per st. 
för sparre om 23 fot och däröver 3 öre per st. 
för sparre om 22 fot och därunder 1 öre per st. 
för timmer om 32 fot och däröver 4 öre per st. 
för timmer om 31 fot och därunder 2 öre per st. 
för kolved om 12 fot och därunder 2 öre per st. 
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Tab. 58. Uppgift på kvantiteten af de olika sorteringsmärkena vid Qvitsle under år 1913.633 

Trävarubolaget Svartvik pappt :r 907.629 
Wifstavarfs Aktiebolag " 717.666 
Skönviks Aktiebolag 673.672 
Trävarubolaget Svartvik sågt. 611.728 
Tundals Aktiebolag 366.782 
Wifstavarfs Aktiebolag " 315.990 
Nyhamns Cellulosa AB pappt:r 237.219 
Skönviks Aktiebolag sågt. 204.215 
Norrviks Ångs. AB 99  154.463 
Sundsvalls Cellulosa AB pappt:r 153.764 
Trävaru AB i Göteborg props 151.740 
Sunds Aktiebolag pappt:r 151.608 
Johannedals Trävaru AB sågt. 114.277 
Möns Trävaru AB 113.177 
J A Enhörnings Trävaru AB 99  98.861 
Trävaru AB Carlsvik 95  91.494 
Sunds Aktiebolag 99  86.652 
Hofvids Aktiebolag 99  56.481 
Ankarsviks Ångs. AB 99  46.520 
Olof Furuskog 99  42.773 
Aug. Forslund 99  42.609 
Tuna Fabriks Aktiebolag papptir 40.193 
Strands Nya Aktiebolag sågt. 33.875 
Myrnäs Aktiebolag 30.399 
Eriksdals Trävaru AB " 22.266 
AB Sundsvalls Träsliperi pappt:r 17.585 
Hörningsholms Trävaru AB sågt. 11.614 
Torpshammars Aktiebolag papptir 10.471 
Skogens Kol AB kolved 9.308 
Sörviks Nya Ångsågs AB sågt. 5.382 
L J Lindgren " 5.019 
Omärkt virke 99  3.421 
H Eklund sleepers 2.601 
Wiskans Aktiebolag sågt. 2.513 
E Laurent 2.106 
Lucksta Ångsåg 99  1.621 
Alg Löfgren 99  1.582 
AB Gällö Sågverk 99  1.474 
J Röst 99  634 
Erikslunds Ångsåg 99  614 
P Unandersson 99  380 
Fredr. Nordin 99  310 
Hissmofors Aktiebolag 99  224 
Östvalls Kol Aktiebolag kolved 105 
Tafnäs Aktiebolag sågt. 37 
P Edling 34 

5.543.088 klampar 

633 Låda H 1-12 (Mo, fl). 
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Buntverk med 
buntf lott lëggn ing Sorterng 

Timmermagasin 

Fig. 105 Kvitsle och Skottsunds sorteringsverk 1915—1927. Skiljet användes i detta ut
förande åren 1915—1927. Ombyggnaden av den vänstra sorteringen ägde rum vintern 
1914—1915. Två buntverk tillkom troligen redan sommaren 1915, då även den östra sor
teringen alltjämt drevs. Fr o m år 1916 var endast den västra sorteringen i bruk. Man 
övergick därmed också från plattflottar till buntflottar. Den förutvarande östra sortering
en revs 1917, men pålraderna samt en del bommar fanns kvar. Den gamla östra sortering
en användes nämligen sedan den upphört som skilje, till förvaringsrum för smärre virkes
partier. Nedom bron var vattenområdet till stor del täckt av upplagda buntflottar och 
storflottar628. 

för spira om 46 fot och däröver 6 öre per st. 
för omärkt eller otydligt märkt bjälke 12 pre per st. 
för omärkt eller otydligt märkt timmer 6 öre per st. 

Utom ackordet avlönar flottningsföreningen rännstickarna och de 36 gallerpojkarna; 

nedläggning av flottarna till storflottläggningsplatsen ersättes med kr. 2,25 per 1.000 klampar; 

stoflottläggning: 
för bjälkar, timmer och kolved 0,84 per st. 
för sparrar 0,42 öre per st." 

Antalet flottledstrafikanter var stort, se tabell 58. 
Sorteringen undergick år 1915—1927 en successiv ombyggnad628 och planen 

for denna följde uppenbarligen i väsentliga delar ett förslag, utarbetat av Näslund 
(figur 105): 

"Sorteringen förlägges till samma plats som förut. Magasinsbom och ovanför gallringsintagen be
fintliga bommar bibehålies i huvudsak oförändrade. 

Farleden i mitten av älven är skarpt begränsad till 30 m:s bredd, som anses tillräcklig för möte och 
fri passage förbi varandra av ångbåt och fastflotte. 

Östra gallringens intag nedflyttas 123 m., alldenstund sträckan mellan nuvarande och föreslagna 
intaget på grund av dess ringa bredd ej kan med någon egentlig fördel tagas i bruk för gallringen, 
varförutom genom denna åtgärd en betydande kurva å gallringsränna och sidokanaler undvikes till 
väsentlig fördel för framdrivningsanordningarnas arbetseffekt. 

För att erhålla minsta möjliga längd å såväl gallringsränna som sidokanaler, vilket är av största 
betydelse vid virkets nedtransportering till knippningsverken, har gallringarnas nuvarande längd 
minskats, östra sorteringen från 1.285 m till 883 m., och västra sorteringen från 1.225 till 865 m. 
Denna avkortning i längd möjliggöres dels genom farledens inknappande till 30 m:s bredd, varige-

* Bil 1 till A Lindroths yttrande den 3 mars 1952 i målet AD 52/1951 (Mo, fl). 
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nom gallringarna erhålla större bredd, dels därigenom att gallringsrutorna beräknats och uppritats 
till det för rymmande av virke till en jämn bunt erforderliga ytinnehållet, varigenom det inom gall
ringarna befintliga vattenområdet med största möjliga fordel utnyttjas. 

För att de till knippningsverken ledande sidokanalerna ej skola överfyllas av virke, och sortering
sarbetet därav förhindras, samt till minskande av virkesmängden i gallringsrännan, fréngallras vid 
de 6 översta bryggorna i varje sortering det märke, som förekommer till största antaiet, varefter 
detta virke passerar i en särskild närmast land förlagd ränna eller kanal och inledes till knippnings
verken omedelbart ovanför dessa. 

Dessa kanaler tjänstgöra på samma gång som magasin samt hava ett ytinnehåll av för östra sorte
ringen c:a 7.200 m2 och för västra sorteringen omkr. 6.500 m2 och rymma tillsammans 8 à 9.000 
sliptimmer, vilken timmersort åtminstone under nuvarande förhållanden kommer att taga denna 
frångallringsanordning i anspråk. För att virkesmängden skall bliva jämnt fördelad på alla knipp
ningsverken, ordnas gallringarna så, att halva virkesmängden ingallras på var sida om gallringsrän
nan. 

Gallringarna anordnas dels efter det förutvarande systemet med bryggor för ingallring av 1 märke 
åt vardera sidan, dels efter solfjäderssystem för 5, 6 och 8 märken vid varje gallringscentrum. 

Gallringscentras antal utgör 19, av vilka 12 för ingallring av 2 märken å varje brygga, 2 för in
gallring av 4 märken, 2 för 6 märken, 2 för 8 märken och en brygga för ingallring av sådant virke, 
som förekommer i ringa antal, och som är avsett att handdragas. 

Hela antalet gallringsrutor blir för varje sortering 60, samt dessutom 6 gallringsluckor i sortering
ens övre ända för frånskiljning av det virke, som i de närmast land liggande kanalerna går direkt till 
knippningsverken. Intaget till gallringskanalen anordnas med konvext krökta bommar för att hind
ra timmermassan att hårt sammanpackas vid översta sorteringsbryggan. 

Gallringsrännan har en längd av 780 m., en bredd vid intaget av 10 m., samt avsmalnar successivt 
till en bredd av 6 m. i rännans nedre ända. 

Gallringsrutorna eller måtten hava vardera ett ytinnehåll av i medeltal 550 m2 och äro beräknade 
att rymma 200 stycken timmer, eller det antal, som erfordras för 1 bunt. Någon liten olikhet i stor
leken rutorna emellan har ej kunnat undvikas, då gallringen måste följa älvens krökning, och rutor
na därigenom erhålla olika längd. För gallringens förankring och stagning i sidled användas stålli
nor i stället för pålstöd. Denna åtgärd medför flera fördelar, dels att vattenområdet inom gallringar
na ej inkräktas av utrymme för pålar, dels att såväl en dyrbar isning under vintern som även ompål-
ningar undvikas. För farledens skarpa begränsning är dock pålning nödvändig vid gallringarnas 
yttre sidor. Denna pålning tjänstgör samtidigt som fäste för de tvärgående stållinorna. De längs-
gående stållinorna äro fastlagda i stenkistor, som uppföras vid gallringarnas övre ända. 

För virkets transporterande från gallringarna till de nedanför desamma belägna knippningsverken 
anlägges en ränna eller kanal på varje sida om gallringen efter hela dess längd. I denna kanal ut-
tappas virket direkt ur rutorna och framföres till knippningsverken medelst särskilda framdriv-
ningsanordningar. 

Kanalerna hava en längd av 520 till 720 m. vardera och en bredd av 10 m., så att virket obehindrat 
kan passera på tvären. 

Å vardera gallringen kan utsorteras en virkesmängd av 25.000 timmer per dag, eller tillsammans 
50.000 timmer per 10 timmars dag å båda sorteringarna gemensamt. 

På 4 stycken knippningsverk, 2 för vardera sorteringen, ombesörjes virkets hopläggande i buntar. 
Varje knippningsverk har en kapacitet av 12.500 timmer per dag. 

Såväl knippningsverk som framdrivningsanordningar drivas med elektrisk kraft." 

I övrigt är följande uppgifter kända om de fortlöpande arbetena. 
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Västra sorteringen vid Ljungans mynning om-och nybyggdes år 1915. Den var 845 m lång, 
hade en sorteringkanal i mitten, 4 till 14 m bred, 32 sorteringsrum på den högra och 26 sorterings
rum på vänstra sidan om kanalen. De utmynnade i gemensamma transportkanaler. I sorteringen 
var utlagda över 8 km 3—4 dubbel bom i sorteringkanalen, 1 km 4-dubbel i transportkanalerna 
samt drygt 6 km i sorteringsrummen. I anslutning till sorteringen var två knippningsverk, ett för 
vardera transportkanalen, anlagda. Omedelbart nedströms sorteringen hade man anordnat en 
storflottläggningsplats i tre parallella avdelningar, 300 m lång och 85 m bred.463 Sorteringen på den 
västra sidan hade kostat 235.269 kr (Mo). 

Den förutvarande "östra sorteringen" i Ljungan hade visserligen lagts ned, men pålraderna och 
en del bommar fanns kvar. Man utnyttjade i fortsättningen området för förvaring av smärre virkes-
partier. Nedströms bron täcktes vattenområdet till stor del av upplagda buntflottar och storflot
tar630 sedan man övergått från uppläggning i "plattflottar" till buntflottar.628 

I åtgärdsförslaget för år 1917 hade ingått muddring mellan sorteringskanalen och land i det s k 
"svartviksmåttet".469 

År 1918 avsåg man att fortsätta arbetet med strandskoningar "uppströms Kvisslebryggan" till 
en kostnad av 6.000 kr.469 

Under år 1919 utfördes arbeten inom distrikten 20 och 21 för totalt 32.555 kr. Bland arbetena 
återfinnes bl a följande:478 

Det blev emellertid ingenting av med muddringen vid Svartvik under detta år, eftersom man ej 
fick tag i något disponibelt mudderverk. 

För att underlätta utsorteringen till de många virkesmottagarna bestämdes i november 1919, att 
allt virke, som i fortsättningen tillfördes Ljungans flottleder, skulle vara försett med huggyxmärken 
(Casselli 1959). 

År 1920 muddrade man "för utbyggnad av ett nytt mått i sorteringen". Dessutom muddrades i 
Kvitslegropen för 2.206 kr, samtidigt som man anlade en vedkaj vid Skottsundsparken.634 Även 
under 1921 muddrades för och utlades ytterligare ett mått i sorteringen. Den sedan flera år tillbaka 
föreslagna muddringen i Kvitslegropen sades ännu ej ha kommit till utförande.612 

Algot Lundström lämnade i sitt utlåtande år 1921 bl a följande uppgifter om sorteringsanlägg
ningarna:463 

Distrikt 21: 
Gründet framför det Ullbergska torpet var avrensat. 
Innanför vänstra armen i västra magasinet var strandlinjen pålad som strandskydd 60 m i enkel 

tätpålad linje och trappålning, 10x1 m och 3 m i vinkel på 277 m längd. Innanför fanns tätpålning 
fylld med ris, tyngt av sten. 

110 m strandskoning fanns kvar vid Nolby strand av tidigare befintliga 580 m. I stället för rase
rad strandskoning hade man utfört pålning i trappor om 10 m längd i 2 pålrader med 1 m mellan
rum. Yttre sidan var tätpålad med översta pålarna inslagna i brinken. Nedersta ändan var med en 3 

463 KB:s utslag den 31 dec 1924 ang Ljungans flottled (Mo, fl). 
469 Prot LÄF 1916-1917 (Mo, fl). 
478 Prot LÄF 1918-1919 (Mo, fl). 
612 Redogörelser för flottningen 1910—1954 (Mo, fl). 
628 Bil 1 till A Lindroths yttrande den 3 mars 1952 i målet AD 52/1951 (Mo, fl). 
630 Låda A 1-16 och låda E4 27-(Mo, fl). 
634 Redogörelser för flottningen 1910-1952 och LÄF.s prot 1920-1921 (Mo, fl). 

Kronor 

Fortsatt byggande av strandskydd i västra sidans timmermagasin. 
Muddring i den allmänna farleden vid Svartvik, 
150x30x0,8 m. 
Muddring för handkran på "Gründet". 

5.250 

9.000 
6.000 
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m pålrad i vinkel förenad med nedanför belägen trappa osv. Rummen mellan pålraderna hade 
även här fyllts med ris, tyngt av sten. Sådan strandskoning var utförd på sammanlagt 470 m längd. 

För Notvallen var smäckrare pålar nedslagna i en rak linje med 1 m mellanrum till en höjd av 
0,6 m över medelvattenståndet. Innanför pålraden hade man tätat med på kant stående brädor, 
mot vilka lagts ris, påfyllt med jord. Detta strandskydd hade en längd av 175 m. 

Inom distrikt 22 beskrev Lundström samma strandskoning vid inspektorsbostaden, som funnits 
år 1899 och som var 105 m lång och fortsattes med 33 m pålad kaj. 

Under 1923 reserverade LÄF 3.500 kr för fortsatt muddring "för betryggande djup i första måt
tet till vänster" — d v s för komplettering av 1920 års arbeten. Dessutom skulle muddring vidtas för 
rätande av en sidokanal till vänster. För denna kanal erfordrades skyddspålning. Dessa kanalarbe
ten ansågs komma att kosta 500 kr. 

Efter en i oktober 1923 ingiven ansökan fick LÄF den 1 mars 1924 domstolens tillstånd att byg
ga om sorteringsanordningarna vid Ljungans högra sida intill Skottsunds by. Det gällde närmare 
bestämt att anlägga ett skiljeställe med "för- och finsortering samt därtill hörande buntverk och 
flottläggningsplats".635 

I 1924 års flottningsutslag medgav KB bl a, att LÄF skulle få utnyttja den s k "Västbo reser
voir", belägen inom Västbo och Dingersjö byars vattenområde, som virkesmagasin. Reservoaren 
avsågs rymma ca 40.000 timmer.463 

Enligt 1925 års bokföring muddrade man det året i sorteringen för ett mindre belopp. 
År 1926 reserverades följande belopp för arbeten inom sorteringen under nästföljande år (Mo): 

Åtgärd Kostnad, 
kronor 

Distrikt 21 Oförutsedda ompålningar, moringar, bommar mm 1.500 
Sorteringen Totalt 5.500 

Därav: 
Reparation av strandskyddspålning 200 
Gallringsbryggor och dykdalber 3.300 

Buntverk Endast arbeten på land 950 
Buntflott- Reparation av pålbryggan för buntbindsle-
läggnings- och vedskjul 250 
platsen 

Reparation av strandskyddspålning 150 
Övrigt 750 

Essviks bärg- Bommar 1.900 
ningsbom 
Bostäder 900 

År 1927 verkställdes bla vissa pålningsarbeten inom distrikt 21. 
Under år 1928 tillkom en ny "östra sortering"med buntverk. Vid en kanal mel

lan sorteringarna tog man över visst virke från östra sorteringen till det västra 
magasinet628 (sefigur 106). 

I förslaget för 1928 års arbeten vid skiljet ingick bla följande poster: 

463 KB:S utslag den 31 dec 1924 ang Ljungans flottled (Mo, fl). 
628 Bil 1 till A Lindroths yttrande den 3 mars 1952 i målet AD 52/1951 (Mo, fl). 
635 Ans den 12 okt 1925 i A 16/1923 (mo, fl). 
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Buntverk med 
V* buntflottläggning Sortering 

Timmermagasii 

Fig. 106. Kvitsle och Skottsunds sorteringsverk 1828—1932628. Skiljet användes i detta 
utförande åren 1928—1932. En ny östra sortering med ett buntverk tillkom nu. En kanal 
mellan sorteringarna tog över visst virke från den östra sorteringen till det västra 
magasinet. 

Distrikt 21 35 m raserat strandskydd ompålas 350 
Övrigt, mest moringar och bommar 3.625 

Sorteringen Pålningar 650 
Övrigt, mest bryggor och bommar 6.260 

Buntverk Diverse 1.400 
Buntflott- Mest dykdalber 1.500 
läggnings-
platsen 
Essviks bärg Moring 250 
ningsbom 
Bostäder 3.000 

I och med detta var den sedan år 1915 pågående, successiva ombyggnaden av sorteringsanord
ningarna avslutad.628 I ett utslag den 28 oktober 1928 godkände Mellanbygdens Vattendomstol 
"de för skiljestället utförda anordningarna, sådana de upptagits å upprättad ritning".374 

I kostnadsförslaget för 1929 års arbeten upptogs inga poster av direkt miljöintresse.636 Åren 
1930—1932 arbetade man i huvudsak med reparation och ombyggnad av de tekniska detaljerna i 
skiljet. 

Det noteras i LÄF:s rapporter över arbetets förlopp under säsongen 1932, att man ej hade kom
mit igång med flottningen nedströms sjön Marmen förrän den 13 augusti, beroende på en konflikt 
inom trämasseindustrin (Mo). Småkonflikter hade dessförinnan pågått lite var stans längs flottle
derna under de närmast föregående åren. 

Av de belopp, som anslogs för rationaliseringar och reparationer i Ljungans flottleder under 
1933, reserverades ca 2/3, eller 36.490 kr, för arbeten inom Kvitsle sortering. Ett nytt timmerma
gasin skulle nämligen byggas mellan Njurunda landsvägsbro och Västbomagasinet. I beloppet in
gick rensningar och sprängningar för 2.400 kr.636 

I januari 1933 begärde LÄF officiellt att få bygga om Kvitslesorteringen. Man ville anordna ett 
nytt sorteringsverk jämte buntverk, flottningsplats och kanal för flottning av massaved. Dessutom 
begärde man att få anordna en omkring 12 m bred kanal med linmatning för lösflottning från det 
förutvarande sorteringsverket i älvens vänstra del. Kanalen skulle nedströms åt förses med vissa 
svängbara delar, med hjälp av vilka farledsintresset skulle kunna tillgodoses. De nya anordningar

374 Ansökan av LÄF om fastställande av ersättning för intrång i fiske vid Notvallen i Ljunga älv. 
Mål A 19b/1948 (Mo, fl). 

628 Bil 1 till A Lindroths yttrande den 3 mars 1952 i målet AD 52/1951 (Mo, fl). 
636 Prot LÄF 1931-1934 (Mo, fl). 
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na skulle i allt väsentligt förläggas till älvens högra halva. LÄF fick det begärda tillståndet i ett ut
slag den 25 februari.637 

I 1933 års åtgärdsförslag för arbeten inom distrikt 21 reserverades 1.200 kr för avhyvling och 
sprängning av 150 m3 stengrund i sorteringens timmermagasin. Dessutom beräknades avhyvlingen 
av ett sandgrund komma att kosta 300 kr. Inom Kvitsle distrikt räknade man med att förbruka 
10.065 kr och detta belopp skulle i huvudsak användas för förbättring av bommarna (Mo). 

År 1933 byggde man ut den östra sorteringen vid Kvitsle med bommar och 
buntverk — se figur 107. Åren efter 1935 tillkom successivt strömbildare och in
matningsrullar. I respektive sorteringar fanns två strömbildare vid buntverken, 
två vid övre delen av sorteringen och en i nedre delen av magasinet. Sorteringsar
betet bedrevs från år 1922 i huvudsak med ett skift på den ena och med två skift 
på den andra sorteringen. 

I november 1933 begärde LÄF att få anlägga magasin för ytterligare 70.000 timmer i Västbo re
servoar. Å byamän anförde vid vattendomstolens sammanträde i december 1933, att om LÄF:s 
ansökan skulle bifallas i oförändrat skick, yrkades åläggande för LÄF att till skydd för stranden ut
föra strandskoning "med tät pålning och risfyllning i vanlig ordning" utefter hela stranden invid 
magasinet.638 

Det nya magasinet vid höger strand i Västbo skulle enligt ett vattendomstolsprotokoll i juli 1934 
begränsas av en enkel bom. Man avsåg att lägga den direkt intill stranden på sträckan från magasi
nets uppströmsände till Prästbordets område. Nedströms därom skulle bommen placeras ett stycke 
ut i älven mellan dykdalber. Det blev således en öppen farled utanför Prästbordets strand.638 

Vattendomstolen gav i ett utslag den 8 september 1934 LÄF tillstånd att anlägga det begärda 
virkesmagasinet för 70.000 klampar inom vattendområden tillhöriga Å, Dingersjö och Prästbor
det. Magasinet var avsett att komma till användning i huvudsak under augusti och september må
nader. Vattendomstolen föreskrev, att för skada som till äventyrs skulle kunna uppkomma till följd 
av anläggningen av virkesmagasinet eller dettas utnyttjande, hänvisades de skadelidande att söka 
gottgörelse i den ordning som föreskrivits i lagen om flottning i allmän flottled.638 

Ar 1935 hade en vattenöverdomstolens dom angående det nya virkesmagasinet vid Å by vunnit 
laga kraft. Årliga skadeersättningar till byamännen skulle utgå med 200 kr.639 Det nya virkesmaga
sinet togs i bruk av de flottande år 1936.264 

Nolby byamän skrev under det sistnämnda året, att LÄF hade låtit verkställa muddring vid 
Kvitsle sorteringsbom, strax uppströms Ljungans utflöde under hösten 1935. Muddermassorna 
hade utstjälpts i den reglerade farleden. Så vitt byamännen kände till, hade arbetena utförts utan 
tillstånd.640 Arbetena drevs med släpskopa längs Ljungans vänstra strand nedströms Notvallen. 

Ombudsmannen Lignell vid LÄF meddelade i januari 1936, att han hade förberett en planerad 
muddring i farleden vid Ljungans utlopp i Svartviksbukten genom att införskaffa ett utlåtande från 
Njurunda kommun rörande företagets allmännyttighet. Fiskeriintendenten hade lovat att kommat 
med ett yttrande rörande företagets nytta för fisket. Avsikten var, att man skulle söka statsbidrag 
för arbetets utförande hos Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.639 1 mars lade LÄF in sin ansökan 
om att får muddra i farleden. Fiskeriintendenten meddelade därefter, att muddringen närmast skul
le gagna fisket.640 

264 Låda Gimån. Regleringar A 1 5—17 (Mo, fl). 
637 Ans av LÄF om tillstånd att vidtaga vissa förändringar i sorteringsanläggningen vid älvens 

utlopp. Mål A 9/1933 (Mo, fl). 
638 Ans av LÄF om tillstånd att anordna timmermagasin i Ljunga älv vid Å by. Mål A 109/1933 

(Mo, fl). 
639 Prot LÄF 1935-1937 (Mo, fl). 
640 Ans av LÄF om tillstånd att i Ljunga älvs utlopp i Svartviksbukten verkställa muddring. Mål 

A 14/1936 (Mo, fl). 
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Fig. 107. Kvitsle och Skottsunds sorteringsverk 1933—1951. Skiljet användes i detta ut
förande åren 1933—1945. År 1933 utbyggdes den östra sorteringen med bommar jämte 
ett buntverk. Åren efter 1935 tillkom successivt strömbildare och inmatningsrullar. I res
pektive sorteringar fanns två strömbildare vid buntverken, två vid övre delen av sortering
en och en i nedre delen av magasinet. När den västra sorteringen revs vintern 1947—1948 
överflyttades samtliga strömbildare och inmatningsrullar till den östra sorteringen, där det 
därefter under senare år sammanlagt funnits 11 strömbildare och 15 inmatningsrullar. 
Under åren 1933—1945 bedrevs sorteringsarbetet i huvudsak med ett skift på den ena och 
två skift på den andra sorteringen628. 

I april konstaterades att "uppgrundningen" nu hade fortskridit så långt, att det tidvis var omöj
ligt för LÄF:s bogserbåtar att gå upp till Kvitsle. 21.000 kr anslogs för muddringsarbetenas ut
förande.639 

Av Norrbygdens vattendomstols den 30 april 1936 givna tillståndsdom framgår, att man avsåg 
att ta upp ca 25.000 m3 muddringsmassor. Dessa skulle avlastas på 40 m djup mellan Vapelnäset 
och Klampenborg. Arbetet pågick under 1937.597 1 1936 års kostnadsförslag hade man haft med 
posten "Muddring med släpskrapspel å västra sorteringen", upptagen till 2.700 kr.639 

År 1937 talade man om bortsprängning av stengrund "vid vänstra insättningen" för 2.800 kr 
och om muddring "vid västra apparaten" för 3.600 kr.639 

4.4.4.4.3 Gimåns 3:e distrikt (Från Revsundssjöns utlopp till Nedre Bodsjön) 

Vid syn längs Gimåns flottled i juni 1904 konstaterades, att flottleden inom distri-
ketet nu i allt väsentligt var ordnad i enlighet med föreskrifterna i ett den 27 
december 1893 givet utslag. Virket gick således mellan bommar mitt i älven från 
landsvägsbron till forsnacken, därefter mellan stenarmar ned till Stavre och Åhns 
byamäns fisken, samt mellan bommar till mittersta spannet i järnvägsbron. Man 
hade rensat upp flottleden mellan landsvägsbron och Gimårännan, som fortfaran
de användes. Ränndammen var 147 m lång.615 

Den 29 maj 1914 kom ett utslag rörande ändring av flottleden vid Revsundssjöns utlopp. Tillstånd 
gavs till vissa sprängningar och rensningar i flottleden med början mitt för överändan av andra sten-
armsparet och sträckande sig nedströms åt till järnvägsbron. Ett 10-tal stenar skulle sprängas 
uppströms det översta stenarmsparet. Man skulle dessutom få bygga en provisorisk grunddamm 
"för avstängande av vid lågvatten avrinnande vattenmängder" (Mo). Dammen skulle ligga till vän
ster i Revsundssjöns utlopp "vid det övre stenpartiets nedströmsände".264 Stavre byamän överkla
gade förgäves utslaget hos Kungl Maj:t (Mo). 

264 Låda Gimån. Regleringar A 1 5—15 (Mo, fl). 
579 Hellzén och Johansson 1957, s 14 ff. 
615 Låda Gimån C 1—8 (Mo, fl). 
628 Bil 1 till A Lindroths yttrande den 3 mars 1952 i målet AD 52/1951 (Mo, fl). 
639 Prot LÄF 1935-1937 (Mo, fl). 
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Vid besiktning i oktober 1914 noterades, att man på den 2.000 m långa sträck
an mellan Revsundssjön och Nedre Bodsjön dels flottade i det naturliga vatten
draget och dels i en 1.165 m lång, numera utsliten träränna.641 Avsikten var att er
sätta rännan helt med flottning i det naturliga vattendraget.482 

Vid vintertinget 1915 var en tvist uppe mellan bönder i Åhns by och GFF. De förstnämnda an
klagade flottningspersonalen för att ha utfört sprängningar vid Revsundssjöns utlopp. De flottande 
svarade, att de endast hade sprängt två stenar, och att de haft tillstånd att göra detta (Mo). 

I maj 1915 kom ett skiljemänsutslag rörande ersättning till Åhns byamän för den av GFF till
tänkta rensningen i Gimån. Parterna hade enats om att byamännen skulle ha 150 kr/år fr o m 1915 
intill dess vattenavledningen från Revsundssjön hade reglerats. Ersättningen gällde även skada av 
rensningar och sprängningar. Årsbeloppen utbetaldes åtminstone ännu år 1934.619 

Stavre byamän skrev kontrakt med GFF angående uppförande av en ny damm — se figur 108 — 
på samma ställe där den gamla dammen legat. 200 kr per år skulle erläggas för minskad fiskfångst 
och för intrång i vattenrätten.641 

I ett utslag den 21 november 1917 tillstyrkte KB, att GFF skulle få bygga om en damm, som 
fanns mellan Revsundssjön och Nedre Bodsjön.641 

"Gimårännan" reparerades under 1917 och byggdes om helt år 1920. Rännlängden uppgick till 
1.165 m.482 

I Lignells år 1930 upprättade förslag för rationaliseringar i Gimåns flottleder finns upptaget en 
post om 25.000 kr för förlängning av Gimårännan med 1 km (Mo). 

År 1934 konstaterade man att rännintaget nedströms Revsundssjön stod "för tvärt i förhållande 
till strömriktningen". Vattnets kurva borde här göras mjukare. Kostnaden för erforderliga åtgärder 
beräknades bli ca 2.200 kr. Dessutom föreslogs stensprängning inom ett speciellt brötbildande 
strömavsnitt.619 

Flottningsarbetet hindrades vid lågvatten av stenförekomsten vid släppnings-
stället ur Revsundssjön. Strömmen nedströms sjön var utbyggd medelst kistor av 
kilad sten "i form av fyra trattar". Dessa var byggda för att från sidorna "suga 
vatten till flottleden". Se figur 109. Projektet hade emellertid blivit helt misslyckat, 
och flottgodset brötade sig ideligen både vid höga och låga vattenstånd. Det före
slogs nu år 1934, att man skulle bygga en 120 m lång plankränna mellan stentrat-
tarna i forsen.619 GFF fick tillstånd att bygga rännan och att utföra vissa spräng
ningar vid sjöutloppet genom ett utslag den 29 juni 19 3 5.591 Under hösten 1936 
började de flottande bygga en ny plankränna och att ändra intaget till den gamla 
rännan längre nedströms åt (Mo). Redan föregående år hade rensningar vidtagits 
vid Revsundssjöns utlopp, varvid en mängd sten hade tagits bort.642 

I GFF :s bokföring kan man återfinna de uppgifter rörande reparationsarbeten 
inom distriktet, som redovisas i tabell 59. 

482 GFF. Redogörelser 1879—1926 (Mo, fl). 
591 Fiskeavgiftsmålet. Gimån (Mo, fl). 
619 Samlingskartong nr 9 (Mo, fl). 
641 Låda A 1, 1-4 (Mo, fl). 
642 Övre Bodsjöns regi. I och II (Mo, fl). 
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Fig. 108. Flottleden nedströms Revsundssjöns utlopp (Mo, fl). 

4.4.4.4.4 Gimåns 17:e distrikt (Nordanedesjön—Torpshammar) 

Detta flottningsdistrikt utgjordes praktiskt taget enbart av Torpshammarsrännan. 
Enligt ett flertal uppgifter blev 1879 års vårflod exceptionellt häftig inom 

Ljungans nederbördsområde och blev till katastrof för den illa byggda rännan. 
Den var ej fribärande på platser, där den korsade älvfåran, vilket hade till följd att 
anläggningarna raserades vid elva sådana korsningar. Man började genast repare
ra, efter att beslut den 25 juli hade fattats om upplåning av pengar för rännans 
återuppbyggande. Den 5 november hade anläggningen återställts i funktionsdug
ligt skick, varefter flottning bedrevs fram till den 13 november. Reparationsarbe
tena hade dragit en kostnad av 46.000 kr (Casselli 1959). Totalt hade man räknat 
med att reparationerna i Gimån skulle kosta 34.515 kr, varav allt utom 6.573 kr 
hade reserverats för Torpshammarsrännan.643 Den smått gigantiska rännan — 
figur 110 — synes därefter ha krävt så gott som årliga reparationer. 

Tyvärr har jag emellertid endast påträffat detaljerade beskrivningar rörande arbetenas omfatt
ning för ett fåtal år. 

År 1912 byggde man således om en större strömövergång i fyra spann vid Torpshammars trä-

643 GFF. Redogörelser 1879-1926 (Mo, fl). 
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Tab. 59. Reparationsarbeten utförda inom Gimåns 3:e distrikt åren 1917-1940 enligt GFF:s 
bokföring (Mo fl). 

År Åtgärd Kostnad, 
kronor 

1917-1918 

1919 Inköp och framkörning av virke för ombyggnad av Gimrännan 
samt sågning och arbete på rännans byggnad 32.873 

1920 Ombyggnad av Gimrännan 82.567 

1921-1925 

1926 Reparation av stenmurar 212 

1927 

1928 Reparation av kistväggar och bomledningar 477 

1929 Summa reparationskostnader 667 

1930 Diverse reparationsarbeten samt reparation av ränna 234 

1931 Reparation och justering av ränna, reparation av gångbom, 145 st 
slanor 1.751 

1932 20 st moringsslanor, ny ledbom i Seiet, reparation av ränna, virke 
m m 1.294 

1933 Reparation av kistor i strömmen, ledbommar, gångspångar efter 
rännan samt ränndammen 338 

1934-1935 

1936 Summa reparationskostnader 31 

1937 

1938 

1939 

1940 

1.313 

250 

2.171 

955 

Fig. 109. Revsundssjöns utlopp (Efter O J Näslund 1925. Mo, fl). 
Beteckningar: 
A = Bräddamm 
B = Ålfiske (?) 
C = Plats för gammalt ålhus 
D = Gammal flottningsränna 
E = Såg 
F = Kvarn 
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Tab. 60. Reparationsarbeten utförda inom Gimåns 17:e distrikt åren 1916-1940 enligt GFF:s 
bokföring (Mo fl). 

År Åtgärd Kostnad, 
kronor 

1916 Pålning i Nordins-sundet 750 

Ombyggnader å Torpshammarsrännan 22.143 

1917 Ombyggnader och reparationer å Torpshammarsrännan jämte ombyggnad 
av bron över Gimån vid Grönsta 9.891 

1918 Virke och reparationsarbeten å Torpshammarsrännan 5.313 

Inköp av virke för 1919 års reparationer 655 

1919 Reparation av Torpshammarsrännan 2.596 

1920 Ombyggnader och reparationer av Torpshammarsrännan 4.733 

1921 Reparation av Torpshammarsrännan 6.464 

Virke för reparation 1.332 

1922 Reparation av Torpshammarsrännan 2.366 

1923 Reparation av Torpshammarsrännan 3.165 

1924 Reparation av Torpshammarsrännan 4.732 

Nedflottning av byggnadsvirke för 1925 års byggnationer 375 

1925 Reparation av Torpshammarsrännan och kistbyggnader vid Grönsta 6.097 

1926 Reparation av Torpshammarsrännan och ombyggnad av strömövergång 6.957 

1927 Reparationskostnader 10.520 

1928 Ombyggnadsarbeten enligt 1928 års förslag 16.568 

Ì929 " " 9.623 

1929 Reparationskostnader 3.780 

1930 Torpshammarsrännan m m 1.758 

1931 Körning av bomslanor, reparation av bom, spik, läggning av moring, 
smidesarbete 1.162 

1932 Diverse skarving av pålar 1.394 

1933 Reparation av ledbommar på Mellansjön, stagmoringar och bom vid Grön
sta, Torpshammarsrännan jämte damm 1.797 

1934 Reparation av rännan vid Lershuvudet och Torpshammarsrännan, gång
bommar samt muddring vid Grönsta 1.132 

1935 Reparation av kista och båthus i Nordanede, reparation av bommar samt 
Torpshammarsrännan 3.232 

1936 Reparationskostnader 11.720 

1937 " 5.698 

1938 » 2.965 

1939 " 5.950 

1940 4.050 
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massefabrik. Där hade man 1913 dessutom byggt ny ränna på 115 m längd och anlagt en 42 m 
lång hjälpränna.482 

Ar 1914 byggde man om en damm och en sluss för en hjälpränna vid Svälten liksom själva rän
nan på en sträcka av 50 m. Även under det följande året reparerades rännan.482 Se f ö även tabell 60. 

Näslund (1915, PL 31) skrev om Torpshammar sr ännan, att den var 5.922 m 
lång och att höjdskillnaden mellan intag och utlopp var 116 m. Rännan lutade 
maximalt 1:15 och minst 1:100. Den minsta kurvradien var 120 m. Anläggningen 
korsade Gimån på 11 ställen och strömövergångarnas längd varierade mellan 44 
och 172 m uppdelade i spann på högst 24 m. Samtliga konstruktioner var utförda 
i trä. Rännan krävde en vattenmängd om 6—7 m3/s och hade en kapacitet av 
2.500 stockar per timme. Via tre hjälprännor erhöll huvudrännan ersättning för de 
vattenmängder som avrann genom läckage. Underbyggnaden var utförd av kis
tor, bockar eller pallar beroende på markprofilen. Näslund redovisar två olika 
konstruktionsprinciper för strömövergångar — se figur 111 — båda utnyttjade i 
T orpshammarsrännan. 

1916 års vattenföring i Gimån sades ha varit den högsta sedan år 1879. Betydande skador anställ
des på bommar och kistor men i synnerhet på Fagerviks-, Lershuvuds- och Torpshammarsrännor-
na (Mo). Tre strömövergångar byggdes om i den sistnämnda. Där anlades samtidigt ny ränna på 
en sträcka av 320 m. Reparationskostnaderna för Torpshammarsrännan uppgick under året till 
32.489 kr.644 

År 1917 byggde man om den s k "Dubbelrännan", belägen nedströms den nya bron över Gimån 
vid Grönsta, på en sträcka av 30 m. Vid Svälten byggde man om 32 m ränna och reparerade hjälp-
rännan. Även 1918 reparerades Torpshammarsrännan. Under 1919 insattes bl a tre nya spännsto-
lar i strömövergången vid Hundberget. År 1920 byggde man åter om "Dubbelrännan nedanför 
Grönstabron" — nu på en sträcka av 40 m, varjämte Torpshammarsrännan reparerades i sin hel
het.482 

Torpshammarsrännan krävde åtgärder åren 1921,1922, 1923 och 1924. Under det sistnämnda 
året steg reparationskostnaden till 3.762 kr. År 1925 reparerades samma ränna för 6.311 kr. Året 
efter anlades en 42 m lång stenkista vid Torpshammarsrännans intag. Dessutom reparerades själva 
rännan. Kostnaderna för dessa arbeten blev 6.119 kr.482 Under 1929 byggde man om delar av 
Torpshammarsrännan för 12.282 kr. 

4.4.4.4.5 Hortesån 

Karta över flottleden redovisas som figur 112. Flottningstider, flottgodsmängder 
och flottningskostnader har sammanställts i tabellerna 61 och 62. 

I november 1903 hölls syn längs Hortesån efter ansökan ingiven av G Eriksson 
i By och H R Hedell i Parteboda. Det föreslogs, att man skulle bygga om dammen 
för sjön Djuphorten. Man skulle ersätta den andra dammen, från Djuphorten räk
nat, och den där befintliga 110 m långa rännan med rensningar i ån. Detsamma 
gällde den s k Stockholmsrännan, vilken skulle ersättas med 100 m rensning. Man 
nämner en damm vid Siktåtjärn samt att Sågdammen skulle byggas om och där-

482 GFF. Redogörelser 1879-1926 (Mo, fl). 
644 Redogörelse för flottningsverksamheten i Gimåns allm flottleder år 1916 (Mo, fl). 

Fig. 111. Torpshammarsrännans konstruktion (Efter Näslund 1917). 
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Fig. 112. Hor-
tesåns flottled. 

vid utrustas med bottenlucka. En gammal, 51m lång ränna från Sågdammen — se 
flgur 113 — skulle ersättas med en ny. Dammen för Bosjön behövde repareras. 
Det hade upplysts om att Wifstavarfs Aktiebolag hade anlagt de byggnationer 
som fanns i flottleden mellan Bosjön och Mellansjön.645 

KB förklarade den 8 september 1904 Hortesån såsom allmän flottled mellan 
Djuphorten och Ljungan, och att den skulle förvaltas av en särskild flottningsföre-
ning.284 Eriksson i By begärde år 1905 att få interimsflotta 40.000 bitar, eftersom 

284 Samlingskartong nr 2. Från 17—47, LÄF. Flottningschefexpeditionens handlingar (Mo, fl). 
645 Låda. Biflottleder. Harrån, Stensån, Kärrusjöån, Hortesån (Mo, fl). 
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Tab. 61. Flottningen iHortesån åren 1909-1940 (Mo, fl). 

Säsong Flottat antal 
klampar 

Flottningstid Anteckningar 

1909 -17/7 
1910 
1911 149.000 14/5-22/6 
1912 100.000 -14/6 
1913 190.000 -31/5 
1914 125.000 -17/6 
1915 57.100 -12/7 3.000 bit kvarlämnades. 
1916 90.694 -22/6 Virkesrent. 

+ 99.490 (S) 
1917 23.805 -20/6 Nytt distrikt 9 c:l 

+ 40.237 (S) 
1918 84.081 -16/6 

+ 7.747 (S) 
1919 74.396 12/5-16/6 

+ 14.390 (S) 
1920 37.072 6/5-28/5 Virkesrent. 
1921 123.505 11/5-28/6 

+ 3.981 (S) 
1922 120.176 15/5-27/6 
1923 57.311 23/5-13/7 Besvär med blockad. 
1924 171.483 26/5- 9/7 

+ 4.725 (S) 
1925 56.660 18/5-13/6 
1926 79.898 9/5- 2/7 

? (S) - 3/7 
1927 51.607 30/5-19/6 

+ 583 (S) 
1928 50.595 21/5-14/6 

+ 4.576 (S) 
1929 124.735 21/5-11/6 

+ 1.246 
1930 125.319 12/5-18/6 Ett 70-tal bit kvar i Vitvattshorten. 

+ 387 (S) 
1931 94.348 19/5-16/6 

+ 925 (S) 
1932 41.046 6/6- 5/7 Blockad. 
1933 5.697 29/5-13/6 
1934 67.476 7/5- 2/6 
1935 23.264 13/5-15/5 Endast nedersta distriktet. 
1936 9.234 ri/5-19/5 » ». >» 

1937 44.103 10/5- 5/6 
1938 30.745 16/5- 3/6 

+ 155 (S) Dessutom 200 telgrafstolpar (S). 
1939 52.492 19/5-19/6 
1940 28.743 1/6-12/6 

+ 129 (S) 

(S) = Separatflottat virke. 
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Tab. 62. Flottningskostnad (öre) per klamp i Hortesån åren 1916-1940 (T o m år 1922 år en
heten "enkeltimmer", därefter "reducerat timmer" t o m år 1930) (Mo, fl). 

Säsong Distrikt 9 c:l Distrikt 9 c:2 Distrikt 9 c:3 
Inom Till Inom Till Inom Till 
distriktet Kvitsle* distriktet Kvitsle* distriktet Kvitsle* 

1916 _ _ _ _ 15,740 42,692 
1917 - - - - 19,957 53,146 
1918 19,881 101,359 19,791 81,478 10,928 61,687 
1919 24,668 114,296 31,627 89,628 9,848 58,001 
1920 - - 71,872 153,560 28,749 81,688 
1921 24,110 105,276 17,474 81,166 15,129 63,692 
1922 23,030 73,392 11,296 50,362 8,239 39,066 
1923 25,140 73,250 11,547 48,110 12,812 36,563 
1924 19,764 56,974 8,812 37,210 6,908 28,398 
1925 25,843 78,773 17,780 52,930 10,055 35,150 
1926 22,621 68,255 13,779 45,634 7,785 31,855 
1927 8,685 44,936 7,939 36,251 8,095 28,312 
1928 21,153 57,511 8,552 36,358 7,155 27,806 
1929 12,820 48,408 10,604 35,588 5,895 24,984 
1930 11,078 45,617 9,062 34,539 6,010 25,477 
1931 2,127 8,047 1,289 5,920 0,957 4,631 
1932 2,215 9,343 2,667 7,128 1,114 4,461 
1933 2,020 7,029 1,054 5,009 0,527 3,955 
1934 2,699 8,751 1,906 6,052 1,316 4,146 
1935 - - - - 1,109 3,763 
1936 - - - - 1,750 4,956 
1937 4,207 9,918 1,932 5,711 1,321 3,779 
1938 4,865 10,982 1,967 6,117 1,492 4,150 
1939 4,528 10,537 2,275 6,009 1,085 3,734 
1940 - - - - 1,437 5,146 

* Före 1920 inkluderas sortering, buntning och buntflottläggning. Åren 1920-1922 inklusive 
buntning och bunt flottläggning. Från och med 1923 ingår varken sortering, buntning eller 
buntflottläggning. 

flottleden ännu ej hade färdigställts. Wifstavarf begärde år 1906 samma rätt.646 

Detta fortgick till år 1910, då KB genom en resolution den 12 november fastställ
de ett reglemente för Hortesåns flottningsförening, vilket skulle gälla på sträckan 
från Djuphorten till Ljungan.645 

År 1909 ställde Hortesåns virke till besvär i huvudflottleden eftersom man ej 
fick ån virkesren förrän den 17 juli. De flottande i Ljungan tvingades därför att 
vänta med slutändan. 

Efter påtryckningar från "en del flottande" bestämde sig LÄF år 1915 för att 
ansöka hos KB om att även Hortesån uppströms Djuphorten skulle regleras till 
allmän flottled.549 1 oktober hölls förberedande syn för inrättande av sådan från 

549 Prot LÄF 1914-1915 (Mo, fl). 
645 Låda. Biflottleder. Harrån, Stensån, Kärrusjöån, Hortesån (Mo, fl). 
646 Allm. kungörelser, 1905 och 1906. 

454 



Fig. 113. Sågdammen, 200 m uppströms Bodsjön i Hortesån (Foto N E Nilsson, 1971). 

det s k Björneborg till Djuphorten. Därvid noterades, att de flesta anordningarna 
tillhörde Svartviks Trävarubolag, och att dessa bl a bestod av följande dam
mar:645 

Vitvattsdammen —figur 114 — tillhörde Vitvattskrogens by och bestod av två, 
28 respektive 24 m långa kistor. En konstgjord och mot söder grävd kanal var för
fallen och borde avstängas. Dämningshöjden vid dammen föreslogs till 1,7 m över 
befintlig slusströskel. 

Längre nedströms fanns två stycken 1 O-meterskistor med en sluss byggd över 

ån. 
Knippelhögtjärnsdammen bestod också av två kistor, 8 respektive 13 m långa, 

och en sluss. 
Stormånstjärnsdammen var förfallen och krävde ombyggnad av två kistor, 31 

och 22 m långa med en 4 m bred sluss. Dämningshöjden fastställdes till 1,1 m 
över slusströskeln. Från dammen utgick en 23 m lång bottenränna. 

Dammtjärnsdammen bestod av två sammanlagt 91m långa kistor försedda 
med rännavlopp och grundsluss. 

Det föreslogs att man nu också skulle reparera ett antal stenkistor samt bygga 
några nya. 

I ett utslag den 28 april 1916 förordnade KB om att det skulle vara allmän flott
led i Hortesån fr o m Vitvattenshorten (Horten) till Djuphorten. Genom ett nytt 

645 Låda. Biflottleder. Harrån, Stensån, Kärrusjöån, Hortesån (Mo, fl). 
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n n  nr  n  

Flottningsränna 

I Tröskel 97,44m 

Lvy 

Hvy 98.84m 

Fig. 114 Flottningsdamm och ränna vid sjön Hortens utlopp 1947 (LjR). 

utslag den 6 maj samma år gav KB tillstånd till att flottning skulle få bedrivas i 
vattendraget redan instundande säsong. Flottleden skulle kallas "Övre Hortesåns 
allmänna flottled".284 Flottleden avsynades i oktober 1917. Smärre avvikelser 
konstaterades i jämförelse med vad som föreskrivits av KB år 1916 när det gällde 
skydds- och regleringsbyggnader. Bl a hade man anlagt en mindre damm, försedd 
med rännsluss och grundsluss, avsedd att underlätta utflottningen från en upp
ströms liggande vältplats för virke. Flottleden uppläts till allmänt begagnande den 
28 april 1918. Genom en resolution den 31 maj samma år förenades Hortesån 
med Ljunga älvs allmänna flottleder.645 

Åns flottningsdistrikt erhöll följande beteckningar: 
9 c:l From vältplatsen vid Björneborg till Djuphorten 
9 c:2 Fr o m Djuphorten till Busjön 
9c:3 Fr o m Busjön till Ljungan 

I oktober 1921 rapporterades att Ankarsviks Angsågs Aktiebolag hade utfört en del flottledsbygg-
nader i Övre Hortesån, nedströms Vitvattshorten, vilka i själva verket hindrade flottningen. Man 
hade nämligen byggt en ränna, som avsmalnade så kraftigt, att vattenavrinningen från sjön mins
kades till knappt hälften av vad den varit tidigare.647 

284 Samlingskartong nr 2. Från 17—47. LÄF. Flottningschefexpeditionens handlingar (Mo, fl). 
645 Låda. Biflottleder. Harrån, Stensån, Kärrusjöån, Hortesån (Mo, fl). 
647 Prot LÄF 1920-1921 (Mo, fl). 
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LÄF reserverade år 1922 1.600 kr att användas för årets underhållsarbeten inom distrikt 9 c: 1. 
För dessa pengar skulle man anlägga nya kistor och leddammar inom distriktets övre del.627 

År 1923 anslogs 1.500 kr för ombyggnad av dammen för Vitvattshorten.627 Under "perioden 
1923—1924" avsåg LÄF att utföra reparationer av diverse kistor inom alla tre flottningsdistrikten 
för sammanlagt 500 kr.648 

Under 1926 utfördes reparations- och nybyggnadsarbeten för följande belopp: 

Distrikt Kostnad, kronor 

9 c: 1 150 
9 c:2 1.475 
9 c:3 522 

I kostnadsförslaget för 1927 upptog LÄF följande summor: 

Distrikt Åtgärd Kostnad, 
kronor 

9 c : 1 Dammen för Lilldammstjärn och kistor nedströms 
repareras och tätas. Stensprängning. 150 
I bygget nedom Knippelhögsdammen byggs ett 
flytande skibord. 100 
Reparation av slussen och tätning av dammen 
för Dammtjärn. Nya luckor samt buskhuggning. 300 

9 c:2 Reparation av slussen samt sidoarmarna i 
Hortesdammen. Nya gångbommar därstädes. 400 

1928 års kostnadsforslag upptog inget av intresse i detta sammanhang. 
1929—1931 års redovisningar har ej påträffats. År 1932 skulle emellertid följande 
åtgärder utföras: 
Distrikt Åtgärd Kostnad, 

kronor 

9 c : 1 Reparation av kistor och ledbommar nedom Lilldammen. 7 5 
Reparation av kista till vänster nedom Stormångstjärn. 125 
Reparation av kistor och ledbommar mellan Dammtjärn 
och Djuphorten. 250 

9 c:2 Kista till vänster nedom Stockholmssillret repareras. 50 
Reparation av kistor och bommar mellan Stockholms
sillret och Fetjen. 200 
Ombyggnad av dammen för Fetjen. 400 
Reparation av Sågdammen. 100 

9 c : 3 Reparation av kistor nedom Bosjödammen. 75 

Åren 1933 och 1936 var inga åtgärder av den typ, som är av intresse i detta sammanhang med i 
kostnadsförslaget. För 1934 saknas kostnadsförslag. Under 1935 redovisas följande poster: 

9 c:3 Grusning av södra dammen för Bosjön. 25 
Reparation av kistor. 75 

627 Prot LÄF 1922-1923 (Mo, fl). 
648 Rapporter, flottningskontrakt, styrelseberättelser, priskuranter m m 1923 (Mo, fl). 
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Följande kostnader redovisas för reparationer inom Hortesåns allmänna flottled i LÄF:s årsbe-
rättelser för 1930-talet: 

1931 1.251 kr 
1932 799 kr 
1933 463 kr 
1934 1.021 kr 
1935 2 kr 
1936 149 kr 
1937 825 kr 
1938 823 kr 
1939 935 kr 
1940 388 kr 

När det gäller vattenhushållningen i flottningsdammarna vet man att Bodsjön reglerades med 
hjälp av två dammar på så sätt, att luckorna stängdes vid snösmältningen, varefter sjön om möjligt 
uppdämdes till + 99,50 m. Vattnet avtappades därefter allt efter flottningens behov. När årets flott-
ning avslutats lämnades dammarna öppna till nästkommande vår. 

Dammarnas tröskelhöjder: 
Norra dammen + 98,22 m 
Södra dammen + 98,11 m 

Figur 115 visar ett bredrensat avsnitt av ån mellan Bodsjön och Mellansjön. 

4,4,4.4.6 Harrån 

Karta över vattendraget redovisas som figur 116. Uppgifter om flottgodsmäng
der, flottningstider och flottningskostnader återfinns i tabellerna 63 och 64. 

I oktober 1910 hölls syn längs Harrån fr o m ängarna uppströms Lombäckens 
inflöde och ned till Ljungan. Man konstaterade, att dammarna vid Stora Kälsjön 
och Harrsjön behövde repareras. Granbodadammen skulle höjas tre varv samt 
stenas och grusas. Man avsåg att bygga en damm vid Lombäcksängarna, 1 m 
hög, för att underlätta utvältningen av där avlastat virke. Dammen för Boltjärns 
såg behövde repareras, spåntas och grusas, medan Kvarnängesdammen måste 
byggas om helt och samtidigt förlängas. Den var försedd med en grundsluss. En 
sådan fanns också i Harrå kvarndamm, och den behövde repareras.284 

Av de befintliga flottningsrännorna med deras dammar skulle sex (?) stycken 
behållas och dessa krävde reparationer för 4.750 kr. Sju (?) rännor skulle ersät
tas med sammanlagt 900 m rensning i vattendraget och med ledväggar för totalt 
6.100 kr. I övrigt avsåg man att utföra sprängningar och rensningar för ca 1.200 
kr samt att bygga 240 m parallella ledväggar för ett lika stort belopp. Totalt kräv
des en investering av 23.300 kr för flottledens iståndsättande.284 

KB bestämde i ett utslag den 30 oktober 1911, att föreslagna anordningar skul
le få byggas på sträckan mellan Lombäcksängarna och Ljungan. Vattendraget 
var redan upplåtet för allmän flottning. Följande distriktsindelning fastställdes:645 

284 Samlingskartong nr 2. Från 17—47. LÄF. Flottningschefexpeditionens handlingar (Mo, fl). 
645 Låda. Biflottleder. Harrån, Stensån, Kärrusjöån, Hortesån (Mo, fl). 
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Fig. 115. Bredrensad sträcka i Hortesån mellan Bodsjödammen och Mellansjön (Foto N 
E Nilsson 1971). 
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Fig. 116. Harråns flottled. 
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Distrikt Omfattning 

1 Fr o m Lombäcksängarna till Markbäckens inflöde vid Bynäset 
2 Från Markbäckens inflöde till Lugnån nedom Harrå kvarndamm 
3 Fr o m Lugnån till Ljungan 

Tab. 63. Flottningen i Harrån åren 1911-1940 (Mo, fl). 

Säsong Flottad 
kvantitet, 
stycketal 

Flottningstid Anteckningar 

1911 26.000 1/5- 6/5 
1912 18.000 28/4-15/5 
1913 22.000 28/4- 3/5 
1914 55.985 22/4- 7/5 
1915 9.800 14/5-19/5 
1916 47.203 ? Kvarlämnades 2.000 bit. 
1917 35.644 -10/6 
1918 35.834 18/4-27/5 
1919 54.603 3/5-13/5,26/5- 31/5, 10/6-13/6 Kvarlämnades 20.000 bit. 
1920 99.724 19/4-11/5 Inget virke kvar. 
1921 63.268 2/5-13/5 »» »» »» 

1922 66.722 9/5—18/5, 29/5--2/6 
1923 25.967 8/5-23/5 
1924 69.957 20/5- 5/6,16/6--18/6 
1925 10.382 11/5-23/5 
1926 83.655 6/5-26/5 
1927 67.135 23/5-23/6 Flera avbrott i flottningen. 
1928 66.736 7/5-26/5 
1929 83.637 23/5- 6/6,10/6 
1930 124.133 5/5-17/5 
1931 72.710 26/6- 4/7 Kvarlämnades 10.200 bit. 
1932 14.342 7 Kvarlämnades 800 bit. 
1933 22.891 3/5- 9/5 
1934 26.237 30/4- 1/5 
1935 38.111 Två etapper i maj 
1936 37.952 30/4- 4/5 
1937 133.322 26/4- 5/5 
1938 59.997 19/4-30/4 
1939 47.718 13/5-22/5 
1940 16.748 9/5-17/5 

De i Harrån verkställda arbetena avsynades i juli 1914. Det visade sig att de 
flesta åtgärderna var utförda i enlighet med det upprättade forslaget. Ett antal 
bommar saknades emellertid, och vid Harrå kvarndamm hade flottleden bibehål
lits i sin gamla sträckning. Arbetena hade kostat totalt 27.814 kr. Anordningarna 
godkändes av KB i ett utslag den 30 april 1915.284 

I april året efter meddelades, att man från Skönviks skogsförvaltning i Eriks
lund hade begärt, att LÄF skulle överta administrationen av den del av Harråns 

284 Samlingskartong nr 2. Från 17—47. LÄF. Flottningschefexpeditionens handlingar (Mo, fl). 
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Tab. 64. Flottningskostnad (öre) per klamp i Harrån åren 1914-1940 (T o m år 1922 är en
heten "enkeltimmer", därefter "reducerat timmer" t o m år 1930) (Mo, fl). 

Säsong Distrikt 13 a: 1 Distrikt 13 a Distrikt 13 b Distrikt 13 c 
Inom Till Inom Till Inom Till Inom Till 
distriktet Kvitsle* distriktet Kvitsle* distriktet Kvitsle* distriktet Kvitsle* 

1914 _ _ _ _ _ _ 2.260 21.214 
1915 - - - - - - 4.548 19.254 
1916 34,088 112,953 29.034 68,865 13,201 39,831 5,765 26,630 
1917 29,628 121,372 40,517 91,744 19,294 51,227 6,597 31,933 
1918 63,150 194,157 54,284 131,007 27,533 76,723 11,935 49,190 
1919 99,513 263,616 80,078 164,103 40,848 84,025 9,883 43,177 
1920 74,009 231,670 61,978 157,661 45,237 95,683 12,943 50,446 
1921 64,240 229,585 59,770 165,345 54,125 105,575 16,459 51,450 
1922 51,261 151,476 31,851 100,215 38,824 68,364 8,703 29,540 
1923 _ - - - 72,038 101,061 14,739 29,023 
1924 75,009 174,880 39,910 99,871 40,987 59,958 5,788 18,971 
1925 - - - - 33,563 69,337 19,956 35,774 
1926 62,442 146,828 32,382 84,386 32,268 5 2,G04 5,461 19,736 
1927 82,996 184,041 47,051 101,045 34,005 53,994 7,835 19,989 
1928 77,894 179,318 50,310 101,424 32,571 51,114 6,360 18,543 
1929 60,403 128,088 27,345 67,685 22,947 40,340 5,789 17,393 
1930 33,172 95,981 28,429 62,809 17,804 34,380 4,996 16,576 
1931 6,936 17,876 5,331 10,940 2,343 5,609 1,258 3,266 
1932 - - - - 0.149 2,585 0,544 2,436 
1933 - - - - 0,150 2,346 0,425 2,196 
1934 - - - - 0,180 2,308 0,559 2,128 
1935 - - - - 0,314 2,088 0,335 1,774 
1936 - - - - 0,665 3,017 0,562 2,352 
1937 - - - - 0,429 2,680 0,833 2,251 
1938 - - - 1,448 3,697 0,665 2,249 
1939 - - - - 0,883 3,231 0,784 2,348 
1940 - - - - 0,540 3,674 0,937 3,134 

* Före 1920 inkluderas sortering, butning och buntflottläggning. Åren 1920-22 inklusive 
buntning och buntflottning. Från och med 1923 ingår varken sortering, buntning eller 
buntflottläggning. 

flottled, som låg uppströms Lombäckens inflöde. Skönviks bolag hade låtit för
bättra denna del av flottleden under den gångna vintern genom att vidta repara
tionsåtgärder och rensningar i vattendraget. LÄF bestämde sig for att bifalla 
Skönviks hemställan.469 Början blev emellertid olycklig för LÄF, eftersom dam
mar och övriga byggnationer till stor del ramponerades under ett högvattenflöde 
våren 1916. Flottleden återuppbyggdes till 1917 års flottningssäsong. Repara
tionskostnaden hade då stigit till 22.506 kr. 

Genom ett avtal i juni 1917 upplät ägaren till hemmanen Granboda nr 1 och 2 rätt för de flottande 
att anbringa jord- och stendammar över hans ägor längs Harrån vid Lombäcken. Skönviks Aktie
bolag upplät i maj 1918 mark på båda sidor om ån vid dess inföde i Ljungan till LÄF mot 10 kr/år i 
ersättning.624 

469 Prot LÄF 1916-1917 (Mo, fl). 
624 Samlingskartonger nr 4—6. N:ris 35—119 (Mo, fl). 
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Fig. 117. Flottled mellan dubbla ledväggar med slanbotten i Harrån. Bilden är tagen ca 
500 m nedströms Tallåsdammen (Foto N E Nilsson 1971). 

Under flottningssäsongen 1919 genomskars dammen för Stora Harrsjön på en sträcka av 10 m. 
Även övriga dammar översvämmades och blev mer eller mindre ramponerade. Anordningarna 
lagades och flottning kunde bedrivas dagarna 3—13 maj. Därefter ramponerades den mellersta 
delen av dammen vid Jämtkrogen. Samtidigt bortfördes en 100 m lång timmerränna med in
tagsdamm, som legat nedströms Jämtkrogsdammen. "Arbetarna hemförlovades", varefter flottle
den sattes under blockad. Flottningsarbetet återupptogs emellertid efter reparationer och förhand
lingar dagarna 26—31 maj. Därefter tog vattnet slut. Man flottade ned ytterligare en del virke mel
lan den 10 och 13 juni. När flottningen därefter avslutades, låg 20.000 bitar kvar vid Jämtkrogen. 
Drygt 50.000 bitar hade flottats ned till Ljungan under säsongen. 

I augusti 1919 noterades att Harrsjödammen och Isakåsdammen måste repareras för 2.500 kr. 
Slanbotten skulle dessutom behöva läggas in i en del parallellverk, där "skärningar oavbrutet 
pågått". Utöver beloppet för dammarna beräknades reparationerna komma att kosta 18.500 kr.478 

Totalbeloppet blev i själva verket 26.361 kr. 
LÄF:s styrelse anslog i juni 1920 14.940 kr för upprustning av Harråns flottled. Arbetena skulle 

utföras i enlighet med ett upprättat kostnadsförslag och skulle i huvudsak bestå i höjning av en del 
byggnader, vilka visat sig vara för låga. Detta gällde t ex dammen för Kälsjön. I flottleden behövde 
dessutom inläggas en del nya slanbottnar.647 Genom anläggande av tre kistor om sammanlagt 65 m 
längd skulle två man kunna inbesparas under pågående flottning (Mo). Figur 117 visar ett rensat 
avsnitt av Harrån med slanbotten inlagd mellan parallellverk. 

I maj avbröts flottningen p g a strejk efter nio dagars arbete. Man tvistade om lönen. Flottarna 
återgick till arbetet den 29 maj "på de gamla villkoren", varefter säsongens flottning avslutades den 
3 juni. 

Harrån var sedan år 1916 uppdelad på följande flottningsdistrikt: 

478 Prot LÄF 1918-1919 (Mo, fl). 
647 Prot LÄF 1920-1921 (Mo, fl). 
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13 a: 1 Från Jämtkrogen till Lombäcksängarna 
13 a Fro m Lombäcksängarna till Markbäckens inflöde 
13 b Från Markbäckens inflöde till Lugnån nedom Harrå kvarn 
13 c From Lugnån nedom Harrå kvarn till Ljungan 

Säsongen 1927 avbröts flottningsarbetet flera gånger p g a för hög vattenföring. Flottningsche-
fen rapporterade i november samma år, att man under året hade lagt ned ett i förhållande till virkes-
mängden stort kapital på reparationer inom distrikten 13 a: 1 och 13 a.473 Det framgår av årets 
kostnadsförslag, vad dessa åtgärder kan ha omfattat. 

Distrikt Åtgärd Kostnad, 
kronor 

13 a: 1 Ombyggnad av högra dammen vid Stora Harrsjön 600 
Tätning av Lillharrsjödammen. 300 
Risslänt byggs över höljan till vänster vid Altarstensbacken, 25 m. 
Grusör bortschaktas nedanför. 150 
Kistan till höger ovan Krogdammen repareras. 125 
Nedom kistan bortschaktas en grusör. 7 5 
Bortschaktning av två uddar i uppdämningen. 200 
Strandskoning till vänster vid Getryggen, ca 20 m. 80 
Bortrensning av en del stenar i kröken längre ned. 30 
En ny kistvägg till höger nedom kröken, ca 25 m. 125 
Till vänster, längre ned strandskos på två ställen, 120 m. 360 
Vid Granbosågrännan repareras inledningsbommarna och rännan. 150 
Reparation och påbyggnad av flera kistväggar från Jämtkrog 
till Grytan. 500 

13a Reparation av slussen i Lombäcksdammen samt spåntning och 
fyllning i vänstra dammarmen. 800 
Reparation av Tallåsdammen och rännan. 400 
Nedre Tallåsbygget påläggs 1—2 nya varv, ca 200 m på båda 
sidor samt repareras även i övrigt. 1.800 
Längre ned i kröken repareras en kista till vänster 300 
Reparation av Bynäsrännan samt dammen. Ny sluss tas upp. 450 

13b Gammelbobygget påläggs två varv till vänster i övre ändan, 30 m. 100 
Reparation av bygget vid Boltjärnssågen. 150 
Reparation av rännan ur dammen. 250 
Kista till vänster i Nils Ols-strömmen repareras och järnskos. 100 
Vid Nils Ols-rännan igenbyggs en gren till höger. Rännan 
repareras. 150 
Kista till vänster nedanför höjes och stenas. 100 

13c Ombyggnad av kista till höger nedom Boltjärnsrännan, ca 20 m. 150 
Kistan till höger i Norinsströmmen repareras. 50 
Strandskoning till höger mot Halvdan Olssons strand 150 

Ar 1928 innehöll åtgärdsförslaget bl a följande poster: 

13 a: 1 Reparation av Slammeråsrännan 100 
Reparation av Jämtkrogsdammen och kistor nedanför. 250 
Reparation av Långrännan och Torsrännan. 200 
Reparation av kistor från Torsrännan till Getryggen. 300 
Tätning av Grytdammen. 5 0 

473 Prot LÄF 1924-1927 (Mo, fl). 
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Distrikt Åtgärd Kostnad, 
kronor 

13c 

13b 

13a En jordbank fylls för en sänka till vänster om dammen för 
Stora Harrsjön. 
Reparation av högra dammarmen vid Lombäcken. 
Bortrensning av buskar mellan Lombäcken och Tallåsen. 
Tallåsrännan repareras, flodvrak bortrensas. 
Nedanför nedre Tallåsdammen bortrensas sten. 
Reparation av Tallåsbygget. 
Bortschaktning av udde till vänster och nedanför. 
Reparation av Bynäsrännan. 
Kanalen vid Bynäset utvidgas 1 m till vänster. 
Tallnäsdammen repareras med fyllning till vänster. 
Reparation av "Gammelbobygget nr 1". 
Reparation av "Gammelbobygget nr 3". 
Upprensning av sten i Boltjärnssågbygget. 
Kista till vänster därstädes repareras. 
Reparation av Boltjärnssågrännan. 
Reparation av bygget vid Nils-Olsströmmen. 
Reparation av Boltjärnsrännan. 
Strandskoning av sten till höger nedom Nordinsströmmen 

50 
50 

225 
200 
200 
50 
25 

100 
100 
125 
150 
60 
50 
25 

100 
125 

30 
150 

Det är ovisst om ovanstående kostnadsförslag verkligen höll. Byggnationerna i flottleden skada
des nämligen av isgång. Anordningarna lagades innan flottningen kunde påbörjas den 7 maj. 

År 1929 påbörjades flottningen först den 23 maj efter att åter ha legat under blockad. 
Detaljerade uppgifter saknas rörande 1929—1931 års byggnadsverksamhet. Se dock tabell 65, i 

vilken en del uppgifter rörande reparationskostnaderna har sammanställts. 1 1932 och 1933 års åt
gärdsförslag upptas inga kostnader för arbeten i Harrån. 

År 1930 tvingades man att lämna kvar 10.200 bitar i flottleden p g a vattenbrist. Allt detta virke, 
utom 700 bitar, fraktades emellertid vidare med lastbil till Ljungans 13:e distrikt. 

År 1932 låg virke avlastat endast vid åns nedre del, varifrån det utflottades "av 
leverantörer och körare". I själva verket var det nu slut med flottningen i Harrån 
uppströms Markbäckens inflöde. Flottningen hade varit extremt dyr i ån under 
hela 1900-talet. Periodvis hade flottningskostnaderna per enhet varit dubbelt så 
höga från Harråns övre delar till Kvitsle som från Storsjön i Härjedalen till sam
ma sortering. 

År 1934 diskuterades, om man skulle behålla distriktet 13 b eller inte. För att kunna använda flott
leden där i ytterligare 5—6 år erfordrades arbeten för 5.425 kr. Bland dessa märks följande:284 

284 Samlingskartong nr 2. Från 17—47. LÄF. Flottningschefexpeditionens handlingar (Mo, fl). 
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Tab. 65. Reparationskostnader nedlagda i Harråns flottled åren 1915-1931. (Enligt LÄF:s 
bokföring. Mo, fl). 

År Distrikt Åtgärd Kostnad, 
kronor 

1915 -

1916 13 a:l Reparation av dammar och rännor 1.782 
13 a »> >» »> »» 5.057 
13 b »» »» »» >» »> 624 
13 c »» »» >» »> »» 17 

1917 13 a:l Reparation av byggnader 3.022 
13 a »» »» »> 10.727 
13 b »» »> »» 1.199 
13 c 78 

1918 -

1919 13 a Reparation av diverse byggnader 1.294 

1920 13 a Reparationer 2.794 
13 b 10.458 
13 c >9 1.911 

1921 13 a Reparation av Lombäcksdammen 1.983 
13 b " " Sågrännan 70 
13 c " dammrännan 128 

1922 -

1923 13 a Läggning av bommar 414 
13 b Körning av sten till kista m m 102 

1924 13 a Byggnad av koja med material 1.602 

1925 13 a Reparation skostnader 29 
13 b 351 
13 c " 283 

1926 13 a Reparation av damm och gångbro, smide 702 
13 b " " bommar 275 

1927 13 a:l Reparation av slanbottnar, kistor m m 932 
13 a " " kistor. Virke, körningar 2.069 
13 b Ammunition, jäm, spik 38 

1928 13 a:l Tätning av damm. Spik 100 
13 a Reparation av ränna 682 
13 b " " . Spik, virke 524 

1929 13 a:l Reparation av Harrsjödammen 316 

1930 13 a:l Reparation av ränna, räjning av skog, virke 594 
13 b Frakt av virke och dammluckor 225 

1931 13 a:l Reparationskostnader 662 
13 a »> 154 
13 b 92 
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Åtgärd Kostnad, 
kronor 

Dammen och rännan nedanför Bynäset skulle repareras. 
Ca 6 km nedströms Lombäcksdammen hade det förr funnits 
en ränna, som senare ersatts med parallella kistor i 
två avdelningar försedda med slanbotten. Den övre delen, 
260 m, skulle nu rensas bort och den nedre, 180 m, repareras. 
Några 100 m längre nedströms skulle 100 m parallella 
kistor med botten rensas bort. 
100 m parallella kistor, placerade några 100 m uppströms Boltjärns sågdamm, 
skulle rensas bort. 
Dammen och rännan vid Boltjärns såg ersätts med rensning i ån på en sträcka 
av 134 m. 
Reparation av Kvarnängesdammen och dess ränna. 

2.060 

1.340 
225 

250 

600 

600 

I mars 1935 begärde LÄF avlysning av flottningen i Harrån från Harrsjöarna 
ned till den del av distrikt 13 b, där flottgods åren 1925,1930 samt 1932 och sena
re hade avlastats, dvs ned till Harrå kvarndamms dämningsområde. Virke hade 
avlagts inom distriktet 13 a: 1 sista gången år 1931. I fortsättningen utnyttjades 
bilkörning för virkestransporter från Harråns längst uppströms belägna delar.619 

Den 29 juni 1935 kom vattendomstolens avlysning av den allmänna flottleden i 
Harrån uppströms Harrå kvarndamms dämningsområde.645 

4.4.4,4.7 Forsaån 

Forsaån hade inrättats som allmän flottled redan år 1888 och hade därefter upp
låtits till allmänt begagnande år 1891. Utvecklingen i flottleden blev emellertid ej 
den man hade tänkt sig — se tabell 66 — eftersom det mesta timret kom att för
ädlas i sågverken kring sjön. 

På begäran av Skönviks och Sunds bolag samt ägarna till Gällö sågverk in
rättades allmän flottled i Locknesjön jämte dess utlopp till Forsaåns allmänna 
flottled den 31 december 1917. Lockne Sågverks Aktiebolag begärde och fick rätt 
att flotta till vattendraget redan framfört virke. Flottleden synes ej ha blivit upp
låten till allmänt begagnande. Ännu år 1920 erhöll Lockne-sågens ägare nämligen 
tillstånd att interimsflotta i vattendraget. 

Vid ett fiskeriintendentens sammanträde år 1925 berättade ortsbefolkningen, 
att man på Locknesjön flottade i ringbommar. Arbetet härmed började så snart 
sjön blivit isfri och fortgick därefter hela sommaren. I magasinsbommen vid Hax-
äng låg ständigt timmer. Dämning förekom ej i sjön. 1 dess utlopp, Forsaån, sades 
rensningen ha varit helt obetydlig och inskränkt sig till att några större stenar 
tagits upp ur den djupaste leden. 

619 Samlingskarton nr 9 (Mo, fl). 
645 Låda. Biflottleder. Harrån, Stensån, Kärrusjöån, Hortesån (Mo, fl). 
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Tab. 66. Flottningen i Forsån åren 1900-1940 (Mo, fl). 

Säsong Framflottad virkesmängd 
Stycketal Antal kubikfot 

Flottningstid 

1900 3.351 
1901 14.002 
1902 ? 
1903 ? 
1904 ? 
1905 7 
1906 ? 

1907 ? 
1908 ? 
1909 ? 
1910 -

1911 -

1912 -

1913 30.000 -30/5 
1914 27.000 - 5/6 
1915 5.000 -18/6 
1916 9.000 -22/6 
1917 ? 
1918 ? 
1919 28.000 - 4/6 
1920 5.744 -12/5 
1921 ? 
1922 -

1923 ? 
1924 1.949 -18/6 
1925 ? 
1926 42.586 25/5-19/6 
1927 -

1928 50.541 192.056 15/5- 2/6 
1929 -

1930 21.037 105.100 15/5-16/7 
1931 -

1932 — 

1933 -

1934 9.621 50.611 
1935 -

1936 91.603 408.050 18/5-14/6 
1937 219.537 917.313 7/5-20/6 
1938 250.934 973.995 2/5-16/6 
1939 102.900 375.261 2/6-26/6 
1940 75.000 30/5-17/6 

I april 1933 skrev Skönviks bolag, att virkestillsläppning ej hade ägt rum sedan 
år 1930 och att Forsaåns flottled med största sannolikhet ej skulle komma att bli 
trafikerad under de närmast kommande åren. Man begärde att syssloman skulle 
utses för vattendragtets avlysning som allmän flottled. Det hela var emellertid en 
felbedömning. Utvecklingen blev den motsatta. Flottningen återupptogs och 
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pågick därefter i flera årtionden, varvid man rörde sig med avsevärt mycket större 
flottgodsmängder än som förekommit tidigare under 1900-talet. 

En väsentlig anledning till att jag tagit med Forsaån bland de specialbehandla-
de flottlederna i denna utredning är förekomsten av 1940 års kartblad över vat
tendraget. Dessa kartor — se figur 118 — är mycket detaljerade och visar, hur fall
höjden mellan Locknesjön och Övre Bodsjön, ca 21 m, totalt hade avtrappats 
med hjälp av dammar och hur flottgodset kunde ledas förbi de f d forssträckorna i 
rännor. 

4.4.4.4.8 Angelån—Sännån 

En karta över flottleden redovisas som figur 119. Flottgodsmängder, flottningsti-
der och flottningskostnader återfinnes i tabellerna 67 och 68. 

Angelåns och Sännåns allmänna flottled inom Bräcke och Nyhems socknar 
från Hemsjön till Gimån nedströms Idsjön inrättades den 7 mars 1904. Flottleden 
var uppdelad på följande distrikt: 

1 Fr o m Hemsjön till Angelsjön 
2 Fr o m Angelsjön till Långtjärnsbäckens utflöde 
3 Fr o m Långtjärnsbäckens utflöde till Östra Gråsjön 
4 Fr o m Östra Gråsjön till Ovån 
5 Ovån till Gimån 

På begäran av GFB hölls syn i vattendraget i oktober 1906.1 ån fanns då föl
jande dammar (Mo): 

Hemsjödammen, 21m lång och försedd med en 2,2 m bred öppning. Tröskeln 
var belägen på en nivå av 0,6 m under sjöns lågvattenyta. Öppningen kunde sättas 
igen med hjälp av tre luckor. I dammen fanns dessutom en skibordsöppning för 
flöden. Hela anläggningen behövde byggas om. 

"Värdelös damm", belägen 285 m nedströms den föregående. Skulle rivas ut. 
Hemsjö sågdamm var belägen strax uppströms åns inflöde i Angelsjön. Dam

men skulle byggas om till 1,1 m höjd över sågrännans botten. Den skulle förses 
med ett rännintag, 2 m brett, samt ett annat dylikt till höger för sågrännan. Av 
dammens hela längd, 45 m, skulle 15 m byggas som timrad kista och resten som 
jord- och stendamm. 

Dammen vid Angelsjöns utlopp var utrutten och skulle byggas om helt. Därav 
skulle 25 m uppföras med dubbla väggar och återstående 35 m som enkel vägg 
stödd mot trekantkistor. Dammtröskeln skulle sänkas 0,3 m. Anläggningen pro
jekterades med ett rännintag, 2 m brett, och en 3 m bred högvattensluss. Däm-
ningshöjden i sjön uppgick till 0,7 m. 

Larsdammen låg 700 m nedströms Angelsjön. Dammen skulle slopas. 
Boställesdammen låg ytterligare 1.150 m nedströms åt. Den skulle byggas om 

helt för 1 m dämningshöjd. Dammen skulle bli 29 m lång och förses med 3 m bred 
grundsluss och 2 m bred timmersluss. 
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SKASJÖN 

övre och Yttre ÖQråsjödamman damman \Sipd. 

INGELSIÖN 

HEMSJÖN 

Fig. 119. Angelån-Sännåns flottled. 

Krokränndammen var belägen 2.188 m nedströms Angelsjön. Dammen var 
obehövlig och skulle rivas ut. 

Bergströmsdammen behövde byggas om. Den låg drygt 500 m nedströms den 
föregående. Dammen skulle göras 22 m lång och 1 m hög. Rännintaget skulle 
byggas 2,4 m brett och grundslussen 3 m. 

Översta dammen mellan Långtjärnsbäckens inflöde och Västra Gråsjön skulle 
rivas ut såsom varande obehövlig. 

Andra dammen på samma sträcka skulle också rivas ut. 
Nedersta dammen mellan Långtjärnsbäckens inflöde och Västra Gråsjön 

behövde byggas om — av sten. Den avsågs bli 46 m lång och 1 m hög. I dammen 
skulle man sätta in en rännsluss, 2 m bred, en grundsluss, 3 m bred, samt en in
tagsöppning för en kvarnränna till höger. 

Dammen för Västra Gråsjön var uppförd som 80 m lång, enkel och 90 m lång 
dubbel kistvägg. Rännslussen var 2,3 m bred och grundslussen 2 m. 

Damm belägen 2.180 m nedströms Västra Gråsjön. Dammen var 51m lång, 
varav 31m utgjordes av dubbel kista. Höjden var 1,3 m och rännslussens bredd 
2,75 m. 

Fig. 118. Forsaåns flottled (Efter Edholm 1940. Mo, fl). 
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Tab. 67. Flottningen i Angelån - Sännån åren 1908-1940 (Mo, fl). 

År Under sä
songen ut
nyttjade 
flottnings-
distrikt 

Utflottad vir
kesmängd, an
tal klampar 

Flottningstid Anteckningar 

1908 160.674 
1909 167.966 -20/7 
1910 ? Interim sflottn ing 
1911 201.512 13/5-14/6 " . Ån virke sren 
1912 274.134 -14/6 M « 

1913 199.064 -12/6 
1914 217.348 -12/6 
1915 209.892 -23/7 
1916 174.621 - 2/8 Dessutom 1.392 block kolved 
1917 140.296 
1918 200.606 
1919 154.861 -19/7 Dessutom 38.694 block kolved 
1920 156.261 -13/9 
1921 108.590 -23/10 
1922 4-5 62.176 -16/6 Dessutom 8.760 block kolved 
1923 2-5 86.330 
1924 2-5 169.563 -27/6 
1925 
1926 1-5 174.739 -29/6 
1927 2-5 172.805 7/7-19/8 
1928 1-5 103.423 -20/6 
1929 2-5 136.774 -19/6 
1930 2-5 130.536 7/5-17/6 
1931 2-5 53.464 15/5-12/6 Virkesrent 
1932 2-5 133.956 30/5-18/6 
1933 3-5 134.575 -19/6 Summa 700.040 kubikfot 
1934 2-5 219.200 11/5-27/6 
1935 2-5 116.309 17/5- 1/7 
1936 2-5 72.856 18/5- 5/6 
1937 1-5 144.989 10/5- 6/6 
1938 2-5 140.304 9/5-28/5 
1939 2-5 148.807 24/5- 7/6 
1940 1-5 98.265 27/5-23/6 

"Övre dammen" = "Ränndammen" låg 2.360 m nedströms Västra Gråsjön. 
Dammen var 45 m lång. 

"Yttre dammen" låg strax uppströms inflödet i Östra Gråsjön. Denna damm 
var försedd med ett rännintag och en grundsluss för ett ålfiske. Dämningshöjden 
uppgick till 0,9 m. 

Dammen för Östra Gråsjön var avsedd för 1,1 m dämningshöjd. Den var 43 m 
lång och försedd med en timmersluss, 3,1 m bred. Dammen skulle nu byggas om 
av sten, varvid dämningshöjden skulle sänkas till 1 m. Man avsåg att bygga in en 
timmersluss, 4 m bred. 
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vo* t" co" o" oo" vo m" h h ri r-" vo" »o" on" 
t ^ v o v o v o l o i o v o i o ^ o o o o r t o n  

OVO^rtOO^HTj-vocOOOcOTt  MlOHHTf^COCOOONONOVOCS rt co i-h oo oo r- io oo on co c-* oo ©co 
co* oo" t-" vo" r̂ " vo on io" ̂  o" cî h  ̂co" CS i-H i—I i—4 i—I 1-H i—I H H r) N H H H 

lOlOHCOHCONiO «fr  f ->  io co On h t- h h f>» t**» vo ooi -HCScNoqvqoO'-H es oo 
vo" "o" h oC »o" oo" «o" ri i-h on VOVÛMOMOVOIO r- i  

<S io  OV CO o  r -  H  CN CS io  IOVOVOCOVOOTJ-H i—I ON IO©*-HCO©OOOON ON ON 
COTf lOHOOCOIOH CO H  

i on 00 1 r— /—i © r- cn t-h 
l> © co tj- © vo cs 
i o  l o  o  h  i o  oo 

O ci on h oo" on 

h «o o  oo es h on 
h 00 co io on o 00 
h i-4  on io  io io h 
ri co ri ri ri <-h ri 

I I  I  I  I  I  ON io  co co io  es H © © oo io  «fr  r -  ©  i> i> io es r*̂  *-H co 
^ vo" o" h i-i t-T -«fr 
VO 00 ON CS CO «fr CO 

I  I  I 00 i-I rH C-«O TH 

I  I  I  I  I  I 00 CS VO io "O 00 00 H Tt 00 rf OO (N vo r f  co co co ©  oo 
IO io oo" co" io vo i—4 i-4 H es (S co 

I  I  I  r»  oo es io  es ON 

r-co io  

«fr 
CS 
ON 
oo" 

I I  I I  I  I  I  
1 £ 

©̂  

co 

I  I  I  I  I  I  I  I  

I  I  

1 1 £ 
ON 
ri 

00 ON © i—H CS CO «fr IO VO r» 00 ON © i-H (S CO «fr io VO t' 00 ON © 1 -4 es CO Tfr io vo r- 00 ON © 
© © 1—4 i— 4 T- H *-4 i— 4 i—4 i— T i— T r-H i-H es es es es <s <N es es es es co CO co CO CO co co co co CO Tfr  
ON OV ON ON ON ON ON ON ON ON Ov ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON Ov ON ON ON ON ON Ov rH i—H i—H i-H 1 —4 T-H T—t i—4 1 —4 I— 4 T- H 1 —4 i— T FH 1—4 1—4 1 —4 i"H *-4 i-H r— 4 i—( 1—4 1 —4 i—1 1 —4 i"H I— I 1 —4 1 —4 1 —4 1 —4 

473 



Gråsjö sågdamm låg 263 m nedströms den föregående. Även denna skulle nu 
ersättas med en stendamm, 50 m lång och avsedd för 1,4 m dämningshöjd över 
lågvattennivån. Timmersluss, sågrännsluss och grundsluss skulle vardera göras 2 
m breda. 

Styrelsen för GFB hade enligt direktionsberättelsen under år 1906 bestämt sig 
för att begära "laga reglering" av vattendraget fr o m Hemsjön till dess utflöde i 
Gimån vid Grundselet. Något regleringsförslag kom emellertid ej under år 1907. 
Arbetena förbereddes dock. Bl a anskaffades byggnadsvirke.534 Den 20 november 
och 17 december 1908 uppläts flottleden fr o m Hemsjön till Gimån av KB till all
mänt begagnande.649 I det sistnämnda utslaget bestämdes att vattensystemets 
sjöar fick dämmas under högst 7 veckor, räknat fr o m den dag då Hemsjön blev 
isfri. Utslaget överklagades av de flottande, som för det första ville ha amorte
ringstiden utsträckt till 20 år och för det andra ville ha längre flottningstid än den 
fastställda. För det tredje ville de ha in flottleden under GFF:s förvaltning. 

Fr o m år 1908 räknades Angelån med distrikten 1—5 in i GFF:s förvaltning
sområde. Ännu år 1911 bedrevs emellertid interimsflottning i vattendraget. Avsy
ning av byggnadsarbetena hade dock begärts.534 Den 28 februari 1913 kom ett 
nytt utslag, enligt vilket det skulle vara allmän flottled från Hemsjön. Den 24 april 
1914 uppläts denna del av flottleden till allmänt begagnande. 

År 1914 reparerade man en del "kistväggar i kanalerna" samt "Gråsjödammen", allt för summa 
1.041 kr. Jag har ej påträffat några samlade uppgifter rörande den årliga byggnadsverksamheten i 
vattendraget. Från år 1919 är det emellertid känt, att man inom Angelåns 3 :e distrikt utförde en del 
arbeten mellan Västra Gråsjön och Långselet.482 Arbetena bestod i att man byggde 25 m enkel kist-
vägg med trekantkistor samt en 25 m lång stenkista. Dessutom gjordes en ris- och stenfyllning 
ovan den gamla ågrenen uppströms Långselet. 

I mars 1926 daterades en beskrivning över flottleden, i vilken följande högsta dämningshöjder 
redovisas. Nivåerna avser vattenstånd över lågvattenytan: 

Hemsjödammen 1,10m 
Angelsjödammen 0,70 m 
Västra Gråsjödammen 1,20 m 
Dammen för Flyn 1,30 m 
östra Gråsjödammen 1,00 m 

Vad beträffar dämningstiden så gällde fortfarande utslaget av den 17 december 1908. 
År 1927 byggde man om "kanalen vid Boställets strand" inom Angelåns 2:a distrikt för 274 kr. 

Inom det 4:e distriktet lade man in ny tröskel och slussbotten i Östra Gråsjödammen. Dessutom 
skulle bl a kanalen nedströms dammen delvis byggas om — allt för en kostnad inom distriktet av 
737 kr. 

År 1929 reparerades i Angelån för 2.676 kr (Mo) och under 1930-talet uppgick reparationskost
naderna till nedanstående belopp. Några kostnader för "flottledsbyggnader" redovisades ej för 
denna tid. 

482 GFF. Redogörelser 1879-1926 (Mo, fl). 
534 Priskuranter. Pärm (Mo, fl). 
649 Notis. Flottledstidskrift. 1/1912, s 39. 

474 



1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

4.292 kr 
1.291kr 

221kr 
8.654 kr 
5.247 kr 
3.359 kr 
3.987 kr 
1.760 kr 

161kr 
395 kr 

4.5 Kraftindustrin 

4.5.1 Lagstiftningen 

Genom en Kungl kungörelse den 20 oktober 1899, vilken trädde i kraft den 1 ja
nuari 1900, infördes den nya principen, att det skulle erfordras Konungens till
stånd för överbyggande av kungsådra.651 Härigenom gavs Kungl Maj:t i statsrå
det möjlighet att bevilja tillstånd till sådan överbyggnad, under förutsättning att 
det var fråga om "tillgodogörande av vattenfall eller fors" och att överbyggandet 
var så betydelsefullt, att allmänna intressen, som t ex samfärdsel, flottning eller 
fiskerinäring av större betydelse, måste vika (Wikland 1964, s 13 f). 

År 1902 kom en lag om elektriska anläggningar. Det hade dessförinnan som 
regel krävts markägarens samtycke för framdragande av elektriska ledningar. Nu 
skulle enskilda företag, som var av större betydelse för det allmänna, få rätt att ef
ter expropriation dra fram erforderliga linjer. Tillstånd skulle alltid sökas hos 
Kungl Maj:t och koncessionstiden begränsades till 40 år. 

År 1906 tillsattes en kommitté med uppgift att utarbeta ett förslag till ny lag
stiftning angående jordägares rätt över vattnet på hans grund. Kommitténs år 
1910 tillsammans med "Dikningslagstiftningskommitténs" framlagda utkast till 
vattenlag kritiserades dock ner (Åberg 1962, s 91). 

Första världskriget ställde ökade krav på landets resurser. I ett cirkulär år 1917 
uppmanade Konungen samtliga länsstyrelser, att "så vitt möjligt vidtaga åtgärder 
för att unerlätta ett ökat utnyttjande av landets vattenfallsenergi, varigenom även 
skulle vinnas något lättnad i bränslebristen". En särskild maning riktades "till 
strandägare och andra intressenter vid sjöar och vattendrag, att i denna allvarliga 
tid icke utan tvingande skäl, kanske med utnyttjande av formella brister i en för
åldrad vattenlag, motsätta sig eller försvåra åtgärder, som kunna bidraga till 
ökande av den inhemska kraftproduktionen".652 

"Förordningen den 30 december 1880 om jordägares rätt över vatten å hans 

651 Bestämmelsen gavs följande lydelse (Wikland 1964, s 13 f)-
"Där kungsådra av ålder varit, skall den fortfarande lämnas öppen för allmän samfärdsel, för flott
ning och för fiskens gång eller annat allmänt ändamål, så ock till bevarande av enskild rätt, som av 
ådran är beroende. Kungsådra skall, så fram den ej är annorledes bestämd, anses framgå i djupaste 
vattnet och beräknades till en tredjedel av vattendragets bredd vid vanligast förekommande lågt 
vattenstånd". 

652 Medelp västra domsaga. Extra förrättningar 1917. A I b:4. 
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grund" samt kungörelsen den 20 oktober 1899 "angående hvad iakttagas skall, då 
någon vill förvärfva tillstånd av Konungen till byggande i kungsådra" ersattes år 
1918 med Vattenlagen (VL), vilken trädde i kraft i och med det följande årsskif
tet.653 I samband härmed inrättades särskilda vattendomstolar. 

Hitintills hade det förelegat absolut hinder mot utbyggnad av ett vattenfall om 
skadelidande bestred byggnadsmedgivande och byggandet i vatten förorsakade 
skada på annan egendom än jord och fiske och alldeles oavsett värdet av denna 
andra egendom. Absolut hinder hade även förelegat om skada orsakades jord el
ler fiske och denna uppkom på annat sätt än genom dämning av vattenståndet — 
exempelvis genom sänkning. Genom den nya lagen tillerkändes den som ägde 
majoritet i en fallsträcka allmän (generell) tvångsrätt att, "oavsett uppkommande 
skadas objekt och anledning", få bygga ut hela vattenfallet mot ersättning. Byg
gandet i vatten skulle emellertid göras så, att ändamålet kunde vinnas utan oskälig 
kostnad med minsta intrång och olägenhet för annan. Ersättning skulle utges för 
skada och intrång efter särskilda regler. Som förutsättning för att utbyggnad skul
le få äga rum gällde, att nyttan (båtnaden) av byggnaden i viss, väsentlig mån 
översteg skadan. Dessutom gällde, att vissa allmänna intressen kunde lägga hin
der i vägen för en utbyggnad.654 VL kom att underlätta genomförandet av sjöreg
leringar, eftersom alla som hade nytta av en sådan reglering också hade skyldighet 
att delta i kostnaderna. 

Den begynnande kristiden inför andra världskriget medförde att vi den 20 ok
tober 1939 fick en lag med särskilda bestämmelser angående tillfällig reglering av 
sjöar för kraftproduktion (Mo). 

4.5.2 Utbyggnader i Ljungans och Gimåns huvudgrenar 

Det är tänkbart, att kraftindustrins historia på Ljungan började åren 1893—1894 
uppe vid Torpshammar, där sannolikt en generator installerades under dessa år. 
Om så inte var fallet, bör den turbin om 45 hkr, som utnyttjades för drift av en dy
namo vid Matfors träsliperi, ha varit den första elektriska energikällan vid vat
tendraget. Sliperiet, som togs i drift år 1895, var fö direktdrivet, men elektrisk 
energi utnyttjades för belysningsändamål. Samma år installerades en 20 hkr vat
tenturbin kombinerad med en 15 k VA generator vid Sörfors.650 

Rent allmänt var det så, att den elektriska energin inom denna ådal först fick 
betydelse för belysningsändamål inom de eldfangda träindustrierna, där ljus från 
öppna lågor många gånger hade orsakat förödande bränder. 

Under 1800-talets sista år hade man kommit så långt, tekniskt sett, att det för
sta större kraftverket, byggt för att förse industrienheter med nödig energi, kunde 
anläggas. Det rörde sig om Alby kraftverk i Borgsjö sn, strax nedströms gränsen 

650 Kommerskollegium 1917, s 12 ff. 
653 Vattenlagen av den 28 juni 1918. Sv Fiskeritidskrift nr 4, 1918. 
654 LÄF till Mellanbygdens Vattendomstol den 25 april 1929. Aktsid 50 i A 7/1928 (Mo, fl); 

Åberg 1962, s 91 f. 
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mot Haverö sn, vilket anlades för drift av omedelbart intill kraftverket uppförda 
kemiska fabriksenheter. För driftens säkerställande ordnades vattenmagasin i 
sjöarna Hävern och Holmsjön i Haverö sn. 

Det andra tidiga projektet blev Viiforsens kraftverk i Tuna sn, anlagt för att 
förse industrienheter vid Ljungans mynningsvik med kraft. Viiforsens kraftverk 
hörde till de tre första, i Sverige anlagda, större kraftverk, som var byggda för 
överledning av elström till relativt avlägsna förbrukare.1042 

Senare byggdes kraftverk vid de gamla industriplatserna Matfors, Nedansjö 
och Torpshammar och etablerades nya industrier intill ett nyanlagt kraftverk vid 
Ljungaverk. Albyindustrierna försågs med mera elkraft, uttagen vid en ny an
läggning, belägen vid Ringdalen, strax nedströms åt längs älven. 

Flera stora kraftverk projekterades, dock utan att komma till utförande. 
Under 1900-talets första årtionden elektrifierades många kvarnar och sågverk 

från egna småkraftverk och kompletterades de större kraftverkens belysningsnät 
med lokaldistribution från ett stort antal småstationer. Många småkraftverk till
kom kring 1910, de flesta dock under efterkrigsåren 1919—1924. 

År 1930, läget var fö praktiskt taget det samma 10 år senare, fanns enligt 
Kommerskollegium (1931, s 44)20 st kraftverk inom nederbördsområdet, helt 
avsedda för produktion av elkraft. Dessutom fanns 9 "blandade verk", där kraf
ten i huvudsak togs ut för direktdrift. De rena elkraftverken producerade sam
manlagt 38.000 kW turbineffekt och de blandade 11.000 kW. 

I och med kraftverkens byggande uppstor konflikter med de flottande, främst 
om vattnets disposition, samt med fiskevattnens ägare. Fiskvägar för lax och ål 
föreskrevs som regel vid kraftverksdammarna. Någon laxtrappa föreskrevs emel
lertid aldrig vid det längst uppströms i Borgsjö sn belägna Albyverket. 

Laglig korttidsreglering bedrevs ej. Älvens regleringsgrad var mycket låg efter 
Häverns och Holmsjöns reglering. Visserligen ökade vintervattenföringen rätt 
betydligt med hjälp av vatten, sparat av vårflödena. Den biologiska inverkan 
härav bör snarast ha varit positiv eftersom de lägsta vintervattenföringarna, som 
tidigare varit synnerligen små, ökades. De flottande förlorade delar av vårvattnet 
för sin verksamhet. Å andra sidan sett kunde de ha nytta av att vattenföringen ut
jämnades sommartid. 

I den följande texten lämnas mera ingående beskrivningar av de olika regle
ringsmagasinen och kraftverken. Frågorna rörande anläggningarnas inverkan på 
fisket behandlas i särskilda avsnitt nedan. 

4.5.2.1 Sjöregleringar 

4.5.2.1.1 Havernsystemet 

I ansökan om att få reglera sjösystemet uppströms Häverns utlopp skrev repre
sentanter för det nybildade Alby Vattenfalls Aktiebolag (Vattenfallsbolaget) — se 

1042 Alla tre verken, Viiforsen, Skråmforsen i Gullspångsälven och Avesta Lillfors i Dalälven till-
kommo samma år (Kommerskollegium 1931, s 31). 
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sid 535 — att man arrenderat mark från Häverö kyrkoherdeboställe samt att man 
genom köp blivit ägare dels till norra delen av Haverön och dels Kvisselön under 
"Säters byar" i Haverö sn. Dessutom ägde bolaget hemmansdelar i samma by. 
Man ämnade nu anlägga dammbyggnader för tillvaratagande av vattenkraften i 
Haveröströmmen och ville reglera sjösystemet uppströms därom.655 Se figur 120. 

Torps tingslags häradsrätt höll sammanträde i ärendet i november 1899.1 Sör-
strömmen, genom vilken flottningen skedde, avsåg sökandena ej att göra några 
förändringar i befintliga dammar. Om anordningarna behövde byggas om, skulle 
de förses med lämplig öppning för flottningen. Tröskeln i flottningsutskovet borde 
ligga på nivån 258,2 m och dammens krönhöjd på "260,5 eller däröfver". Norr
strömmen skulle överbyggas med en damm. I denna avsåg man att anbringa en 
öppning med 18 m fri bredd och med tröskeln på nivån 255,20. "Det 1,3 meter 
höga afloppet stänges medelst luckor. Den del af detta aflopp, som ligger över höj
den 256,5 hålles stängd". Dessutom skulle två vardera 10 m breda avlopp, an
ordnas. Dessa skulle ha tröskelhöjden förlagd till nivån 257,9 och skulle kunna 
stängas med nålar. Dammens i Norrströmmen krönhöjd borde förläggas till 
"260,5 eller däröfver". Även Kvisselbäcken måste byggas över med en damm, 
vars krönhöjd skulle vara densamma som de båda andras. Här skulle finnas en 
minst 10 m bred öppning med tröskelhöjden 257,9 m.655 

I KK:s utslag den 14 november 1899 i samband med överlåtelse av kvarnplat
sen hade "nuvarande vanligast förekommande högvattenyta" specificerats — vat
tenstånd som i fortsättningen ej skulle få överskridas. Sökandena redovisade nu 
dämningsgränser som något avvek från de nyssnämnda.655 

Årstid KK den 14 nov 1899. Sökandena den 20 nov. 1899. 
Meter under högvatten- Meter 
ytan 

16 augusti — 15 september 0,8 
15 oktober — 28 februari 0,5 259,4 
1 mars—15 april 1 
16 april—15 juli 0,5 259,9 
16 juli — 15 augusti 
(skördetiden) 1,2 259,2 

Den "nuvarande vanligaste högvattenytan" låg på nivån 260,4 m. 

En uppgörelse hade träffats med LEFB, genom vilken man kommit överens om 
att byggnationerna i Sörströmmen skulle anordnas på ovan angivet sätt. Vatten
fallsbolaget hade dessutom förbundit sig "att ordna vattenavloppet från sjön Haf-
vern så, att under den tid flottningsbolaget verkställer flottning i vattendraget mel
lan Hafvern och Holmsjön ofvannämnda utlopps "(Sörströmmens)" öppning hål
les fullkomligt fri till flottningens disposition med tillräcklig vattenmängd i mån 
som vattentillgången i sjön sådan medgifver".655 

655 Utdrag af prot, hållet å urtima ting med Torps tingslag å gästgivaregården i Vallen den 20 
november 1899 (KN, Lj). 
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Fig. 120. Skiss över Häverns utlopp (Efter Laurell år 1900). 

Häradsrätten skrev i sitt utslag samma dag, att "såvidt utrönas kunnat" skulle 
något men icke tillskyndas någon, som ofvan eller nedan eger jord, vattenverk, fis
ke eller annan egendom samt timmerflottning o. fiskens gång icke hindras". Där
för fann man skäligt att förklara Vattenfallsbolaget berättigat att utföra an
läggningen enligt ansökan med skyldighet att i sjösystemet hålla av sökandena 
angivna vattenstånd. Skador på jord och fiske skulle regleras enligt lagen om skil
jemän.655 

Det har senare diskuterats, vilka rätttigheter som sökanden egentligen erhöll 
för reglering av Havernsystemet. Sökanden ansåg år 1905, att man hade rätt att 
dämma upp sjösystemet intill 0,5 m under högvattenståndet. Vintertid fick vatten 
avtappas genom ena avloppsgrenen intill 1 m under det tidigare rådande lågvat
tenståndet. Vattenmagasinet skulle rymma ungefar 67 milj m3.656 År 1961 gjorde 
regleringsintressenterna den reflektionen, att förslaget till Häverns reglering skulle 
ha inneburit dämning till högst + 259,2 respektive 259,9 m, olika under olika års
tider. Ingen lägsta sänkningsgräns hade fastställts även om regleringsförslagets 
upprättare, synes ha räknat med att denna skulle ligga på nivån + 257,5 m. Några 
rensningar hade ej föreslagits.657 

Efter att ha skaffat sig lagfart på praktiskt taget alla andelar i Säters bys sam-

655 Urdrag af prot, hållet å urtima ting med Torps tingslag å gästgivaregården i Vallen den 20 
november 1899 (KN, Lj). 

656 Beskrifning öfver Alby Vattenfallsaktiebolag tillhöriga vattenverk, vattenfall och regleringar 
inom Borgsjö och Hafverö församlingar, Västernorrlands län. Ernst Reuterwall, Alby i augusti 
1905 (KN, Lj). 

657 Ant vid genomgång av äldre handl 23 december 1961 (LjR). 
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falligheter vid Häverns utlopp265 byggde man dammarna åren 1900—1901. Först 
anlades en provisorisk bro över de styrkistor, som fanns i Sörströmmen för flott-
ningens behov. Grenen avstängdes sedan med hjälp av stående nålar, vilka stöd
des mot bron. I Norrkvisslan, vilken utgjorde den mellersta grenen, anordnades en 
luckdamm på bockar av järn. Man satte in 16 luckor, vardera 1 m bred och 1,3 m 
hög. "Bröstet ofvan luckorna" inkläddes med plank. Dammtröskeln låg 4,2 m un
der dämningsgränsen. Efter det att "betydliga utgrävningar" hade företagits i ut
loppet, "kunde sjön avsänkas till den gräns utslaget medgav". Intill luckdammen 
fanns två stycken högvattensutskov om 10 m bredd. I den tredje grenen, Kvissel-
bäcken, anbringades en provisorisk bockdamm med nålar, vilken kom att bli 
bestående.656 

I februari 1903 konstaterades att Häverns vattenstånd hade underskridit 1902 
års lägsta vattennivå och att vattnet fortfarande sjönk "tack vare de rensningsar
beten, som utfördes der i höstas".1043 

Regleringen av sjöarna Hävern och Holmsjön innebar, skrev man i augusti 
1905, att älven under lågvattenperioder fick ett tillskott av vatten uppgående till 
ca 12 m3/s under fem månader.656 

Folk från Vallens by hade 1904 begärt handräckning för att slippa upp
dämning på sina åkrar och slåttermarker men fått avslag på dessa yrkanden 
ända uppe i hovrätten.658 1 september 1910 hölls syn runt Havern-systemet, vid 
vilken värderingsmän fastställde ersättningar för skador orsakade av regleringen. 
Beträffande fisket skrevs, att man ej kunnat erhålla några säkra uppgifter, varför 
någon värdering inte hade varit möjlig att genomföra. 

Vattenbyggnadsbyrån (VBB) föreslog år 1912 att man i Norrströmmen vid 
Häverns utlopp skulle bygga en jorddamm försedd "med ett utskof af två öpp
ningar om 6 m bredd och med bottenstockens öfverkant på höjdläget 258,2". 
Byrån lade stor vikt vid att man rensade inom ett område 200 m uppströms och 
500 m nedströms dammen. Inom det förra avsnittet skulle bottenbredden vara 17 
m och höjden + 254,0, medan motsvarande siffror för avsnittet nedströms dam
men skulle vara 8 m och + 252,8 m. Avsikten var att öka magasins volymen ge
nom en sänkning av de lägsta vattenstånden med 0,9 m.657 En permanent damm 
byggdes därefter i Norrströmmen. Se fö figur 121. 

4.5.2.1.2 Holmsjön (Haverö sn) 

Vattenfallsbolaget fick i september fastställelse på en avstyckning inom Hålsnä
sets by. Till avstyckningsenheten lades den vattenrätt, som hört till hemmanet 

265 Jfr Nyman 26 augusti 1938. PM ang Haverströmmen (LjR). 
656 Beskrifning öfver Alby Vattenfallsaktiebolag tillhöriga vattenverk, vattenfall och regleringar 

inom Borgsjö och Hafverö församlingar, Västernorrlands län. Ernst Reuterwall, Alby i augusti 
1905 (KN, Lj). 

657 Ant vid genomgång av äldre handl 23 december 1961 (LjR). 
658 Kungl Maj:ts och Rikets Svea Hofrätts utslag den 28 juni 1904 (KN, Lj). 
1043 Alby Vattenfalls AB 1903. Korrespondens med E Reuterwall. Brev och Rapporter. Reuter

wall, Alby till Vattenfalls Aktiebolag, Stockholm 1903—02—23. 

480 



. i* 

g » »  
*  » a  

* / *  k" * *  
"V** **** V/ . **" 

" "-* **• 

* 

** 
7~ ro i/ a r u 

SF;̂  

* ••*** t ! A 

' e h ö / m  e n  

fX 0 V* 
**• J>> *%• * * 

* * * * 

* * * * *r 
*• * *• 

* 
*-

* ** 
v 

* .*>-i 

1 
* 

*• *•* 
**-* 

*  *  v *  Ï4 Î  
- î ĵ ü* 
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Fig. 121. The dams at the outlet from the Hävern Lake in 1921. 
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"vid Östavalls- eller Spångforsen". Ytterligare avstyckningar gjordes under de föl
jande åren.659, 660 

I en ansökan om att få reglera vattnet i Holmsjön i april 1899 begärde Vatten
fallsbolaget att få bygga damm på för Hålsnäsets by samfälld mark — som man 
var delägare i — och "vid vårt hemman inom Wassnäs N:o 2". Man begärde ut
över regleringsrätt, att få bygga en kvarn och att få tillvarata vattenkraften i 
Spångforsen. Eftersom den del av strömfallet, som ej tillkom den samfällda mar
ken inte kunde skiftas utan delägarnas förfång, "få vi enligt stadgandet i 5 § i 
Kongl. förordningen om jordegarnes rätt öfver vatten å hans grund den 30 
December 1880 på samma gång anhålla om särskild kallelse till tre utomstående 
delägare i den samfällda marken och strömfallet", så att dessa kunde erbjudas att 
delta i vattenbyggnaden. De sistnämnda ägde ungefar 1/3 av samfalligheten och 
Vattenfallsbolaget resten.661 

Frågan om dammbygget vid Holmsjöns utlopp kom upp inför Torps tingslags 
häradsrätt den 6 maj 1899. Sökandena begärde att i Spångforsen få anbringa ett 
30 m brett utskov med tröskeln på nivå 241,6 m. Över utskovet avsåg man att 
bygga en bro, och med stöd av denna skulle utskovet kunna stängas med nålar. I 
Mellankvisslan ville man anbringa flera utskov bredvid varandra med en sam
manlagd fri bredd av 30 m, vilka skulle kunna stängas med luckor eller nålar. 
Tröskeln skulle här ligga på nivån 242,70 m. I Norrkvisslan ville man bygga ett 
utskov "om 15 meters fri bredd och 1,3 meters fri höjd samt med tröskeln på höj
den 239,9 meter". Detta utskov skulle stängas med luckor. Ovanför dammen ville 
man rensa upp en i bottnen 36 m bred kanal i Norrkvisslan med samma djup som 
dammtröskeln. Även nedströms dammen skulle erforderligt avlopp rensas upp. 
Såvitt det var möjligt med de föreslagna fria avloppen, skulle Holmsjön regleras 
så att följande vattenstånd hölls:661 

U nder j anuari 244,00 m 
Under februari 243,80 m 
Under mars, april, maj och juni 243,60 m 
Under juli 243,50 m 
Under augusti och september 243,00 m 
Under oktober 243,90 m 
Under november och december 244,00 m 

659 Lantm P Porenius den 13 mars 1947. PM ang rätten till vatten och fiske inom Hålsnäsets by i 
Haverö sn (LjR). 

660 1 fem köpebrev, varav tre upprättades strax före domstolssammanträdet i maj 1899, hade Ar
tur Lefïler köpt vatten och grund för hela Hålsnäsets skattetal i Östavalls- och Spångforsen samt 
samfälligheterna kring Holmsjöns utlopp. Vid de följande ägostyckningarna tillförsäkrades Lefïler 
Fiskhusplatsen på Skärsunds-skiftet, Skarpön, Pärlön, Killingön, vattenområdet utanför dessa för
ut samfällda ägor samt södra delen av Skärsunds-skiftet. (Utlåtande öfver vissa äganderättsförhål
landen vid Ljungans utlopp av Hävern och Holmsjön. KN, Lj). 

När det gällde Vassnäs, så hade Alby Vattenfalls Aktiebolag den 2 maj förvärvat en del ägor 
från hemmanet nr 2 om 11 1/4 mål av Skönviks Aktiebolag inklusive hemmanets del i Östavalls-
strömmen med vatten och grund (Samma utlåtande som ovan). 

661 Utdrag af prot hållet år urtima ting med Torps tingslag i Östavall den 6 maj 1899 (LjR). 
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Dammen skulle byggas så att vattenståndet inte ens vid starka vårflöden över
steg nivån 243,6 m. "Nedskärningen" i dammen i Spångforsen skulle ständigt stå 
öppen så länge flottning pågick. En överenskommelse med de flottande redovisa
des.661 I denna återfinns bl a ovan nämnda utskovsbredder men även följande 
bestämmelser: 

Så länge flottning pågick på sträckan Ålderns utlopp tom Ovansjöströmmar
na, måste alltid framsläppas så stor vattenmängd från Holmsjön, "att vattenstån
det i Åldern står vid 140 cm å flottningsbolagets vattenskala". Sedan flottningen 
gått ur detta distrikt fick tappningen minskas under 12 dygn till 115 cm och däref
ter till 100 cm på 10 dygn. Under resten av flottningssäsongen fick vattenföringen 
ej sänkas så länge flottning pågick, om ej särskild överenskommelse träffades 
därom mellan parterna. Som villkor för de ovan angivna tappningsreglerna gällde 
att vattenframrinningen i älven naturligen skulle vara så stor, att angivna vatten
stånd kunde hållas.661 

Häradsrätten konstaterade, att de tre utomstående delägarna i Hålsnäsets sam-
fallighet ej ville vara med om utbyggnaden, och att de bestred denna bl a på de 
grunderna, att jord skadades genom dämning samt att även fisket skulle skadas. 
Rätten ansåg emellertid, att såväl dämningsskador som fiskeskador måste vara 
ringa i jämförelse med den nytta som vanns genom utbyggnaden.662 1 övrigt skulle 
"såvidt visadt är", men eller olägenhet ej tillfogas annan varken uppströms eller 
nedströms åt. Ej heller skulle flottningen eller fiskens vandring hindras. Vatten
fallsbolaget fick således sin ansökan beviljad till alla delar. Frågan om skada på 
jord och fiske skulle avgöras enligt lagen om skiljemän.661 

Man började reglera Holmsjöns vatten den 29 juni 1900.664 Se f ö figur 122. 
Ett utlåtande av VBB i mars 1915 tyder på att man utfört vissa rensningar för 

att få ut mera vatten ur Holmsjöns regleringsmagasin. Särskilt anges "upprens
ningar i Titösundet".657 Ett studium av Vattenfallsbolagets korrespondens visar 
att man muddrade vid sjöutloppet våren 1902 och sannolikt även våren 1903.665' 
1043 

657 Ant vid genomgån av äldre handl 23 december 1961 (LjR). 
661 Utdrag af prot hållet år urtima ting med Torps tingslag i Östavall den6 maj 1899 (LjR). 
662 Den juridiska bakgrunden till denna dom kan sökas i 1880 års vattenrättsförordning (VF). 

Den grundläggande inställningen till byggande i vatten hade, tills denna förordning börjat gälla, 
varit, att något byggande ej fick äga rum, om genom detta skada skulle kunna åsamkas annan. I 
VF hade emellertid bestämts, att skada kunde tolereras på annans jord genom uppdämning, om 
skadan var i ringa relation till nyttan av uppdämningen samt under förutsättning att skadan ersat
tes efter fulla värdet och hälften därutöver. Genom 1896 års fiskerättslag kunde även skada på fis
ke tolereras på enahanda villkor (jfr Wikland 1964, s 18). Lagen om förbud att bygga i kungsådra 
gällde fortfarande. Kronofogden Bång hade vid domstolssammanträdet yrkat, "att kungsådran i 
vattendraget måtte bibehållas sådan den vore i lag föreskriven och bestämd".663 

663 Bil 13:1 (komplettering) till ans om Järnvägsforsens kraftverk 1967 (LjR). 
664 Reglerings- och kraftverksföretag i Ljungan och Gimån (LjR). 
665 Reuterwall, Alby till Vattenfallsbolaget i Stockholm den 9 april 1902 och 23 febr 1904. (Alby 

Vattenfalls Aktiebolags arkiv. A.Ö. 1902 samt Brev och Rapporter 1903). 
1043 Alby Vattenfalls AB 1904. Korrespondens med E Reuterwall. Brev och Rapporter. Reuter-

wall, Alby till Vattenfalls Aktiebolaget, Stockholm 1903-02-23. 
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Skadorna av Holmsjöns reglering värderades år 1910 av de utsedda värde
ringsmännen till följande sammanlagda belopp (LjR): 

Markskador 1.600 kr 
Roddhinder 1.000 kr 
Försvårad stängning 400 kr 
Brunnsgrävning — 
Klädtvätt — 
Försvårad upptagning 500 kr 

Summa 3.500 kr 

Hösten 1940 inträffade ett missöde i 1899 års damm vid Holmsjöns utlopp. 
Det hade varit tal pm att förstärka dammen redan år 1935. Tätningsspån-
ten i dammtröskelns vänstra del i Spångforsen hade nu underspolats, varefter 
motsvarande tröskelparti raserades. Efter det att man avstängt älvgrenen, om
byggdes hela tröskelpartiet — även det som var oskadat. Man förstärkte samtidigt 
dammöppningens sidomurar genom anbringandet av vingmurar uppströms åt. 
Den tidigare tröskelhöjden bibehölls oförändrad.656 

4.52.1.3 Övriga regleringsprojekt 

I oktober 1916 framlades en utredning rörande reglering av Härjedalens Storsjö 
(LjR). Projektet kom dock ej till utförande. 

I samband med planer på utbyggnad av fallhöjden i nedre Gimån upprättades 
år 1918 ett förslag till reglering av sjön Leringen,666 även detta dock utan att pro
jektet genomfördes. 

År 1939 gjordes i Svenska Vattenkraftföreningens regi en utredning om möjlig
heterna att utnyttja bl a ett stort antal flottningsreglerade sjöar som vattenmaga
sin till förmån för de i Ljungan då befintliga fem större kraftverken. Det exceptio
nella politiska läget krävde nämligen att man minskade konsumtionen av importe
rade bränslen. Utredningen resulterade så småningom i ett antal tillfälliga regle
ringstillstånd, dock ej inom den tidsram som denna avhandling omfattar. 

Fosfatbolaget gjorde år 1940 en preliminär utredning om förutsättningarna för 
reglering av Storsjön, Fotingen—Lännässjön och Klövsjön i Ljungans övre delar, 
dock utan att detta ledde till något resultat (KN, Lj). Svenska Kraftkontoret upp
rättade samma år förslag till reglering av Locknesjön i Gimåns vattensystem,182 

samtidigt som Skönviks m fl bolag undersökte möjligheterna att reglera bl a Övre 
Bodsjön (Mo). Vattendomstolen beslutade den 11 december 1940 att medge till
fällig reglering av Locknesjön, Pånsjön, Hungesjöarna samt Övre Bodsjön. Målet 
uppsköts i övriga delar i avvaktan på viss utredning.667 

182 Låda Ansjöån-Ljungån, Hovdsjöån (Mo, fl). 
656 Beskrifning öfver Alby Vattenfallsaktiebolag tillhöriga vattenverk, vattenfall och regleringar 

inom Borgsjö och Hafverö församlingar. Västernorrlands län. Ernst Reuterwall, Alby i augusti 
1905 (KN, Lj). 

666 Mapp 415/2 (KN, Lj). 
667 Låda Gimån. B 6-11 (Mo, fl). 
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/Yg. 722. Dammarna vid Holmsjöns utlopp. Älvgrenarna kallas (uppifrån på kartan) 
Norrkvisslan, Mellankvisslan och Spångforsen (Detalj ur Kuylenstiernas karta 1921. Mo, 
fl). 

Fig. 122. The dams at the outlet from the Holmsjö Lake. The river branches (from above 
on the map) are called Norrkvisslan, Mellankvisslan and Spångforsen. 

4.5.2.2 KRAFTVERK HUVUDÄLVEN 

4.522.1 Viiforsen och nedströmssträckan 

Undersökningar och beräkningar hade i slutet av 1890-talet påbörjats för en till
tänkt utbyggnad av Viiforsen för kraftproduktion. Styrelsen for Wii Elektriska 
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Aktiebolag668 bemyndigades att for högst 140.000 kr köpa Vii hemman nr 1 och 2 
om 28 mål med tullkvarn och fallhöjd.669 Om möjligt skulle den fallhöjd, som hör
de till 5 mål av Vii nr 1 ingå i köpet. Affären med den större fastigheten fullföljdes 
år 1898.670 

Kontakter hade redan knutits för säkerställande av kommande abonnenter. Att 
det blivande kraftverket skulle få leverera industrikraft till Svartviksbukten stod ti
digt klart, men desto mer segslitna blev förhandlingarna med Sundsvalls stad.671 

Av senare förda protokoll framgår, att Sundsvalls Cellulosa Aktiebolag behövde 
300 hkr — ev 500. Man talade om att försöka påbörja leveranserna av ström re
dan den 1 juli 1899. 

Tuna tingslags häradsrätt höll syn vid Viiforsen i juli 1898 rörande anläggning 
av en damm över älven samt ett kraftverk — se figur 123 — allt vid sökandens 
strand. Vatten skulle avledas ur strömmen via en kanal och vintertid dämmas upp 
med hjälp av "luckor eller annorledes" placerade över kungsådran. Frågan om in
rättande av laxtrappa skulle få underställas fiskeriinspektionens utlåtande.672 

Sökandena hävdade att de ägde uteslutande rätt till fisket i forsen.673 Om någon 
annan skulle ha fiskerätt där, vore han f ö skyldig att ta emot ersättning för den 
skada, som tillskyndades fisket, eftersom denna var ringa i jämförelse med nyttan 
av kraftverket.674 

Häradsrätten ansåg, att såvitt hade kunnat utrönas, skulle olägenhet ej tillfogas 
"annan, som ovan eller nedanför låge".672 Sökandena ålades att rätta sig efter de 
föreskrifter, vilka kunde komma att givas av fiskeriinspektören i fråga om fiskvä
gars läge och beskaffenhet. 

Arbetet med kraftverket påbörjades år 1898.3811 november samma år lämnade 
Wii Elektriska Aktiebolag ett anbud till Sundsvalls stad om överföring av ca 
1.000 hkr för belysning och motordrift. Affären förföll dock, eftersom staden ej 

381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott
led (Mo, fl). 

668 Den 20 juni 1898 hölls sammanträde för bildande av Wii Elektriska Aktiebolag. Det i stiftel
seurkunden fastställda minimikapitalet, 400.000 kr, var fulltecknat, varför hinder ej förelåg för 
bolagets bildande. Följande personer utsågs till styrelse: Ordinarie ledamöter: Baningenjören Sven 
Florelius, Disponenten Halfd Mathiesen, Grosshandlaren Gustaf Knaust. 

669 Disponenten på Matfors, Axel Berggren, var delägare i Vii egendom invid Viiforsen. Den 8 
maj 1897 hade han sålt hälften av sin andel i Vii nr 1 och 2 samt del i tullmjölkvarnen därstädes till 
grosshandlare Måns Nordin (Hammarforsens Kraftaktiebolags arkiv. H 60, G 14). 

670 G P Braathen, P O Sundin och Axel Berggren sålde den 21 juni 1898 fastigheten Vii om 28 
mål jämte där belägen tullkvarn till Wii Elektriska Aktiebolag. Köpeskillingen hade bestämts till 
115.000 kr (Hammarforsens arkiv, som ovan). 

671 Hellzén och Johansson 1957, s 29. 
672 Utdrag af Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hofrätts prot, hållet i Stockholm den 17 mars 1903 

ang Viiforsen och försämrat laxfiske (Mo, fl, a4 nr 10). 
673 Wii Elektriska Aktiebolag förvärvade den 25 april 1899 de andelar i Vii bys laxfiske som till

kom hemmanen nr 1 och 2 i Vii by om 5 mål, samt hemmanets del i allmänning med därtill hörande 
strand och vatten. Köpeskillingen angavs till 5.000 kr kontant. Kontraktet undertecknades för 
köparnas räkning av Gustaf Knaust. 

674 Advokaten Gunnar Heligrens PM ang fastighetsförhållandena i Vii by av den 29 sept 1945 
(Mo, fl). 
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svarade innan kraftverkets distributionsplaner hade lagts om (Feuk 1943, s 85 ff). 
I juli 1899 skrev Utviks Trävaru Akteibolag till LEFB, att det ej längre gick att 

framföra samlade virkesflottar genom Viiforsen p g a dammbyggnadens ofull
ständiga beskaffenhet. Provflottar hade slagits sönder. Allt trävarubolagets virke 
hade måst lösflottas.461 

Kraftverket färdigställdes under det följande året och den 20 augusti 1900 gjor
des den första kraftleveransen. Strömmen levererades via en 20 kV ledning till 
Essviks Cellulosafabrik samt till Svartviks ångsåg och sulfitfabrik, alla belägna i 
Ljungans mynningsområde. I kraftstationens tre aggregat tillgodogjordes 6 m 
fallhöjd. Utbyggnadsvattenföringen uppgick till 55 m3/s och medgav att an
läggningen kunde köras med full effekt under 2/3 av året.675 

Sundsvalls stad hade ännu inte löst sina kraftförsörjningsproblem men hade flera alternativa möj
ligheter i forsarna nedströms Viiforsen. Nordiska Aktiebolaget hade således under den gångna 
sommaren erbjudit staden att köpa Groforsen i nedersta Ljungan för 25.000 kr. Efter utbyggnad 
ansågs forsen kunna producera 750 hkr. I augusti 1900 förelåg dessutom ett anbud från byggmäs
taren Abr Wiklund, som ville sälja Tunbyforsarna, Krokforsen och Grenforsen. Priset för dessa 
forsar, med en beräknat kapacitet om 1.500 hkr, angavs ej överstiga 30.000 kr:676 

Staden hade också fått ett anbud från Wiibolaget avseende försäljning av bolagets egendom vid 
Viiforsen inklusive kraftstationen på 1.500 hkr. I affaren skulle ingå ledningar till Essvik och till 
staden. Vid forsen fanns färdigbyggd plats för ytterligare en turbin med maskineri för 1.000 hkr. 
Totalpriset angavs till 1 milj kr.676 

Sundsvalls stad hade utöver allt detta låtit göra förberedande undersökningar beträffande Ding-
ersjöforsarna. Några underhandlingar med vattenrättsägarna hade dock ej medhunnits. I ett sak
kunnigutlåtande angavs effekten i dessa forsar till 1.000 hkr.676 

Av ovanstående alternativ beslutade fullmäktige att snarast möjligt låta verkställa erforderliga 
undersökningar rörande Tunbyforsarna. Man kom till det resultatet, att fallen var jämförelsevis lät
ta att bygga ut och att de borde kunna ge 1.200 hkr för en totalkostnad av i runt tal 475.000 kr. 
Projektet skrinlades emellertid. Den 14 november 1900 skrev stadens representanter kontrakt med 
Wiibolaget på 10 år om leverans av upp till 400 hkr för maximalt 32.000 kr/år.676 Överföringen 
kom att ske via två linjer, den ena på 20 och den andra på 6 kV. Den förstnämnda ledde till Sunds
valls träsliperi1044 och den senare till stadens elverk.675 

Vifsta byamän stämde år 1902 Wii Elektriska Aktiebolag med yrkande om att 
dammen i Viiforsen skulle tas bort eller ändras på ett sådant sätt, att byamännens 
fallhöjd återställdes i sitt tidigare skick.674 1 ett utslag den 17 december 1904 för
klarade emellertid häradsrätten, att det visserligen hade utretts att vattenbyggna
derna vållade uppdämning i fallhöjd tillhörig Vifsta by, men att kraftverksägarna 

461 Prot LEFB 1898-1901 (Mo, fl). 
674 Advokaten Gunnar Heligrens PM ang fastighetsförhållandena i Vii by av den 29 sept 1945 

(Mo, fl). 
675 Hellzén och Johansson 1957, s 13 ff. 
676 Feuk 1943, s 89 ff. 
1044 1 Sundsv Tidn 1905-03-16 talas om att det då nybildade Aktiebolaget Sundsvalls Träsliperi 

skulle uppföra ett träsliperi för 8.000 ton våt massa per år vid Selångersån. Driften beräknades 
komma igång i augusti. Sliperiet skulle drivas elektriskt. 1.200 eff. hkr skulle levereras från Viifor
sen. Enligt Sundsv Tidn 1907-01-30 hade Sundsvalls träsliperis ägare då fått tillstånd att göra en 
avgrening från linjen Viiforsen—Sundsvall till träsliperiet. 

488 



inte ens fullt utnyttjat sitt tillstånd — själva dammen hade byggts 0,4 m lägre än 
man hade tillstånd till.677 Häradsrätten ansåg, att Vifsta byamäns strömfall ej var 
ekonomiskt outnyttjbart, och att ersättning således ej skulle utgå för den indämda 
fallhöjden. Denna dom fastställdes slutligt av Kungl Maj:t i september 1909. 

År 1907 utvidgades kraftverket, som därefter bestod av fyra stycken turbiner 
om tillsammans 3.300 hkr. Man utnyttjade en fallhöjd av 5,8 till 6,1 m och en vat-
tenföring om 50 m3/s för drift av stationen. Den maximala generatoreffekten an
ses ha uppgått till 2 MW efter det fjärde aggregatets tillkomst. Figur 124. 

Planerna på en utbyggnad av forsarna nedströms Viiforsen hade ännu ej skrinlagts. Under år 1906 
såldes vatten- och fiskerätter både i Grenforsen, Krokforsen och i Dingersjöforsarna.678 

I mars 1907 fick ett antal personer från Tunbyn häradsrättens tillstånd att bygga ut 0,8 m fall
höjd i Krokforsen679. Därav blev dock intet. 

Nedre Ljungans Kraftaktiebolag (bl a E A Enhörning) hade begärt att få bygga 
ut 5 m fallhöjd i Dingersjöforsarna och Nolbyströmmen. Bolaget hänvisades av 
häradsrätten att söka erforderligt tillstånd hos Konungen.680 H Flygt i Sundsvall 
hade samma år köpt "Dingersjö vattenfall" om 4 m fallhöjd. Han hade dock ej 
lyckats köpa "fallet strax ovan Dingersjö". Det blev emellertid i stället så att 
Dingersjö byamän år 1909 anlade ett litet kraftverk vid älvens vänstra sida, ome
delbart nedströms järnvägsbron i Övre Dingersjöforsen. Kraftverket byggdes ut 
för 50 hkr (ca 37 kW), vilket vid 1,3 m uppmätt fallhöjd tyder på, att utbyggnads-
vattenföringen bör ha varit ungefar 3,5 m3/s. Kraftverket saknade damm. Vatten 
togs in med hjälp av en 60 m lång fångarm, riktad snett uppströms åt mot järn
vägsbrons vänstra mellanpelare, varigenom ungefar 1/3 av älvens bredd intogs.468 

Ägaren till Viiforsens kraftverk begärde år 1906 ersättning av de flottande för 
att flottgods hade skadat kraftverkets damm.468 1 februari 1912 anhöll Wii Elekt
riska Aktiebolag att få bygga en vattenbesparande flottningsränna. Detta med
gavs av LEFB under förutsättning att åtgärden ej blev till hinder för flottningen.476 

Den 31 maj 1916 brast en virkesbom uppströms Viiforsen, varefter ca 6.000 
timmer drev ned och fyllde kraftverkets intagskanal. Dagarna 20—22 juli kasta
des stora vattenmassor jämte en del löst timmer ned i avloppskanalen. På morgo
nen den sistnämnda dagen hade leddammen mellan forsen och avloppskanalen 
ramponerats på en sträcka av 30 m. Flottgodset tog senare med sig återstående 20 
m av denna leddamm.6811 oktober meddelade kraftverksägaren att reparationer
na beräknades komma att kosta 26.000—37.000 kr. Utöver direkta skador hade 
driftstörningar uppstått. Ersättning begärdes av LÄF, som vägrade att svara för 
kostnaderna.469 Tvisten drevs ända till Kungl Maj:t som år 1924 slutligt ålade 

468 Prot LEFB 1906-1909 (Mo, fl). 
469 Prot LÄF 1916-1917 (Mo, fl). 
476 Prot LEFB 1912-1913 (Mo, fl). 
677 Clas Tisells avsyning och utlåtande den 3 juni 1903 ang dammbyggnaden vid Viiforsen (Mo, 

fl, a4, nr 10). 
678 KN, Projektgruppen, Stv. 
679 Tuna tingslag. Extra förrättningar 1904—1906. Medelp västra domsaga. A I b:4. 
680 Låda D4 1-6 (Mo, fl). 
681 Låda A4 10-23 (Mo, fl). 
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Fig. 124. Viiforsens kraftverk år 1922 (Utdrag ur Kuylenstiernas karta 1922 Mo, fl). 

Fig. 124. The Viiforsen power station in 1922. 
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LÄF att ersätta kraftbolaget for skador som vållats på anläggningarna under 
1916 års flottning (Mo). 

År 1929 köpte Hammarforsens Kraftaktiebolag aktierna i Wii Elektriska Ak
tiebolag. Stationen rustades upp och gener atorefTek ten höjdes från 2,0 till 2,5 
MW. Effektökningen erhölls genom att turbinerna först renoverades. Därefter lin
dade man om generatorerna. Kontraktet med Sundsvalls stad, som hade prolon-
gerats år 1920, sades upp. Den befintliga 6 kV-linjen har därefter endast använts 
när staden vid speciella tillfallen varit i behov av tillskottskraft. Enligt ett vatten
domstolsprotokoll från år 1926 hade Viiforsens kraftverk vid den tiden — således 
före ombyggnaden — endast givit 2.400 hkr.682 

Omkring år 1936 ombyggdes kraftstationen i Dingersjöforsen — Dingersjö El
verk. En turbin om ca 50 hkr installerades. Denna drev en likströmsgenerator på 
37 kW. 1,75 m fallhöjd utnyttjades. Denna varierade dock starkt med vattenfö-
ringen. Driwattenmängden uppgick normalt till 6 m3/s. För att få ut full effekt vid 
minskad fallhöjd, ökade man driwattenmängden. Kraften distribuerades till byar
na Dingersjö och Värsta i Njurunda sn.683 "Omkring år 1940" installerades en 
omformare vid kraftverket avsedd att användas som reserv vid avbrott. Den leve
rerade kraft till anläggningens likströmsnät. Sådan leverans hade före ombyggna
den skett via en omformaranläggning belägen i Värsta, ca 1,2 km från vattenkraft-
stationen.468 

4.5.2.2.2 Matforsen och Skallböleforsen 

De norska intressenterna i Tuna Fabriks Aktiebolag började efter trämassefabri
kernas tillkomst att spekulera i en utbyggnad av den uppströms liggande Skallbö
leforsen. Riksdagsmannen J Sjölund i Sköle hade liknande planer och han för
värvade därför det hemman i Skallböle, till vilket älvens vänstra strand hörde. 
Norrmännen M A Breien, Ingvald Braathen och H Mathiesen erbjöd sig nu att 
bilda ett konsortium för fallets exploaterande tillsammans med Sjölund. Våren 
1896 bildades så Skallböle Fabriks Aktiebolag, och snart nog föll häradsrättens 
utslag om rätt till uppförande av en dammbyggnad. Ett år senare utbjöds emeller
tid bolagets egendom, inklusive vattenfall samt förvärvade strand- och markom
råden, till försäljning på offentlig auktion. Egendomen köptes av Tuna Fabriks 
Aktiebolag. "Sjölund ansåg sig genom den vidtagna åtgärden ha blivit skändligen 
lurad på konfekten och protesterade vid auktionens början mot försäljningen". 
Det blev emellertid inget byggande i Skallböelforsen denna gång (Flodén 1959, s 
325 O-

468 Prot LEFB 1906-1909 (Mo, fl). 
682 Låda A4 1-5 (Mo, fl). 
683 Hellzén och Johansson 1957, s 19 och 58. 
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År 1902 upprättades en karta över "verkställda afvägningar på tillämnade nya 
verksanläggningar i Matforsen". I utredningen ingick ett kraftverk vid vänster 
strand som skulle ge "minst 100 effektiva hästkrafter för hvarje tre turbiner —. 
För förestående kraftstation afhemtas driftvatten från den fångstdamm en stor del 
Skjöle och Åsta byamän anlagt efter Skjöle stranden" — se figur 125. Vattentill
försel skulle ordnas såväl till sågen som till Åkersta tullmjölkvarn. Ett fabrikshus 
skulle uppföras på östra sidan om allmänna flottleden mot rågången mellan Sköle 
och Ängoms byar.684 

"Förre riksdagsmannen Sjölund i Sköle" hade, meddelades det till LEFB:s 
styrelse i april 1905, utfört en del sprängningsarbeten i Skallböleforsen. Han hade 
ej kunnat släppa tanken på att bygga ett kraftverk där och hade nu efter nära 10 
års väntan börjat spränga ut anläggningens avloppskanal.465 Arbetena avbröts 
emellertid, och kanalen gick i fortsättningen under namnet "den Sjölundska rän
nan".685 Se,figur 126. 

I september 1909 begärde Tuna Fabriks Aktiebolag att få bygga en damm tvärs över älven, ca 415 
m nedströms forsnacken i Skallböleforsen. Sjölund hade tydligen ställts utanför. Han begärde syn i 
Skallböleforsen och avsåg att hos Konungen söka tillstånd för kungsådrans överbyggnad. Vid föl
jande sammanträde erbjöd såväl Tuna bolag som Sjölund den andra sökandeparten att delta i sitt 
respektive projekt "men blevo dessa erbjudanden icke antagna".686 

Skölebönderna lät bygga ett mindre kraftverk vid Matforsens högra sida. 
"Skjöle Elektriska förening" drev detta från år 1910 och fram mot 1920-talet. 
Man hade installerat en generator driven av en 70 hkr turbin. "Generatoreffekten 
torde ha rört sig om 60 kW".687 År 1914 tog man ut 150 kW.688 Den utnyttjade 
fallhöjden varierade mellan 5,5 och 7 m.689 

Tuna Fabriks Aktiebolag hade genom en Kungl Maj:ts resolution den 17 
februari 1911 erhållit tillstånd att bygga över kungsådran vid Matfors.690 Vid in
dustrierna där tog man redan dessförinnan ut nära 4.000 hkr för direktdrift samt 
dessutom smärre effekter för alstrande av indirekt energi.691 

I samband med pappersbrukets vid Matfors tillkomst år 1917 byggdes en trä
damm i älven "som dock ej sträckte sig över hela Ljungan. Kungsådran stod alltid 
öppen".691 Man gjorde nya installationer för direktdrift och dessutom satte man in 
turbiner för alstrande av 315 elektriska hkr med 122kVA generatoreffekt.689 

Under år 1918 upplät Sköle byamän sin vattenrätt i Matforsen för all framtid 
till Tuna Fabriks Aktiebolag mot ersättning i kontanter och kraftleveranser. En
ligt gjorda förbehåll skulle avtalet upphöra att gälla om kraftleveranserna ej full-

465 Prot LEFB 1902-1905 (Mo, fl). 
684 Tuna tingslag. Extra förrättningar 1907—1909. Medelp västra domsaga. A I b:5. 
685 Hellzén och Johansson 1957, s 29 ff. 
686 Tuna tingslag. Extra förrättningar 1910—1913. Medelp västra domsaga. A I b:6. 
687 Hellzén och Johansson 1957, s 58. 
688 Blomqvist 1962, s 190 f. 
689 Kommerskollegium 1919, s 12 ff. 
690 Arne Lindroth. Intern PM 3 april 1958 (LjR). 
691 Hellzén och Johansson 1957, s 16. 
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gjordes under ett helt år.692 Efter avtalets ingående nedlades det kraftverk, som 
ägts av Skjöle Elektriska Förening.693 

F r o m å r  1 9 1 8  t i l l g o d o s å g s  M a t f o r s  Y l l e f a b r i k s  k r a f t b e h o v  v i a  M a t f o r s  t r ä 
massefabrik. Yllefabriken hade dessförinnan varit direktdriven förutom en liten 
turbindriven generator med 0,9 kW effekt.694 

I juli 1918 hölls häradssyn rörande Matforsens utbyggnad.695 1 september det 
följande året kom Matfors-industriernas dåvarande ägare — Skönviks Aktiebolag 
— överens med LÄF om hur en provisorisk damm över Matforsen skulle konst-

692 LÄF till Mellanbygdens vattendomstol den 25 april 1929. Aktsid 50 i A 7/1928 (Mo, fl). 
693 Förteckning över Sveriges vattenfall. 1921. 
694 Hellzén och Johansson 1957, s 19. 
695 Redogörelser 1910—1953 (Mo, fl). 
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rueras för att ej hindra flottningen.624 Anläggningen, som färdigställdes under 
året, bestod av en nåldamm som tidvis hölls öppen.696 

Både Sjölund och Tuna Fabriks Aktiebolag hade så småningom återtagit sina ansökningar rörande 
utbyggnad av Skallböleforsen. När häradsrätten för sista gången tagit upp det långvariga ärendet i 
juni 1918 anmäldes att Sjölund hade avlidit.697 År 1919 föreslog Skönviks bolag ett samgående 
med Sundsvalls stad för utbyggnad av forsen. Frågan utreddes av stadens representanter men led
de ej till några konkreta åtgärder (Feuk 1943, s 104). 

År 1926 fick Matforsdammens ägare genom ett utslag rätt att göra vissa änd
ringar i sina byggnationer, varefter en permanent damm byggdes med början år 
1928.696 Enligt ett vattendomstolens protokoll från maj 1926 producerade vat
tenkraften i Matforsen totalt 17.000 hkr.682 

Matforsen åren 1922 och 1930, se figurerna 127 och 128. 

4.5.2.2.3 Nedansjö (Hemgravsforsen) 

Åren 1872—1874 förvärvade Skönviks Aktiebolag mark i Nedansjö och fallhöjd 
vid Hemgravsforsen i Stöde sn.698 Efter alternativa överväganden hade man 
bestämt sig för att där anlägga ett järnverk i anslutning till den nybyggda järn
vägslinjen (jfr Arpi 1962, s 302 f). 

År 1873 började man bygga (Flodén 1949, s 78 0- Konjunkturerna för järn
bruken försämrades emellertid hastigt i slutet av 1870-talet. Anläggningarna vid 
Nedansjö var ännu ej färdigbyggda, men man hade klart för sig, att de skulle bli 
dyrare än beräknat. Ägarna insåg, att projektet ej skulle bli ekonomiskt lönande. 
Så mycket som 2 milj kr hade investerats, när byggnadsarbetena avbröts. Redan 
år 1879 började man göra avskrivningar på hela anläggningen, trots att den aldrig 
hade färdigställts.699 

År 1902 utarbetades ett förslag till damm465 i den vid Nedansjöverken spräng
da tilloppskanalen till vänster om den egentliga älvfåran i Hemgravsforsen.682 1 en 
resolution den 22 november 1907 gav Kungl Maj :t sitt tillstånd till kungsådrans 
överbyggande. Skönviks Aktiebolag hade dessförinnan förvärvat den strand- och 
vattenrätt som hörde till hemmanen Nedansjö 1—3. Häradsrätten gav erforderliga 
tillstånd den 14 oktober 1908 och 18 september 1909. Det föreskrevs i den sist
nämnda domen, att vattenstånden i Stödesjön med den blivande dammen skulle 

465 Prot LEFB 1902-1905 (Mo, fl). 
624 Samlingskartonger nr 4—6. N:ris 35—119 (Mo, fl). 
682 Låda A4 1-5 (Mo, fl). 
696 Skönviks AB till Kammaradvokatfiskalsämbetet ang laxtrappan vid Matfors. Odaterat. 

Troligen skrivet år 1929 (SCA, Matfors). 
697 Medelp västra domsaga. Extra förrättningar 1918. A I b:5. 
698 O Hägglund. April 1946. Aktsid 42 i A 71/1946 (LjR). 
699 Åslund 1878; Arpi 1962, s 302 f. 

Fig. 126. Skallböleforsen med "Sjölundska rännan" år 1922. Rännan ligger längst ner vid 
höger strand. På forsnacken ses rester av ett laxfiske (Detalj ur Kuylenstiernas karta 
1922. Mo, fl). 
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Fig. 127. Matforsen år 1922 (Detalj ur Kuylenstiernas karta 1922. Mo, fl). 

regleras på ett sådant sätt, att de nära anslöt sig till de naturliga enligt en redovi
sad regleringsplan.700 

700 Tuna tingslags häradsrätts utslag den 18 sept 1909 ang överbyggnad av kungsådran vid 
Hemgravsforsen (LjR). 
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Fig. 725. Fotografi över Matforsens nedre delar. Troligen taget omkring år 1930. 
(Fotograf okänd). 

Dammen över kungsådran byggdes år 1910. Vid träsliperiet tillgodogjorde 
man sig 8,3 m fallhöjd. Omkring 30 m3/s av älvens vattenföring utnyttjades för 
anläggningens drift via sex turbiner om maximalt 1.950 hkr. "Vid sidan av dessa 
fanns även ett varierande antal turbiner för generatordrift, men liksom i Matfors 
var den på detta sätt alstrade energin av liten omfattning." Träsliperiet var själv
försörjande i fråga om kraft.701 

År 1912 byggde man in en nedåtgående sektorlucka, även kallad "flottnings-
sektorn". Detta var en ny typ, som var "lätt och billig", men som fordrade en 
ganska dyrbar dammtröskel med en grop, stor nog att rymma luckan i nedsänkt 
läge (Åberg 1962, s 170). 

Det förefaller, som om man skulle ha bedrivit korttidsreglering av vattnet från 
Stödesjön med hjälp av dammanordningarna. Av en utredning, utförd av Vatten
byggnadsbyrån år 1916, framgår nämligen att vattenståndet i sjön hade varierat 
med 5—10 cm under veckan. Vattenstånden hade stigit vid helgerna, då man tydli
gen helt enkelt slagit igen dammen vid Nedansjö. Vid kaphuset hade vattenstånds
variationerna varit av storleksordningen 10—20 cm. Man noterade också, att 
någon överdämning ej hade skett av vattenstånden i Stödesjön vintern 1914/15 
(LjR). 

Träsliperiet lades ned — som tidigare sagts — i juni 1917, varefter fallhöjden re
dan den följande månaden började utnyttjas för drift av ett kraftverk. Utbyggna

701 Hellzén och Johansson 1957, s 18 och 36. 
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den hade pågått sedan föregående år. Produktionen vid de två installerade genera
torerna uppgick till en början endast till 2,6 MkWh. Via en 40-kV-linje levererades 
kraft till Skönviks bolags ångsåg vid Alnösundet, Ortvikens sulfitfabrik i Sunds
vallsbukten samt till pappersbruket och träsliperiet i Matfors.701 När anläggning
en under det följande året stod färdig, hade den en effekt av 1.850 kW. Maximalt 
kunde 70 m3/s av älvens vattenföring tillgodogöras för kraftproduktionen (Åberg 
1962, s 170). 

I november 1917 meddelades att Skönviks Aktiebolag hade anbringat en hög 
betongkista, där en under 1916 års vårflod raserad skyddskista till vänster i Hem-
gravsforsen hade legat. LÄF behövde nu ej återuppföra denna kista. Skönvik 
skulle därför tillerkännas 7.950 kr och hade därefter att föra bort den sten, som 
under kraftverkets uppförande fraktats ut i älven.469 

År 1920 skrevs ett avtal mellan Skönviks bolag och Sundsvalls stad om leve
rans av 600 kW elektrisk kraft från Nedansjö kraftstation med rätt för staden att 
påfordra ökning med upp till 1.000 kW. I samband härmed åtog sig staden att 
teckna garantiförbindelse för ett av bolaget upptaget amorteringslån på 1 milj kr, 
att användas till utbyggnad av bolaget tillhörigt vattenfall. Produktionen vid Ne
dansjö var nu uppe i 17 MkWh. Under år 1920 fick man en 6 kV-linje klar längs 
Ljungans vänstra sida upp till Stöde. Avsikten var att med hjälp av denna linje 
lämna ersättningskraft för viss regleringsrätt i Stödesjön.702 

Skön viks bolag var i stort behov av kraft, varför anläggningen vid Nedansjö 
åter utökades år 1921 — se figur 129. Den utnyttjade fallhöjden uppgick därefter 
till ca 8 m och utbyggnadsvattenföringen till 87 m3/s. Man hade två turbiner in
stallerade, vars totala effekt uppgick till 7.000 hkr. Den utbyggda effekten upp
gick därmed till 5 MW. Maximal effekt kunde tas ut under ungefär sex månader 
av året.702 

År 1922 togs en ny 6 kV-linje i bruk från kraftverket. Den gick parallellt med 
den år 1917 byggda 40 kV-linjen österut. Via den nu uppförda linjen skulle bl a er
sättningskraft lämnas till de markägare, som berörts av 40 kV-linjen.702 Bebyggel
sen vid den högra sidan av Stödesjön elektrifierades från Nedansjö.703 Enligt SOU 
1924:17 bestod Skönviks distributionsnät från Nedansjö dels av ovannämnda 40 
kV-linje till Sundsvall, Matfors, Ortviken och Skönvik dels också av ett 6 kV-nät 
till Stöde, Tuna, Selånger, Sättna, Timrå och Skön socknar. 

Kraftverkets ägare begärde i mars 1924 att få vissa skyddsanordningar och öv
riga anläggningar godkända som man ansåg sig ha utfört i enlighet med härads
rättens utslag åren 1908 och 1909. Alla åtgärder för fiskets skydd var dock ej vid
tagna. Bolaget hade i stället byggt andra anordningar, vilka man ansåg fyllde 
samma funktion. Åtgärderna för fisket besiktigades av vattendomstolen i augusti 

469 Prot LÄF 1916-1917 (Mo, fl). 
701 Hellzén och Johansson 1957, s 18 och 36. 
702 Hellzén och Johansson 1957, s 36 f. 
703 Hellzén och Johansson 1957, s 29 ff. 
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Fig. 129. Hemgravsforsen år 1922 (Utdrag ur Kuylenstiernas karta 1922. Mo, fl). 
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1925, varefter bolaget en månad senare begärde rätt att få reglera Stödesjön med 
hjälp av sin damm.704 

Vattendomstolen konstaterade i ett utslag den 5 oktober 1925 att kraftverkets 
ägare utan tillstånd hade utfört förändringar i anläggningen åren 1918 och 1921. 
De nya anordningarnas laglighet måste prövas innan domstolen kunde avsyna de 
anordningar som vidtagits till skydd för fisket. Sökandena förelades att inom tre 
månader efter det att detta beslut vunnit laga kraft, hos vattendomstolen söka 
godkännande av utbyggnaderna och förändringarna. Efter det att Skönviks bolag 
hade fått sina anordningar godkända av vattendomstolen den 14 juni 1926 — vil
ken dom fö även fastställdes av Vattenöverdomstolen den 28 januari 1927 — 
drevs målet vidare vad gällde Stödesjöns reglering. 

Samköming etablerades mellan kraftverket i Nedansjö och Hammarforsens 
kraftaktiebolag via det sistnämnda bolagets stora transformatorstation vid Gran-
lo i Selånger. Skönvisk bolag hade redan tidigare en egen transformatorstation 
omedelbart söder om den nyssnämnda. År 1931 anknöts även Tunadal till 40 kV-
linjen från Nedansjö.703 

4,52,2,4 Edeforsen 

Aktiebolaget Janne Westin & Söners direktdrivna anläggningar i Edeforsen till
byggdes åren 1910—1913. Man installerade år 1912 en turbin på ca 50 hkr, vilken 
drev en generator med 40 kW:s effekt. År 1913 utvidgades anläggningarna — såg, 
vattenkvarn och smedja — med en mekanisk verkstad, driven med ett par turbiner. 
Från kraftverket leddes ström, förutom till de egna anläggningarna, även till går
dar i omgivningen.683 Endast en mindre del av älvens vattenföring togs i anspråk 
för anläggningarnas drift, se figur 130, 

Fosfatbolaget köpte åren 1919 och 1920 vatten, grund och fiske av Ede bya
män och av ett antal fastighetsägare i Gräfte och Fanbyn. Bolaget hade planer på 
att bygga ett större kraftverk i forsen.705 Rättigheterna överfördes emellertid i 
november 1923 på Skönviks bolag.706 

Westinbolaget förvärvade åren 1923—1925 rätt till grund och vatten inom flera 
byar.707 Någon utbyggnad kom dock ej till stånd. År 1928 fanns vid anläggning
arna i Edeforsen en intagsdamm av sten, avstängbar med 6 träluckor. Tillopps
rännan var av murad sten, ca 25 m lång. I turbinhuset fanns 4 turbiner avsedda 

683 Hellzén och Johansson 1957, s 19 och 58. 
703 Hellzén och Johansson 1957, s 29 ff. 
704 Utdrag ur prot hållet vid sammanträde med Mellanbygdens vattendomstol den 27 augusti 

1925 ang åtgärder till skydd för fisket i Hemgravsforsen (LjR). 
705 Fiske, grupp 15 (LjR); Skönviks AB:s inlaga den 17 juli 1928 ang uppdämning och regi av 

Stödesjön. Aktsid 417 f (LjR); Mapp 417/2 (KN, Lj); Nederede kraftverk 51:27. Fiskefrågor 
(LjR). 

706 H Hügard den 23 dec 1936. PM rörande förvärvet av Edeforsen i Ljungan (LjR). 
707 Källa 706; Stig Carlberg den 21 juni 1951. Utlåtande ang äganderätten till vattenkraften i 

Ljungan på sträckan från Edeforsens fot till Stödesjön (LjR); Elsa Lindgren den 22 mars 1965. 
Aktbil 29 i A 43/1961/5 (LjR). 
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Fig. 130. Edeforsen 1922. Man ser förutom verkstad och kvarn resterna av den kanal med 
slussar som i slutet av 1800-talet användes för båttrafik mellan Stödesjön och Torpsjön 
(Kuylenstiernas karta 1922. Mo, fl). 
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for 2 m fallhöjd. De utvecklade sammanlagt 116,3 hkr. Vattenförbrukningen upp
gick till ca 6 m3/s.708 

Vattendomstolen besiktigade anläggningarna i Edeforsen i juni 1936. Fallet 
föreföll vara utbyggt till mindre än hälften. Fallhöjden visade sig vid avvägning 
uppgå till 1,9 m. Denna del av strömfallet utnyttjades för framställning av elekt
risk kraft. Westinbolaget ägde den vattenrätt i forsen, som tillhört Brattås by, 
dvs forsens södra halva.706 Vid ny syn i augusti 1939 antecknades att den största 
av kraftverkets turbiner var på 63 hkr medan de övriga tre var på 18,8, 18,7 res
pektive 15,8 hkr. Den större användes för drift av verkstaden och de små för kvar
nens behov.709 

4.522.5 Morrforsen 

År 1908 anlades en bygdekraftstation i Morrforsen, inte fullt 1 km nedströms Gim-
åns inflöde i Ljungan. Anläggningen låg i det närmaste mitt i Ljungan och var 
förenad med land via en bro på höga pålar. Uppgifterna om stationens maskinella 
utrustning är motsägelsefulla. Enligt Hellzén och Johansson (1957, s 58) skulle 
där ha funnits två turbiner om tillsammans 20 hkr. År 1961 medelades emellertid i 
ett vattenmål, att turbinerna skulle ha varit på 20 hkr vardera.710 

Den utnyttjade fallhöjden uppgick enligt Hellzén och Johansson till 0,9 m, men 
denna varierade i själva verket starkt med älvens vattenföring. Enligt en annan 
uppgift utnyttjades ca 6 % av älvens vatten och i medeltal 66 cm fallhöjd. Vid ett 
tillfälle år 1918 uppmättes fallhöjden till 110 cm. Dammens läge ansågs vara 
olämpligt vid höga vattenföringar.710 

Från kraftstationen tog ägaren ut elektrisk energi för eget behov och han svara
de dessutom för kraftleveranser till Gim, Boda och Klöstre byar, för vilka konces
sion hade erhållits.710 

Stationen ödelades av en brand år 1918 men åter uppför des — s q figure 131. 
När den brann ned för andra gången år 1932 lönade det sig p g a depressionstiden 
ej att bygga upp anläggningen i tidigare beflhtligt skick. Pengar saknades dessu
tom. Ägaren satte in vattenhjul i stället för turbiner. Kraftverket sades därefter ha 
blivit oanvändbart efter tillkomsten av Torpshammars kraftstation och den 
därifrån bedrivna korttidsregleringen.710 

4.52.2.6 Byforsen 

Ingenjören Gustaf Richert undertecknade i december 1898 ett förslag till kraftsta
tion i Byforsen inom Torps sn. Till en början skulle man endast utnyttja vatten
kraften uppströms Byns tullmjölkvarn och upp till Hångstaselet. Senare skulle 

706 H Hügard den 23 dec 1936. PM rörande förvärvet av Edeforsen i Ljungan (LjR). 
708 Skönviks AB:s inlaga den 17 juli 1928 ang uppdämning och reglering av Stödesjön. Aktsid 

417 f (LjR); Fiske, grupp 15 (LjR). 
709 Målet om Stödesjöns regi. A 18/1925 (LjR). 
710 Aktbil 116 och 118 i A 43/1961/15 (LjR). 
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Fig. 131. Morrforsen år 1922 (Efter detalj ur Kuylenstiernas karta 1922. Mo, fl). 

man kunna fördjupa avloppskanalen och tillgodogöra sig hela fallhöjden ned till 
Torpsjön.678 

I februari 1899 var frågan om Byforsens utbyggnad uppe inför Torps tingslags 
häradsrätt. Det framgår av protokollet, att ingenjören K A Lagerkvist i Sundsvall 
stod som sökande och att Arendt Berggren i samma stad var hans ombud. Berg
gren visade att sökanden ägde båda stränderna i strömfallet711 där en undervattens-
damm skulle byggas tvärs över älven ca 100 m nedströms Bybron. Själva vatten
verket skulle ligga vid en kanal grävd efter höger strand invid den gamla kvarn
byggnad, som numera ägdes av sökanden. Kostnaden för hela anläggningen hade 
beräknats bli 500.000 kr.678 

Häradsrätten gav det begärda tillståndet. Som villkor föreskrevs bl a, att fiske-
riinspektörens utlåtande skulle införskaffas rörande nödiga fiskvägar — "laxtrap
por och ålbryggor".678 Någon utbyggnad kom dock ej till stånd. 

År 1918 förvärvade Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag (Fosfatbola
get) rättigheterna till vatten, grund och fiske och började bygga ett kraftverk, vars 
damm skulle ligga ca 40 m nedströms landsvägsbron.678 1 november rapportera
des att bolaget hade gjort vissa utfyllningar i edgården till vänster nedströms 
bron.695 Arbetena avbröts av en strejk under det följande året och återupptogs 
därefter ej. Anläggningen projekterades om år 1936,470 även den gången utan att 
fullföljas. 

Byforsen utbyggdes ej förrän på 1970-talet, och då enligt ett helt annat och mo
dernare alternativ. 

470 Utdrag af prot hållet å urtima ting med Torps tingslag å tingsstället i Hammar den 6 dec 1899 
(KN, Lj). 

678 KN, Projektgruppen, Stv. 
695 Redogörelser 1910-1953 (Mo, fl). 
711 Genom avhandlingar den 27 juli 1898 avsöndrades lägenheter från åtta hemman i Byn, 

Torps sn. Med envar av dessa lägenheter, som omfattade strandremsor vid Ljungan, följde all rätt 
till strand, vatten och fiske i hela Byforsen (Bitr överlantm. Nils Bern den 15 aug. 1970. Handl ang 
bildande av Ljunga södra fiskevårdsområde). 
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4.5.2.2.7 Hångstaforsarna (Ljungaverk) 

Den 17 augusti 1898 köpte C J Berg den grund och vattenrätt i Ljungan, som till
kom hemmanen nr 4 och 5 i Västerhångsta samt nr 3 i Österhångsta av fru Eva 
Huss712, 713. Lantbrukarna Axel Forsgren i Gösunda, C J Berg på Johannisberg 
samt distriktsveterinären R Ek vall i Fräns ta anmälde därefter, att de ville uppföra 
vattenbyggnader för tillvaratagande av vattenkraften i Hångstaforsarna. Härads
rätten höll med anledning härav sammanträde i december 1899. Förslag till ut
förande av anläggningen hade utarbetats av ingenjören Gösta Laurell, 
Uppsala.470 

Enligt Laurells år 1900 redovisade förslag till kraftstation vid Hångstaforsen skulle en öppen kanal 
avskära den udde, där disponentbostaden nu ligger. Kraftverket, med kort avloppskanal, avsågs bli 
placerat nära älven där denna åter svänger mot sydost efter kröken vid kvarnen. En damm skulle 
avstänga älven nedströms tilloppskanalen och leda in vattnet till kraftstationen.714 

Eftersom byggnationerna ej heller här ansågs komma att skada varken jord, vattenverk, fiske el
ler annan egendom och då varken timmerflottningen eller fiskens gång hindrades, gav häradsrät
ten sitt tillstånd.470 Någon utbyggnad enligt detta alternativ kom emellertid aldrig till utförande. 

Hångstafors Aktiebolag med styrelse och säte i Torps sn registrerades den 10 
januari 1903.715 Inköpta vattenrätter överfördes på det nya bolaget.716 Därefter 
hände ingenting av betydelse förrän hösten 1907, då forsarna besiktigades av 
representanter för Fosfatbolaget,718'719 Se f ö sid 536 ff. 

I maj 1908 hade bolaget skaffat sig förfoganderätt över grund, vatten och fiske 
i Hångstaforsarna. I köpet ingick erforderlig mark för tillopps- och avloppskana
ler för kraftstation, industriella verk och arbetarebostäder717 samt berörd fall
höjd i Ljungan och i Granåns nedre del.715 Köpeskillingen uppgick totalt ill omk
ring 400.000 kr.717 

470 Utdrag af prot hållet å urtima ting med Torps tingslag å tingsstället i Hammar, den 6 dec 
1899 (Kn, Lj). 

712 Prot hållet vid särskilt sammanträde med Torps tingslags häradsrätt å Hussborg den 11 april 
1919 (KN, Stv). 

713 Sökandena hade så sent som den 27 nov 1899 förvärvat rätten till det strömfall, beläget 
uppströms Hångstaforsarna, som skulle påverkas genom uppdämningen. Man uppgav sig således 
vara ägare till hela södra stranden utmed Hångstaforsen. Sökandenas ägor sträckte sig dessutom 
efter norra stranden. Där fanns emellertid också en samfällighet under Öster- och Västerhångsta 
byar. Sökanden hade förvärvat de rättigheter i Ljungan, som var förenade med samfälligheten.470 

714 KN "Platinaförrådet", Lj. 
715 Utdrag af prot hållet vid urtima ting med Torps tingslag å Hussborg den 10 sept 1908 (KN, 

Stv). 
716 Avskrift av prot hållet vid särskilt sammanträde med Torps tingslags häradsrätt å Hussborg 

den 11 april 1912 (KN, Stv). 
717 Fosfatbolagets minnesskrift 1946, s 109. 
718 Hjulström 1940, s 133. 
719 Anledningen till intresset för fallhöjden i Ljungan har redovisats i Fosfatbolagets minnesskrift 

år 1946 (här i Hellzén och Johanssons version): 
"Givande försök med tillverkning av kalkkväve hade kring sekelskiftet bedrivits i Fosfatbolagets 
fabrik Månsbo vid Avesta Storfors i Dalälven, vilket föranledde planer på att utvidga tllverkningen. 
Behövlig kraft beräknade man erhålla genom att bygga ut den redan befintliga kraftstationen. Des
sa planer strandade emellertid, och inför utsikten av mångåriga processer om äganderätt o d beslöt 
man att överge Månsboprojektet för att i stället söka sig norrut. Sonen till Fosfatbolagets dåvaran-
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Bolaget begärde härefter hos "domhafvanden" att få anlägga vattenverk och 
tillgodogöra sig strömfallet i Johannisbergs- och Hångstaforsarna för industriellt 
ändamål. Kraftverket skulle bestå av en tilloppskanal med damm på sidan om den 
naturliga älvfåran, tilloppstub, kraftstation vid Granåns strand samt avloppskanal 
i Granån. Den fallhöjd, som skulle byggas ut, var av storleksordningen 38—39 m 
och företaget skulle ej medföra uppdämning i älven. Efter förordnande av härads
rätten hölls syn på platsen i augusti 1908.715 

Torps tingslags häradsrätt fastställde i ett utslag den 10 september 1908, att det 
av ålder hade funnits kungsådra i Johannisbergs-och Hångstaforsarna. Eftersom 
vattnets avledande från sträckan inte skulle tillfoga annan något men, tilläts Fos
fatbolaget att avleda vattnet vid Johannisberg och återleda det till Granån. Bola
get hade styrkt sig vara ägare till vattenrätten på hela älvsträckan.720 Tillstånd gavs 
även till breddande och fördjupning av Granåns mynningsområde.678 Beträffande 
hanterandet av vatten till flottleden, Hångsta kanal, var domen dubbelsidig så till 
vida att den reglerade förhållandet mellan Fosfatbolaget och de flottande.715 

LEFB ansåg att dess intressen ej nog hade tillgodosetts i domen, varför de över
klagade. Resultatet blev att byggstarten måste uppskjutas.721 Hovrätten utlät sig 
den 4 mars 1910 på så sätt, att LEFB ej "kunde tillerkännas befogenhet att i och 
för flottningens obehindrade gång själv reglera vattentilloppet till" kanalen vid 
kraftverket. Målet återförvisades till häradsrätten,722 vilken i en dom den 27 april 
samma år ålade kraftverkssökanden att se till att vattenstånden på forsnacken vid 
Johannisberg skulle hållas över vissa angivna, lägsta nivåer. Så länge flottning 
bedrevs i Hångsta kanal hade sökandena att stå för de ökade kostnader, som kun
de drabba flottningen vid virkets ledande förbi intaget till kraftverkskanalen. Er
forderliga anordningar i vattendraget skulle enligt överenskommelse mellan par
terna bestämmas vid en blivande flottledssyn.721 Fosfatbolaget erhöll samtidigt till
stånd att anlägga vattenverk för utnyttjande av fallhöjden i Johannisbergs- och 
Hångstaforsarna. Schaktning för kanalen påbörjades redan samma år.723 Samti
digt började man bygga en "tillfällig" kraftstation — se figur 132 — för produktion 
av den elektriska kraft som erfordrades i samband med byggnation av det perma
nenta kraftverket och de elektrokemiska fabrikerna. Denna hjälpstation hade en 

de chef torde nog ha varit den, som fäste uppmärksamheten på Hångstaforsarna. Han hade utan 
tvivel goda tillfallen att närmare lära känna landskapets västra delar under sin tjänstgöring vid Me
delpads västra domsaga mellan åren 1907 och 1910". 

678 KN, Projektgruppen, Stv. 
715 Utdrag af prot hållet vid urtima ting med Torps tingslag å Hussborg den 10 sept 1908 (KN, 

Stv). 
720 Kungl Maj:t och kronan hävdade vid denna tid som regel anspråk på äganderätt till grund, 

vatten och fiske — detta ofta utan grundlig utredning. Synerätten förklarade med anledning härav 
som regel att vattenmålen skulle förklaras vilande intill dess sökanden styrkt bättre rätt än kronan. 
De många processerna innebar att nästan all privat utbyggnad av befintliga vattenfall stoppades in
till första världskrigets början. Efter rätt segslitna förhandlingar hade KK emellertid när det gällde 
Hångstaforsarna avstått från att hävda, att kronan var ägare till vattenfallen.717 

721 Utdrag av domboken, hållen vid särskilt sammanträde med Torps tingslags häradsrätt den 
27 april 1910 (KN, Stv). 

722 KN, Stv. 
723 Fosfatbolagets minnesskrift 1946, s 111. 
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Fig. 132. Kvarn och tillfällig kraftstation i Hångstaforsen (Fotograf okänd). 

turbin på ca 200 hkr och 0,16 MW:s generatoreffekt,724 och skulle användas un
der högvattenperioder även i framtiden.721 I "Förteckning över Sveriges vatten
fall" (1921) anges att det i reservstationen fanns två turbiner om tillsammans 410 
hkr, varför anläggningen uppenbarligen då hade utvidgats. 

Hitintills hade det inte varit tal om att uppfora någon dammbyggnad i den na
turliga älvfåran. I december 1911 skrev LÄF tillKB och anmälde, att Fosfatbolaget 
för omkring en vecka sedan hade börjat bygga en kista och en provisorisk damm
byggnad från vänster strand, överst på forsnacken vid Johannisberg. De flottande 
påpekade, att bolaget tidigare hade förklarat att man ej på något sätt ämnade änd
ra de naturliga förhållandena på denna forsnacke och att man ej haft för avsikt att 
uppföra några dammbyggnader i älven.725 Fosfatbolaget genmälde i en skrivelse 
till KB den 19 januari 1912, att man höll på att reparera Grönsta ålhus. Bolaget 
försäkrade att man ej avsåg att göra anläggningen varken högre eller större än 
den av ålder hade varit.724 KB meddelade den 19 februari förbud mot fortsatta ar
beten vid "ålfisket" intill dess tvisten med LÄF i laga ordning hade prövats.716 

716 Avskrift av prot hållet vid särskilt sammanträde med Torps tingslags häradsrätt å Hussborg 
den 11 april 1912 (KN, Stv). 

721 Utdrag av domboken, hållen vid särskilt sammanträde med Torps tingslags häradsrätt den 
27 april 1910 (KN, Stv). 

724 Hellzén och Johansson 1957, s 50 f. 
725 Låda A3, 3—4 (Mo, fl). 
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Fig. 133. Anordningarna på forsnacken vid Johannisberg år 1910 (Efter karta upprättad 
av Harald Lundström. 1910. KN, Lj). 
Beteckningar: 

a Kistor uppförda av Fosfatbolaget 1912 
b Kistor uppförda för att ordna drivvatten till den nedströms belägna kvarnen 
c Rester av ett laxfiske 
d Rester av ålfisket 
e Kistor vid kvarnen 

Jämför figur 45. 

Fosfatbolaget och LÄF fortsatte att tvista om hur flottningen skulle bedrivas 
vid Johannisberg. Vid ett sammanträde i februari 1912 hävdade LÄF, att man 
måste ersätta "Hångsta kanal" medelst en i den naturliga älvfåran upprensad flott
led och krävde att få disponera erforderlig vattenföring härför. Fosfatbolaget an
såg att ränna var det enda rimliga alternativet, bl a beroende på att stora belopp 
skulle förloras om fabrikerna måste stå stilla. Det vore lämpligare om flottningen i 
stället bedrevs i flottningsrännan, eventuellt förlängd ned till Granåns inflöde.726 

I april 1912 hölls syn vid forsarna. De gamla kistorna i ålfisket fanns då kvar, 
men nytt trävirke hade satts dit till ungefar gamla höjden. Mellan fisket och land 
hade stått en gammal upprutten kista, vilken nu ersatts av fyra utskov med 
nålar.716 Se figur 133. 

716 Avskrift av prot hållet vid särskilt sammanträde med Torps tingslags häradsärtt å Hussborg 
den 11 april 1912 (KN, Stv). 

726 Prot hållet vid sammanträde den 27 febr 1912 med anledning av en KB:s resolution den 5 
febr samma år (KN, Stv). 
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Den 29 maj 1912 ändades tvisten mellan LÄF och Fosfatbolaget i och med att 
en uppgörelse träffades mellan parterna. I avtalet ingick följande åtta punkter:604 

1. Flottningen skulle gå i den naturliga älvfåran intill en minimivattenföring av 
55 m3/s därstädes, då samtidigt 45 m3/s gick genom kraftverket. 

2. LÄF skulle stå för erforderliga flottningsanordningar, medan Fosfatbolaget 
skulle hålla mark och vatten. 

3. Vid lägre vattenföring skulle flottningen bedrivas i ränna ända ned till Gra
nåns inflöde i älven. 4 m3 vatten per sekund skulle därvid gå fram genom rännan. 
Fosfatbolaget hade att delta i anläggningskostnaderna för denna med 120.000 kr. 
Därmed ansågs detta bolag ha utgivit ersättning för ökade kostnader för virkets 
framflottande i enlighet med föreskrifterna i häradsrättens utslag den 10 septem
ber 1908. 

4. Fosfatbolaget medgavs rätt att bygga en kraftstation. 
5. LÄF skulle förklara att man ej hade något emot att älven överbyggdes med 

en damm. 
6. LÄF skulle gemensamt med Fosfatbolaget anhålla om upphävande av ar

betsförbudet för fiskebyggnaden på forsnacken vid Johannisberg. 
7. Fosfatbolaget hade fortfarande skyldighet att utlägga ledlänsar framför in

taget till kraftverkskanalen. 
8. Vattenståndet fick under flottningstid ej sänkas under höjden + 109,5 m ö h 

på forsnacken genom vattenavledning till kraftverk och flottningsränna. 

Kraftverket i Ljunga Verk invigdes den 24 september 1912 — figur 134 — och 
samtidigt igångsattes tillverkning av karbid vid den nya fabriken.727 Överst vid 
Johannsiberg hade man byggt en 500 m lång intagskanal med damm av granit — 
se figur 135. Denna kanal kunde öppnas och stängas med hjälp av tre stycken, 5 
m breda luckor. Vid övergången mellan kanal och den 2.400 m långa tilloppstu
ben stod ytterligare en damm med lucka. Tuben hade en diameter av 4,8—5,0 m. 
Den var utförd i stål och försedd med sugrör, skvalptorn och stigtorn samt an
passad för en vattenföring av högst 50 m3/s. Nedströms stationen hade man 
sprängt och grävt en 600 m lång avloppskanal i Granåns mynning. "För att i möj
ligaste grad hindra sänkningen af vattenståndet ofvan forsnacken" hade bolaget i 
samband med byggandet av tilloppskanalen "utfört vissa luck- och andra tät-
ningsanordningar å ett af ålder vid norra stranden befintligt ålfiske med till
hörande förfallna kistor".728 

Den maskinella utrustningen bestod av fyra stycken turbiner på vardera 3.800 
hkr och två på 1.400 hkr. Sammanlagt uttogs således 18.000 hkr.728 De direkt-
kopplade turbinerna drev sex stycken trefasgeneratorer, varav fyra på 3.300 kVA 
och två på 1.200 kVA.729 Totaleffekten uppgick till 12,3 MW och den utnyttjade 

604 Samlingskartong nr 3. LÄF. Flottningscnefexpeditionens handlingar (Mo, fl). 
727 Tidskriften Syntesen nr 2/1971. 
728 Stafsing 1915. 
729 Fosfatbolagets minnesskrift 1946, s 112. 
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Fig. 134. Kraftverket vid Ljungaverk år 1912. (Fotograf okänd). 

fallhöjden till nära 40 m.728 Till kraftverket hörde två transformatorstationer, 
varav en var avsedd för karbidfabriken och den andra för kalkkvävefabriken.729 

För kraftverksbygget hade följande arbetsvolymer utförts:728 

Enbart tuben och stigtornet hade kostat 1,9 milj kr. Totalkostnaden för hela 
anläggningen, inklusive mark och fallhöjd,729 blev 4.458.000 kr eller 250 kr per ef
fektiv hästkraft.728 Ersättning för vattenrätten skulle enligt kontrakt till viss del 
utgå i form av frikraflleveranser till byamännen. Dessa tog emot strömmen på 
eget nät.727 

Vid nyårstid 1912/13 byggde bolaget en 8 m lång och upp till 1,6 m hög sten
kista i den vänstra älvgrenen på forsnacken vid Johannisberg. 7 m från den nyss
nämnda kistan låg en annan sådan, 10 m lång. Öppningen mellan dessa båda kis
tor tillslöts med plankor — se figur 136.730 Advokatfiskalen begärde i februari 

727 Tidskriften Syntesen nr 2/1971. 
728 Stafsing 1915. 
729 Fosfatbolagets minnesskrift 1946, s 112. 
730 Prot fört vid polisförhör i febr 1913 ang byggnationer i älven vid Johannisberg (KN, Lj). 

Bergsprängning 
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Fig. 135. Johannisbergsforsen år 1922 (Detalj ur Kuylenstiernas karta 1922. Mo, fl). 

1913 förbud mot att arbetena skulle få fullföljas och att nyuppförda byggnationer 
skulle tas bort.731 

731 Kammaradvokatämbetets skrivelse till KB i Vn län den 18 febr 1913 ang Ljungans över
byggnad vid Johannisberg (KN, Lj). 
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Förhöjning av 
Grusfyllning ^ 

Fig. 136. Dammarna vid Johannisberg i december 1918 (Efter karta förvarad hos KN, 
Lj). 

Fosfatbolaget erhöll den 30 juni 1914 rätt att få utföra dammbyggnaden vid 
Johannisberg enligt ett "modifierat alternativ". Både kronan och Fosfatbolaget 
hade dessförinnan överklagat häradsrättens tidigare utslag rörande kungsådrans 
överbyggande hos Svea Hovrätt. Den sistnämnda hade återförvisat målet till 
häradsrätten i en dom den 20 mars 1914. Genom beslut den 12 januari 1915 hän
visades Fosfatbolaget av häradsrätten att hos Kungl Maj:t söka tillstånd till ut
byggnaden vid Ljungaverk. Motivet härför var naturligtvis att "kungsådra av ål
der förefunnits i Ljunga älv å ifrågavarande plats".732 

732 Kungl Maj:ts res den 1 febr 1918 ang överbyggnad av kungsådran vid Johannisberg (KN, 
Lj). 
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Den 9—10 maj 1916 och dagarna därefter tvingades de flottande i Granån att 
öppna dammarna vid Gällsjön och Stornäset i åns övre lopp. De samlade vatten
massorna orsakade skada bl a nere vid Ljungaverk. Avloppskanalens vid kraft
station granitmur på högra stranden försköts på en sträcka av 55 m. 300 m3 sten 
och jord skars därvid bort vid högra stranden i kanalen. En skyddsbyggnad blev 
hängande utan stöd på en sträcka av 10 m. För att stoppa skärningen hade Fos
fatbolaget tippat i ca 100 m3 större stenblock. Man hade dessutom byggt på trä
beklädnaden vid höger strand längs åns nedre lopp med ett varv på en 10 timmer
längder lång sträcka (Mo). 

Under perioden 1913—1918 anlades ett bygdenät för distribution av elkraft i 
och kring Ljungaverk. Det sistnämnda året tillkom en linje till Byforsen. Alla des
sa linjer hade en spänning av 6 kV. Byggnationen hade samband med frikraftleve-
ranser, bundna till förvärvet av Hångstaforsarna.733 

I en Kungl maj:ts resolution den 1 februari 1918 erhöll Fosfatbolaget tillstånd 
att bygga över kungsådran vid Johannisberg på bl a följande villkor:732 

a) Dammanläggningen skulle utföras i huvudsak enligt ett förslag kallat alter
nativ I c. 

b) Vattnet fick ej med hjälp av dammen höjas över nivån + 112 m. 
c) Dammen skulle skötas så att dess rörliga delar var borttagna innan däm-

ningshöjden översteg + 112 m. 
d)När älvens vattenföring Översteg 100 m3/s, skulle minst 55 m3, gå genom 

flottningsöppningen så länge flottning fick ske genom dammen. 
e) Dammen skulle förses med sju öppningar enligt utbyggnadsförslaget. 
0 Älvbottnen skulle nedanför dammen upprensas till nivån + 109 m. 

Bolaget ålades dessutom att, under tiden intill dess nya bestämmelser för flott-
ningens bedrivande förbi anläggningen kunde tillämpas, vidta alla de provisoriska 
åtgärder som kunde erfordras för att flottningen obehindrat skulle kunna fort
gå.732 

1 en dom den 12 januari 1922 godkände häradsrätten den ombyggda "ålhus-
dammen" vid vänster strand. Bolaget hade visat att det genom avtal med sakägar
na förfogade över rätt till dämning uppströms Johannisberg. Domstolen konstate
rade därför, att men eller olägenhet ej tillskyndades ägare till jord, vattenverk, fis
ke eller annan egendom. Häradsrätten fastställde att kungsådran gick i den vänst
ra älvgrenen, och att denna hade en bredd av 10 m vid lågvattenföring, då 7 m3/s 
framflöt i denna gren.734 

År 1928 gjordes en del förändringar i produktionsinriktningen vid Ljungaverks 
kraftstation. Bl a genomfördes en partiell övergång till likström. Man lät installera 

732 Kungl Maj:ts res den 1 febr 1918 ang överbyggnad av kungsådran vid Johannisberg (KN, 
Lj). 

733 Hellzén och Johansson 1957, s 54. 
734 Medelp västra domsagas häradsrätt den 12 juni 1922 ang överbyggnaden av Ljungan vid 

Johannisbergsforsen (KN, Stv). 
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både likströms- och växelströmsgeneratorer med en sammanlagd effekt av 14 
MW, medan turbineffekten uppgick till ca 19.000 hkr. År 1934 rev man ut re
servkraftstationen vid Hångsta kvarn i samband med att man företog vissa 
reparationer i huvudstationen.724 

Efter nya tillstånd togs år 1936 det kompletta kraftverket och en permanent 
betongdamm — se figur 43 — i drift vid Ljungaverk. Genom en tidningsannons 
varnade Fosfatbolaget allmänheten för att vakar och försämring av istäcket skulle 
kunna komma att uppträda "ovan den nyuppförda dammen vid Johannisberg" 
from den 4 december 1936, då vattenståndet successivt skulle höjas till 112 
m ö h.250 

År 1937 byggdes en 70 kV-ledning från Ljungaverk till kusten. Via denna skul
le en under byggnad varande elektrokemisk fabrik i Stockvik förses med elkraft. 
Denna fabrik togs i drift år 1940. Under de tre mellanliggande åren var linjen ut
arrenderad till Hammarforsens Kraftaktiebolag.733 

4.5.2.2.8 Sillreforsen, Parteboda, Näsströmmen 

I samband med vattenlagens tillkomst undersöktes vissa möjligheter att bygga ut 
flera olika forsar. Följande tre projekt i Borgsjö sn lades efter mer eller mindre 
grundliga undersökningar åt sidan såsom varande föga intressanta ekonomiskt 
sett. 

Vattenfallsbolaget förvärvade år 1902 rätt till vatten och grund i Ljungan på 
sträckan mellan Svarveln och Sillreforsens slut. I augusti 1918 hölls häradssyn.695 

Sökanden hade begärt att få bygga ett kraftverk för 6 m fallhöjd.735 Projektering
en fullföljdes ej. 

JA Hallander i Stockholm dagtecknade år 1915 en utredning rörande ut
byggnad av fallhöjden nedströms Ångesjön med hjälp av en eller alternativt två 
kraftstationer. Kostnaderna beräknades bli höga — nära 3 milj kr. "En hästkraft 
skulle därför vid Parteboda blifva 2,85 kr dyrare än vid Ljunga Verk".736 H allan
der arbetade emellertid vidare och köpte år 1917 samfällda strandremsor utefter 
Ljungan jämte därutanför befintliga holmar, grund, vatten, fiske och vattenrätt av 
Boltjärns och Parteboda byamän.678 

Hallander anmälde i oktober 1917 att han disponerade över Ljungans båda 
stränder och att han hade för avsikt "att för tillgodogörandet af vattenkraften i 
älfven uppföra dammbyggnad vid den så kallade Orrsjöhällan" ca 2 km nedanför 
Ångesjöns utlopp.652 Senare i oktober sålde Hallander emellertid sina vattenrätter 

250 Osorterade papper från huvudkontoret (KN, Lj). 
652 Medelp västra domsaga. Extra förrättningar 1917. A I b:4. 
678 KN, Projektgruppen, Stv. 
695 Redogörelser 1910-1953 (Mo, fl). 
724 Hellzén och Johansson 1957, s 50 f. 
733 Hellzén och Johansson 1957, s 54. 
735 Torps tingslag. Dombok HT, 1—2, 1918. Medelp västra domsaga. A Ia:23. 
736 Mapp 460 (KN, Lj). 
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på älvsträckan till Beijer Import & Export Aktiebolag737 och till disponenten Carl
son i Ljungaverk.738 Enligt en tidskriftsuppgift köptes "Partebodafallen" av Fos
fatbolaget år 1938.727 

I december 1940 daterades två alternativa förslag till utbyggnad av "Ånge
strömmarna",678 dvs ovannämnda fallhöjd. När älvsträckan byggdes ut 20 år se
nare följde man i stort sett principen i ett av 1940 års två alternativ. 

I maj 1919 upprättades för Fosfatbolagets räkning en preliminär kostnadsbe
räkning för ett kraftverk i Näsströmmen, ca 4 km väster om Erikslunds järnvägs
station. Årskostnaden skulle komma att ligga nära 400.000 kr eller vid 120:60 
kr/hkr, vilket ansågs vara exceptionellt högt.739 Fallhöjden utbyggdes först nära 
50 år senare, varvid den kom att ingå i Hermansboda kraftverk. 

4.5.2.2.9 Ringdalsforsen 

I juni 1902 sålde de flesta av Ovansjö byamän "såsom lägenhet" sina andelar i 
Ringdalsforsen och Sillreforsen till Alby Vattenfallsbolag. Skada på strandfastig
heterna genom förutsatt uppdämning skulle regleras enligt lagen om skiljemän.740 

Vattenfallsbolaget lovade i oktober samma år att, om det skulle visa sig bli nöd
vändigt för flottningens skull, rensa upp älvsträckan mellan dammen och av
loppskanalens mynning vid ett planerat kraftverk i Ringdalsforsen. Under tider då 
flottning pågick skulle kraftverksägaren ej avleda mera vatten ur denna sträcka, 
än att flottningen obehindrat kunde gå fram.741 

Vattenfallsbolaget hade till myndigheterna anmält, att man hade för avsikt att 
bygga över forsen med en damm och att dämma upp vattendraget från dammen 
till avloppskanalens från Alby kraftverk utlopp. Vatten skulle tas in till det nya 
kraftverket medelst en kanal från strömmens vänstra sida. På dammdelen ute i äl
ven skulle tre stycken, sammanlagt 50 m breda avlopp anbringas. I en del av dam
men, som skulle följa vänster strand, skulle inrättas sex stycken, vardera 10 m 
breda avloppsöppningar. Över samtliga avlopp avsåg man att lägga broar, mot 
vilka stående eller liggande nålar kunde ställas. Vattnet skulle ledas till kraftverket 
antingen via tuber eller i en öppen kanal.741 

I ett utslag den 3 november 1902 hänvisades bolaget, att hos Kungl Maj:t söka 
tillstånd att få bygga över kungsådran i forsen.742 Vattnet ansågs vara skiftat inom 
Ovansjö by. Av skifteslagens sammanlagt 39 mantal förfogade sökanden över 35 

678 KN, Projektgruppen, Stv. 
727 Tidskriften Syntesen nr 2/1971. 
737 Mapp 417/3 (KN, Lj). 
738 Distr lantm Erik Söderberg den 1 juni 1943. Utredn ang rätt till vatten, grund, vattenfall och 

fiske i Ljungan m m inom Parteboda, Hallsta och Boltjärns byar (KN, Lj). 
739 Mapp 419 (KN, Lj). 
740 Medelp västra domsaga. Extra förrättningar 1918. A I b:5. 
741 Utdrag av prot hållet vid extra sammanträde med Torps tingslags häradsrätt i Alby den 3 nov 

1902 (LjR). 
742 Bil 13:5 (komplettering) till ans år 1967 i målet om Järnvägsforsens kraftverk (LjR). 
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194/540. Återstoden ägdes av grosshandlaren E O Sundin från Stavre och Svart
viks bolag. Vattenfallsbolaget ägde dessutom marken där dammens båda landfas
ten skulle komma att ligga.741 

Den 20 januari 1905 medgav Kungl Maj:t att man skulle få bygga i kungsåd
ran vid Ringdalsforsen. Som villkor föreskrevs bl a anordningar för flottningen 
genom dammen och förbi kraftverket. Laxtrappa, ålyngelledare, samt särskilda 
stängsel, som hindrade att fisk gick upp i avloppskanalen, skulle anbringas.742 

Bolaget hade dessutom att visa inför KB, att man förfogade över fisket i älven 
inom ett område, där fiske skulle förbjudas.743 

Vattenfallsbolaget anmälde i mars 1905, efter att ha köpt Sundins och Svart
viks vattenrätter, att bolaget nu var "ensam ägare av älven på dess ifrågakomna 
sträckning"743 och påyrkade därför bifall till företaget "utan andra villkor, än som 
från det allmännas sida kunna påkallas".744 

Den 30 augusti 1905 meddelade Torps tingslags häradsrätt tillstånd för Vatten
fallsbolaget att bygga över kungsådran vid Ringdalen i enlighet med Kungl Maj:ts 
beslut. Därvid föreskrevs att dammens tröskelhöjd skulle ligga på nivån + 101,1 
m. Vattenytan uppströms dammen skulle hållas på en nivå mellan + 102,9 och 
103,1 m. Den jord, som skulle sättas under vatten, ansågs ha ringa värde i jämfö
relse med nyttan av uppdämningen. Någon liknande bedömning gjordes ej beträf
fande fisket. Vattnets avledning ur älven ansågs ej komma att skada någons in
tressen "som ovan eller nedan äger jord, vattenverk, fiske eller annan egen
dom".743 Man började bygga vid Ringdalen i december samma år. 

I maj 1907 inträffade en större skärning vid den då nyanlagda kraftstationen. 
Därvid bildades en ny fåra längs älvens högra strand på sidan om dammanlägg
ningarna.745 Hela fördelningsbassängen, en stor del av kraftstationshuset med däri 
befintliga maskiner, till- och avloppskanalerna samt anordningarna för fiskets 
skydd förstördes.746 Den 31 maj rapporterades att större delen av älvens vatten nu 
rusade ned genom den skärning, som uppstått nedom dammen. Vid den rådande, 
tämligen höga vattenföringen medförde raseringen inte något nämnvärt hinder för 
flottningen (Mo). Skadorna reparerades, och redan under hösten samma år kunde 
Ringdalens kraftverk tas i drift.747 Vattenfallsbolaget skulle, sades det i november 
1907, verkställa av häradsrätten föreskrivna rensningsarbeten mellan dammbygg
naden och avloppskanalens mynning så snart vattenföringen det medgav.468 

Den utbyggda fallhöjden uppgick till 18 m och utbyggnadsvattenföringen var 
37 m3/s.748 Antalet turbiner "torde" från början ha varit åtta med en sammanlagd 
effekt av 7.200 hkr, medan generatoreffekten "bör ha varit 4,8 MW". Se f öfigur 
137. 

468 Prot LEFB 1906-1909 (Mo, fl). 
743 Utdrag av dombok hållen vid urtima ting med Torps tingslag i Alby den 30 aug 1905 (KN, 

Lj). 
744 Ringdalsforsen (KN, Lj). 
745 Rapporter, flottningskontrakt, styrelseberättelser, priskuranter mm 1907 (Mo, fl). 
746 Alby Vattenfalls Aktiebolag. Skrivelse till KB den 14 juli 1912 ang Ringdalens kraftverk 

(LjR). 
747 Reglerings- och kraftverksföretag i Ljungan och Gimån (LjR). 
748 Hellzén och Johansson 1957, s 47 ff. 
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Fig. 137. Ringdalsforsens kraftverk (Utdrag ur Kuylenstiernas karta 1921 Mo, fl). Kartan 
är förminskad. 
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4.5.2.2.10 Albyforsen 

År 1897 sålde samtliga skattetalsägare i Ovansjö, Borgsjö sn, "hela det till hem
mansdelarna hörande vattenfallet i elfven Ljungan kalladt Sfarfeln eller Albyfor
sen".413 Köparen, ingenjör Artur Leffler, begärde hos myndigheterna att få an
lägga en kanal vid älvens vänstra strand i Albyforsen för vattnets avledande till 
turbiner. Förslaget specificerades närmare inför urtima ting med Torps tingslag i 
Ånge i november samma år:749 

"Nästan mitt för Alby järnvägsstation ledes vattnet ut ur strömmen vid övre än
dan av den leddamm, som för flottledens ordnande där är uppförd vid strömmens 
norra sida. Vattnet ledes till blivande vattenverk genom en kanal, som framdrages 
över land norr om strömmen och nästan parallellt med densamma intill en grusås 
belägen omkring 600 meter ifrån intaget. Genom avloppskanal från blivande vat
tenverk återföres vattnet till strömmen omkring 750 meter från intaget. 

På mindre avstånd än 100 meter från intaget avstängdes kanalen med en luck-
damm, med 40 qv. meter fri area under lågvattenstånd vid intaget". 

Häradsrätten ansåg den 30 november 1897, att såvitt utredning därom kunnat 
vinnas, skulle men ej tillskyndas någon, som ovan eller nedan ägde jord, vatten
verk, fiske eller annan egendom och lämnade därför sitt tillstånd. Som villkor före
skrevs dock, att tills annat i laga ordning hade bestämts, fick man ej ta in mera 
vatten i tilloppskanalen, än att timmerflottningen obehindrat kunde fortgå i äl
ven.749 

Den 18 juli 1898 kom en andra dom avgiven av häradsrätten. Vattenfallsbola
get, som nu ägde fallhöjden, hade vid syn begärt, att få uppföra en damm för reg
lering av vattnet i Albyforsen. Avsikten var att med dammen hålla konstant vatten
yta uppströms kraftverket. Man ville dessutom rensa i älvfåran, så att flottningen 
kunde gå fram även på minskad vattenföring. En tröskel skulle läggas över ström
men på en nivå av mellan 0,3 m under och 3,0 m över lågvattenståndet. Med hjälp 
av dammbyggnader skulle fåran uppdelas i tre delar, som alla kunde stängas med 
nålar. Flottningen skulle gå fram genom den högra dammdelen. Yrkandena bifölls 
av häradsrätten på samma grunder som i 1897 års dom.750' 662 För tydlighetens 
skull bör kanske påpekas, att ovannämnda damm skulle komplettera de an
ordningar, som lovgivits föregående år. Arbetena med kraftverket hade kommit 
igång på marken redan hösten 1898. 

413 KN, Lj. 
662 Den juridiska bakgrunden till denna dom kan sökas i 1880 års vattenrättsförordning (VF). 

Den grundläggande inställningen till byggande i vatten hade, tills denna förordning börjat gälla, 
varit, att något byggande ej fick äga rum, om genom detta skada skulle kunna åsamkas annan. I 
VF hade emellertid bestämts, att skada kunde tolereras på annans jord genom uppdämning, om 
skadan var i ringa relation till nyttan av uppdämningen samt under förutsättning att skadan ersat
tes efter fulla värdet och hälften därutöver. Genom 1896 års fiskerättslag kunde även skada på fis
ke tolereras på enahanda villkor (jfr Wikland 1964, s 18). Lagen om förbud att bygga i kungsådra 
gällde fortfarande. Kronofogden Bång hade vid domstolssammanträdet yrkat, "att kungsådran i 
vattendraget måtte bibehållas sådan den vore i lag föreskriven och bestämd".663 

663 Bil 13:1 (komplettering) till ans om Järnvägsforsens kraftverk 1967 (LjR). 
749 Utdrag av prot å urtima ting med Torps tingslag i Ånge den 30 nov 1897 (LjR). 
750 Utdrag av prot, hållet å urtima ting med Torps tingslag i Alby den 18 juli 1898 (LjR). 
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Alby kraftverk togs i drift den 9 september 1899.690 Man hade då tillgodogjort 
sig en fallhöjd av omkring 22 m. Uppgifterna om antalet turbiner är varierande.751 

År 1913 fanns emellertid 11 st med en sammanlagd effekt av 9.800 hkr, medan 
generatoreffekten var 7,2 MW.752 Utbyggnadsvattenföringen var 38 m3/s. Se f ö 
figur 138. 

Den 3 december 1900 bestämde häradsrätten, att Alby Vattenfalls Aktiebolag i 
princip skulle få ta in 2/3 av älvens vattenföring i sin tilloppskanal. Resten av vatt
net ansågs vara tillräckligt for flottningen och for fiskens fria gång.194 Frågan om 
denna vattenföring drevs vidare till Svea Hovrätt, som dock återförvisade ärendet 
till häradsrätten år 1902.465 

Under 1901 började Ånge Elektriska Förening hyra kraft av Vattenfallsbolaget 
för distribution inom Ånge och Alby samhällen. När både klorat- och karbidbola
gen (se avsnitt 4.6) samma år trädde i likvidation, måste Vattenfallsbolaget se sig 
om efter nya abonnenter. Man väckte planer på att elektrifiera stambanan mellan 
Bollnäs och Ånge för att få leverera kraft dit. Nya bolagsbildningar och med tiden 
gynnsammare världskonjunkturer löste emellertid mottagningsproblemen.748 

Vattenfallsbolaget uthyrde den 15 december 1905, för en tid av 38 år räknat 
från den 1 januari 1906, till Alby Carbidfabriks Aktiebolag — se sid 535 f— rät
tigheten att använda 3.450 effektiva hkr av den vattenkraft som togs ut från Alby-
forsen. Årshyran för Carbidbolaget skulle normalt uppgå till 124.200 kr. Vatten
fallsbolaget skulle dessutom leverera kraft för belysning i Alby, 2.200 hkr till Alby 
Kloratfabriks Aktiebolag samt 180 hkr till Ånge Elektriska Aktiebolag.250 Tack 
vare regleringarna av Hävern och Holmsjön räknade man med att Alby kraftverk 
som ett minimum under medelår skulle ge ca 5.500 hkr medan Ringdalsforsen 
samtidigt skulle kunna ge 3.500.753 

Under 1906 års extremt höga vårflod raserades dammbyggnaden vid Alby. 
Vattnet bröt sig vid månadsskiftet maj—juni en ny fåra till höger om det högra 
landfastet.754 Skadorna reparerades snabbt. 

Fosfatbolaget köpte år 1918 såväl Alby Vattenfalls Aktiebolag som Alby Car
bidfabriks Aktiebolag.748 

194 Handlingar rörande Indals älv, Ljungans och Gimåns flottleder. Svartviks Aktiebolag (Mo, 
fl); Låda Gimån, regleringar A 2 (Mo, fl). 

250 Osorterade papper från huvudkontoret (KN, Lj:. 
465 Prot LEFB 1902-1905 (Mo, fl). 
690 Arne Lindroth. Intern PM 3 april 1958 (LjR). 
748 Hellzen och Johansson 1957, s 47 ff. 
751 Alby kraftverk var enligt "Förteckning över Sveriges vattenfall" (1921) utbyggt för en vat

tenföring av 30 m3/s. Där utnyttjades 23 m fallhöjd vid högvatten och 22 m vid lågvatten. Elva tur
biner var installerade om tillsammans 10.400 hkr, och dessa drev elektriska generatorer. År 1918 
producerades 44,15 milj kWh, varvid den största belastningen var 5.300 kW. 

752 Hellzén och Johansson 1957, ^48. 
753 Beskrifning öfver Alby Vattenfalls aktiebolag tillhöriga vattenverk, vattenfall och regleringar 

inom Borgsjö och Haverö församlingar, Vn län. Ernst Reuterwall, Alby i aug 1905 (KN, Lj). 
754 Rapporter, flottningskontrakt, styrelseberättelser, priskuranter m m 1906 (Mo, fl); Kammar-

fiskalsämbetet till MVd den 29 okt 1931 ang Alby kraftverk (KN, Lj). 
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Fig. 138. Alby kraftverk år 1921 (Utdrag ur Kuylenstiernas karta. Mo, fl). Kartan är för
minskad. 
Fig. 138. The Alby power station in 1921. 

Under senare hälften av 1930-talet gjordes en genomgripande ombyggnad av 
kraftstationen. Antalet turbiner reducerades därvid, samtidigt som effekten öka-
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des till 12.300 hkr och generatoreffekten till 9 MW. De gamla enfasgeneratorerna 
utbyttes mot trefasgeneratorer. Utbyggnadsvattenföringen uppgick i fortsättning
en till 50 m3/s.755 

4.5.2.2.11 Östavall 

Östavalls Elektriska Aktiebolag hade från år 1918 ett kraftverk i Östavallsfallen 
nedströms Holmsjön — se figur 139. Där fanns en turbin på 25 hkr för drift av en 
likströmsgenerator på 23 kVA. Fallhöjden uppgick till drygt 1 m. Elektrisk kraft 
levererades till östavalls stationssamhälle, till Telegrafverkets impregneringsverk 
samt till ett kolupplag hos SJ.756 

4.5.2.2.12 Kölsillre 

Kölsillre kraftstation i Haverö sn togs i drift år 1919. Den var belägen på den 
gamla kvarnplatsen vid vänster strand nedströms Grossmyrflyn — se figur 140. 
Man tillgodogjorde sig en fallhöjd av omkring 3,5 m. Generatoreffekten uppgick 
till 40 kVA och den togs ut som trefasström. Distributionsområdet kom att omfat
ta mellersta delen av Haverö sn med By Lyse A—B och "Föreningen Enighet ger 
ljus" som abonnenter.756 

4.5.2.2.13 Bursforsen och Hummelön 

År 1914 togs en kraftstation i drift i Bursforsen. Ungefär 5 m fallhöjd utnyttjades 
och utbyggnadsvattenföringen var av storleksordningen 5 m3/s. Effekten uppgick 
till 120 kW. Stationen försåg byarna Överturingen, Ytterturingen och ön i 
Haverö sn samt Handsjö by i Rätans sn med kraft.757 

J A Hallander från Stockholm förvärvade åren 1917—1918 vattenrätten inom 
Turingen, Haverö sn, för att anlägga ett större kraftverk i Bursforsen. I köpen in
gick även Gråströmmen, Långsillreströmmen och Hummelöströmmen.250 

Det blev ingen ny byggnation i Bursforsen. Åren 1919—1920 uppfördes emel
lertid en "provisorisk kraftstation" i en liten älvgren vid Hummelöns vänstra sida 
—figur 141. Enligt SOU 1924:17 hade Kraft AB Turingen ett kraftverk vid Hum
melön i vilket 8 m fallhöjd tillgodogjordes och i vilket 50 kVA trefasström togs ut. 
Kraften distribuerades bl a via en i Handsjö by belägen transformator. 

Vattendomstolen godkände den 31 januari 1925 ovannämnda kraftstation "i 
efterhand". I samband därmed beskrevs anläggningen på följande sätt. överst i 

250 Osorterade papper från huvudkontoret (KN, Lj). 
755 Bl a Fosfatbolagets minnesskrift 1946, s 138. 
756 Hellzén och Johansson 1957, s 59; SOU 1924:17, s 50 f. 
757 Hellzén och Johansson 1957, s 59. 

Fig. 139. Kraftstationen vid östavall år 1922 (Utdrag ur Kuylenstiernas karta 1922. Mo, 
fl). 
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Fig. 140. Kraftstationen vid Kölsillre år 1921 (Detalj ur Kuylenstiernas karta 1921. Mo, 
fl). 

Kvisslan fanns en damm, från vilken det gick en 80 m lång trätub, avsedd att släp
pa fram 1,5 m3/s till kraftstationen. I denna hade monterats in en turbin på 240 
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Fig. 141. Kraftstationen vid Hummelön (Utdrag ur Kuylenstiernas karta 1921. Mo, fl). 
Älvens huvudfåra var den högra grenen (nederst på figuren). 

hkr. Endast ca 70 hkr kunde emellertid tas ut beroende på tubkonstruktionen. I 

kraftstationen var en generator installerad och därifrån gick en avloppskanal. 
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Domstolen gav vid samma tillfälle tillstånd till anläggandet av en ny vatten
kraftanläggning i Galströmmen och Långsillreströmmen i vilken den gamla trä
tuben i Hummelöstationen skulle ingå som en del.758 

"Kraftaktiebolaget Turingen", ägt av Hallander, försattes i konkurs i oktober 
1933, innan anläggningarna hade byggts ut. Bolaget häftade i skuld för oguldna 
kronoutskylder med knappt 16 kr. Bolaget saknade utmätningsbar lös egendom. 
Vid ett utmätningsförsök i september 1939 noterade landsfiskalen, att kraftstatio
nen vid Hummelön var uppförd i två våningar. Byggnaden var sönderbruten och 
förfallen. Generatorer och övrig för anläggningens drivande nödig utrustning var 
bortmonterad. "En förberedd exekution" inställdes sedan de ovannämnda ut-
skylderna hade betalats.758 Driften vid kraftstationen återupptogs ej. 

4.5.2.2.14 Skålkvarnsforsen 

Bergs Tingslags Elektriska Aktiebolag hade begärt att få uppföra en kraftstation 
på den av bolaget förvärvade kvarnplatsen vid Skåland. Syn hölls av den an
ledningen den 18 maj 1915 (Mo). Redan samma dag meddelade häradsrätten det 
begärda tillståndet.610 Anläggningen skulle dock ej få tas i bruk förrän bolaget i 
föreskriven ordning hade påkallat flottledssyn och följt de därvid givna föreskrif
terna.624 Kraftbolaget skulle dock få ta upp en 16 m2 stor öppning genom en av de 
flottande uppförd sten- och träkista vid kvarnen. Den 26 augusti meddelades, att 
kraftverksbyggarna hade börjat riva den ovannämnda kistan och redan den 30 
november rapporterades att kraftstationen vid Skålkvarn var anlagd.549 

Den 29 januari 1916 hölls den föreskrivna flottledssynen. Därvid ålades LÄF 
att svara för att en bom lades ut "från översta kistan". De flottande hade dess
utom att stå för underhållet av en 20 m lång kista "utgående från skäret" och för 
vissa sprängningar i forsen. På kraftbolaget lades ansvaret för en gammal kista till 
vänster i forsen, för en 35 m lång kista uppströms intaget, samt för en föreslagen 
100 m lång kista uppströms tuben.624 Tvist uppstod trots detta mellan parterna. 
Genom ett utslag den 9 juli 1916 ålades LÄF att stå för de föreslagna skydds
byggnaderna, och dessa arbeten godkändes formellt i ett KB-utslag under det föl
jande året.463 

Skålkvarnsforsens kraftstation togs officiellt i drift den 10 oktober 1916. Kraft
stationen uppfördes emellertid i etapper och stod helt färdig först under år 1917. 
Se figur 142. Den var då utbyggd för en vattenföring om 8 m3/s. Den tillgodogjor
da fallhöjden uppgick till 7,4 m men minskades vid högvatten till ungefär 6,5 m. 
Man hade installerat 12 turbiner om totalt 600 hkr för drift av två elektriska gene
ratorer om totalt 500 kVA:s effekt. Den alstrade energin användes för belysning 

463 KB:S utslag den 31 dec 1924 ang Ljungans lfottled (Mo, fl). 
549 Prot LÄF 1914-1915 (Mo, fl). 
610 Låda A, a- (Mo, fl). 
624 Samlingskartonger nr 4-6. N:ris 35—119 (Mo, fl). 
758 Vattenmål. Turingen. Mapp (KN, Lj). 
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Fig. 142. Skålkvarnsforsens kraftverk (Foto Erik Dahlberg, 1965). 

och för drift av elektriska motorer inom stora delar av Klövsjö, Bergs, Åsarna, 
Rätans och Vemdalens socknar.759 

Ännu år 1934 var endast en del av Ljungan överbyggd vid Skålkvarnsforsen. 
Norrbygdens vattendomstol gav den 21 december 1935 tillstånd för kraftbolaget 
att uppföra en damm tvärs över älven och att jämlikt 2 kap 7 § VL lösa ett ström
fall i forsen från Skålands by.760 Dammen anlades. 

4.5.2.3 KRAFTSTATIONER I GIMÅN 

4.5.2.3.1 Nedre Gimån (Torpshammar) 

Torpshammars Aktiebolag hade år 1904 begärt att få förändra en gammal damm 
i Gimån, belägen strax nedströms järnvägsbron samt att få bygga en ny damm 

759 Bl a SOU 1924:11, s 24 f och karta. 
760 Anders Vallin den 20 maj 1965. Bil 23 till ans om Trångfors kraftverk (LjR). 
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tvärs över älven från den gamla. Den sistnämnda hade uppförts år 1870, i sam
band med att trämassefabriken kommit till.761 

År 1908 noterade häradsrätten att bolaget utan tillstånd hade lagt ut "bjälkför-
dämningar ofvan och nedanför järnvägsbron, hvilka fördämningar förorsaka att 
en del af lågvattnet tillföres östra åhalvan". Bolaget ålades ta bort anläggningar
na.762 

År 1910 uppfördes en ny damm nedströms järnvägsbron.763 Även efter till
komsten av de nya anläggningarna uttogs de stora effektmängderna för direkt
drift. Man installerade emellertid även elektriska turbiner på 110 hkr, vilka gav 
100 kVA generatoreffekt vid fabrikerna.764 

I december 1911 köpte ett antal personer från Storboda och Lillboda ett strand
område längs nedre Gimån jämte grund och vatten utanför en lägenhet i Lillbo
da. Man avsåg att bygga en mindre kraftstation för leverans av lyse och möjligen 
även husbehovskraft. Saken förföll emellertid, eftersom byamännen tyckte att an
läggningskostnaden skulle bli för stor.763 

Torpshammars Aktiebolag begärde i mars 1918 att få anlägga damm och vat
tenverk i Gimån vid egen strand inom Lillboda by samt damm och vattenverk i 
Gimån vid Grönsta. Den 16 juli daterades förslag till följande tre byggnadsprojekt 
i Gimån för Torpshammars räkning.765 

1. Reglering av sjön Leringen. 
2. Kraftanläggning inom Främre Nordanede by, Torps sn. 
3. Kraftanläggning inom Klöstre by i samma sn. 
Vid ett sammanträde i juli anmälde bolaget, att man nu ville lägga fram mera 

omfattande förslag för utbyggnad av hela fallhöjden från Nordanede till Ljungan i 
en anläggning. Bruttofallhöjden skulle bli 116,6—120,9 m. En damm skulle byg
gas nedom Grönstasillret. Ärendet hänsköts av häradsrätten till Konungen för av
görande.765 

Fosfatbolaget hade förvärvat fallhöjder inom Boda by och ansökte i februari 
1919 att få bygga ett kraftverk där. Man räknade med att utnyttja ett "industriellt 
medelvatten efter reglering av vattendragets sjösystem" om 20 m3/s.763 

Torpshammars Aktiebolag begärde i november samma år att få bygga ut hela 
fallhöjden i nedre Gimån för produktion av elektrisk energi. Man skulle först byg
ga en provisorisk kraftstation, varefter befintliga anläggningar i älven skulle tas 
bort. Bolagets fabriker skulle drivas av det provisoriska kraftverket tills "den 
stora stationen" blev klar.576 Sundsvalls stad hörde sig för med bolaget om man 
kunde få någon kraftleverans därifrån, men bolaget var vid denna tid ej berett att 
ange varken tidpunkt eller pris för en eventuell leverans (Feuk 1943, s 104). 

576 Mapp 424 (KN, Lj). 
761 Prot hållet vid urtima ting med Torps tingslag den 4 aug 1904. Torps tingslag. Extra förrätt

ningar 1904—1906. Medelp västra domsaga. A I b:6. 
762 Torps tingslag. Dombok VT 1908. Medelp västra domsaga A I a:54. 
763 Mapp 423 (KN, Lj). 
764 Kommerskollegium 1919, s 12 ff. 
765 Vattenmål Gimån. Mapp (KN, Lj). 
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I augusti 1921 träffades överenskommelse mellan Fosfatbolaget och Torps-
hammars Aktiebolag rörande utbyggnaden av nedre Gimån. Därvid överlät Fos
fatbolaget sina vattenrätter i Gimån för drygt 56 mål i Storboda by. Fosfatbolaget 
fick kompensation via Svartviks Trävaruaktiebolag i Öh, Ovansjö Nyhemman, 
Ovansjö, Viken, Västerkomsta och Rogsta byar.766 

Torpshammarsindustrierna hade hitintills försetts med vattenkraft via en 
dammbyggnad vid åns vänstra sida vilken tog in ungefar halva älvbredden. Från 
dammen fördes vatten genom en träsump och järntuber till fabriken. Man ut
nyttjade 15 m fallhöjd och ungefar halva åns vattenföring.576 

I ett syneprotokoll fört inför Mellanbygdens Vattendomstol (MVd) den 19 ok
tober 1921 med anledning av att Torpshammars bolag hade begärt att få anlägga 
vattenverksbyggnader och en elektrisk kraftstation i Gimån, konstaterades att det 
redan fanns ett provisoriskt kraftverk vid höger strand i Torpshammar,174 utbyggt 
åren 1919—1920 — se figur 143. Under samma två år byggdes en liten station i 
Lershuvudforsen, där man utnyttjade 7,5 m fallhöjd och en vattenföring om 1,5 
m3/s för produktion av 80 hkr i en Francisturbin.767 

Enligt en år 1922 upprättad karta pågick uppförandet av kompletterande kist-
byggnader uppströms landsvägsbron till en befintlig ny kraftstation, vilken enligt 
noteringarna skulle vara på 1.085 hkr vid utnyttjandet av drygt 9 m fallhöjd.767 

Torpshammars kraftstation vid träsliperiet ombyggdes sista gången år 1923. 
Den tillgodogjorda fallhöjden uppgick därefter till ca 13 m. Av den installerade ef
fekten om 5.100 hkr, utnyttjades 300 för drift av elektriska generatorer och 4.800 
hkr för direktdrift av maskiner för trämassetillverkning.574 Enligt SOU 1924:17 
uppgick fallhöjden till 14 m. Generatoreffekten var på 500 kVA. 

Vattendomstolen gav den 6 november 1926 tillstånd till anläggandet av Torps
hammars (nya) kraftstation — vilken sades vara en "provisorisk anläggning".768 

Några ytterligare byggnationer blev därefter ej aktuella, trots att avsevärda kost
nader lagts ned på förberedelsearbeten (Feuk 1943, s 96 ff). 

Den 7 april 1937 köpte kronan fallhöjden mellan Leringsforsen och Torpsham-
marsströmmen av dåvarande ägaren, SCA. Kronan övertog samtidigt en del skyl
digheter som åvilat säljaren, bl a ansvaret för frikraftleveranser. I köpet ingick vis
sa rättigheter längs Ljungan mellan Gimåns inflöde och Stödesjön.769 

4.5.23.2 Nedre Bodsjöströmmen (Grötinge) 

Åren 1901—1902 uppfördes ett kraftverk ett stycke nedströms Nedre Bodsjö
strömmen i Gimån. Man byggde ut en fallhöjd på mellan 4,2 och 4,3 m. Den 

174 Låda A 3. Gimàn (Mo, fl) 
574 Förteckn över Sveriges vattenfall (1926). 
576 Mapp 424 (KN, Lj). 
766 Mapp 415 c (KN, Lj). 
767 Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930. Tab 1. 
768 Deldom den 22 april 1943 i A 11/1941. Torpshammars kraftverk (LjR). 
769 Torpshammar II och utvidgad korttidsregi i Gimån. Ans i sept 1968. Bil A 13 :b och B 24 a 

(LjR). 
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Grunddamm 

Kraftverk 

Fig. 143. Torpshammar med kraftverket (Efter brandförsäkringskarta, odaterad, SCA:s 
fastighetsarkiv). Kraftverket såg likadant ut på kartan 1922 och 1942. På den sistnämnda 
är dock hela kraftverksanläggningen nedströms landsvägsbron förlagd på land. 
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Fig. 144. Kraftstationen i Grötingen (Efter en flottningskarta redovisad till Jämtlands öst
ra domsaga i dec 1905. Mo, fl). 

maximala effekten uppgick till en början till 275 hkr. Från en damm över ström
men ledde en 125 m lång intagsränna vatten till stationen.642 Se figur 144. 

Vid en syn i juni 1904 talas om att anordningar hade vidtagits i flottleden vid 
"Carbos nya kraftstation".615 Något tillstånd att uppföra kraftverket synes ej ha 
funnits, ty den 4 september 1904 ansökte Aktiebolaget Carbo om rätt att driva en 
anläggning för produktion av elkraft, att användas för drift och belysningsända
mål vid bolagets sågverk och kolugnsanläggning vid Grötingen. Vid synen kon
staterades att ån på platsen var 85 m bred. Från höger strand hade byggts en 32 m 
lång stendamm ut till en stenhäll i forsen. I dammen fanns en öppning för till-
loppskanalen. Det redan färdiga "vattenverket" gav 200 hkr vid utnyttjande av 
5,0 m fallhöjd. Bolaget skulle nu öka kraftuttaget till det dubbla.1037 

I december 1905 noterades att AB Carbo hade sprängt upp ett genomstick i den 
högra ågrenen och byggt över denna med en stendamm, försedd med intagsöpp
ning för en 135 m lång träränna. Denna förde vatten ned till maskinhuset, i vilket 
fanns en turbin och en generator. Förslag till en ny damm hade upprättats, vilken 
skulle avbörda 179 m3/s. I kraftverket avsåg man att utnyttja högst 9 m3/s. Den 
vänstra ågrenen var överbyggd med en 69 m lång flottningsdamm, försedd med 
en 200 m lång ränna.1037 

Enligt häradsrättens tillstånd i juni 1906 skulle flottningsdammen rivas ut och 

615 Låda Gimån C 1—8 (Mo, fl). 
642 Övre Bodsjöns regi. I och II (Mo, fl). 
1037 Dom 1970—06—26 i 3/70. Grötinge kraftstation. 
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flottleden byggas om. En eller flera luckor skulle hållas öppna under sommar
halvåret till oktober månads utgång för fiskens fria gång. Ålyngelledare skulle 
byggas.1037 

KB skrev i ett utslag den 11 november 1907 att dammen och flottningsrännan i 
Grötingströmmen "torde slopas på grund av de nya anordningar" som skulle 
uppföras i och med att Carbos kraftstation skulle byggas om". Detta skedde 
något av åren 1910—1913. Den utnyttjade fallhöjden uppgick därefter till ungefär 
5 m och den installerade effekten till 430 hkr.771 Produktionen uppgick till 330 
kVA.772 

År 1940 rapporterade Aktiebolag Carbos Nya Fabriker till vattendomstolen, 
att bolagets kraftstation var utbyggd för 500 hkr. Man levererade ström till ca 
1.000 abonnenter i Bräcke, Revsuns och Sundsjö socknar.773 

I oktober 1942 besiktigades anläggningarna. De ägdes då av Nya AB Carbo och Aktiebolaget 
Electrics. Dammanordningarna bestod från vänster av 30 m spontvägg, lim träkista, sluss med 
tre luckor om vardera 0,75 m bredd, 13 m träkista, grundsluss med 5 st, 1 m breda luckor, 49 m 
stenarm, 7 m berghäll, 16 m stenarm, kraftverksintag med 4 st, 1,3 m breda luckor och slutligen 10 
m stenarm.642 En vattenföring av drygt 11 m3/s utnyttjades.773 

4.5.2.2.3 Revsundssjöns utlopp 

Stavre byamän hade begärt att få anlägga ett vattenverk vid Sågfallet nedströms 
Revsundssjön. Av protokoll hållet av häradsrätten vid en syn i juli 1921 framgår, 
att det rörde sig om en elektrisk kraftstation. Häradsrätten uppsköt frågans av
görande.774 

Stavre byamäns kraftverk synes ej ha kommit till utförande. Däremot uppförde 
ägaren till Gimeå kvarn en mindre kraftstation, vilken år 1942 försåg sju familjer 
med elektrisk ström.642 För kvarnen och kraftstationen utnyttjades 1,2 m fallhöjd 
och en vattenföring om 3,8 m3/s.773 

4.5.2.3.4 Herrevadsströmmen 

En kraftstation byggdes år 1914 i Herrevadsströmmen mellan Övre Bodsjön och 
Revsundssjön. Se figur 145. Man monterade in en generator som gav 50 kV A. År 
1924 innehades anläggningen av Herrevadsströmmens Kraft AB.775 

Hemmansägaren P O Larsson i Revsund uppgavs vara ägare både år 1930 och 
1942.642' 776 Vid den sistnämnda tidpunkten fanns dammar över strömmens tre ut-

642 Övre Bodsjöns regi. I och II (Mo, fl). 
771 SMHI 1926. 
772 Låda Gimån, regleringar A 1, 5—15 (Mo, fl). 
773 Låda B 6-11 (Mo, fl). 
774 Gimåns årsredogörelser, prel försl till regi av Gimåns sjöar. Brev mm 1910 (Mo, fl). 
775 SOU 1924:11, s 18 ff. 
776 Kommerskollegium 1931. Tab 1. 
1037 Dom 1970-06-26 i A 3/70. Görtinge kraftstation. 
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lopp ca 300 m uppströms färjestället på vägen Gällö—Flatnor. I dammen över 
den vänstra grenen fanns intaget till kraftstationen. Dammen bestod från vänster 
av en träkista på 4 m, intaget för kraftstationstuben med tre luckor om 0,9 m 
bredd vardera, 12 m träkista, kort stenarm, flodutskov med tre stycken 0,85 m 
breda luckor samt ytterligare 6 m stenarm. Flottningsutskov fanns i mittendam
men. Kraftverket utnyttjade 3,5—4 m fallhöjd och kunde maximalt prestera 80 
hkr. Det levererade ström till ett 130-tal abonnenter inom åtta byar.642 

4.5.2.4 DIVERSE SMÅKRAFTVERK 

Småkraftverk uppstod ofta i och med att dessförinnan vattendrivna kvarnar och 
sågar elektrifierades. Det förefaller som både elektrifieringen och övriga i sam
band därmed gjorda förändringar i vattendragens dammanordningar ofta skedde 
utan formellt tillstånd. Uppgifterna om händelseförloppet är därför mycket frag
mentariska. Diverse uppgifter har sammanställts i bilagorna 18 och 19 samt på 
figur 146. 

År 1903 byggdes det första kraftverket i Njurunda sn — vid Ovansjö i Stångån. 
Anläggningen torde därtill ha varit den första i den långa rad av småkraftverk 
som under de närmaste decennierna byggdes i Ljungans mindre biflöden.778 

Den stora aktivitet när det gällde vattenkraftens utbyggnad, som kännetecknat 
krigs- och krisåren från år 1916, hade till en början sin grund i industriell högkon
junktur men senare i hotande kraftbrist i samband med försvårad import av och 
mycket höga priser på bränsle. I Norrland, och inte minst inom Ljungans ned
erbördsområde, tillkom under denna tid en mängd smärre bygdekraftstationer 
"ofta utförda under svåraste dyrtid och med användande av delvis Sekunda mate
rial".779 I och med utgången av år 1923 var denna epok avslutad. Undantag ut
gjorde emellertid den mindre kraftstation om 70 turbinhästkrafter som år 1934 
anlades vid Österström. Österströms kvarn och sågverk "elektrifierades" därefter 
under år 1935 (Westerlund, nov 1938). 

Vid småkraftverken uppfördes normalt dammar av sten — senare av betong — 
med erforderliga utskov. Från dammen gick vanligen en lång, öppen sump, vilken 
övergick i en ofta lång tub av trä eller järn ned till själva kraftstationen. 

I många fall reglerades sjöar för småkraftverkens behov. 

I juli 1918 begärde således ett antal personer från Tuna att få sänka Långsjön inom Bergomsbäck-
ens vattensystem, samt att få bygga en hålldamm vid sjöutloppet för att säkerställa vattentillgången 
för en längre nedströms i bäcken belägen kraftstation. Vid sjöutloppet fanns rester kvar efter en 
gammal damm. Sökandena erhöll den 7 augusti tillstånd att reglera sjön. Högvattenståndet — 0,50 
m över "lågvattenståndet" — skulle få hållas till den 15 juni varje år. Från detta datum till den 1 
september skulle vattenståndet hållas vid lågvattenmärket, efter vilken tid vattenståndet fick höjas 
igen.780 

642 Övre Bodsjöns regi. I och II (Mo, fl). 
778 Jfr Hedin "Njurunda första industriplats låg vid Stångån". Sundsv Tidn 12/12 1972. 
779 Jfr Kommerskollegium 1931, s 33. 
780 Medelp västra domsaga. Extra förrättningar 1918. A I b:5. 
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De flottande hade år 1919 träffat en överenskommelse med Roggåns Elektriska Aktiebolag in
nebärande att bolaget skulle bidraga med 5.000 kr till vissa ombyggnader av Råggsjödammen och 
att bolaget i framtiden skulle stå för 1/3 av underhållskostnaderna för densamma. Den 14 septem
ber 1921 godkände vattendomstolen den damm, som då hade uppförts i Råggån 600 m nedströms 
Råggsjön, inklusive muddring i ån uppströms dammen och vid sjöutloppet. Man hade modifierat 
den tidigare befintliga flottningsdammen något. Dämningsgränsen skulle ligga på nivån + 9,30 m 
och sänkningsgränsen på + 6,50 m. Under flottningstid fick avsänkning emellertid ej företas under
nivån + 7,80 m.781 Tillståndet innebar i praktiken att dämningen kunde tas upp i sjön efter den 20 
augusti varje år (Nordlander 1965). 

I april 1922 redovisade Vattentekniska Byrån ett förslag till reglering av Över- och Yttertjärn 
inom Täljeåns vattensystem på uppdrag av Borgsjö Elektriska Förening. Övertjärn skulle dämmas 
1,85 m och sänkas 1,15 m medan motsvarande siffror för Yttertjärn var 0,70 m och 1,30 m (Mo). 
Tillstånd till regleringarnas genomförande meddelades av MVd den 11 september 1924.782 År 
1933 skrevs att vattenmagasinen i Övertjärn och Yttertjärn rymde totalt 4,5 milj m3 (Mo). 

MVd lagligförklarade i maj 1920 ett föregående år av Hjältans Byamäns Elektriska Kraftföre
ning m b p a uppfört kraftverk i Kvarnån, Torps sn. År 1923 fick ägarna tillstånd att reglera ett an
tal sjöar till förmån för kraftverket. Regleringsamplituderna var följande.1046 

Bjärmsjön 1,30 m 
Mjösjön 1,50 m 
Gråsjön 2,10 m 
Munkbysjön 1,19m 
Gälesjön 1,30 m 
Hötjärn 0,50 m 

I oktober 1945 besiktigade Norrbygdens vattendomstol förhållandena i Stångåns vattensystem 
med anledning av en ansökan om reglering av Torringsjön. Protokollet ger många intressanta upp
lysningar, vilka i allt väsentligt torde ha gällt även under 1930-talet. Stångån är dock ej särskilt 
representativ för bivattendragen, eftersom flottning ej förekom i ån under 1900-talet. Följande an
läggningar besiktigades: 

Ortsjö kvarn och kraftverk med damm över hela ån. Tillstånd att utnyttja strömfallet kunde ej 
företes. Den till 5,5 m uppgående fallhöjden utnyttjades i en Francisturbin med horisontell axel. 

Bredbyns och Södergårds byars sågverk. 4 m fallhöjd tillgodogjordes i en Francisturbin, vilken 
tog 1 m3/s vid full belastning. Dammen betecknades som förfallen. 

Västanå kvarn och kraftverk var uppförda nedströms en damm av stenfyllda kistor. De drevs 
båda med Francisturbiner. Kraftverket låg 50 m nedströms kvarnen. 

Baggböle kraftverk vid sjön Sörbjörkens utlopp drevs via en öppen träränna från en damm av 
sten. 

Torsjö Elektriska Andelsförening hade dammen för sitt "Övre kraftverk" belägen strax upp
ströms landsvägsbron vid Norrbjörkens utlopp. Själva kraftverket låg vid Lilltjärn och drevs via en 
tub. 8,6 m fallhöjd utnyttjades. Anläggningen hade godkänts av vattendomstolen år 1920. Andels-
föreningnes "Nedre kraftverk" låg vid Skärsätt. Vattnet leddes till detta via en trätub. Den till 18,1 
m uppgående fallhöjden utnyttjades i en generator på 170 kVA. Föreningen tillgodosåg med sina 
kraftverk behovet av ström för belysning och småindustrier inom ett område från Ljungan till 
Torsjö. 

Böle-Ovansjö kraftverk och såg låg ca 450 m nedströms Bölesjöns utlopp. Anläggningen upp
fördes år 1918. Där fanns en damm av sten, vilken hade tätats med en träspont på uppströmssidan 
år 1940. 

781 Råggån. Samlingsbox utan etikett (Mo, fl). 
782 Erik Morén den 15 nov 1965 (LjR). 

1046 Ans om godkännande av verkställda utrivningar av regleringsdammar i Bjärmsjön m fl sjöar 
samt av intagsanordnignar för Hjältans kraftverk, allt i Kvarnån, Torps sn. Aktbil 1 i A 5/1960. 
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Lindbergs kvarn och kraftverk hade en damm vid Skedlobron nedströms Skrängstasjön. Dam
men, som var kombinerad med en vägbro, hade byggts om är 1939. 

150 m nedströms föregående anläggning låg Petrus Söderbergs kvarn och elverk. Där sträckte 
sig en stendamm över hela ån. Kraftverket gav 18 hkr vid 3,3 m fallhöjd. 

Nya Aktiebolaget Njurunda Industriers anläggningar bestod av kvarn och elverk och låg ca 80 
m nedströms åt. Dammen var uppförd i sten och jord och hade pågjutits med betong. På upp
strömssidan hade man byggt på en tätande träbeklädnad. Fallhöjden uppgick till 4,4 m och kraft
verket gav 60 hkr, motsvarande 50 kV A. 

Samtliga dammar i ån mellan Torringsjön och Ljungan sades ha byggts före 1881 utom dam
men vid Torsjö övre kraftverk och dammen vid Lindbergs kvarn, vilka båda tillkommit på 1920-
talet. 

4.6 De kemiska industrierna i Alby och Ljungaverk 

Nya uppfinningar baserade på elektrokemiska processer medförde behov av stora 
mängder elektrisk energi. Eftersom kraften vid denna tid ej kunde transporteras 
några längre sträckor, tvingades man att anlägga industrierna i omedelbar an
slutning till utbyggbara forsar. 

I januari 1898 hade man konstituerande bolagsstämma med två nybildade 
bolag — Alby Vattenfalls Aktiebolag och Alby Elektrokemiska Aktiebolag. Av
sikten var att börja tillverkning av kaliumklorat på elektrolytisk väg i Alby. Strax 
därefter bildades även Alby Calciumcarbid Aktiebolag för tillverkning av kal
ciumkarbid.783 Bolagen, som senare bytte namn och ägare flera gånger, kallas i 
den följande texten Vattenfallsbolaget, Kloratbolaget och Carbidbolaget.784 

Mellan vattenfallsbolaget och Kloratbolaget slöts i maj 1898 ett avtal med 
tillägg och ändringar i september 1899. Enligt detta skulle det sistnämnda bolaget 
få arrendera vattenkraft motsvarande 2.200 effektiva hkr. Dessa skulle tas ut på 
turbinaxlar vid ett blivande kraftverk i Alby. Avtalet gällde i 20 år fr o m den 1 
september 1899 och kunde prolongeras. Avtalet förnyades fö år 19II.250 

Redan den 9 september 1899 kördes kloratfabriken igång i och med att kraft
verket startades. Tillverkningen uppgick under de följande åren till ca 2.000 ton 
kalciumklorat per år. Vid sekelskiftet tog man även karbidfabriken i drift. Från 
början användes små ugnar på ca 300 kW.785 

Till en början hade man vissa problem med att få vattnet i älven att räcka. Som
maren 1900 stod delar av Alby verken i 5,5 dygn p g a elbrist. Flottningen behöv
de då åtskilligt med vatten för att kunna passera den svåra "Svarveln".465 Även 

250 Osorterade papper från huvudkontoret (KN, Lj). 
465 Prot LEFB 1902-1905 (Mo, fl). 
783 Fosfatbolagets minnesskrift 1946, s 134 ff. 
784 Alby Calcium-Carbid Aktiebolag gick i likvidation år 1901 och ombildades till Alby Carbid-

fabriks Aktiebolag. Detta bolag köptes år 1906 av en engelsk firma och ändrade namn till Alby 
United Carbide Factories Ltd. År 1919 övertogs bolaget av Fosfatbolaget, som samtidigt förvärva
de Vattenfallsbolaget. Kloratfabriken hade år 1903 arrenderats av Jönköpings och Vulcans Tänd
sticksfabriks Aktiebolag som Alby Kloratfabriks Aktiebolag. År 1917 övertogs vissa fabriker i 
Alby av Tändsticksbolaget under namnet Alby Nya Klorat Fabriks AB (i huvudsak efter Fosfat
bolagets minnesskrift 1946). 

785 Olsson 1971, s 17 f. 
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under vårarna, fore snösmältningen, hade man vissa problem efter det att Hävern 
och Holmsjön enstaka år hade tömts.665 Detta gällde t ex en månadslång period 
våren 1907 då driften måste inställas vid karbidfabriken.547 

Vattenfallsbolaget tecknade i december 1905 "ett nytt avtal" med Carbidbola-
get gällande fr o m det följande årsskiftet. Enligt avtalet arrenderade Vattenfalls
bolaget ut rätten att använda vattenkraften i "Svarveln", 3.450 effektiva hkr, un
der 38 år. Dessa skulle ställas "till förfogande vid turbinaxeln fördelade i regel på 
två eller tre turbiner för ugnsdriften samt på turbin för magnetisering och 
motordrift". Årshyran skulle normalt vara 124.200 kr.250 

År 1906 hade karbidfabriken en årskapacitet av 14.000 ton.783 

Från år 1908 förvärvade Fosfatbolaget vattenrätter i Ljungan vid Johannis
berg och i Hångstaforsarna.786 År 1910 började samma bolag där bygga an
läggningar för tillverkning av karbid och kalkkväve.787 Under året färdigställdes 
kontor, mäss, laboratorium och förrådsbyggnad vid Ljunga Fors, som platsen 
ännu hette. Alla fabrikshus kom under tak år 1911. Bostäder för disponent, tjän
stemän och arbetsförmän färdigställdes. Man köpte en ugn från Norge för fram
ställning av salpetersyra enligt Birkeland—Eydes metod.788 

När "Ljunga Verks fabriker" invigdes och fabrikationen började den 24 sep
tember år 1912 utnyttjade man två kalkkväveugnar, "system Fredrik Carlson". 
Fabrikationen matades med kvävgas och karbid. Den sistnämnda producerades i 
sex kontinuerligt arbetande ugnar för vardera 2.500 kW. Kvävet tillverkades "en
ligt Claudes system" genom destination av flytande luft.788 

År 1912 byggdes en kalkkvävefabrik även vid Alby. Tillverkningen skedde på 
licens av det norska företaget A/S North Western Cyanide Co. Kalkkväveugnar-
na i Alby var små. 232 enheter rymde vardera ca 350 kg karbid.783 

År 1914 uppfördes fabriker för tillverkning av svavelsyra och ammoniumsulfat 
vid Ljungaverk. Den ammoniak som behövdes, framställdes ur kalkkväve.787 Två 
år senare fick man en fabrik färdig för tillverkning av 350 ton ammoniumnitrat 
per år vid samma verk. Därefter byggde man upp en anläggning för oxidation av 
ammoniak till salpetersyra, i vilken 4.000 ton 100 procentig syra kunde tillverkas 
per år. Man började även tillverka 25 procentig ammoniak i vattenlösning samt 
komprimerad flytande ammoniak "i stålbomber" för försäljning.788 

Företagen i Alby gav goda vinster under krigsåren 1914—1918.788 Efter kriget 
lades fabrikationen om från kalcium-till natriumklorat.785 År 1919 köptes både 

250 Osorterade papper från huvudkontoret (KN, Lj). 
547 Brefkonceptbok fr o m 6/3 1906 tom 30/12 1907. Borgsjö landsfiskaldistrikt. B 1:11 (HLA) 
615 Låda Gimån C 1-8 (Mo, fl). 
665 Reuterwall, Alby till Vattenfallsbolaget i Stockholm den 9 april 1902 och 23 febr 1904. (Alby 

Vattenfalls Aktiebolags arkiv. A.O. 1902 samt Brev och Rapporter 1903). 
783 Fosfatbolagets minnesskrift 1946, s 134 ff. 
785 Olsson 1971, s 17 f. 
786 Kungsådredammen vid Johannisberg (KN, Lj). 
787 Syntesen 2/1971, s 5 ff. 
788 Fosfatbolagets minnesskrift 1946, s 108 ff. 
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Vattenfallsbolaget och Carbidbolaget samt vissa vattenrätter i Ljusnan av Fosfat
bolaget för sammanlagt drygt 9 milj kr. För detta hade man fått två "omoderna 
kraftstationer" samt "illa belägna enheter för tillverkning av karbid och kalkkvä
ve". De sistnämnda var utrustade med 250 ugnar och producerade 16.500 ton 
kalkkväve per år. Det bästa med affären var för Fosfatbolaget, att man fick kon
troll över vattenkraften i Ljungan, inklusive de reglerade sjöarna Hävern och 
Holmsjön. Genom köpet av Alby-anläggningarna blev Fosfatbolaget dessutom 
ensam tillverkare av gödselmedel i landet. Samma år byggdes två kalkkväveugnar 
i Ljungaverk. Dessa hade tillsammans en produktion på upp till 60 ton per dygn. 
Hela anläggningens årskapacitet uppgick härefter till 20.000 ton. Tillsammans 
med nyförvärvet i Alby kunde bolaget tillverka 36.000 årston.788 

Under kriget hade det rått stor efterfrågan på kalkkväve, och Fosfatbolaget 
hade inte haft några svårigheter att få avsättning för sin produktion. I och med 
krigsslutet började man åter att importera både chilesalpeter och "norgesalpeter" 
till Sverige. Fosfatbolaget måste därför minska produktionen av kalkkväve åren 
1919—1922. År 1921 hade man endast kunnat avsätt en produktion motsvarande 
22 % av kapaciteten. Detta år och det följande låg driften vid Alby i stort sett 
nere. Fr o m år 1922 lyckades man emellertid exportera vissa kvantiteter till Bel
gien, och tillverkningen kunde då åter köras igång i Alby.788 

Våren 1924 förvärvade bolaget rätt att tillverka syntetisk ammoniak enligt 
Fausers metod, men denna process utnyttjades först senare vid Ljungaverk. Prob
lemen med Fosfatbolagets avsättning för kalkkväve löstes nämligen på våren 
1925. Då träffades ett avtal mellan kanadensiska och europeiska fabrikanter av 
kalkkväve, enligt vilket "det kanadensiska bolaget köpte upp hela den del av den 
europeiska produktionen, som ej kunde placeras på hemmamarknaden, för för
säljning i Europa och på vissa östersjömarknader". Uppgörelsen var mycket för
delaktig för Fosfatbolaget.783 

År 1927 startade man i Ljungaverk en mindre anläggning för produktion av 
1.300 ton syntetisk ammoniak per år enligt nyssnämnda Fausers metod. Fabriks
processen krävde bl a, att man bytte ut en del av kraftstationens växelströmsgene
ratorer mot likströmsmaskiner.788 Ammoniakproduktionen byggdes ut avsevärt 
under de följande åren.783 

Ungefar samtidigt som kraftstationen byggdes om anlades en fabrik för fram
ställning av 3.000 ton koncentrerad salpetersyra per år av ammoniak. Genom att 
man därvid tillgodogjorde sig det syre, som gratis erhölls vid väte- och kvävefram
ställningen genom elektrolys av vatten, kunde man tillverka 98 till 99 procentig 
saltsyra för användning inom sprängämnesindustrin, medan mera utspädd syra 
nyttjades vid tillverkning av ammoniumnitrat.788 

Kanadensarna sade upp avtalet rörande kalkkvävet redan år 1927. Resultatet 
blev avsevärt sänkta exportpriser. Fosfatbolaget tvingades att åter göra pro
duktionsinskränkningar.788 

783 Fosfatbolagets minnesskrift 1946, s 134 ff. 
788 Fosfatbolagets minnesskrift 1946, s 108 ff. 
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Àr 1933 körde man igång en ny salpetersyrafabrik vid Ljungaverk787 och året 
efter en fabrik for tillverkning av gödningsmedlet "Ljungasalpeter". För detta 
nyttjades ammoniumnitrat och kalkstensmjöl som utgångsprodukter.788 

Rimligen måste ovannämnda kemiska fabriker haft någon inverkan på reci-
pienten. Sannolikt har pH-värdena tillfälligtvis förskjutits några tiondels enheter 
inom älvavsnitten närmast nedströms fabrikerna. När dr Hagman år 1923 
försökte räkna upp Ljungans föroreningskällor, skrev han emellertid beträf
fande kloratfabriken vid Alby och karbidkalkkvävefabriken vid Ljungaverk, att 
"knappast några skadliga ämnen avrinna med spillvattnet från de båda 
karbidfabrikerna". 

4.7 DIVERSE SMÅINDUSTRIER 

4.7.1 Mjölkvarnar 

Många av de direktdrivna mjölkvarnarna stod i forsar som fr o m sekelskiftet blev 
intressanta som utbyggnadsobjekt för produktion av elkraft. Resultatet blev att 
många av anläggningarna löstes in och lades ned. De vattendrivna kvarnarna ut
sattes dessutom för ett kontinuerligt tryck från de flottande i konkurrensen om 
vattnet och vattenvägarna. I vissa fall, speciellt i Gimån, fanns ett motsatsförhål
lande även mellan kvarn- och fiskeintressena. De kvarnar som återstod på 1900-
talet elektrifierades i de flesta fall från egna kraftstationer. Följande noteringar är 
av intresse för förståelse av problematiken och händelseförloppet: 

Ända sedan år 1865 hade det rått tvist mellan "Gillberg på Vii egendom" och 
de flottande rörande den förstnämndes kvarn. Gillberg hade själv omhänderhaft 
flottningen genom Viiforsen på ackord åren 1871—1879 med skyldighet att själv 
svara för uppkomna skador.387 Detta hindrade inte att Gillberg år 1878 klagade 
över att det myckna sprängandet i forsen medfört att vattentillförseln till Vii-
kvarnen periodvis var så låg, att den endast kunde drivas med ett par stenar och 
att provisoriska fördämningar erfordrades. Han krävde att man skulle bygga en 
stenkista tvärs över forsnacken, så att kvarnens driftvatten skulle säkerställas. Äl
ven var ganska smal på platsen, ca 50 m. En del av denna bredd upptogs av en 
längs vänster strand uppförd betydande kistbyggnad, med vilken vatten leddes till 
tullmjölkvarnen i forsens nedre del.379 Denna kista hade ursprungligen uppförts av 
Dickson & Comp för att säkerställa bräd- och plankflottningen genom forsen. 
Kistan hade emellertid ändrats något, så att den därefter även fungerat som in
tagsdamm till kvarnen.614 1879 års extremt höga vårflod tog med sig större delen 
av denna kista.164 En bidragande orsak till förödelsen var att Gillberg hade anlagt 

164 Låda A4 6-9 (Mo, fl). 
379 Prot LEFB 1878-1880 (Mo, fl). 
387 Låda A3 5-10 (Mo, fl). 
614 Prot LEFB 1881-1884 (Mo, fl). 
787 Syntesen 2/1971, s 5 ff. 
788 Fosfatbolagets minnesskrift 1946, s 108 ff. 
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en ny fiskebyggnad vid höger strand i nedre delen av forsen, vilken förorsakat 
uppdämning av vattnet.614 Gillberg erbjöds 5.000 kr i ersättning för skadan på 
kvarn och fiske.164 Efter långa tvister och åtskilliga mindre byggnationer i forsen 
träffades äntligen en uppgörelse mellan parterna i mars 1888.789 Efter ytterligare 
några smärre tvister mellan Gillberg och de flottande sålde den förstnämnde i ap
ril 1896 fastigheterna Vii nr 1 och 2 jämte tullmjölkvarnen till personer, vilka av
såg att bygga ut fallhöjden för kraftproduktion.262 Kvarnen revs i och med att 
kraftverket byggdes. 

De längre upp i älven belägna kvarnarna har satt bl a följande spår efter sig i källmaterialet: 
Enligt ett protokoll fört i juli 1903 låg en kvarn med två par stenar vid Sköle byamäns strand i 

Matforsen — figur 125.1 kvarnen fanns bl a skrädmaskin, grynkross och sikt. I den tillhörande 
dammen fanns tre luckor för kvarnen med 2,8 m sammanlagd öppning. Från dessa luckor leddes 
vattnet i en träränna, gemensam för den ovannämnda kvarnen och den nedströms liggande Sköle 
tullkvarn. Till den sistnämnda utgick en biränna från den gemensamma rännan. Inne i kvarnen 
fanns ytterligare två luckor för driftvattnet. Den intilliggande sågen drevs av två turbiner och kvar
nen av två vattenhjul.790 

Kvarnen i Edeforsen, figur 130, medförde uppenbarligen föga besvär för de flottande.614 Anlägg
ningen drevs omkring år 1930 av två Francisturbiner om 34 hkr.791 

Anläggningarna i Byforsen inom Torps sn hörde till de mera kostnadskrävande 
för de flottande. I 1870 års kostnadsförslag reserverade LEFB således 2.000 rdr 
för anläggning av en 240 m lång skyddsvägg för Komsta kvarn, nederst till vän
ster i forsen. I väggen skulle man anbringa en öppning för kvarnens vattenintag. 
Både denna kvarn och By kvarnen krävde så gott som årliga insatser i pengar och 
åtgärder från de flottandes sida.207' 379' 504,614 1 mars 1888 meddelades, att ägaren 
till Bykvarnen höll på att förlänga sin dammarm med 23 m för att öka vattentill
förseln till anläggningen. Även vid Komstakvarnen, som låg 80 m längre ned
ströms åt vid motsatt strand, hade man påbörjat liknande arbeten med avsikt att 
sträcka fångarmen 32 m ut i älven. Mitt emot Komstakvarnen låg en damm med 
ränna till en fiskebyggnad, varför den återstående flottledan på platsen ej var mer 
än 22 m bred.789 KB förbjöd Bykvarnens ägare att förlänga sin dammarm genom 
ett utslag i maj 188 8.387 Bekymren för flottningens del upphörde i huvudsak i och 
med att Bykvarnen under 1800-talets sista år såldes till kraftverksprojektörer. 

Efter det att Byns och Vikens kvarnar samt Vikens fiske i Byforsen lagts ned — 
se figur 147 — var Komsta kvarn det enda kvarvarande vattenverket i forsen. 
Ägaren meddelade i februari 1903 att han, för att erhålla mera vatten till sin kvarn 

164 Låda A4 6-9 (Mo, fl). 
207 Protokoll LEFB 1868-1875 (Mo, fl). 
262 Handling nr H 60 b:7. Hammarforsens kraft AB. Fastighetsarkivet. 
379 Prot LEFB 1878-1880 (Mo, fl). 
387 Låda A3 5-10 (Mo, fl). 
504 Prot LEFB 1876-1877 (Mo, fl). 
614 Prot LEFB 1881-1884 (Mo, fl). 
789 Prot LEFB 1885-1888 (Mo, fl). 
790 Tuna tingslag. Extra förrättningar 1900—1903. Medelp västra domsaga. A I b:3. 
791 Se bl a Kommerskollegium 1931, s 118 ff. 
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Fig. 147. Anläggningar i Byforsen, såsom de redovisats på kartor från 1904, 1912, 1915 
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vintertid, önskade utvidga sin redan befintliga dammbyggnad med en 28 m lång 
"undervattensarm" av sten. Vid syn konstaterades, att det fanns två par stenar, 
grynkross, siktverk och skrädmaskin i kvarnbyggnaden. Yrkandet avslogs av 
häradsrätten i en dom den 8 juli 1903 bl a med den motiveringen, att den blivande 
kraftverksägaren hade att se till att kvarnen erhöll erforderligt driftvatten. 

Hångsta kvarn såldes åren 1898—1899 till kraftverksprojektörer. Vid förvärvet 
förband sig köparen att "fortfarande drifva den så kallade Nya qvarn i Hångsta — 
se figur 136 — eller sätta annan lika god qvarn i stället, där byamännen" (Öster-
och Västerhångsta byamän) "äga att få sin säd förmalt mot i orten gängse priser 
eller tull".250 

Den tredje kvarnen i samma fors, Johannisbergs, återfinnes på figur 135. Våren 
1897 brast hållbommen på forsnacken vid Johannisberg, varvid en stor virkes
mängd gick utför forsen och skadade Johannisbergs kvarn och dess skyddskista. 
De flottande hävdade efteråt, att kistan hade underminerats redan för flera år se
dan. Landsvägsbrons ombyggnad hade medfört, att vattenmassan numera styr
des direkt mot kvarnkistan.461 LEFB utförde trots allt vissa reparationer av 
kvarnväggen och bjöd skadeersättning. Uppgörelse kunde dock ej träffas.534 

Johannisbergs kvarn var av den storleksordningen, att man behövde ta avsevärda 
delar av älvens vatten i anspråk för driften under lågvattenperioden vintertid. I 
själva verket var det så, att Ljungans vattenföring periodvis var så låg, att många 
kvarnägare hade svårigheter att samla ihop erforderligt driftvatten för sina an
läggningar. Enligt ett år 1913 avgivet vittnesmål hade det till omkring år 1903 
varit vanligt, att man dämde upp vattnet i den högra grenen på forsnacken med 
hjälp av en gammal, fyrkantig timmerkista, för att få vatten till Johannisbergs 
kvarn.413 

Regleringarna av sjöarna Hävern och Holmsjön i Haverö sn medförde att vat-
tenföringen ökade i Ljungan vintertid, vilket blev till fördel för de ännu återståen
de och i drift varande kvarnarna. Efter tillkomsten av dessa vattenmagasin räckte 
vattnet som regel för driften vid Johannisbergs kvarn. Bryggeriets vid Johannis
berg ägare lät dock "ett år efter år 1903" bygga över forsnacken för att få in mera 
vatten i flottningskanalen.413 

Fosfatbolaget köpte år 1908 Öns fiske-, kvarn- och sågplats överst till vänster 
på forsnacken i Johannisberg.792 

År 1914 förvärvade samma bolag lägenheten Erikslunds kvarn vid Borgsjöns 
utlopp — se figur 69 — för att kunna disponera över den där befintliga fallhöjden. 
Säljaren fick behålla själva kvarnhuset och tillförsäkrades rätt att driva an
läggningen även i framtiden, med då med elektrisk ström. Erforderlig energi skulle 
tillhandahållas av köparen intill 35 hkr. Dessutom skulle kraft tillhandahållas för 

250 Osorterade papper från huvudkontoret (KN, Lj). 
413 KN, Lj. 
461 Prot LEFB 1898-1901 (Mo, fl). 
534 Priskuranter. Pärm (Mo, fl). 
792 Avskrift av prot hållet vid särskilt sammanträde med Torps tingslags häradsrätt i Hussborg 

den 11 april 1912 (KN, Lj). 
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drift av vattenpump, till bostad, elektrisk belysning i bostaden, stallet och kvar
nen.413 Anläggningen besiktigades i april 1926. Det noterades, att den stenarm, 
vilken sträckte sig i sned riktning uppströms åt över mer än halva älven, 
uppenbarligen nådde ut över kungsådran. Anläggningen var rutten och användes 
ej längre sedan vattenhjulen tagits bort och kvarnen numera drevs med elström 
från Ljungaverk.791 

Under 1877 års flottning lade sig en timmerbröt mot den södra dammarmen i 
Kruthornsströmmens tullmjölkvarn, belägen strax uppströms Borgsjön. Ca 17 m 
av dammarmen revs bort till tre varvs höjd. Dessutom trängde vatten in över den 
norra dammarmen och förorsakade skärningar invid kvarnbron. År 1879 tog en 
virkesbröt med sig "bottenverket" vid kvarnen. Nya skärningar uppstod därvid 
vid kvarnplatsen, för vilka ägarna begärde ersättning av de flottande.379 

År 1901 noterades att "Ensillre kvarn vid Ljungan" ej längre var i bruk.420 

Ägaren till Hallsta kvarn begärde år 1924 (figur 148) ersättning av de flottande 
för att anläggningens vattenhjul och kronhjul skadats så svårt av flottgods, att 
kronhjulet hade måst bytas ut.175 Skador hade även uppstått vid stranden. Utsed
da synemän ansåg det emellertid ej vara bevisat, att virket orsakat skadorna, och 
ansåg dessutom att det ej kunde tas för givet, att LÄF var skyldig att hålla vål-
grind, som hindrade att virke gick in mot kvarnverket.473 LÄF hade reparerat in
tagsdammen till kvarnen bla åren 1917 och 1919—1920. Dessa reparationer 
hade i huvudsak bestått i utbyte av trädäcket på den av högvatten överspolade 
kistan. De två sistnämnda åren hade de flottande emellertid även reparerat själva 
kistväggarna.793 

År 1937 ålades LÄF i en skiljedom att svara för 1/3 av då aktuella reparations
kostnader för kvarnkistan. Trots att reparationer verkställdes togs hela överbygg
naden av 1938 års vårflod. Kvarnägaren hävdade, att anledningen härtill var, att 
LÄF år 1934 hade stenat igen en 4 m bred sluss i en damm belägen mellan Hall-
staholmen och Hansénsholmen. Dammen hade tillhört ett sedan länge ödelämnat 
fiskhus.793 

Av en skrivelse utfärdad i januari 1939 framgår att Hallsta kvarn hade brunnit. 
Kvarnägaren påstod, att han förlorat fallhöjd när slussen i fiskhusdammen hade 
stenats igen samtidigt som det av samma anledning hade uppstått bakvatten vid 
kvarnen. År 1940 träffades en uppgörelse med kvarnägaren, enligt vilken denne 
nöjde sig med att LÄF utförde och bekostade reparationen av intagskistan. När 
dessa arbeten hade utförts skulle kvarnägaren avstå från krav på ersättning för 
hittills genom flottningen uppkomna skador på intagskistan. Reparationsarbetena 
skulle vara utförda före årets flottningssäsong.793 

175 Låda E2 1- (Mo, fl) och Pålen 1945, s 121. 
379 Prot LEFB 1878-1880 (Mo, fl). 
413 KN, Lj. 
420 Låda Gz 1- (Mo, fl). 
473 Prot LÄF 1924-1927 (Mo, fl). 
791 Se bl a Kommerskollegium 1931, s 118 ff. 
793 Samlingskartong nr 8. LÄF 129-162 och LÄF:s prot 1938-1942 (Mo, fl). 
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År 1870 var det tal om att reparera kistan för "Parteboda kvarnkvissla". En 21 
m lång kista skulle höjas två varv.207 1 september 1879 delgavs LEFB en stäm
ning, vari ägarna till Parteboda tullmjölkvarn yrkade 3.600 kr i ersättning för att 
bolaget med den nyssnämnda kistan i Kvarnedan hade avstängt kvarnen från vat
ten.379 Före år 1869 hade bönderna erhållit årlig ersättning för skadan.794 Ärendet 
kom upp inför höstetinget i september 1880. Ersättning begärdes för att kvarnen 
ej kunnat begagnas vid lågvatten under sistförflutna 10 år. Det fanns en 11 m bred 
öppning i den omdiskuterade kistan, men anläggningen ansågs av kvarnägarna 
ändå dämma i huvudfåran. De flottande svarade, att kistbyggnaden stått där i 
nära 40 års tid. 

År 1885 kom en ny stämning från Parteboda. Enligt denna hade LEFB i sep
tember 1883 åtagit sig att muddra bort ett sandgrund uppströms "Nilssons tull
kvarn" i Kvarnån. Man krävde ersättning för minskade kvarnintäkter. LEFB ut
förde muddringen789 — dock först efter det att en Kungl Maj:ts dom inhämtats i 
ärendet år 1895.460 

Ånge bys kvarn i Lillströmmen nedströms Ångesjön skull enligt avvägningar 
utförda år 1957 ha utnyttjat en fallhöjd av minst 1,4 m. Vid mätningstillfallet åt
erstod endast "konturerna av" tidigare befintliga kistbyggnader.250 

Kölsillrekvarnen ombyggdes under perioden till kraftstation. 
Strömnäs kvarn vid Häverns utlopp — figurerna 120 och 149 — såldes i maj 

1898 för 5.000 kr. Anläggningen överfördes under det följande året på Vatten
fallsbolaget. Innan försäljningen kunde giltigförklaras hade KK haft att yttra sig, 
eftersom kvarnen tillhörde kyrkan. Kollegiet medgav i november 1899, att bolaget 
skulle få nyttja kvarnplatsen under 50 år mot årlig avgäld till prästbordet265 och 
rätt för boställesinnehavaren till tullfri målning av spannmål till husbehov.795 

I februari 1903 rapporterade Vattenfallsbolaget, att de "i år" skulle rensa upp 
kvarnrännan vid Strömnäs kvarn "så att kvarnen kan gå något längre tid än dessa 
två år, dock blir den alltid stående någon tid".1043 

Det fanns större kvarnar i Bursforsen — figur 150 — samt i bivattendragen Äl-
derån och Röj ån. 

I kostnadsförslaget för 1878 års arbeten i Ljungans flottled talas om att en 200 
m lång kista skulle byggas till skydd för Skålands kvarn. Den sistnämnda hade 
blivit allvarligt skadad, sedan kvarnkistan hade förstörts av årets flod.504 Kvarnlä-

207 Protokoll LEFB 1868-1875 (Mo, fl). 
250 Osorterade papper från huvudkontoret (KN, Lj). 
265 Jfr Nyman 26 augusti 1938. PM ang Haveröströmmen (LjR). 
379 Prot LEFB 1878-1880 (Mo, fl). 
460 Prot LEFB 1894-1897 (Mo, fl). 
504 Prot LEFB 1876-1877 (Mo, fl). 
789 Prot LEFB 1885-1888 (Mo, fl). 
794 Låda E2 1- (Mo, fl). 
795 Utdrag af prot, hållet å urtima ting med Torps tingslag å gästgifvaregården i Vallen den 20 

november 1899 (KN, Lj). 
1043 Alby Vattenfalls AB 1903. Korrespondens med E Reuterwall. Brev och Rapporter. Reuter-

wall, Alby till Vattenfalls Aktiebolaget, Stockholm 1903-02-23. 
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Fig. 149. Strömnäs kvarn i Haverö (Foto Erik Dahlberg, 1966). 

genheten såldes år 1914, varefter fallhöjden byggdes ut för produktion av elström. 
Jag har ej påträffat några uppgifter om att det skulle ha funnits kvarnar upp

ströms Lännässjön—Fotingen i huvudälvens dalgång. Säd måste emellertid ha 
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malts i byarna Börtnan, Storsjö och Ljungdalen och f ö även i de många enstaka 
hemmanen och nybyggena på sidan om de större byarna. Enligt Rudberg (1957, s 
167) skulle korn ha odlats ända uppe i Ljungdalen fram till 1900-talets början. 
Däremot hade sådan odling aldrig bedrivits i Tossåsen och Skärkdalen. Korn od
lades enligt samma källa sista gången i Storsjö år 1920 och i Börtnan år 1918. 
Även i Skåland och Klövsjö skulle kornodling ha förekommit. 

I Gimån låg till höger vid älvens utflöde ur Revsundssjön — figur 109 — den 
kvarn som kallades Gimå kvarn. Enligt ett Norrbygdens vattendomstols protokoll 
den 22 oktober 1935 hade stämning tagits ut mot ägaren med yrkande om att en 
tillstängd öppning för fiskens upp- och nedgång åter öppnades. Enligt gällande 
bestämmelser skulle fiskvägen årligen hållas öppen under perioden 1 maj—1 
november. Man krävde dessutom vissa galler till skydd för skador på fisk. Dom
stolen fastslog att kvarnens ägare var skyldig att hålla fiskväg.591 

Vid en besiktning i oktober 1942 konstaterades, att det vid Revsundssjöns ut
lopp "fanns synnerligen enkla dammar" för Stavre byamäns fiskhus, för flott-
ningsrännan och för Gimå kvarn. 1/3 av vattnet disponerades av vardera in
tressenten. Efter den 1 november hade kvarnägaren rätt att stänga de övriga dam
marna och ensam förfoga över allt vattnet. Kvarnen var utrustad med tre par ste
nar, skalmaskin och havrekross. Dessutom hade man en mindre kraftstation.796 

Bönder från Åhns by hade en kvarn vid Gimåns östra strand, 300 m nedströms 
landsvägsbron vid Revsundssjöns utlopp. Ägarna hade år 1915 stämt GFF för att 
sprängningar utförts i sjöutloppet, vilka medfört att vattnet därefter endast hade 
medgivit drift av en mindre turbin för ett par stenar. Dessförinnan hade två stora 
turbiner med tre par stenar kunnat hållas igång. Året efter tillerkändes byamän
nen i ett skiljemänsutslag 150 kr per år av GFF.619 

I december 1880 träffades ett avtal mellan GFB och Hucksjöåsens byamän om 
rätt för de flottande att bygga en damm över Rotselsforsen under förutsättning, 
att vatten leddes till byamännens kvarn. I februari 1881 kom de flottande överens 
med Småsjöarnas byamän om hur vattenförsörjningen skulle ordnas till byamän
nens kvarn667 efter det att den samma år lovgivna dammen och rännan vid 
Gimåns utflöde ur Rotselet tagits i drift.797 

När de flottande hade färdigställt dammbyggnaden i Måssjöforsen — figur 151 
— hade Alanäsets byamän år 1877 tillförsäkrats rätt att ta vatten för drift av sin 
husbehovskvarn från den slussöppning, som var belägen närmast söder om flott-
ningsrännan. Byamännen var dock ej nöjda utan hävdade, att de nu måste fara till 
Fagerviks tullkvarn och mala, vilket innebar en vägförlängning på 3 mil (Mo). Av 
ett avtal mellan GFF och Alanäsets byamän år 1920 framgår att byamännen då 
hade ett kraftverk i forsen samt att de flottande och verkets ägare kommit överens 
om hur vattnet skulle fördelas.1047 

591 Fiskeavgiftsmålet. Gimàn (Mo, fl). 
619 Samlingskortong nr 9 (Mo, fl). 
667 Låda Gimån. B 6-11 (Mo fl). 
796 Övre Bodsjöns regi I och II (Mo, fl). 
797 Låda. Register. Gimån (Mo, fl). 

1047 Ans om att får bortskaffa Måssjödammen i Gimån. Aktbil 1 i A 21/1971. 
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Fig. 151. Dammarna i Måssjöforsen, Gimån (Utdrag av Näslunds karta år 1925. Mo, fl). 

I februari 1881 avslog KK av formella skäl klagomål framförda av ägare till 
kvarn och såg, vilka sades ha blivit avstängda från driftvatten i och med att en 
damm hade uppförts i Övre Drogsjöforsen och genom att en ränna byggts däri
från ned till Drogsjön.193 

Om raserandet av "Viikistan" varit den största katastrofen i Ljungan under 
1879 års vårflod så var naturligtvis ramponerandet av Torpshammar sr ännan den 
mäktigaste i Gimån. Nere vid Torpshammar bortspolades hela den s k Kvarn
holmen, nedanför den gamla mangårdsbyggnaden vid höger strand. Gimeå tull
mjölkvarn och dess kvarnstuga förstördes mer eller mindre totalt — figur 152. 
Kvarnen återuppfördes invid den nya stranden,798 se figur 153, 8,5 m längre in än 
tidigare. Kvarnen utrustades för turbindrift. 3 m fallhöjd utnyttjades.799 

Ägarna till samma kvarn påtalade år 1904 att Torpshammarsbolaget under se
nare år hade utfört sprängningar och fördjupat älvbottnen uppströms sin damm. 
Dessutom hade man verkställt vissa utfyllningar vid höger strand 
193 Lådorna A nr 1—13, B nr 1—5, Gimån (Mo, fl). 
798 Extra förrättningar 1914. Medelp västra domsaga. A I b: 1. 
799 Torps tingslags dombok VT 1907. Medelp västra domsaga. A I a:52. 
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Fig. 152. Skiss 
över Torpsham
mar år 1879. Det 
streckade områ
det eroderade 
bort under året 
främst beroende 
på att man 
stängt av älvgre
nen öster om 
Kvarnholmen. 
Jfr med fig. 57 
(Mo, fl). 

"så att vattnet dragit sig mera intill venstra stranden och i deras damm, och dels 
under vintermånaderna, då vattentillgången är ringast anbringa en tillfällig skid-
damm från sin dammända snedt upp mot strömmen och till högra åstranden, 
sålunda under vintrarna intagande allt vatten i sin damm, så att driften vid vår 
kvarn dels minskats och dels under långa tider helt och hållet måst inställas till 
följd av total vattenbrist". 

Dammen hade tagits bort vintern 1898 efter det att handräckning begärts. Man 
yrkade återställande av älven i sitt ursprungliga skick inklusive borttagande av 
dammen och ersättning for skadan för åren 1895—1898.557 Talan ogillades av 
tingsrätten i ett utslag den 17 februari 1908. 

År 1907 hade ytterligare en turbin insatts i kvarnen vid höger strand — antalet 
turbiner var nu tre. Den sist insatta användes för drivande av motor och skrädma
skin samt för alstrande av elektrisk belysning.799 

Utöver de ovannämnda kvarnarna vid huvudvattendragen fanns under hela 
perioden, även om antalet minskade efter hand, ett flertal större och mindre kvarn
anläggningar vid bivattendragen. Många av kvarnarna byggdes om för eldrift. 

År 1931 fanns följande direktdrivna (turbindriva) anläggningar i bruk.791 

557 Torps tingslag. Extra förrättning 1904—1906. Medelp västra domsaga. A I b:6. 
791 Se bl a Kommerskollegium 1931, s 118 ff. 
799 Torps tingslags dombok VT 1907. Medelp västra domsaga. A I a:52. 
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Fig. 153. Torpshammar. Etter odate-
rad karta (Mo, fl). Sannolikt år 1913. 

Kvarnens namn Maskineri 

Hunge 1 Francisturbin om 120 hkr 
Herrevadsströmmen 1 Francisturbin om 35 hkr 
Kvarnforsen (Ljungån) 1 Francisturbin om 75 hkr 
Ostånströmmen (Fanbyån) 3 Francisturbiner om 28 hkr 

Som exemepl på kvarnnedläggningens omfattning kan nämnas, att de flesta an
läggningar var borta i Torps sn år 1929.1 ett MVd:s protokoll från detta år note
rades således, att det ej fanns några kvarnar söder om Ljungan. Norr därom låg 
emellertid två kvarnar i Getterån och en i en liten bäck vid Torpshammar.387 

Inom Jämtlands-delen av Ljungans nederbördsområde fanns år 1939 följande 
kvarnanläggningar (Strömgren 1939): 

387 Låda A3 5-10 (Mo, fl). 
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Gimå kvarn, innehavare Arvid Johansson, Stavre. 
Kälarne elektriska Såg och Kvarnaktiebolag hade en kvarn med två par stenar. 
Nyhenis Kraft & Industri Aktiebolags kvarn med två par stenar. 
Herrevadsströmmens kvarn. 
Rätans kvarn. 
Älderå kvarn. 
I Rombäcksfallen vid Getteråns utflöde i Ljungan, Torps sn, fanns ännu vid 

1900-talets mitt kvar en ansamling av småindustrier, varav en kvarn. Denna fall
höjd och Stångåns nedre delar i Njurunda sn, utgör de sista resterna av sådana 
serier av vattenbyggnader som varit vanliga i vattendragen inom Ljungans ned
erbördsområdes mera tätbefolkade områden sedan äldre tider. Anläggningarna 
består i dag av elektriska småkraftverk eller av eldrivna småindustrier, medan de 
fordomdags utgjordes av direktdrivna anläggningar och fasta fisken. 

Vid vattendomstolens besiktning av Stångån i oktober 1945 antecknades följande industrianlägg
ningar:800 

Ortsjö kvarn — soip, hpllß i drift i .stort sett .året runt. Kraftverk "fanns. 
Vid nedströmsänden av avloppskanalen från Bredbyns och Södergårds byars sågverk var ån 

överbyggd av en tämligen förfallen damm. Från denna gick en träränna till en smedja vid vänster 
strand. I denna drevs fläkten med hjälp av ett vattenhjul. 

Västanå kvarn låg 50 m uppströms samma bys kraftverk. Den drevs med en Francisturbin och 
kördes året om. Här hade tidigare legat en år 1834 tillstådd anläggning. 

Lindbergs kvarn och kraftverk låg vid Skedlobron nedströms Skrängstasjön. Kvarnen drevs året 
om.Stångå snickerifabriks damm var belägen 50 m nedströms Lindbergs anläggning. Dammen 
sträckte sig över hela ån. Den var uppförd av sten och tämligen förfallen. Vattnet fördes via en 
träränna till två Francisturbiner. Anläggningen kallades även Kjellströms snickerifabrik, och den 
hade tidigare varit färgeri. 

Njurunda snickerifabriks damm låg ytterligare 50 m nedströms åt. Det rörde sig här om en 
damm, uppförd av sten och betong. Fallhöjden uppgick till 2,3 m och denna utnyttjades i två Fran
cisturbiner. 

Petrus Söderbergs kvarn och elverk hade sin damm ytterligare 50 m längre ned efter ån. Kvar
nen hade ombyggts år 1916. 

Längst ner i ån hade Nya Aktiebolaget Njurunda industrier en kvarn och ett elverk. 
Samtliga dammar i ån mellan Torringssjön och Ljungan sades ha tillkommit före år 1881 med 

undantag för dammarna vid Torsjö övre kraftverk och Lindbergs kvarn, vilka båda tillkommit på 
1920-talet. 

4.7.2 Vattenfororenande småindustrier 

De under denna rubrik redovisade småanläggningarna kan möjligen ha orsakat 
lokal och tllfällig skada på den biologiska vattenmiljön. Flera av de uppräknade 
förorenarna låg vid recipienter, som i sammanhanget var stora, och hade kapaci
tet nog för att eliminera små mängder organiska föroreningar. Tillförseln av oorga
niska föroreningar — främst från färgerier — måste ha varit ringa. 

800 Låda G 29- (Mo, fl). 
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4.7.2.1 MEJERIER 

Mejerihanteringen försvårades till en början av den ojämna mjölktillförseln. Fä
boddriften var fortfarande mycket utbredd — se figur 154 — vilket medförde att 
mjölkleveranserna till mejerierna i stort sett uteblev under en betydande del äv 
året. 

Ännu år 1879 talas om att Sundsvalls stad försågs med mjölk bl a från bönder 
som bodde i närheten av Vattjoms järnvägsstation. Staden fick emellertid ett eget 
mejeri år 1883 (Nilsson 1943, s 495). Dessförinnan hade handelsfirman Sjölén & 
Co startat en mindre mejerirörelse i Stöde sn.801 

Hösten 1884 bildades Johannisbergs Mejeriaktiebolag och dess verksamhet in
leddes följande höst. Ägarna till Johannisbergs egendom var från början de stör
sta intressenterna i det nya mejeriet. Samma år anlades ett mejeri vid Erikslunds 
järnvägsstation, vilket dock snart stängdes och såldes av brist på mjölk. Någon 
gång under 1890-talet anlades ett enkelt utrustat mejeri vid Matfors.801 

Fränsta mejeri vid järnvägsstationen togs i drift vid årsskiftet 1905/06. Hösten 
1906 togs en liknande anläggning i bruk vid Parteboda anhalt. Vid den sistnämn
da drevs en Statens mejeriskola.1048 År 1907 bildades Njurunda leverantörsföre
ning för mjölk. En mjölkuppsamlingsstation inrättades samma år i Attmar.1049 År 
1908 tillkom Viskans Andelsmejeriförening med mejeriet beläget mellan Ljungan 
och landsvägen.803 

År 1929 hade man lagt ned mejeriet i Viskan. Kreatursstammen i Torps sn var 
fortfarande stor. År 1927 fanns enligt kreatursräkningen 2.292 kor inom socknen. 
Sommaren 1932 togs ungefar 350 st av det totala koantalet till fäbod, d v s ca 
11 % av bestättningen. Driften i Parteboda och Johannisbergs mejerier lades ned 
år 1936. Fränsta mejeri var då fortfarande i drift.803 

Jemtlands Mejeri Aktiebolag hade bildats år 1872. Efter en intensiv propagan
da fick man främst under 1880-talet igång ett flertal mejerier.1050 

Socken Mejeriets benämning Noteringar 

Brunflo Brunflo mejeri 1888-1937 
Bräcke Sösjö ismejeri Flyttades till Bräcke. 

Bräcke Lades ned 1957 
Hällesjö Ljungå mejeri 1907-
Lockne Två mejerier i Döviken Sporadisk drift 1885—1904 

Lockne mejeri 1884-1939 
Revsund Pilgrimstads mejeri 1906-1937 
Sundsjö Stamnäs mejeri 1885-1900 

Samsta 1892-1936 
Åsarna Mejeriförening bildades 1927 

År 1938 fanns endast Lockne mejeri inom Gimå-delen av Ljungans neder
bördsområde.1050 

801 Flodén 1966, s 35 ff. 
803 Ljungbo 1935, s 56 f; Flodén 1966, s 42 ff. 

1048 Sundsv Tidn 1907-10-12. 
1049 Sundsv Tidn 1907-03-14 och 1907-09-21. 
1050 Svedjeland 1964, s 7 ff och Sylvan 1917, s 228 ff. 
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4.7.2.2 TEXTILINDUSTRIER 

En anläggning, kallad Norrlands Sängklädersfabrik, togs i drift år 1889. Den låg 
vid älvens högra sida i Matforsen, i omedelbar närhet av Åkersta kvarn. År 1892 
övergick företaget till Norrlands Yllefabrik. Den nya fabriken drevs av två turbi
ner, vilka utnyttjade nästan 7 m fallhöjd och med vilka man tog ut 100 hkr. Till
verkningsenheten bestod av spinneri, väveri och färgeri. Firman övergick omkring 
år 1893 till "Bröderna Södergrens Yllefabrik" och år 1898 till "Matfors Yllefab
riks Aktiebolag" (Persson 1971, s 27 ff). 

Sondén (1910) nämner "en mindre yllefabrik vid Matfors" i sin utredning 
rörande vattenförorenande industrier. 

Ännu år 1918 var Matfors yllefabrik utrustad med en vattendriven turbin om 
70 hkr. Kraften överfördes till fabriken med hjälp av stållinor. Från år 1918 fick 
man dock sitt kraftbehov tillgodosett via Matfors trämassefabrik.804 År 1921 talas 
om en kista, som hade uppförts i älven vid "Matfors Ullspinneri", men även om 
ett avlopp från spinneriet.466 

Vid ett vattendomstolens sammanträde i september 1929 rörande rensningsarbeten i Matforsen an
mäldes, att Matfors Yllefabriks Aktiebolag hade låtit undersöka hur sprängningarna skulle påverka 
fabrikens pumpverk. Något yttrande i frågan avgavs dock ej.805 Yllefabrikens ägare sades i janua
ri 1935 ha klagat över, att de då pågående arbetena i Matforsen förorsakade olägenheter för fabri
kens vattentillförsel. Man påstod att vattenytan hade sänkts i "Kvarnhöljaa", vilket problem dock 
vintertid kunde klaras med hjälp av provisorisk dämning. LÄF åtog sig att bidra med 670 kr för 
flyttning av fabrikens pumpstation. Hela flyttningskostnaden hade visserligen beräknats till 3.500 
kr, men förhandlingar drevs redan tidigare mellan Skönviks bolag och yllefabrikens ägare om 
stationens flyttning av andra skäl. 

4.7.2.3 BRYGGERIER 

I början av 1900-talet hade ett flertal personer tillstånd att tillverka svagdricka.1051 

Tillstånd härför erhölls för ett år i sänder. 

Aktiebolaget Johannisbergs ölbryggeri, som nyligen hade konstituerats, sålde år 1908 en lägenhet 
inklusive stamfastighetens rätt till grund och vatten i älven till Fosfatbolaget. Köparen skulle erläg
ga en köpeskilling samt dessutom i framtiden gratis leverera 8 hkr vid bryggeriet. Om köparens ar
betare ej skulle sköta sig, och detta medförde att bryggeriet förbjöds att sälja öl på platsen under 
byggnadstiden vid Ljungafors skulle särskild kompensation utgå härför.807 År 1909 såldes ytterli
gare en lägenhet. Därvid föreskrevs, att "derest genom köparens blifvande vattenverk vattentill
gången i Hångsta kanal, hvarifrån säljaren genom rörledning nu tar vatten till bryggeriet, skulle 

466 Dr Nils Hagman den 20 april 1923. Beskrivning av Ljungan från källorna till havet (Mo, fl). 
804 Hellzén och Johansson 1957, s 19. 
805 Ans av LÄF om tillstånd att få bortriva gamla flottledsbyggnader mellan landsvägsbron i 

Matfors och en punkt ca 300 m nedanför bron, dels att få uppföra nya i dessas ställe dels ock verks
tälla sprängningar och rensningar. Mål A 7/1928 (Mo, fl). 

806 Diarier förda vid kronolänsmanskontoret i Borgsjö distrikt. Åren 1903—1908. C 1:6 (HLA) -
samt Sundsv Tidn 05-09-15 och 07-01-16. 

807 Kungsådredammen vid Johannisberg (KN, Lj). 
1051 Tillstånd gavs bl a till personer i Alby och Ånge i Borgsjö sn, samt till personer i Viskan, 

Torps sn, och i Kvitsle, Njurunda.806 
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upphöra, eger säljaren genom högst två tums rörledning taga vatten från köparens blifvande kanal 
och skall köparen bekosta rörledningens anläggning".792 

I ett utlåtande år 1912 fastställdes att det kunde bli nödvändigt att dra av
loppsledningen från Johannisbergs bryggeri längre ut i älvens djupaste parti. Den 
vattenmängd, som rann fram i kungsådran, ansågs vara tillräckligt stor "för bort
förande af det från bryggeriet kommande afloppsvattnet, utan att dåligt lukt eller 
andra sanitära olägenheter kunna befaras uppstå".792 

4.8 Sjösänknings- och torrläggningsföretag 

Sjösänkningsaktiviteten fortsatte, om än i minskad takt, till något årtionde in på 
1900-talet. Å andra sidan sett ökade intresset för myrdikning under 1800-talets 
senare del. Skogsdikningen är i allt väsentligt en 1900-talsföreteelse. 

Alla dessa ingrepp hade det gemensamt, att de ökade ytavrinningshastigheten. 
Denna hade redan tidigare accelererats av flottledsrensningarna. Den motverka
des emellertid i någon mån av vattenregleringen till förmån för kraftverk och an
dra anläggningar, vilka behövde vatten även under andra årstider än under hög
vattenperioderna. 

Av ett KB-utslag år 1872 framgår, att Sörforsån hade rensats upp av "ett ens
kilt bolag" på sträckan mellan Lindsjön och Vikarn. Avsikten med åtgärden hade 
varit att vinna mark genom avsänkning av Lindsjön. Statsbidrag hade utgått för 
arbetet. Under året talades om att både Mellansjön och Kvarnsjön i samma vat
tensystem "till en del" hade utdikats. Ur Kvarnsjön gick en grävd kanal, upptagen 
av Hassela byamän för sjöns sänkning (Mo). 

I samband med att Fåssjöåns flottled insynades år 1875 anmäldes, att tre strandägare hade begärt 
att få gräva ut Fåssjön och att erhålla uteslutande rättighet till den slåtter som väntades. Sjön skulle 
avtappas genom ett 185 m långt och i dagen 5 m brett dike. År 1877 noterades att kanalgrävningen 
hade påbörjats och att kanalen avstängts med hjälp av en dammbyggnad (Mo). 

Åren 1871—1875 verkställdes undersökningar vilka syftade till att torrlägga drygt 300 tunnland 
mark genom sjösänkning inom Haverö sn. Statsbidrag utgick under samma period med 3.900 kr 
för sänkning av Norén, Bölesjön m fl sjöar inom Attmars sn. För en kostnad av 12.000 kr skulle 
100 tunnland befrias från vatten (Treffenberg 1877). 

Enligt Åslund (1878) borde Grässjön i Stöde sn med fordel kunna utdikas. "Af dess botten med 
en förträfflig gyttja" skulle kunna erhållas en betydlig areal gräsbärande äng. Samma författare 
berättade, att Johan Huss på Johannisberg i Torps sn hade varit ett gott föredöme i orten genom att 
Huss på sin utmark "verkställt nyodlingar" samtidigt som han på utgodset Hussboda, beläget två 
mil söder om Ljungan, hade avtappet Nohlåssjön, Sunnåssjön m fl sjöar, "för att göra såväl sjö-
bottnarne fruktbärande som omkringliggande mossar odlingsbara". 

Kartan, figur 155, får tjänstgöra som exempel på den typ av planer, vilka upp
rättades för sjösänkningsföretag under 1800-talets senare del. Som synes var av
sikten att helt torrlägga "Anundgård, Lillsjön" genom projektet, medan "Östby 
Lillsjön" skulle få sin sommarvattenyta sänkt med omkring 3 m. 

792 Avskrift av prot hållet vid särskilt sammanträde med Torps tingslags häradsrätt i Hussborg 
den 11 april 1912 (KN, Lj). 

555 



PROFIL FÖR SJÖUTLOPPET 

' Grus o sten kGrus o sten 

"\07 

Fig. 155. Förslag till sänkning av Östby och Anundgård Lillsjöarna (Efter A Schönmeyer 
1880. Mo, fl). 

Perioden 1876—1880 utgick statsbidrag bl a för sänkning av Grantjärn i Stöde sn och Abborrtjärn 
vid Råsjö by i Borgsjö sn (Ryding 1882, s 9). 

I ett kostnadsförslag rörande flottleden i Getterån av år 1884 talas om att en kanal hade upp
tagits av Àlsta och Visslands hemmansägare i Torps sn för sänkning av Gissjön. Kanalen låg "ned
ströms bron", och den hade förbättrats såväl av Dickson & Comp som av Ortvikens bolag (Mo). 

Från år 1885 finns en uppgift om att en kanal var belägen vid sjön Åmingens utlopp, grävd för 
sjöns avsänkning. Denna kanal hade troligen tillkommit i samband med Sörfors bruks vattenregle
ringar. I juli 1886 behandlades en ansökan ingiven av ett antal bönder och gällande sänkning av 
Bölesjön, Norén och några näraliggande tjärnar inom Sörforsåns vattensystem inför Tuna tings
lags häradsrätt. Högsta vattenståndet skulle sänkas ungefar 2 m "i följd hvaraf högsta v.y. efter 
sänkningen skulle komma i jemnhöjd med sågsumpens i Norå såg öfverkant". Bruksägaren fråga
de hur det då skulle se ut vid lägre vattenstånd. Man noterade, att skillnaden mellan högsta och 
lägsta vattenstånd nu uppgick till nära 2 m i sjön Norén. Häradsrätten fann att sjösänkningsföreta
get ej kunde få komma till utförande mot ägarens till Sörfors bruk bestridande.808 

Vid syn längs Stångån i maj 1887 förklarade en hemmansägare från Bredbyn, att han ville ha bi
behållen rätt att sänka Ortsjön oberoende av flottningen. Vid sjöutloppet fanns tre stycken fyrkant
kistor men ingen damm (Mo). 

När övre Ljungån besiktigades i augusti 1888 konstaterades, att man genom att spränga ut Väs-
tanede kvarnfall höll på att sänka såväl Skällsjön som Västanedesjön (Mo). 

Vid en flottledssyn längs Dysjövattenån år 1900 anmäldes, att två personer enligt ett KB-utslag 
hade rätt att sänka av Flistersjön för att tillgodgöra sig slåttern längs stränderna.809 

Vid en syn längs Stångån i augusti 1904 hävdade "kommitterade för Öjens sänkning", att det för 
deras ändamål krävdes, att man rensade nedströms sjöutloppet och där uppförde en damm. Dessu
tom måste man riva bort Maj kvarndamm (Mo). 

Gissjöns i Torps sn sänkning var åter aktuell år 1905.810 Syssloman utsågs för företaget åren 

808 Torps tingslag. Extra förrättningar 1884—1892. Medelp västra domsaga. A I b:l. 
809 Regiförslag för Dysjöån den 2 jan 1900 (Mo, fl). 
810 Allm kungörelser. Ser B 36/1908. 79/1908, 148/1908 och 54/1909. 
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1908—1909. Àr 1934 påstods, att sjön för 15 à 20 år sedan, dvs någon gång mellan 1914 och 
1919, skulle ha sänkts för torrläggningsändamål.811 

I en förteckning över Ljungans flottleder nämns år 1912, att flottning bedrevs från Busjön i 
överturingen till Ljungan via en kanal, som grävts av byamännen for torrläggningsändamål.624 

Konungen gav den 10 mars 1916 tillstånd att Hemsjön, Tättersjön och Alan i Gimåns vatten
system skulle få avsänkas för vinnande av mark.812 

Vid ett sammanträde rörande Sörforsåns flottled i augusti 1918 påtalades, att sjöarna på sträck
an Hasselsjön—Gryttjen var sänkta, och att man motsatte sig dämning. Byamännen påstods ha 
lagt ned stora kostnader bl a på sänkning av Kvarnsjön, som Svartviks bolag nu ville dämma för 
flottningsändamål. I sänkningskanalen fanns stenmurar lagda på ömse sidor på en sträcka av 77 m 
(Mo). 

Vid en syn i juli 1919 inom Sörforsåns vattensystem yrkades, att de flottande skulle hålla den 
uppgrävda kanalen nedströms den avsänkta Lindsjön rensad från vad som genom flottningen kun
de komma in i ån (Mo). 

Inom Jämtlands län sägs myrdikningen ha varit speciellt omfattande under 
1860-talet efter 1863 och från 1870-talets senare del och framgent (Kardell 1917, 
s 89 ff). 

I Håsjö sn skall man vid 1900-talets början ha upprättat flera förslag till ut-
dikning av "fröstbärande myrmarker". Vid samma tid utdikade och uppodlade 
man Ansjömyran och Hemflon. S k krondiktning påbörjades år 1908 och pågick 
till framåt 1920.1 Fugelsta by påbörjade bönderna t ex år 1919 ett mycket stort 
dikningsprojekt.1052 

Starrslåtter bedrevs i Håsjö sn ända in på 1930-talet. Orsaken till den successi
va nedläggningen var, att den odlade arealen hade ökat kraftigt. Inte minst hade 
laga skiftet utgjort en stimulans för denna utveckling.1052 

Täckdikningen av åkermark var en modernitet som kom sakta. Medan man i 
vissa byar i Håsjö sn började täckdika redan under 1800-talets förra del, så dröjde 
det i andra byar till in på 1900-talet innan denna dräneringsteknik började tilläm
pas.1052 

KB i Västernorrlands län skrev beträffande perioden 1871—1875 att åtskilliga 
planer hade upprättats för torrläggning av myrar och för avtappning av sjöar "för 
erhållande av ökad fodertillgång i jordbruket". Följande "agronomiska förrätt
ningar" utfördes då inom aktuella socknar (Treffenberg 1877): 

Socken Avdiknings- Utdikning Jord vunnen Genom myrut-
planer, 
öppna diken 

av myrar genom sjö- dikning, frost
sänkning fri mark 

k v a d r a t r e f v a r  

Stöde 
Torp 
Haverö 

1.721 
302 1.800 

1.682 

220 

624 Samlingskartonger nr 4—6. N:ris 35—119 (Mo, fl). 
811 Ägren 1934. Fiskeavgiftsmålet (Mo, fl). 
812 Låda Gimån, regleringar A 2 (Mo, fl). 

1052 UAoJrt crtr»1rf»nc Viictr*rio c Ofi ff Håsjö sockens historia, s 28 ff. 
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"Understödstagare" hade, for att komma i åtnjutande av statsbidrag, att för
binda sig att utföra det planlagda arbetet inom (vanligen) tre år (Treffenberg 
1877). 

Följande statsbidrag utdelades under femårsperioden 1871—1875: 

Företag Vattenbefriad Beräknad Beviljat 
mark, kostnad, statsanslag, 
kvadratrefvar kronor kronor 

Utdikning av frostmyrar samt 
sänkning av Skrängstasjön m m 
inom Njurunda sn 1.057 9.130 3.000 
Utdikning av Römyran vid 
Sillre by i Borgsjö sn 548 2.403 700 

Åren 1876—1880 utgick statsbidrag för torrläggning av Vesterängs-och Storbacksmyrarna i 
Stöde sn samt myrar kring Abborrtjärn vid Råsjö by i Borgsjö sn (Ryding 1882, s 9). 

Myndigheterna i Västernorrlands län sade sig efter hand ha insett "nödvändig
heten av ett alltjämt fortsatt utrotningskrig mot de frostnästen, som de talrika och 
vida myrarna och mossarna bilda". Kostnadsfria undersökningar gjordes åren 
1871—1896 syftande till torrläggning av nära 11.000 har myrar och mossar inom 
länet.813 

Åslund skrev (1878) om Stöde sn, att själva Ljungan var omgiven av "frisk och 
för åkerbruket tjenlig temperatur". Däremot var densamma mycket otjänlig i 
socknens avlägsna skogsbyar. "Orsaken dertill är den för de norrländska skogs
bygderna gemensamma rikedomen på frostbärande kärr och myrar, hvilka med 
sina kall dimmor så mången gång tillintetgöra befolkningens förhoppningar om en 
god årsväxt. Så inträffar i denna socken rätt ofta detta sorgliga förhållande i byar-
ne Ulfsjön, Tjernsjön, Gransjön och Hellsjön —". 

Riksdagen sades år 1881 ha beviljat statsanslag med 4.300 kr för utdikning av Annmyran samt 
Öster- och Vestergårdsmyrarna i Torps sn. Arbetet hade kostnadsberäknats till 13.100 kr och ca 
60 tunnland mark skulle därigenom befrias från vatten (Ryding 1882). 

Intill år 1884, då den s k odlingsfonden bildades, lämnades bidrag utan åter
betalningsskyldighet, särskilt i de norrländska länen. Man hade fått hälften, sena
re dock endast 1/3 av beräknad kostnad för torrläggningsarbetena, men denna 
hade "dock ofta varit så rikligt tilltagen, att byamännen kunde utan skuldsättning 
mot eget arbete utföra torrläggningsplanerna". Under senare år hade sådana an
slag utan återbetalningsskyldighet utgått med allt mindre belopp samt endast för 
torrläggning av sådana vattendränkt mark, som ej var duglig till odling. Var 
myrarna odlingsbara kunde lån nu erhållas ur odlingsfonden. De första fem åren 
var därvid amorteringsfria och räntan 4,5 % (Ryding 1892, s 12 fï). Detta av
skräckte emellertid, och inga ansökningar om lån ingavs inom Västernorrlands 
län.813 

813 Kommitterade för länets deltagande i Stockholmsutställningen 1897, s 24 f. 
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Riksdagen anvisade under perioden 1881—1885 bl a anslag med 1.300 kr för avdikning av Lång
myran inom Allsta och Klingsta byar, Tuna sn. Arbetet beräknades kosta 4.000 kr och väntades ge 
70 tunnland torrlagd mark (Ryding 1892, s 12 ff). 

Med bidrag av statsmedel understöddes under perioden 1891—1895 torrläggningen av Storåmy-
ran i Tuna by, Tuna sn, med 530 kr. Arbetet beräknades kosta 1.600 kr och ge 6 har vattenbefriad 
mark (Ryding 1897, s 15). 

Statsbidrag utbetalade utan återbetalningsskyldighet för följande myrdikningar och vattenav-
tappningar åren 1896—1905:814 

Projekt Vatten- Beräknad Beviljat 
befriad kostnad, anslag, 
areal, har kronor kronor 

Utdikning av frostförande marker 
inom Kolsta by i Selångers sn och 
Klingsta i Tuna sn 18,19 2.625 1.100 
Utdikning av frostförande marker 
tillhörande Ensillre by i 
Borgsjö sn 36,45 2.600 1.300 
Avdikning av frostförande myr
marker tillhörande Boltjärns 
by i Torps sn 24,48 2.430 900 
Dito, Hallsta by i Borgsjö sn 30,49 3.420 1.700 
Dito, Rogsta, Komsta och Inge
marsboda byar i Torps sn 24,59 3.680 1.400 

Åren 1903—1912 var torrläggning av myrar aktuellt i följande byar inom Borgsjö sn: Ensillre 
(1903), Hallsta (1903, 1905), Boltjärn (1905), Ånge (1909), Sillre (1910, 1912). Inom Haverö sn 
nämns liknande företag i Säter (1907), Viken (1907), Kölsillre (1909). Dessa uppgifter är endast ex
empel och ej någon inventering av utförda företag.185 

Utöver myrodling och sjösänkningsföretag sökte man vinna mark även på an
dra sätt. Vissa av öns, Ede och Parteboda byamän i Borgsjö sn begärde således i 
augusti 1900 hos KB, att flottleden i Ljungan skulle förläggas till den djupaste 
(vänstra) älvgrenen vid öhns utgods. Flottningen gick nu mellan holmarna där 
byamännen ägde uteslutande dispositionsrätt till vatten och grund, och där de 
önskade avleda vattnet för torrläggning av marken.381 

Finsta byamän rapporterades år 1906 ha begärt hos Råggåns Flottningsförenings styrelse, att en 
dammbyggnad skulle uppföras vid den s k Stabergsmyran till skydd för ett av byamännen där 
grävt dike.816 

Sysslomän utsågs åren 1908 för sänkning och uppgrävning av Maj ån i Njurunda sn; för torr
läggning av vattensjuka ägor inom Böle, östanå, Fanby, öckne och Gräfte byar i Stöde sn samt 
för torrläggning av vattenskadad mark inom Hassels och Mellangårds byar i Attmars sn.810 

Även om det inte direkt handlar om torrläggningsföretag, är flottningschefens år 1907 upprätta-

381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott
led (Mo, fl). 

806 Diarier förda vid kronolänsmanskontoret i Borgsjö distrikt. Åren 1903—1908. C 1:6 (HLA) 
samt Sundsv Tidn 05-09-15 och 07-01-16. 

810 AUm kungörelser. Ser B 36/1908, 79/1908, 148/1908 och 54/1909. 
814Arnell och Hammar 1903, s 17; Rudbeck 1908, s 15. 
815 Källa 806 samt motsvarande för åren 1909—1912 (HLA). 
816 Prot bok för Råggå Flottningsförening (Mo, fl). 
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de redogörelse för Ljungans flottleder uppströms övre sjön intressant så till vida, att han lämnat en 
del uppgifter om slåttermarker. Redogörelsen visar att man ännu vid denna tid tillmätte dessa mar
ker viss betydelse (Mo): 

Vattendrag Slåttermarkens omfattning och kvalitet 

Storån 
Henån 
Rövran 
Ringbrunnsbäcken 
Grundsjöbäcken 
Aloppan 

Arån 

Galån 
Brynnån 
Bergtjärnsbäcken 
Döveisån 
Fiskån 
Fudan 

Älderån 
Kvarnån 

Tämligen goda ängsslåttrar. 
Mycket ängsslåtter fanns efter ån, dock av mindre värde 
Obetydlig starrslåtter fanns på Tossåsens område. 
Inga betydande slåttermarker. 
Ingen ängsslåtter. 
Ganska mycket slåtter tillhörande Källberget och Gavelåsen samt efter 
åns nedre delar tillhörande Flåsjö och Börtnans byar. 
Efter ån fanns bördiga ängslotter tillhörande Börtnans by samt Galbergets 
och Lövdalens nybyggen. 
Bördiga ängslotter fanns tillhörande Börtnans by. 
Inga ängslotter. 
Slåtter förekom ej. 
Ängsslåttern obetydlig. 
Obetydlig starrslåtter fanns längs ån. 
De huvudsaklige slåtterängarna låg vid Västängarna, där man även hade 
en besparingsdamm. Dessa slåttermarker uppgavs vara mycket bördiga 
och tillhörde Hallens by. 
Obetydlig ängsslåtter. 
Det förekom ganska god starrslåtter här och var efter ån och vid utloppet 
även några hårdvallsängar. Den förstnämnda ägdes av Kvarnsjö och 
Rätansbyn medan hårdsvallsängarna tillhörde Lillsved och Rätansbyn. 

Röjån Efter vattendraget förekom mycket bördiga ängsslåttermarker. De hade 
delvis uppodlats. Slåttern ägdes av Rätansbyns, Böle och Klövsjö byar. 

Rätanstjärnsbäcken Något ängsslåtter fanns vid utloppet. 
Loån Mycket starrslåtter förekom här och var längs ån. 
Busjön Ängsslåtter fanns runt sjön. 

Skogsdikningen var ännu vid 1800-talets slut ett relativt okänt begrepp. Enligt 
Malmström (1964) vet man ej exakt, när de första skogsdikningarna gjordes i 
Norrland. Han förmodade dock, att dessa verkställdes i slutet av 1870-talet, "det 
vill säga 10—20 år innan metoden fick mera allmän spridning". Under 1890-talet 
varnade några vetenskapsmän allvarligt för att goda skogsmarker i Norrland 
hotades av försumpning genom degeneration. Man började därför att dika, inte 
endast för att utvinna skogsmark av myrar, utan även som en nödvändig metod 
för att hindra befarad försumpning. Skogsdikningens omfattning under 1800-
talets senaste del är emellertid ej känd (Malmström 1964, s 694). 

Skogsforskningsinstitutet hade år 1903 startat undersökningar rörande för
sumpning av skogsmark och möjligheterna att få skog att växa på utdikade myr
marker. Detta problem utgjorde härefter ett av de främsta på institutets program 
under många år.8171 Norrlandskommitténs betänkande (Del 4, 1904, s 177) sägs 
att "Numera hafva några af de större bolagen låtit företaga hyggesrensningar och 
bränningar i ganska stor skala samt dikning af försumpade marker försöksvis". 

817 Malmström 1964, s 694 ff. 
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Efter det att 1906 års lag hade ställt hinder i vägen för skogsbolagen att för
värva skogsmark genom köp, övergick många bolag till att dika ut sina myrar och 
andra försumpade områden för att erhålla nya arealer produktiv skogsmark. Till 
en början antog man, att det räckte med att man genom dikning undanskaffade 
överskottsvattnet ur myrmarken för att skogen skulle börja växa på vilken myr
typ som helst. Även om stora arealer kom att överföras till god skogsmark efter 
dränering, var det ändå så, att avsevärda ytor trots dikning förblev trädlösa. I de 
fall man misslyckades, trodde man för det mesta, att dikena ej hade grävts nog 
djupa och stora, även om andra teorier också lanserades.817 

I början av 1900-talet hävdade ett antal skogsmän, att man ej borde utföra 
skogsdikning av sådana marker, som ej lämpade sig för skogsodling. Detta ledde 
till att man senare klassade objekten som 1) dikningsbara, 2) möjligen dikningsba-
ra eller 3) ej dikningsbara.817 

Skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands län bedrev efter sin tillkomst år 1905 pro
paganda för och bidragsgivning till skogsdikningsföretag. Man arbetade med 
"bäckrensningar och dikning av vattensjuk mark". Enskilda skogsägare erhöll i 
allmänhet 50% av kostnaderna för projekten i bidrag och "trävarubolagen" 
10 %. Åren 1905—1916 upprättades 2.170 skogsdikningsplaner, gällande 300 mil 
diken på enskilda skogsägares marker inom nyssnämnda skogsvårdsstyrelses 
verksamhetsområde.818 Skogsvårdsstyrelsen i Västernorrlands län kungjorde att 
man utförde kostnadsförslag för torrläggning eller avdikning av försumpade mar
ker eller myrar. År 1906 utförde denna organisation 133 st sådana planer. År 
1906 sägs 744 km diken ha tagits upp på bolagens skogar inom länet samtidigt 
som ?23 km bäckar rensades upp för bättre avrinning.1053 

I Jämtlands läns skogsvårdsstyrelses broschyr, Skog 80 (s 54), talas om att i lä
net intill år 1944 hade upptagits sammanlagt 750 mil diken. Detta torde innebära 
att vattenbortledningen härigenom hade påverkats inom ca 3 % av den totala 
skogsmarksarealen. 

4.9 Laxfisket 

4.9.1 Fiskerilagstiflningen 

År 1872 utfärdades en speciell fiskeristadga för lax- och sikfisket i Ljungan. Den
na stadga upphävdes emellertid av KB redan år 1875 (Lundberg 1883). 

Den 30 december 1880 kom en förordning om jordägares rätt över vattnet å 
hans grund.750 1880 års vattenrättsförordning hade betydelse för laxfisket så till 
vida, att industrin nu förbjöds att släppa ut sådant avfall i vattendragen, som kun
de medföra uppgrumling eller annan olägenhet (Åberg 1962, s 89). Tidigare obli

750 Utdrag av prot, hållet å urtima ting med Torps tingslag i Alby den 18 juli 1898 (LjR). 
817 Malmström 1964, s 694 ff. 
818 Jfr Humble 1917, s 273 f. 

1053 Sundsv Tidn 1907-01-28 och 1907-04-20. 
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gatoriskt föreskriven öppen bottenlucka i dammar kunde i fortsättningen utbytas 
mot fisktrappa (Vikland 1964, s 13 ff). 

KB i båda länen fastställde den 21 oktober 1881 en gemensam stadga för id
kande av laxfiske i Ljungan från älvens inflöde i Handsjön till havet.819 

Den 2 oktober 1885 kom en kungörelse, enligt vilken det blev tillåtet att flotta 
granvirke obarkat. Tidigare hade endast barkat virke fått tillföras flottleden.598 

Enligt lag om rätt till fiske av den 27 juni 1896819 ägde en var rätt att uppföra 
fiskebyggnad i samfällt vatten, om han ägde del i samfalligheten. Fanns ej bygg
nadsplats för varje delägare, så skulle den som ville bygga bjuda de andra att vara 
med. 

I § 5 sägs att "uti insjöar och rinnande vatten nyttje strandägare, utan intrång 
av annan, fiskevatten, som är beläget inom hans fastighets rå och rör eller dess 
ägor hörer". I § 12 stod dessutom: "Är genom urminnes hävd eller genom särskilt 
stadgande, avtal, dom eller skattläggning eller på annat lagligt sätt annorledes än 
ovan sägs bestämt om någons rätt till fiske, vare det gällande". 

§ 14: "Fast eller rörligt fiskredskap, som kan hindra fisken att framgå, må ej ut
sättas i kungsådran. I älv, ström, å eller sund, där kungsådra ej finnes, men fisken 
har sitt drev, skall en sjättedel av bredden i djupaste vattnet lämnas fri från 
redskap, varom nyss är sagt — 

I huvudsak för att skydda laxen under leken förbjöd man i 1900 års fiskestadga 
fiske med ljuster eller huggkrok efter fiskarter tillhörande laxsläktet.819 

Genom ett gemensamt utslag den 6 april 1912 fastställde KB i båda länen nya 
"Bestämmelser för bedrivande av laxfiske i Ljunga älv från och med den vid dess 
inlopp i Handsjön befintliga fors till dess utlopp samt inom visst område å havs
kusten utanför älvens utlopp". I utslaget reglerades i vilken omfattning nät- och 
notfiske fick bedrivas i kungsådra. Dessutom föreskrevs att allt fiske efter lax och 
öring skulle vara förbjudet nedströms Edeforsen mellan 1 september och 1 maj 
samt i övriga delar av älven mellan 15 september och 1 maj. Under den för fiske 
tillåtna tiden skulle allt laxfiske inställas från lördagskväll kl. 21.00 till motsvaran
de tid på söndagskväll. Fasta fisken skulle även hållas öppna under detta fridygn. 
Mete av unglax var förbjudet, men även fångst av lax med snara, drag, svirvel och 
ljuster. Lax kortare än 50 cm skulle återutsättas i vattendraget "såvitt möjligt i o-
skadat skick". Särskilda föreskrifter meddelades rörande avståndet mellan spjälor 
samt maskvidder i redskapen. I laxkar, vrakhus, tinor och andra laxfiskebyggna
der skulle t ex finnas ett avstånd om 74 mm mellan spjälorna.819 

De byggnader som hade uppförts i vattendragen före vattenlagens tillkomst år 
1918, men efter 1880, hade som regel haft 1880 års vattenrättsförordning som 
rättsgrund. Målbehandlingen hade under denna tid skötts av häradsrätterna. Fis
keavgifter hade ej dömts ut (Wikland 1964, s 42). Enligt 2 kap 8 § i vattenlagen 
gällde fr o m år 1919, att den som byggde över ett vattendrag, hade att se till att 

598 Kungörelse ang undantag från gällande förbud att i allmän flottled framflotta obarkat virke 
av den 31 december 1919. Sv Fiskeritidskrift nr 4/1922. 

819 Hushållningssällskapet 1914. 
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nödiga anordningar anbringades för fiskvandringen. Kunde nyttan av ifrågasatt 
anordning ej anses stå i skälig proportion till skadan, kunde befrielse meddelas. I § 
10, samma kapitel, föreskrevs särskilda avgifter till befrämjande av fisket inom 
landet öfr Wikland 1964). 

I förberedelserna för vattenlagen "anfördes i 1917 års sakkunnigbetänkande", att 

"enligt de sakkunnigas mening är det ifrågavarande förslaget om skyldighet för dammägare att till 
fiskets befrämjande erlägga en viss årlig avgift värt allt beaktande. Visserligen åligger det — den, 
som bygger i vatten, där fisken har sin gång, att vidtaga nödiga anordningar till motverkande av 
den skada, som genom byggnaden vållas fisket. På sätt kommittéerna framhållit, torde dock de 
menliga verkningarna för fisket ofta nog icke kunna härigenom helt och hållet undanröjas. Meren
dels kvarstår alltid någon skada för fisket. I den mån det kan fastslås, huru stor denna skada är och 
vilka personer den drabbar, skall ersättning därför givas, men i många fall torde det visa sig omöj
ligt att i detta avseende förebringa fullständig utredning. 

Den skada, som sålunda väl kan i viss mån konstateras men icke är möjlig att till sitt belopp närma
re fixera, drabbar fiskerinäringen i stort sett såsom ett icke oviktigt led i verksamheten för beford
rande av landets välstånd. Det kan således med ett visst fog sägas vara samhället, som lider ska
dan; och det kan vid sådant förhållande icke vara annat än rättvist, att åt samhället lämnas en 
prekuniär ersättning, som användes till vidtagande av sådana åtgärder för fiskets upphjälpande, vil
ka icke närmast hava till syfte att bereda gottgörelse åt de enskilda fiskerättsägare, som just genom 
den ifrågavarande vattenbyggnaden lida skada, utan fastmera att gagna landet i dess heleht" (Wik
land 1964). 

4.9.2 Laxfisket fr o m älvens mynningsvik till Matforsen 

När 1900-talet inleddes fanns endast ett fåtal av de fasta laxfiskebyggnaderna 
kvar i älven. De sista lades ned på 1920-talet. Efter långvariga tvister mellan de 
flottande och fiskerättsägarna träffades efterhand överenskommelse mellan par
terna. Detta resulterade bl a i att ersättningar utbetalades till alla laxfiskare i 
Njurunda sn. Dessa avstod därvid från att utöva något laxfiske under 1900-talets 
första årtionden. Det laxfiske som därefter förekom, bedrevs nästan uteslutande 
med not — se figur 156. Visst nätfiske förekom dock, liksom ett begränsat fiske 
med krok. 

Längre uppströms åt — sannlikt utan allvarligare konsekvenser för älvens lax
bestånd — eftersom laxen endast undantagsvis kunnat passera Matforsen under 
gångna tider — hindrades laxen åren 1900—1905 i stort sett från att komma förbi 
dammbyggnaderna vid Viiforsen. Detta berodde på att fungerande laxtrappa sak
nades dessa år. På samma sätt kom avsaknaden av laxtrappa i Matforsen åren 
1919—1925 att hindra lax från att nå uppströms liggande delar av älven. Den lax-
väg som därefter byggdes genom Matforsdammen fungerade dåligt och spora
diskt. Även överbyggnaderna vid Nedansjö och Ljungaverk torde ha hindrat, eller 
åtminstone försvårat laxvandringen uppströms åt. År 1936, då den nya dammen 
vid Ljungaverk togs i drift, flyttades älvens absoluta uppströmsgräns för laxvand
ring dit ned. Gimån stängdes av före år 1921. 

Nedan följer beskrivningar av fiskets utveckling och bedrivande områdesvis 
med början i älvens nedre delar. 
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? , 5 km 

Fig. 156. Karta över notvarpen i Ljungan nedom Matforsen (Efter stort antal källor). 

4.9.2.1 NOLBY 

År 1872 utbetalade LEFB följande belopp till de fiskande i Nolby:207 

Arrende för notvarp 800 rdr 
Halft arrende för notvarp, 1872 400 rdr 
Nordlinger för andel i Nolby notvarp 250 rdr 

I januari 1873 arrenderade LEFB byns stränder och vatten från rågången mot 
Kvitsle by till det s k Kvitsle bärgningsställe i tre år för 1.000 rdr/år.208 Enligt en 
annan källa "löstes" Nedre Sandslåholmen med dess fiske på 50 år. 

Synemännen vid 1873 års flottledssyn konstaterade att not- och nätfisket hade 
försvårats och tom omöjliggjorts på många platser längs älven. Stora mängder 
bark förekom i flottleden och på stränderna. Åtskilliga fiskebyggnader hade in
lösts av de flottande.381 

I februari 1876 upprättades ett nytt kontrakt mellan LEFB och Nolby byamän 
rörande de senares stränder — nu för en 10-årsperiod.208 För rätten till allt vatten 
från Kvitsle övre gräns "till Nils Pers Enkas område",504 skulle LEFB betala 
1.500 kr jämte 110 kr/år.208 1 det hyrda området ingick såväl stakagårdslägenhe-
ten och notvarpet som Notvallen.504 Arrendet erlades åtminstone åren 
1877—1886.681 

I juli 1880 anmäldes, att byamännen hade inkräktat på kungsådran i samband 

207 Protokoll LEFB 1868-1875 (Mo, fl). 
208 Låda G 1-7 (Mo, fl). 
381 KB :s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott

led (Mo, fl). 
504 Prot LEFB 1876-1877 (Mo, fl). 
681 Låda A4 10-23 (Mo, fl). 
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med utstakandet av sitt fiske vid Sandslån och därvid blivit till hinder för flottning-
en.379 

Underhandlingar inleddes under 1883 om arrende av östra sidan av Sandslån 
med vatten och uppgrundningar. I augusti konstaterades, att parterna ej kom öve
rens, varför LEFB bestämde sig för att begära expropriation.614 

I september hölls syn i flottleden mellan Kvitsle sortering och havet. Av fasta 
laxfisken förekom på sträckan numera endast patafisket vid Sandslån, vilket fort
farande betecknades som givande. En stakagård uppgavs ha satts ut i den högra 
älvgrenen "för ca 20 år sedan". Strandfiske med nät och not ansågs "numera" vara 
omöjligt att idka p g a flottledsanordningarna och virkesgången. Nolbybönderna 
yrkade ersättning med 5.000 kr/år för försvårat laxfiske orsakat av en pålning 
med dess risarm — enligt uppgift byggd till skydd för fisket. Anordningarna gav 
bakström vid patafisket. De flottande bjöd 700 kr, senare 750 kr/år i ersättning 
för skada och intrång i fisket i alla älvgrenarna vid Sandslån. Nolbybönderna för
klarade sig kunna acceptera 1.000 kr/år, om de fick behålla fisket i den högra älv
grenen.383 I detta läge strandade förhandlingarna åter i oktober 1883.614 

Rudolf Lundberg skrev samma år att stängnäten vid Sandslåns patafiske kraf
tigt förorenades av bark och rester av vattenväxter. 

Genom häradsrättens utslag i april och juli 1886 förpliktigades LEFB att vid 
vite och senast inom ett år ta bort alla dykdalber, bomledningar och andra bygg
nader som stod i kungsådran inom flottningsdistrikt 21, och som ej fanns redovi
sade i regleringsutslaget för flottleden. LEFB överklagade,789 och genom ett 
Kungl Maj:ts utslag i november 1888 befriades bolaget från skyldigheten att ta 
bort vissa av sorteringsbyggnaderna.450 

I en Kungl Maj:ts resolution i april 1890 ges en god beskrivning av förhållande
na i Ljungans mynning. Älven rann i flera grenar mot Svartviks och Essviks bräd
gårdar. Huvudfåran passerade mellan vänstra landet och Sandslån. Den bredare, 
högra grenen var så grund, att den ej kunde befaras med ångbåtar. Den ännu 
längre till högre liggande Lillån eller Telegrafirännan hade uppgrundats betydligt 
redan i början av 1860-talet och kunde nu vid lägsta vattenföring ej ens befaras 
med flottor. ("Uppgrundningen" hade i själva verket sin yttersta orsak i landhöj
ningen). Nolbys patafiske var det enda kvarvarande laxfisket, och det uppgavs 
vara givande. Bönderna klagade ännu över att en stenkista med risarm och pål-
ningar medförde uppgrundningar och skadade deras nedströms belägna laxfis
ke.164 Patagårdsfisket hade vid högre vattenstånd utsatts från älvens vänstra 
strand. Vid lägre vattenstånd byggdes fisket ut från holmens södra strand. I båda 
fallen sträcktes anordningarna ut till och över "midvattenslinjen".380 

164 Låda A4 6-9 (Mo, fl). 
379 Prot LEFB 1878-1880 (Mo, fl). 
380 Låda E4 27- (Mo, fl). 
383 Omärkt samlingsbox. Dingersjö laxfiske (Mo, fl). 
450 Styrelseberättelser LEFB 1882-1910 (Mo, fl). 
614 Prot LEFB 1881-1884 (Mo, fl). 
789 Prot LEFB 1885-1888 (Mo, fl). 
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LEFB medgavs i en Kungl Maj:ts resolution i maj 1892 att expropriera mark 
och vatten i älvmynningen. Detta gällde bl a vissa områden tillhöriga Nolby. Till
trädesdag skulle vara den 1 augusti samma år.529 Vid expropriationsförhandling-
arna i november yrkade byamännen mycket stora ersättningsbelopp främst för 
pataflsket men även för det gamla stakagårdsflsket till höger om Sandslåholmen 
samt för fisket mellan "Qvitsle öfre och nedre rågångar" inklusive "Wallens kro
nofisken".823 Det bör påpekas, att byamännen år 1892 tog så mycket som 6,8 ton 
lax vid Sandslån (ännu så sent som år 1896 var fångsten 8,9 ton). Se tabell 69. 

I februari 1894 bestämde LEFB att ta bort den sedan länge omtvistade pålra-
den vid Sandslån för att förbättra relationerna till byamännen,460 och i oktober 
undertecknades äntligen ett avtal mellan parterna gällande utnvttjandet av byns 
stränder och vatten för flottningsändamål under 15 år fr o m åi 1894. Det arren
derade området omfattade bl a högra sidan av Sandslån från dess södra spets till 
det område som dessförinnan hade arrenderats av Dickson & Comp, men även 
området mellan Kvitsle bys övre och nedre gränser.631 Enligt LÄF (1952) uppgick 
arrendesumman till 3.500 kr/år. Byamännen gottgjordes dessutom med 15.000 kr 
i ett för allt för skador under gången tid.460 

I februari 1897 skrev byamännen att en skyddsbyggnad till vänster om Sand
slåholmen, föreskriven av KB i maj 1886, ännu ej hade utförts. Man hävdade, att 
farleden uppgrundades allt mer, och att laxfisket vid holmen fortfarande led ska
da. LEFB anslog i mars 250 kr för att få åtgärden utförd.460 I ett KB-utslag i juli 
1898 ålades LEFB att, oaktat träffad uppgörelse med Nolby byamän, fullgöra 
den vid regleringssynen godkända skyddsbyggnaden vid Sandslåns södra sida. 
Utslaget överklagades av LEFB. Även byamännen anförde besvär över samma 
utslag. Man yrkade att ett allmänt förbud skulle meddelas mot att LEFB använde 
Ljungans mynningsvik för sin verksamhet. I december bestämde sig bolaget för 
att ta bort "resterna av pålarna utanför Sandslåholmen" samt att ofördröjligen ut
föra skyddsbyggnader för samma holme. Man skulle också förbinda sig att svara 
för skyddsbyggnadens underhåll, under förutsättning att byamännen i laga ord
ning återkallade sin talan.461 

Allt laxfiske i Njurunda sn lades ned mer eller mindre tillfälligt under 1900-
talets första årtionden efter det att uppgörelser därom hade träffats med de flot
tande. LEFB tecknade således i april 1909 avtal med Nolby byamän på 25 år, 
varigenom bolaget bl a arrenderade Notvallen och byns gemensamma vattenom
råde374 från älvmynningen och 1.300 m upp längs vattendraget631 för 3.500 kr/år. 
Trävarubolaget Svartviks 16 1/2 mål i skifteslaget innefattades ej i uppgörelsen. 

374 Ansökan av LÄF om fastställande av ersättning för intrång i fiske vid Notvallen i Ljunga älv. 
Mål A 19b/1948 (Mo, fl). 

460 Prot LEFB 1894-1897 (Mo, fl). 
461 Prot LEFB 1898-1901 (Mo, fl). 
"'Prot LEFB 1889-1893 (Mo, fl). 
631 Låda E4 22-26 (Mo, fl). 
823 Utdrag af domboken den 7 november 1892 ang Nolby byamäns ersättningsanspråk på 

LEFB för skadat laxfiske (Mo, fl). 
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Tab. 69. Diverse laxfångstatistik för Nolby från 1800-talets senare del. 

Är "Orgin al- Laxfiske Notvall- Sand Övriga uppgifter 
uppgifter boken374 820 en slån821 

Övriga uppgifter 

på Fiskeri- Försäljning 
styrelsen"439 av lax 4 

1852 3.600 kg 
1853 4.000 " 10.183 kg 7.950 kg 
1854 5.700 " 
1855 3.500 " 
1856 
1857 3.245 kg i 10.200 kg vid Sandslån "sistledet år" 3.245 kg 

l enligt Naeslund 1856 
1868(?) 3.620 kg "fisk" enl. off. stat. 
1869 3.300 kg 
1870 1.700 " 
1871 2.400 " 
1872 4.200" 
1873 1.900 " 
1874 2.700 " 
1875 6.200 " 
1876 2.300" 
1877 2.800 " 
1878 2.300 kg 2.400 " 5.100 kg enl. off. stat. för Sandslån 
1879 3.600 " 5.800" 
1880 1.900 " 2.300 " 2.650 kg enl. off. stat. för Sandslån 
1881 1.000 " 2.300 " 
1882 1.600 " 2.100 " 
1883 800 " 2.000 " 
1884 2.700 " 2.200 " 
1885 11.000 " 6.100 " 
1886 7.500 " 4.500 " 
1887 2.000 " 
1888 4.100 " 2.400 " 
1889 1.644 kg 2.100 " 
1890 7.677 " 8.182" 
1891 9.160 " 9.106 " 
1892 7.034 " 6.873 kg 6.783 " 
1893 2.165 " 2.203 " 2.200 " 
1894 3.992 " 3.992" 3.992" 
1895 4.000 kg 1.641" 1.641 " 1.641" 
1896 4.600 " 9.266 " 8.932 " 8.938" 
1897 2.008 " 1.907 " 1.907 " 
1898 3.163 " 3.152" 3.152" 
1899 1.875 " 1.873 " 1.875 " 

374 Ansökan av LÄF om fastställande av ersättning för intrång i fiske vid Notvallen i Ljunga älv. 
Mål A 19b/1948 (Mo, fl). 

439 Fiskeriint Puke. Utredn rörande åtgärder för bevarande av Ljungaälvens bestånd av lax m m 
1952 (LjR). 

820 Prot fört vid S E Bergs sammanträde i Dingersjö den 11 okt 1949 ang värdering av Nolby 
byamäns fiske vid Notvallen (Mo, fl). 

821 Osign förteckn över laxfiskets vid Sandslåns avkastn åren 1869—1907 (Mo, fl). 
1054 Ans av LÄF om fastställande av ersättning för intrång på fiske vid Notvallen i Ljunga älv (A 

19b/1948, aktsid 174, Mo, fl). 
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Tab. 70. Laxfångst i Nolbys fiske vid Sandslån under 1900-talets första årtionde. (Enligt olika 
källor).826 

Fångst av lax Inkomst, kronor Försäljning av Kronor, 
År Kilo brutto lax, kilo brutto 

1900 683 684,5 1.064:69 
1901 233 233,5 610:63 
1902 37 37,0 77:62 
1903 182 182,0 310:31 
1904 418 518,0 953:48 
1905 ? 1.573 59:60 
1906 ? 379 169:-
1907 ? 158 158:07 

1909 Auktion på virke och gain 

Samma år höll byamännen auktion på båtar och stakagårdsvirke — se tabell 70 — 
och härefter redovisas ej heller några fångster tagna i Sandslåfisket. Avtalet om 
Notvallen förlängdes from den 15 maj 1934 och därefter årligen under hela 
1930-talet.374 

Dessförinnan hade Nolby byamän år 1921 åter börjat fiska lax, nu i huvudsak 
med not bl a vid Nolbyön. År 1937 uppgav de fiskande att man i detta notvarp vid 
varje fisketillfälle under flottningstiden först fick dra förgäves en eller ett par gång
er, eftersom noten då tog upp så mycket bark att fångst omöjliggjordes.824 Se även 
sammanställningen, tabell 71. 

Den 10 december 1938 löste LÄF in Sandslåfisket i Ljungans mynning för 
78.000 kr i ett för allt för all framtid. Större delen av fisket ägdes redan dessförin
nan av Svartviks Aktiebolag.825 

4.9.2.2 SKOTTSUND OCH RÄVSUND 

Efter diverse köp förfogade LEFB år 1886 med äganderätt över 35 13/16 av skif
teslagets 51 1/2 mål. Trots detta utbetalade bolaget under det följande året efter 
expropriation drygt 54.000 kr till byamännen för skador samt strand- och vatten
rätter vid älvens östra (högra) sida.463 

LEFB medgavs i en Kungl Maj:ts resolution år 1892 rättighet att expropriera 
ytterligare mark och vattenområden bl a tillhöriga Rävsunds utgods och Skott-
sunds by med tillträdesdag den 1 augusti.529 Året efter betalade LEFB 30.631:30 

374 Ansökan av LÄF om fastställande av ersättning för intrång i fiske vid Notvallen i Ljunga älv. 
Mål A 19b/1948 (Mo, fl). 

463 KB:s utslag den 31 dec 1924 ang Ljungans flottled (Mo, fl). 
529 Prot LEFB 1889-1893 (Mo, fl). 
824 Fiskeriint Ågrens undersökning rörande barkföroreningar och förekomst av sjunktimmer i 

Ljunga älv mellan Matforsen och utloppet i havet, daterad den 27 dec 1937 (SCA:s arkiv, R 266). 
825 Prot fört vid fiskeriint Bergs sammanträde i Dingersjö den 11 okt 1949 ang värdering av Nol

by byamäns fiske vid Notvallen (Mo, fl). 
826 Bl a aktsid 174 ff. Bil till Ohlséns skrift den 8 febr 1912 (Mo, fl). 
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Tab. 71. Av LÄF omkring år 1921 utbetalade årliga belopp för "strandskador och arrenden" 
inom Ljungans distrikt 20-22. Härutöver utgick belopp till enskilda personer och till Sunds
valls Cellulosa Aktiebolag.647 

Allsta byamän 200:— kronor per år 
Klingsta byamän 150:-- " " " 
Tunby byamän 315:- " " " 
Västbo byamän 400:- " " " 
Dingersjö byamän 1.556:25 " " " 
" " (för Vissänget) 500:- " " " 
Mjösunds byamän 200:- " " " 
Nolby byamän 3.500:- " " " 
Njurunda Prästbord 185:- " " " 

kr till Rävsunds by (Essviks Aktiebolag) i lösen for strand och vattenrätt i enlighet 
med expropriationsnämndens värdering.381 

Åren 1900—1940 bedrevs inget fiske inom Skottsunds skifteslag.631 

4.9.2.3 KVITSLE 

LEFB arrenderade år 1873 "Sjöviken" och "Sund" av Kvitsle byamän för 700 
respektive 492 rdr/år.208 Totalt erlade LEFB fr o m detta år 2.612 kr/år för de rät
tigheter, som arrenderas av byamännen.379 1 juli 1875 beslutade LEFB att betala 
1.000 kr till ägarna av "Kvitslefisket" — vilket sades utgöra "samma arrende som 
under föregående år".208 

LEFB-.s direktion godkände i augusti 1876 tre stycken avtal med delägare i 
Kvitsle skifteslag gällande arrende av stränder, vatten och fiske under 10 år. För 
andelar gällande sammanlagt 18 mål skulle erläggas 1.272 kr/år.379 Avtalet pro-
longerades år 1889 på ytterligare 10 år. 

En ansökan om expropriation inom Kvitsle by återkallades år 1893, eftersom 
man då hade gällande arrendekontrakt med byamännen (Viksten 1965, s 55). 

Enligt ett avtal upprättat år 1894 upplät ägaren till 7,5 mål av Kvitsle nr 2 alla 
till fastigheten hörande stränder samt dess fiskerätt i Ljungan till LEFB på 15 år 
för 530 kr/år (kontraktet förlängdes senare för ytterligare en 15-årsperiod).827 

Liknande avtal upprättades med flertalet byamän, fastighet för fastighet.380 Det 
totala ersättningsbeloppet uppgick till 1.166 kr/år. Något fiske bedrevs därefter ej 
inom Kvitsle skifteslag åren 1900—1940. År 1924 hade 1894 års avtal prolonge-
rats till år 1939.631 

208 Låda G 1-7 (Mo, fl). 
379 Prot LEFB 1878-1880 (Mo, fl). 
380 Låda E4 27- (Mo, fl). 
381 KB :s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott

led (Mo, fl). 
631 Låda E4 22-26 (Mo, fl). 
647 Prot LÄF 1920-1921 (Mo, fl). 
827 Ans av LÄF om tillstånd att inom Skottsunds, Kvitsle och Nolby byars vattenområde utföra 

nya skiljningsanordningar för flottgods vid Kvitsle skiljeställe. Mål a 52/1951 (Mo, fl). 
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4.9.2.4 MJÖSUND 

Man påstod år 1873 att uppgrundningen i älvmynningen fullständigt hade omöj
liggjort nät- och notfisket. Bästa laxfisketiden inföll annars från mitten av juni till 
mitten av augusti månad.381 

Vid en tvist inför tinget i april 1882 anklagades Mjösunds-bor av laxfiskare 
från Dingersjö för att under flera år ha dragit not mellan Notholmen (fd 
Stakagårdsören) och Dingersjölandet. Tidigare, åtminstone före mitten av 1840-
talet, hade Mjösunds byamän haft sitt notvarp i grenen till höger om holmen. Den
na älvgren hade med åren blivit allt grundare i och med att älven skurit sig djupare 
ned i huvudgrenen med de flottandes hjälp. I början av 1880-talet kunde man vid 
lågvatten gå till fots över till holmen. Dingersjöborna räknade fisket till vänster 
om holmen som sitt.383 

År 1883 skrev Lundberg att Mjösunds notvarp, beläget nedströms Dingersjö-
forsen, endast undantagsvis kunde begagnas p g a timmergången. 

Byamännen förhörde sig i november 1895 om de inte kunde vara berättigade 
till större strandarrende än de haft enligt en gammal, men nu förfallen uppgörelse, 
eftersom flottningen fullständigt spolierade deras fiske. De hade haft ett flottnings-
ackord (strandlossning) om 709:50 kr/år jämte 200 kr i strandarrende, och sades 
nu vara beredda att acceptera 1.000 kr/år i ett för allt. Då ingick i beloppet befriel
se för de flottande från att utföra en skyddsbyggnad för byamännens notvarp. 
LEFB anslog i oktober 1896 1.000 kr för en uppgörelse. Man skulle försöka få ett 
10-årigt avtal gällande lossning av virke, strandskador samt hinder vid fiske.460 

Mjösunds byamän klagade i maj 1899 över merarbete i samband med strand- • 
lossningen p g a ökad virkesmängd. Tre nya skatteägare i byn var missnöjda med 
den träffade uppgörelsen. Det talades också om besvär med fisket, och yrkades 
förhöjning av arrendet till 1.500 kr/år. Mjösunds byamän erhöll 1.225 kr/år.374 

Inom deras vatten idkades inget laxfiske efter år 1904 (möjligen dock med undan
tag för år 1907). 

4.9.2.5 DINGERSJÖ 

I januari 1874 godkände LEFB en uppgörelse med Dingersjö och Västbo byamän 
rörande rätten till dessas stränder under 12 år mot en kontant ersättning av 875 
rdr.208 

Lundberg skrev år 1883 att byamännen hade ett patafiske, beläget i uppströms
delen av Dingersjöforsen. Vid patan sade sig de fiskande årligen samla in väl 300 

208 Låda G 1-7 (Mo, fl). 
374 Ansökan av LÄF om fastställande av ersättning för intrång i fiske vid Notvallen i Ljunga älv. 

Mål A 19b/1948 (Mo, fl). 
381 KB :s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott

led (Mo, fl). 
383 Omärkt samlingsbox. Dingersjö laxfiske (Mo, fl). 
460 Prot LEFB 1894-1897 (Mo, fl). 
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t:r bark och annat avfall, som belamrade näten. Nedströms anläggningen fanns 
betydande barkbankar i forsen, varav de största, som låg invid vänstra landet, 
uppskattades innehålla 1.500 m3. 

Byamännen begärde i mars 1885 att LEFB måtte anbringa skyddsanordningar 
för ett laxfiske, som de avsåg att bygga vid Sekelsandsholmen uppströms Njurun-
dabron. Fisket byggdes och byamännen begärde åter skyddsanordningar, nu via 
KB. De anlade själva en skyddsbom, som kostade 779 kr. I ett utslag i april 1886 
befriades LEFB från skyldighet att svara för denna kostnad.789 

De flottande hade sedan våren 1885 varit inställda på att söka träffa "vänlig 
överenskommelse" med byamännen bl a om Sekelsandsflsket, men hade hävdat 
att detta skulle ske "på den gamla villkoren".789 1 maj 1886 lyckades parterna 
enas om en ny avtalstext gällande byns gemensamma stränder under 12 år.198 

Årsarrendet skulle bli 600 kr jämte 350 kr för Visänget.789 

Genom ett nytt avtal två år senare tillerkändes byamännen 900 kr/år för mins
kade laxfångster och ökat arbete vid Sekelsanden.374 Av ovannämnda 900 kr hän
förde sig (enligt Ohlsén 1954) möjligen 800 kr till fisket, medan resten utgjorde er
sättning för rätten till timmerupplag. 

Vid 1898 års flottledssyn talades om "Dingersjö två stakagårdar". Det bestäm
des, att rester av gamla fiskebyggnader i Nedre Dingersjöforsen skulle rensas 
bort. 

I mars 1899 begärde byamännen 1.000 kr/år i arrende för sina stränder och sitt 
vatten. Det gamla kontraktet hade löpt ut i maj 1898. Ägarna av Visänget yrkade 
dessutom 1.000 kr/år. Enligt senare uppgifter skulle Sekelsandsvarpet ha använts 
sista gången ungefar vid slutet av 1800-talet.828 LEFB:s styrelse gick i maj 1899 
med på 200 kr i årlig förhöjning av ersättningarna.461 

Enligt ett kontrakt år 1900 skulle Dingersjö byamän under 12 år, räknat från 
den 19 maj 1898, erhålla 900 kr/år för samtliga flottningsskador i Ljungan. I rea
liteten blev det så, att ersättning kom att utbetalas efter 10 kr per mål fr o m år 
1900, eller med sammanlagt 1.037:50 kr/år. Detta belopp erlades till år 1919.828 

Summan avsågs täcka arrende för byns stränder och vatten längs Ljungan, dock 
med undantag för Visänget.632 Den sistnämnda platsen hade enligt byamännen 
varit särdeles lämplig för laxfiske. Ett nytt avtal träffades år 1902, enligt vilket 
årsarrendet under en 20-årsperiod, räknat från den 19 maj 1898, skulle vara 500 
kr för stränder och vatten vid Visänget.465 

När Dingersjö och Värsta byamän i december 1906 sålde sin fallhöjd i Ding-

198 Låda A 1-16 (Mo, fl). 
374 Ansökan av LÄF om fastställande av ersättning för intrång i fiske vid Notvallen i Ljunga älv. 

Mål A 19b/1948 (Mo,fl). 
461 Prot LEFB 1898-1901 (Mo, fl). 
465 Prot LEFB 1902-1905 (Mo, fl). 
632 Låda K 1- (Mo, fl). 
789 Prot LEFB 1885-1888 (Mo, fl). 
828 Prot hållet vid sammanträde av skiljemännen i en tvist mellan Dingersjö byamän och LÄF 

ang skada på fiske. April 1939 (Låda E4 nr 27, Mo, fl). 
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ersjöforsarna till kraftverksbyggare, förbehöll sig byamännen rätt att nyttja det 
"gamla notvarpet nedanför forsarna". Köparen skulle få fördjupa älvbotten, dock 
utan att skada notvarpet (KN, Stv). 

Dingersjö byamän hade en stakagård utsatt vid Sekelsanden till år 1907, då 
den nedlades. Under de sista åren dessförinnan hade anläggningen varit allt svåra
re att sköta p g a "den tilltagande barkanhopningen mot stängselgarnen, vilken 
stundom varit så stor, att risk uppstått för fiskebyggnadens rasering". Dessutom 
hade fångsterna blivit allt sämre.828 

År 1916 rapporterade fiskeriinstruktören Olssén, att allt fiske i Njurunda sn, 
med undantag för Dingersjös, nu arrenderades av LÄF, varför inget som helst 
laxfiske hade bedrivits i socknen.377 1 19 1 8 års officiella laxfiskestatistik noteras, 
att laxfisket hade upphört även i Dingersjö efter det att bottnen sönderskurits i 
notvarpen. I maj året efter meddelades, att uppgörelse hade träffats med byamän
nen om ersättning för hinder, skada och intrång genom flottningen åren 1917, 
1918 och 1919. Ersättning skulle utgå med 15 kr per skattemål. Skadan på Vis-
änget inkluderades.478 Totalbeloppet 1.556:25 kr kom att utgå årligen till år 
1936.828 Domstolen konstaterade år 1934, att älven vid de båda fiskeplatserna vid 
Sekelsandsholmen numera var så grund, "att det näppeligen lönar sig att där be
driva fiske".830 

Enligt den officiella statistiken hade laxfiske åter bedrivits regelbundet i Ding
ersjö by sedan år 1921. 1933 års fångster redovisas i tabell 72, Av en byamän
nens egen redogörelse för fisket inom byns vatten av år 1937 framgår, att Övarpet 
endast hade använts i ringa utsträckning, vilket till stor del sades bero på den tid
vis starka förekomsten av flottgods. Man hade gång på gång försökt använda 
Mellanströmsvarpet men tvingats avbryta arbetet p g a den starka virkesgången. I 
Nedströmsvarpet hände det ibland att noten lyftes upp från bottnen av sjunktim-
mer. "Det är uppenbart, att den lax, som vid dylika tillfallen finns i noten, därvid 
går ur densamma". Det uppgavs, att man "hösten 1937 ur Dingersjövarpet upp
tagit mellan 100 och 150 sjunkna timmerstockar". Beträffande sportfisket an
gavs, att med "hänsyn till den starka timmergången i älven äro dylika upplåtelser 
nu uteslutna och förorsakar byamännen en årlig förlust".831 

Vid 1937 års besiktning gjorde fiskeriintendenten Ågren följande notering:824 

"Vid Dingersjöforsen i Njurunda ledsagades vi av hemmansägaren och notfiska
ren Birger Bohlin i Dingersjö. Han uppgav, att notvarpet nedanför forsen starkt 
besvärades av bark. Bark låg också nu ansamlad vid notlandsningsplatsen. Tidi-

377 Officiell statistik förvarad på SC B. 
478 Prot LÄF 1918-1919 (Mo, fl). 
824 Fiskeriint Ågrens undersökning rörande barkföroreningar och förekomst av sjunktimmer i 

Ljunga älv mellan Matforsen och utloppet i havet, daterad den 27 dec 1937 (SCA:s arkiv, R 266). 
828 Prot hållet vid sammansträde av skiljemännen i en tvist mellan Dingersjö byamän och LÄF 

ang skada på fiske. April 1939 (Låda E4 nr 27, Mo, fl). 
830 Ans av LÄF om tillstånd att anordna timmermagasin i Ljungan vid Å by. Mål A 109/1933 

(Mo, fl). 
831 Dingersjö byamän den 10 febr 1939 till skiljemännen i tvisten mellan byamännen och LÄF. 

Låda E4 27 (Mo, fl). 
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Tab. 72. Förteckning över lax fångad vid Dingersjö notvarp sommaren 1933. Varpet var be
läget ca 600 m nedströms Vissänget.638 

Datum Kilo Kronor 

21 juni 31,0 84:--
22 " 39,2 119:10 
23 " 12,5 37:50 
26" 39,5 101:75 
27 " 175,0 405:50 
28 " 9,5 19:-
29 " 38,0 85:25 
30" 30,5 86:25 

1 juli 86,5 211:70 
3 " 85,0 200:25 
4" 80,5 187:-
5" 12,0 28:-
6" 44,0 102:-
7" 44,0 97:70 
8" 30,0 69:50 

11" 48,5 121:25 
13" 29,0 72:50 
14 " 16,0 40:-
15 " 12,5 31:-
18" 145,0 347:80 
19" 30,0 66:-
20 " 24,5 52:50 
21" 19,0 41:75 
22 " 33,0 79:20 
24 " 16,5 36:75 
25 " 11,0 23:75 
27 " 5,0 11:25 
28 " 6,0 13:50 
29 " 7,0 15:75 
31" 27,5 65:20 

8 augusti 27,0 65:-
10 " 23,5 57:50 
12" 15,5 38:75 
15 " 8,0 14:50 
18" 11,0 27:50 
19" 18,5 44,89 

Summa: 1.291,2 3.100:34 

gare på hösten hade där funnits betydligt mera, varav större delen bortspolats av 
höstfloden. Mellan notvarpet och forsen anträffades, delvis i stark ström, en 
myckenhet bark. Bark erhölls också vid varje drag med båtshaken. Även öster om 
den nedanförliggande s.k. Notholmen påträffades rikligt med bark i älven". 

638 Ans av LÄF om tillstånd att anordna timmermagasin i Ljunga älv vid Å by. Mål A 109/1933 
(Mo, fl). 
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Man hade besvär med fisket i Dingersjö även år 1938. Byamännen ansåg då att 
patagårdsfisket vid Sekelsandsholmen och fisket i Sekelsandsvarpet omöjliggjorts 
"först och främst med hänsyn till barkförekomsten men dessutom genom Åhma-
gasinet. Var och en av dessa omständigheter utesluta bedrivande av fiske". Bark-
förekomsten ansågs dessutom vara orsaken till den minskade mängden fisk i äl
ven.831 

Byamännen anmälde år 1939, att de för 5 à 6 år sedan hade anlitat dykare för 
upprensning av Övarpet. Därvid hade man tagit upp en större sten samt mycket 
sjunktimmer, som skurit sig ned i älvbottnen. 

Norrbygdens vattendomstol meddelade i juli 1940 utslag i ett mål mellan perso
ner i Dingersjö å ena sidan och LÄF å den andra. Utanför Visänget fanns, för
utom ledbom med dykdalber och några vakare, två med sten fyllda träkistor. Den 
ena var av ungefarliga storleken 4,5 x 4,5 x 2 m och den andra något mindre. 
Inom området fanns dessutom några moringsfästen. Fiskeriintendenten hade efter 
undersökning utlåtit sig och meddelat, att bottenbeskaffenheten var synnerligen 
lämplig för notdragning men att stenkistorna utgjorde ett absolut hinder. Dessa 
hade på sin tid uppförts av LEFB. Vattendomstolen förpliktade LÄF att bortskaf
fa kistor, dykdalber och moringsfästen inom området före den 1 maj 1941. Dessu
tom ålades föreningen att ha en ca 150 m lång djupbom utlagd under laxfisketiden 
varje år från holmen utanför Visänget så att vattenområdet där utanför i görligas
te mån hölls fritt från flottgods.832 

Dingersjöbönderna yrkade år 1941 ersättning för skada på laxfisket fr o m år 
1939 med följande årliga belopp:832 

Kronor 

För stakagårdsfisket vid Sekelsandsholmen och notvarp där 1.000 
För stakagårdsfiske vid Njurundabron 2.000 
För tre notvarp i Dingersjöforsarna 2.000 
För nätfiske inom byns vattenområde och mjärdfiske i Dingersjöforsarna 500 
För sportfiskemöjligheter i byns vatten 300 
För ökat slitage av notar och nät samt renhållning från bark 1.000 
För byggande i byns vattenområde, ej nämnt i utslag, samt för tramp, 
hinder i båtfart, erosion, upplag för sjunktimmer, betesskador 500 
För vissa tidigare ej begagnade fiskeplatser 300 

Summa 7.600 

Skiljemän föreslog år 1943 att ersättningar skulle utgå till byamännen med 
2,300 kr/år för 1939 och 1940. Beloppet fastställdes av häradsrätten.832 

År 1943 upprättades den karta med text som redovisas som figur 197. 

831 Dingersjö byamän den 10 febr 1939 till skiljemännen i tvisten mellan byamännen och LÄF. 
Låda E4 27 (Mo, fl). 

832 Omärkt samlingsbox. Dingersjö laxfiske (Mo, fl). 
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Fig. 157. Dingersjö notvarp (Mo, fl). 
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4.9.2.6 NJURUNDA PRÄSTBORD 

Innehavaren arrenderade i början av 1870-talet ut stränder och vatten till LEFB 
för 100 rdr/år.631 Fortfarande år 1894 utgick samma årsbelopp.460 

De flottande upprättade nytt avtal med Njurunda Prästbord år 1913. Vid den
na tid bedrevs enligt LÄF inget fiske i Prästbordets vatten.476 Fisket vid Prästhol
marna utarrenderades emellertid senare till intresserade notfiskare — åtminstone 
på 1930-talet — av Prästbordets innehavare för 253 kr/år. Det hade också funnits 
arrendatorer till fisken vid Stångholmen och i Övre Dingersjöströmmen.830 År 
1937 sägs att Storsvedjevarpet i allmänhet drogs först på hösten och då för fångst 
av avelslax. Vid fiskets början plägade noten fyllas så starkt med bark, att den ej 
kunde dras till land, utan måste tömmas på sitt barkinnehåll med hjälp av båtar. 
Trots alla dessa uppgifter om notfiske inom Prästbordets vatten, finna inga fångs
tuppgifter härifrån redovisade i den officiella statistiken. 

4.9.2.7 Å 

I Lundbergs rapport år 1883 omtalas "en fördelaktigt belägen laxpata" inom skif
teslagets vattenområde. Fiskeplatsen är markerad på en karta av år 1892 och låg 
nära gränsen mot Västbo, inom älvens högra hälft. 

Å stakagård omnämns vid 1898 års flottledssyn.381 En bom var utlagd till 
höger vid reservoaren till skydd för detta fiske. Byamännen meddelade år 1933, 
att deras patagårdsfiske tidvis hade varit mycket givande. År 1892 fiskade man 
således för omkring 3.000 kr. Efter 1898 hade fiske ej bedrivits. Man hade erhål
lit ersättning från de flottande med 200 kr/år för att ej längre bruka anläggning
en.833 

I januari 1901 godkände LEFB:s styrelse ett kontrakt upprättat på 20 år med 
Å byamän. Avtalet gällde arrende av byns stränder för anläggning av flottleds-
byggnader inom ett 500 m långt älvavsnitt. Det årliga arrendet hade fastställts till 
300 kr.461 Å byamän begärde i februari 1931 att få sin ersättning förhöjd till 2.000 
kr/år vad avsåg strandrätt, fiskevatten och lossningsarbeten samt för att man ej 
satte ut sin patagård uppströms landsvägsbron eller idkade laxfiske på annat sätt. 
Någon uppgörelse träffade ej och i maj året efter påminde byamännen om sina 
krav. LÄF anmälde i augusti till landsfiskalen att byamännen i början av måna
den hade slagit ut ett patagårdsfiske och därmed stängt hela flottleden på södra si
dan om Västbo reservorar. Sedan 1890-talets senare del hade en muntlig överens-

381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott
led (Mo,fl). 

460 Prot LEFB 1894-1897 (Mo, fl). 
461 Prot LEFB 1898-1901 (Mo, fl). 
476 Prot LEFB 1912-1913 (Mo, fl). 
631 Låda E4 22-26 (Mo, fl). 
830 Ans av LÄF om tillstånd att anordna timmermagasin i Ljungan vid Å by. Mål A 109/1933 

(Mo, fl). 
833 Vattendomstolens prot den 23 maj 1933, aktsid 26 i mål A 34/1933 (Mo, fl). 
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kommelse mellan parterna varit respekterad, enligt vilken byamännen mot årlig 
ersättning ombesörjt virkeslossningen längs sina stränder och ej brukat sitt pata-
gårdsfiske. På grund härav hade en i regleringsförslaget föreskriven skyddsbom 
för fisket ej heller varit utlagd. En provisorisk bom hade nu lagts ut,834 vilken åt
gärd dock "bestreds såväl av Å som Västbo byamän", vilka påstod sig bruka dra 
laxnot just där bommen skulle fastas.835 En öppning för flottgods, som skulle fin
nas mellan Ålandet och denna bom, hölls stängd av fiskets ägare "i avsikt att pres
sa de flottande till uppgörelse om högre ersättningar". LÄF begärde handräck
ning för borttagande av patagården, varefter fisket avlägsnades.834 

Bolaget ville i mars 1933 byta ut skyddsbommen vid Å fiske mot en ny, vilken 
skulle möjliggöra för byamännen att bruka patagårdsfisket i deras älvhalva. Des
sa hävdade emellertid, att fisket var ett skatteköpt kronofiske som de hade rätt att 
utslå "jämfal längre än över älvens halva bredd". Vattendomstolen ansåg i en 
dom i juli 1933, att Å byamän ej visat, att de hade rätt att med fiskebyggnad 
överskrida älvens mittlinje. LÄF fick tillstånd att utföra bomomläggningarna, 
men hade att se till att bommarna en inkräktade på den halva av älven där fisket 
brukade utslås, samt att en lämplig roddöppning ordnades. Som ersättning för 
bomfästena förpliktades LÄF, att innan områdena för fästena togs i besittning, 
betala i ett för allt 20 kr per bomfäste till jordägarna.834 

Enligt den officiella statistiken återupptogs regelbundet laxfiske inom Å by 
from år 1934. 

4.9.2.8 VÄSTBO 

I januari 1874 godkände LEFB en uppgörelse träffad med Dingersjö och Västbo 
byamän rörande rätten till skifeslagens stränder under 12 år mot en kontant er
sättning av 875 rdr.208 

De flottande beslutade i maj 1876, efter klagomål från fiskarena i Tuna sn, att 
flytta sin magasinsbom vid Västbo, så att roddled åstadkoms mellan magasinet 
och Västbo byamäns fiske därstädes. Kontroll skulle därefter kunna utövas, så att 
kungsådran ej stängdes med vad man kallade "tjuvnät" under fisketiden.504 

I juli 1876 hölls syn vid Böle och Västbo laxfiske på order av KK. Av huvudar
mens trävirke var större delen sönderslaget. Stenmuren var dessutom svårt ska
dad. Fisket var i sämre skick än det varit år 1859. Anledningen härtill ansågs i 
huvudsak vara, att brukaren Decker hade sträckt anläggningen 7 m längre ut i 
vattendraget än tidigare.369 

208 Låda G 1-7 (Mo, fl). 
369 Harald Malmberg den 18 november 1944 till överlantmätaren i Västernorrlands län angåen

de avföranden av vissa fisken ur jordregistret (Lantmäteriet, akt 1933, Njurunda). 
504 Prot LEFB 1876-1877 (Mo, fl). 
834 Ans av LÄF om befrielse från skyldighet att i Ljungan vid Å by utlägga en flottledsbom m m. 

Mål A 34/1933 (Mo, fl). 
835 VÖD dom den 23 jan 1934 ang ändringar i flottleden vilka påverkade fisket i Å by. Låda E4 

26 (Mo, fl). 
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I oktober hölls ny syn med anledning av att Decker hade "återlämnat fisket till 
kronan", eftersom det oupphörligt skadades av flottgods. Fiskebyggnaden låg vid 
höger strand och bestod av en vinkelformig, 27 m lång och 5 varv hög landkista. 
Där fanns dessutom en 6 varv hög stenkista. Mellan dessa kistor anbringades 
mjärdar för fångst av lax. Ställningar saknades nu för mjärdarnas nedsättande 
och upptagande. Utanför kistorna fanns en 11 m lång stenarm. Dessutom hade en 
14 m lång kista uppförts till skydd mot flottgods. Fångstens värde hade ej täckt 
fiskets underhåll och skötsel, eftersom en för ringa del av älvbredden intogs i fis
ket. Det kunde je heller utvidgas p g a virkesgång och vattenflöde.369 1 november 
skrev Decker till LEFB och frågade, varför hans årliga ersättningar för fiskeska
dor dragits in.504 (Det är känt, att han åtminstone åren 1870 och 1871 uppbar 300 
kr/år i ersättning).207 Fiskebyggnaderna förstördes slutligt av 1878 års vårflod 
och återuppbyggdes därefter ej (Löfgren 1922). 

I juni 1885 godkände LEFB ett 1 O-årskontrakt med Västbo byamän enligt vil
ket bolaget erhöll rätt att anlägga en virkesreservoar på byamännens område mot 
ersättning med 300 kr/år.789 1 januari 1896 upplät byamännen stränder och vat
ten under 15 år från Storshällan till gränsen mot Prästbordet vid vänster strand 
samt från samma hälla till gränsen mot Å på högra sidan. Arrendet uppgick till 
400 kr/år och innefattade bl a rodd- och fiskehinder.836 

I augusti 1932 hade flottgods bildat en bröt något uppströms Västbo reservoar. 
Byamännen begärde att bröten skyndsamt skulle lossas för notfiskets skull. Byns 
viktigaste notfiskeplats var nämligen belägen vid forsnacken uppströms reservoa
ren även om notfiske också bedrevs längre nedströms åt inom byns vattenområde. 
Byamännen sades ha dragit laxnot från midsommartid till den 1 september fram 
till år 1930, trots att skifteslaget ej omnämns i den officiella statistiken.834 

Ett av LÄF begärt tillstånd att få lägga ut en bom vid Å byamäns fiske skulle 
omöjliggöra även Västbo byamäns fiske. De sistnämnda hade låtit rensa upp älv
bottnen i sitt varp. LÄF ansåg emellertid, att det omtalade notvarpet hade legat 
längre nedströms åt.834 Även den år 1933 begärda virkesreservoaren skulle enligt 
byamännen hindra deras laxfisken — ett fast fiske beläget 600 m uppströms Sekel-
sandsholmen och ett notvarp nedströms holmen.830 

4.9.2.9 ALLSTA 

Lundberg noterade 1883 att notfisket i Allsta bys notvarp nedom Tunagrenen 
starkt besvärades av bark och timmergång. 

207 Protokoll LEFB 1868-1875 (Mo, fl). 
369 Harald Malmberg den 18 november 1944 till överlantmätaren i Västernorrlands län angåen

de avföranden av vissa fisken ur jordregistret (Lantmäteriet, akt 1933, Njurunda). 
504 Prot LEFB 1876-1877 (Mo, fl). 
789 Prot LEFB 1885-1888 (Mo, fl). 
830 Ans av LÄF om tillstånd att anordna timmermagasin i Ljungan vid Å by. Mål A 109/1933 

(Mo, fl). 
834 Ans av LÄF om befrielse från skyldighet att i Ljungan vid À by utlägga en flottledsbom m m. 

Mål A 34/1933 (Mo, fl). 
836 Låda E3 1- (Mo, fl). 
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Byamännen yrkade i samband med 1898 års flottledssyn ersättning med 400 
kr/år for skada och intrång av flottningen. Synemännen ansåg att 200 kr/år kun
de räcka.381 Av beloppet avsågs 150 kr täcka skada på laxfisket.374 

4.9.1.10 TUNBYN 

År 1872 talas om att det i Tungrensforsen fanns två fisken, varav det norra nästan 
låg i ruiner. En bom skulle nu läggas ut i forsen till skydd för "grenen med fis
ke".381 

LEFB bestämde sig i juli 1878 för att höja den årliga ersättningen för skada på 
byns fiske från 500 till 650 kr. Det är ej känt från vilket år den äldre ersättningen 
hade utbetalats.208 

Krokforsens notvarp förstördes av 1879 års våldsamma vårflod genom skär
ningar837 och användes därefter endast för sikfiske. Lundberg konstaterade år 
1883, att fisket i varpet besvärades av bark och timmergång. 

I oktober 1885 hölls syn inför skiljemän angående skador på Tunbyns bya
mäns laxfiske. Följande notvarp omnämndes: Krokforsedet, Forsvarpet, Lötjan, 
Kördalen, Gründet, Grönsta, Bakomholmsvarpet, Viken, Storskäret och Hökvar-
pet.838 

När Tunbybönderna den 19 juni 1886 skulle dra not vid "Krokforsvarpet", 
måste de, innan fisket kunde börja, skaffa undan 132 stycken timmer och bjälkar 
samt en längre timmerbom, som hindrade fisket.838 Byamännen hade dessförin
nan begärt ersättning av de flottande med 400 kr/år för att virke hindrade not
dragning och båttrafik. En skiljedomstol värderade skadan av flottningen till 
155:50 kr/år.789 Tunbyns byamän erhöll 200 kr/år from år 1896.460 

I Hellebergs utlåtande år 1899 omnämns "Tunbyns stakagård". Synemännen 
föreslog att "Grenbommen", vilken ansetts hindra Tunbyns byamäns fiske, skulle 
tas bort. En kistbyggnad behövde inrättas över en älvgren till höger och ned
ströms åt. Efter det att dessa åtgärder hade vidtagits väntade man sig att intrånget 
skulle minska i Vikens notvarp. En av byamännen begärd ersättning om 315 kr/år 
för hinder i fiske och samfärdsel839 hade godtagits av de flottande.381 

Fram till omkring år 1900 utnyttjade byamännen enligt uppgift ett notvarp, 
kallat Källbäcksedan. De använde oftast vindspel vid sitt notfiske, dock ej vid alla 
varp.837 

208 Låda G 1-7 (Mo, fl). 
374 Ansökan av LÄF om fastställande av ersättning för intrång i fiske vid Notvallen i Ljunga älv. 

Mål A 19b/1948 (Mo, fl). 
381 KB :s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott

led (Mo, fl). 
460 Prot LEFB 1894-1897 (Mo, fl). 
789 Prot LEFB 1885-1888 (Mo, fl). 
837 Utdrag av dombok hållen vid särskilt sammanträde med Medelp västra domsagas häradsrätt 

den 1 aug 1925 ang ersättningskrav från Tunbyns byamän för skada å laxfiske (E4 nr 22, Mo, fl). 
838 Låda E4 1—21 (Mo, fl). 
839 Senare angavs, att 200 kr skulle ha avsett hinder i fisket (Kungl Maj:ts dom den 8 febr 1930). 
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Efter det att LEFB hade byggt en kista i Vikens notvarp från älvens södra 
strand till övre änden av Grenholmen, hade detta fiske ej kunnat användas. Not 
drogs i varpet sista gången år 1903 eller 1904.840'841 KB fastställde i ett utlåtande 
år 1906, att Tunbyns byamän skulle tillerkännas 200 kr/år av LEFB för hinder i 
fiske.381 År 1914 kom parterna överens om att den årliga ersättningen skulle vara 
315 kr, varav 200 kr fortfarande avsåg skada på laxfisket.374 

I augusti 1924 besiktigades några notvarp inom Tunbyns vattenområde under 
pågående dragning. Därvid konstaterades, att fiske ej kunde bedrivas under tider 
då timmersläppning pågick från Marmen annat än i tillfälliga öppningar i virkes
massorna. Vid dragning i Krokforsvarpet erhölls en mängd bark och fyra sjunk-
timmer i ett varp. I notvarpet Hålet samlade sig timmer vid stränderna i den där 
befintliga edan och hindrade både ut- och infart under tider då virkessläppning 
pågick.842 

Genom en skiljedom i september 1924 tillerkändes Tunbyns byamän 10 kr/år 
och skattemål fr o m år 1924 för hinder i rodd och fiske inklusive besvären vid 
Vikens notvarp. 

Frågan om Tunbyns notfiske drevs vidare inför Medelpads västra domsaga år 1925. Byamännen 
påstod, att man haft 16 notvarp i byn, men att endast 9 hade varit i bruk vid tiden för 1899 års flott-
ledssyn. De övriga varpen hade sannolikt upparbetats senare. Under året talades om följande not
varp:841 

1. Hålet (till vänster) även kallat Häggströms (f d Malmdins) 
2. Namnlöst varp mitt emot föregående (obegagnat) 
3. Krokforsen (till vänster). Sönderskuret sedan 1871 års vårflod. Användes "numera" för sik

not. 
4. Övre Nyvarpet (till vänster). 
5. Nedre Nyvarpet (till vänster). 
6. Löka (Lötjan eller Lökan) (till vänster). Siknotvarp numera. 
7. Björckan (till höger). 
8. Båtön (mitt i älven). Siknotvarp numera. 
9. Långvarpet (till vänster). Begagnades för siknot. 
10. Gründet (till vänster). För siknot under hösten. 
11. Grönstan (till vänster). Laxnotvarp. Drogs dagligen. 
12—14. Tre notvarp bakom Slottholmen. Ej utnyttjade på många år (sedan 1922), eller "sedan 

Wiklund slutade". 
15. Vikens notvarp (till höger). Oanvändbart p g a edgårdens försvinnande efter tillkomsten av 

den sk "Grenmuren". 
16. Nacken (till höger), närmare Njurunda-gränsen. 

374 Ansökan av LÄF om fastställande av ersättning för intrång i fisk vid Notvallen i Ljunga älv. 
Mål A 19b/1948 (Mo, fl). 

381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott
led (Mo, fl). 

840 Utdrag av dombok hållen vid särskilt sammanträde med Medelp västra domsagas häradsrätt 
den 1 aug 1925 ang ersättningskrav från Tunbyns byamän för skada å laxfiske (Låda E4 22, Mo, 

841 Tunbyns byamäns skrivelse till LÄF:s styrelse den 22 mars 1923 (Låda E4 27, Mo, fl). 
842 Erik Lindbloms och S O Sjöbloms syn vid notvarp inom Tunbyn den 20 och 22 aug 1924 

(Låda E4 22, Mo, fl). 
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17. Björnsvedan (till höger). 
18. Nedre Långvarpet (till höger). 
19. Höken (till höger). 

Rätten besiktigade älven från båt. Man inspekterade notdragning vid Krokforsvarpet och note
rade, att man fick mycket bark i noten men ingen fisk.841 Ärendet rörande 1924 års skiljedom drevs 
vidare ända till Kungl Maj:t, som fastställde skiljemännens utslag.843 

Höstarna 1927 och 1928 inspekterades älven av fiskeriintendenten Ågren. 
Bottnen i notvarpet Hålet var då fullständigt övertäckt av bark. Detsamma var 
förhållandet i en eda strax uppströms Krokforsen. Samtliga laxfiskenotvarp inom 
Tuna och Njurunda socknar ansågs dessa höstar vara starkt barkförorenade. 
Upptagna barkprov visade, att barken härrörde uteslutande från årets flottning 
och hade innerbarken stadd i upplösning. Där strömmen var starkare, föreföll 
bottnen emellertid vara i stort sett fri från barkförorening.594 

4.9.2.11 VII, KLINGSTA OCH BERGE 

De flottande anslog 1.000 rdr att användas till 170 m skyddsbom för Viifisket, för 
förlängning av en äldre kista med ca 30 m och för rensningar nedströms fisket. 
Arbetena skulle utföras före 1870 års flottningssäsong.207 Vii laxfiske hade skador 
vilka krävde 500—600 rdr rmt att reparera.379 

LEFB försökte vid årsskiftet 1869/70 reglera de ersättningskrav som rests av 
Gillberg, vilken dock ej accepterade den bjudna ersättningen, 500 rdr, för minska
de laxfångster.207 

I "relationen" över 1874 års flottning redovisas Vii fiske och kvarn samt Tu-
nagrenen såsom varande bland de mest brötbildande platserna nedströms sjön 
Marmen. LEFB anslog 1.200 rdr till en 200 m lång bom, avsedd som skydd för 
Viifisket.207 

Gillberg begärde inovember 1878 anordningar på for snacken, som skulle 
säkerställa vattenföringen i den högra älvfåran. "Flottchefen" fick i uppdrag att 
för 5.000 kr försöka få Gillberg att avstå från alla ersättningskrav såväl för gång
en tid som för 25 år framåt i tiden. Enligt Gillberg hade laxfångsten under de sista 
åren ej givit mer än 500—600 kr, vilket endast var ungefar 1/6 av vad man 
tidigare normalt hade erhållit.379 Han klagade i september 1879 över att högst vä
sentliga förändringar hade skett i Vifstaforsen genom årets exceptionellt höga 
vårflod. Anbefallda skyddsbyggnader hade skadats så svårt, att de ej längre fun
gerade tillfredsställande.844 

207 Prot LEFB 1868-1875 (Mo, fl). 
379 Prot LEFB 1878-1880 (Mo, fl). 
594 Fiskeavgiftsmålet, Ljungan (Mo, fl). 
841 Tunbyns byamäns skrivelse till LÄF:s styrelse den 22 mars 1923 (Låda E4 27, Mo, fl). 
843 Kungl Maj:ts dom den 8 febr 1930 ang ersättningskrav från 13 hemmansägare i Tunbyn för 

skadat fiske (Låda E4 22, Mo, fl). 
844 "Kungl Maj:ts och rikets kammar Colleggi" utslag den 20 april 1881 ang skador av flottning-

en på Gillbergs laxfiskebyggnad (Mo, fl). 

581 

8-N7 



KB konstaterade i december att en föreskriven skyddsbom för "Gillbergsfis-
ket" ej var utlagd.845 LEFB anslog år 1880 1.600 kr till skyddsanordningar för 
Gillbergs fiske och tänkte sig att erlägga 650 kr för fiskeskador, dvs samma 
belopp som utbetalats föregående år. Någon uppgörelse träffades dock ej.379 Gill-
berg yrkade 1.529 kr för skador i den vänstra älvgrenen men dessutom 10.000 kr 
för 10 års skador på fisket i den högra grenen.164 

I april 1881 rapporterades, att en bom som bolaget för några år sedan hade 
anbringat på högra sidan i Vifstaforsen i enlighet med regleringsförslaget nu hade 
bortslitits av flottgods. LEFB satte ej dit nåton ny bom utan avvaktade ett beslut 
om ny reglering av forsen.614 

När byggnationerna avsynades sommaren 1881 noterades, att en föreskriven 
förlängning uppströms åt av kistan för vrakhuset i Vifstaforsen och därmed för
enad rensning ej hade verkställts. LEFB fick anstånd till vintern 1883 med åt
gärderna.846 

Gillberg tog ut stämning även på Dickson & Comp år 1882 för att rensningar i 
Viiforsen hade skadat där befintliga byggnader. Han tillerkändes 1.410 kr i skade
stånd av häradsrätten.844 LEFB tog upp 500 kr i sin budget för att användas till en 
ny skyddskista för det raserade fisket.614 

År 1883 noterade Lundberg att Klingsta och Berge hade ett notvarp nedom 
Vifstaforsen i vilket låg några 100 m3 bark på bottnen. De fiskande beklagade sig 
över olägenheterna av barken och påstod, att de med noten släpade upp väl 100 
t:r bark per år. Notfiskets ägare skrev i november 1883 till LEFB att de aldrig 
hade fått någon ersättning för det hinder de hade av virkesgången. I oktober 1884 
beslutade bolaget att erbjuda fiskerättsägarna 150 kr/år för skada på fiskets ut
övande under de senaste två åren.614 

Den 21 januari 1886 kom ett Svea Hovrätts utslag i tvisten mellan Gillberg å 
ena sidan samt LEFB och Dickson & Comp å den andra. Gillberg ansågs i domen 
ej vara berättigad till ersättning.164 Dickson & Comp fritogs tom från att betala 
de 1.410 kr, som häradsrätten hade utdömt.789 

Gillberg ställde i maj 1886 nya krav gällande fr o m år 1880. Frågan var uppe 
inför skiljemän. I februari 1887 delgavs LEFB en stämning, enligt vilken Gillberg 
yrkade ogillande av synemännens beslut och krävde 1.000 kr. Han hade dessutom 
direkt hos LEFB begärt att en skyddsbom skulle utläggas för en kista, som han 
ämnade bygga vid det gamla fisket i Viiforsens nedströmsdel. De flottande anslog 
750 kr för ändamålet.789 

I juni 1887 skrev Gillberg till LEFB att hans byggnader i forsen hade förstörts 

164 Låda A4 6-9 (Mo, fl). 
379 Prot LEFB 1878-1880 (Mo, fl). 
614 Prot LEFB 1881-1884 (Mo, fl). 
789 Prot LEFB 1885-1888 (Mo, fl). 
844 "Kungl Maj :ts och rikets kammar Colleggi" utslag den 20 april 1881 ang skador av flottning-

en på Gillbergs laxfiskebyggnad (Mo, fl). 
845 KB:s i Vn och Jtl läns utslag den 31 dec 1879. "Förteckning öfver föreskrivne men ej utförda 

skyddsbyggnader efter Ljunga Elf' (Mo, fl). 
846 Prot hållet vid förordnad afsyning af utförde Skydds- och regleringsbyggnader i Ljunga Elf 

från Storsjön i Herjeådalen till elfvens utlopp i hafvet den 30 juni och följande dagar 1881 (Mo, fl). 
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av flottningen. Bolaget konstaterade att den utlagda skyddsbommen för Gillbergs 
nybyggda kista ej fungerade tillfredsställande vid hög vattenföring. En mindre 
bröt hade lagt sig mot kistan, dock utan fara för att byggnaden skulle ta skada.789 

Gillberg hade begärt ekonomiskt bidrag till den undervattenskista, som han 
med tillstånd av häradsrätten ämnade anlägga i "Wifsta hufvud" för att få bättre 
vattentillgång i kvarn och fisken. Man erbjöd sig i november att stå för halva kost
naden och således bidra med 1.000 kr på villkor att Gillberg i framtiden avstod 
från att komma med nya krav.789 Gillberg kunde ej acceptera dessa villkor. LEFB 
medgav därför i februari 1890 "att stå för reparationskostnaderna", varjämte 
Gillberg i april beviljades "ytterligare" 200 kr till den kistbyggnad, han under vin
tern hade byggt i Vifstaforsen. Ytterligare belopp utbetalades 1892.529 

I januari 1893 bestämde LEFB:s styrelse, att bolaget självt skulle reparera Gill-
bergs kista för 300 kr. Fem till åtta varv saknades av kistan.529 

I maj 1896 hade Gillberg sålt sina fastigheter vid Viiforsen, inklusive laxfis
ket.262 Under den följande vintern satte de nya ägarna igång med att bygga om 
mjärdfisket.847 

De andelar i det samfällda fisket, som tillkom hemmanen 5 mål nr 1 och 2 i Vii 
samt del i allmänningen med därtill hörande strand och vatten såldes i april 1899 
till Wii Elektriska Aktiebolag.674 

De flottandes uppgörelser med fiskarena främst inom Njurunda men även i 
Tuna medförde att laxen kunde vandra tämligen fritt upp till Viiforsen. Där stop
pades den emellertid under några år av den nya kraftverksammen, i vilken man 
ännu ej satt in någon fungerande laxtrappa. Resultatet blev att i synnerhet Kling-
sta byamän erhöll mycket goda laxfångser i sitt notvarp nedströms Viiforsen.594 

Samma byamän yrkade trots sitt goda fiske ersättning för hinder och fångst
minskning i laxfisket under år 1901. Som grund för yrkandet anfördes, att virke 
hade legat kvar i strömmarna under vintern. Byamännen uppskattade förlusten 
till 1.770 kr. Under året träffades uppgörelse med byamännen om ersättning för 
hinder, strandskador och minskad laxfångst med 500 kr.461 År 1913 erhöll bya
männen ytterligare 355 kr för arbete med barkupptagning, förlust i fisket m m.476 

Alm noterade år 1921, att en del gamla notvarp hade övergivits i många älvar, 
eftersom "de blivit så uppgrundade av bark och sjunkna stockar", att notdragning 
hade omöjliggjorts och någon lax ej längre gick in över områdena. 

"Sådana övergivna notvarp äro särskilt vanliga i Ljungan, speciellt i dess nedre 
del. Å andra sidan har jag även sett talrika notvarp, där fiskarena klagade över 
barkförorening, men där vid upprepade dragningar varje gång blott erhölls ett par 

262 Handling nr H 60 b:7. Hammarforsens kraft AB. Fastighetsarkivet. 
461 Prot LEFB 1898-1901 (Mo, fl). 
476 Prot LEFB 1912-1913 (Mo, fl). 
529 Prot LEFB 1889-1893 (Mo, fl). 
594 Fiskeavgiftsmålet, Ljungan (Mo, fl). 
674 Advokaten Gunnar Hellgrens PM ang fastighetsförhållandena i Vii by av den 29 sept 1945 

(Mo, fl). 
789 Prot LEFB 1885-1888 (Mo, fl). 
847 Wii Elektriska Aktiebolag. Sammanställning utförd på Bålforsens Kraft AB. 
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stycken smärre eller större barkbitar. Att emellertid mångenstädes barken utgör 
ett verkligt hinder för notdragning kan ej bestridas, och vid gamla rikt givande 
varp upptager man därför årligen den avlagrade barken för att ständigt möjliggö
ra notdragningen. Såsom exempel härpå kan jag nämna Tunabyns notvarp vid 
Klingsta nedom Viiforsen i Ljunga älv. Arbetet med barkupptagningen utföres 
här av flottningsföreningen. Under år 1921 behövdes härför 5 man + 1 häst och 
cirka 14 dagars arbete. På 7 dagar uppsläpades 350 hästlass, varje i rått tillstånd 
vägande c:a 300 kg". 

På ett fotografi visade Alm "den stora harv, som användes vid detta arbete" samt 
"de på land uppkastade barkhögarna". Garnredskapens maskor hade på kort tid 
blivit fullständigt täckta av slemmiga barkslamsor. De fasta redskapen skadades 
av framflytande virke.848 

Flottningschefen skrev i oktober 1922 att väldiga barkmassor varje år an
hopades vid vänster strand, strax nedströms Viiforsen. LÄF fick vidkännas av
sevärda kostnader för att undanforsla denna bark. Rensningen brukade utföras 
"så gott den sig göra låter", sedan Klingsta byamän hade anmält att de ämnade 
börja dra not. I november meddelades, att Klingsta och Berge byamän hade 
begärt 1.000 kr/år i skadestånd för förstört fiske i notvarpet. De hade tidigare (se
dan hur länge?) erhållit 150 kr i ersättning. Styrelsen beslutade att erbjuda 650 
kr/år.627 Det har senare antagits, att ca 500 kr av detta belopp skulle ha avsett 
skada på laxfisket.374 

Klingsta och Berge byamän saknade egen fiskerätt, men genom ett avtal med 
Vii byamän hade de tillstånd att fiska utanför de senares strand nedströms Viifor
sen. Utöver det nyssnämnda årsbeloppet 650 kr erhöll byamännen ersättning för 
att de tog upp bark ur varpen. Den årliga kostnaden härför steg till 1.000 kr eller 
mer.849 

Fiskeriintendenten Ågren skrev år 1934 i målet om flottledsavgifter, att han 
höstarna 1927 och 1928 hade funnit älven vara starkt barkförorenad i Klingsta-
varpen. Detsamma gällde sträckan nedströms utmed vänstra stranden och detta 
även i mycket stark ström. 

"Här och var iakttogs gasutveckling från barklagret och älvvattnet var tydligt illa
luktande. Ut mot älvens mitt avtog barkföroreningen successivt, men även där 
fanns spridda barkslamsor å bottnen. Hela ifrågavarande område, som är så 
starkt barkförorenad, synes med hänsyn till sin ursprungliga beskaffenhet vara 
lämpligt för laxlek". 

Vid Ågrens undersökningar i oktober 1937 lämnade maskinisten vid Viiforsens 
kraftverk följande upplysningar:824 

374 Ansökan av LÄF om fastställande av ersättning för intrång i fiske vid Notvallen i Ljunga älv. 
Mål A 19b/1948 (Mo, fl). 

627 Prot LÄF 1922-1923 (Mo, fl). 
824 Fiskeriint Ågrens undersökning rörande barkföroreningar och förekomst av sjunktimmer i 

Ljunga älv mellan Matforsen och utloppet i havet, daterad den 27 dec 1937 (SCA:s arkiv, R 266). 
848 Alm 1923, s 98 f. 
849 Utdrag av dombok, hållen vid lagtima höstting med Medelp västra domsaga den 28 okt 1925 

med ani av byamännens i Tunbyns krav på ersättning för försvårat fiske (Låda E4 22, Mo, fl). 
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"Längs utmed nu ifrågavarande strandsträcka samlades i älven under loppet av 
varje flottningssäsong massor av bark, som avlossnat från virket under dess flott-
ning. Att detta icke var å isen eller stranden avbarkad bark, kunde ju genom besikt
ning lätt konstateras. Gällande förbud mot att verkställa avbarkning å isen eller 
stranden så nära vattnet, att barken kan nedsköljas däri, efterlevdes noga. Om så
dan avbarkning i något undantagsfall förekommit, hade den avtagna barken hop
samlats och uppbränts. Flottningsföreningen hade förr låtit upptaga barken ur äl
ven med tillhjälp av harkor men upphört därmed och utgåvo nu i stället skadeer
sättning till Klingsta-bönderna. Notfiske bedrevs även å motsatta stranden vid 
den s.k. Svartedan. Även där besvärades fisket av bark. Ej sällan fick man ett par 
tippkärror bark i första notdraget för dagen. — Vid Viiforsens kraftverk är det lätt 
att konstatera vilka mängder avlossnad bark som driver utför älven. Enbart från 
grindarna för tilloppsledningen, genom vilka dock blott går c:a 25 % av vatten
mängden, bortfraktas hundratal hästlass bark under varje flottningssäsong. Un
der hela säsongen är en man anställd enbart för bortskaffande av bark och sjunk-
virke, och under slutlossningen sysselsättas därmed 3 à 4 man. Vid kraftverket i 
Matfors, som ligger närmast ovanför, äro förhållandena ännu mycket värre. 

En av Klingsta-fiskarena meddelade att ofantliga barkmassor ansamlas vid 
dessa varp årligen. Hösten 1936 utfördes ca 45 mans- och 13 hästdagsverken för 
bortskaffande av surtimmer och bark. 

4.9.2.12 LAXTRAPPAN I VIIFORSEN 

År 1899 fångades endast obetydligt med lax uppströms Viiforsen. Anledningen 
härtill sades vara det vandringshinder, som den vintern 1898/99 uppförda dam
men för Viiforsens kraftverk utgjorde. I Vii by togs emellertid 200 kg lax, varav 
största delen med håv.439 

I juni 1900 vitsordade fiskeriinstruktören J A Ling att laxtrappan vid Viiforsen 
var 

"uppförd i fullkomlig öfverensstämmelse med de anvisningar Fiskeriinspektören i 
Kungl Landtbruksstyrelsen härom lämnat: och synes det mig på grund af rännans 
ringa lutning och lämpliga läge vara tämligen säkert, att laxen med lätthet kan 
uppgå genom rännan, när dammbyggnaden i öfrigt blir färdig —. Möjligen kan 
en liten förlängning af rännan i dessa nedre del blifva nödig".850 

Viiforsens kraftverk togs i drift under augusti månad 1900.851 Vid det tillfallet 
var den befintliga laxtrappan ej funktionsduglig. 

Ett vittne påstod, att den lax som år 1900 gick förbi Viiforsen passerade genom en öppning utmed 
högra stranden "der dammen vid Wiibolagets elektricitetsverk ännu icke var byggd", och att denna 
öppning igenbyggdes följande vinter. Hösten 1902 påstods att inte en enda lax hade passerat Vii
forsen efter det att dammen byggdes.852 Två personer anställda vid LEFB vittnade, att de 

439 Fiskeriint Puke. Utredn rörande åtgärder för bevarande av Ljungaälvens bestånd av lax m m 
1952 (LjR). 

850 Tuna tingslag. Extra förrättningar 1904—1906. Medelp västra domsaga. A I. b:4. 
851 Reglerings- och kraftverksföretag i Gimån och Ljungan (LjR). 
852 Transumt af domboken hållen vid lagtima höstetinget med Tuna tingslag å tingsstället i Vatt-

jom den 25 sept 1902; Claes Tisells avsyning och utlåtande den 3 juni 1903 ang dammbyggnaden 
vid Viiforsen (Låda A4 10, Mo, fl). 
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"då de färdats förbi den nya laxtrappan, vilket skett rätt ofta, icke sett någon lax gå uppför densam
ma; att berörda laxtrappa uppförts under nästlidna vinter; att den först byggda laxtrappan varit 
uppförd omedelbart intill södra sidan av skibordet, samt att avståndet mellan skibordet och lax
trappan vore en och en halv meter". 

Man påstod, att den "lax", som fångats uppströms forsen ej skulle ha varit "hafslax" utan född i äl
ven.852 

Fiskeritillsyningsmannen hävdade i annat sammanhang, att enligt vad han kände till hade år 
1901 inte en enda lax fångats ovan Viiforsen, trots att laxtinor varit utsatta både vid Sköle och 
Matfors. "Ehuru ytterligare en laxtrappa blifvit uppförd i nämnda fors vid södra änden af dam
men", skrev han, "har laxen dock ej kunnat taga sig upp där". När han besökte platsen i slutet av 
september såg han "lemningar efter laxar, som tydligen försökt ingå i rännan, men af forsen kastats 
tillbaka och därvid fallit i den nedersta stenkistan eller direkt hoppat dit. En ny ingång från söder till 
den först byggda laxtrappan synes vara nödvändig, därest laxen skall kunna ingå i densamma utan 
att stängas av timmer brötar". Den i drift varande laxtrappan låg omedelbart intill södra sidan av 
"skifbordet". Avståndet mellan detta och laxtrappan var ungefär 1,5 m. 

År 1903 konstaterades att laxtrappan hade flyttats i jämförelse med den av häradsrätten fast
ställda planen först till den motsatta sidan om öppningen för kungsådran och sedan till högra stran
den.852 

År 1934 intygade en flottningsförman, att laxfiske med nät eller not ej hade förekommit upp
ströms Viiforsen under den tid han tjänstgjort inom berört område. Däremot hade Vifsta byamän 
år 1903 eller 1904 satt ut en stakagård å en fiskeplats som funnits av ålder "och som enligt före
skrift är skyddad för flottningen genom en magasinsbom". Någon fångst hade ej erhållits.853 

Enligt den officiella statistiken hade ej heller år 1904, "så vitt känt" var, någon lax fångats upp
ströms Viiforsen.439 

Vifsta byamän hade yrkat, att eftersom dammen vid Viiforsens kraftverk hindrade laxen att nå 
ett byamännen tillhörigt fiske, skulle dammen endera tas bort eller också skulle byamännen ha er
sättning för förlorad laxfångst. I ett utslag i december 1904 fastslog häradsrätten, att dammbygg
naden omöjliggjort för laxen att passera forsen. Bolaget förpliktades vid vite att "vidtaga sådana åt
gärder med dammbyggnaderna, att ingen fisksorts upp- eller nedgång i älven hindrades genom 
samma byggnader". Anordningarna skulle vara klara senast den 1 maj 1906.854 

I Kungl Lantbruksstyrelsens berättelse för år 1906 noteras följande: "Enligt 
trovärdiga uppgifter har en del havslax eller omkring en sjundedel av hela fångs
ten i Ljungan fångats ovanom Viiforsen, och har således den där inrättade lax-
trappan äntligen visat sig vara ändamålsenligt inrättad". I hela Ljungan togs detta 
år enligt den officiella statistiken 2.160 kg lax. 

Laxtrappan i Viiforsen synes härefter ha fungerat tillfredsställande, bortsett 
från år 1916, då trappan skadades så svårt av vårflödet att den förblev obrukbar 
under säsongen.377 

377 Officiell statistik förvarad på SCB. 
439 Fiskeriint Puke. Utredn rörande åtgärder för bevarande av Ljungaälvens bestånd av lax m m 

1952 (LjR). 
852 Transumt af domboken hållen vid lagtima hösteting med Tuna tingslag å tingsstället i Vatt-

jom den 25 sept 1902; Claes Tisells avsyning och utlåtande den 3 juni 1903 ang dammbyggnaden 
vid Viiforsen (Låda A4 10, Mo, fl). 

853 Ans av LÄF om tillstånd att utriva en nära 3 km lång delningsbom i Ljungan ovan dess in
flöde i Marmen. Mål A 74/1934 (Mo, fl). 

854 1 dom den 22 juni 1906 fastställde Svea Hovrätt att vattenverksbyggaren hade följt de 
bestämmelser, som bl a hade utfärdats rörande laxtrappor i utslaget den 29 juli 1898. Hovrättens 
dom fastställdes den 8 sept 1909 av Kungl Maj:t. 
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Under åren 1947—1965 hade man en automatisk laxräknare inmonterad i trap
pan. Med kännedom om laxens medelvikt och antalet passerade fiskar kan man 
räkna ut att ca 765 kg lax och öring passerade forsen uppströms åt, Under perio
den fångades enligt mina beräkningar ungefär 6.800 kg lax och öring i älven per 
år. Man brukar anse att omkring 50 % av den i älven stigande laxen fångas bort. 
Det årligen i älven uppvandrande beståndet skulle således ha varit av storleksord
ningen 13.600 kg och av detta passerade således nära 6 % genom Viiforsens lax
trappa uppströms åt. 

4.9.2.13 VIFSTA 

"Under förra hälften av 1870-talet" fanns enligt ett år 1902 avgivet vittnesmål ett 
nybyggt laxfiske855 till vänster844 i Vifstaforsen, "i vilket fiskades allenast helt kort 
tid, möjligen blott några dagar", varefter ringbommar kom lösa i Marmen och 
drev utför älven. Virket tog fisket med sig, varefter anläggningen betalades av 
LEFB.855 Denna händelse bör ha inträffat år 1877.844 

Under 1879 års höga vårflod förstördes enligt Gillberg en fiskebyggnad i den 
vänstra grenen i Viiforsen.164 Strax efteråt byggdes ett patafiske i Marmen, något 
uppströms forsen. Detta fiske observerades av Lundberg år 1883.1 flottningsche-
fens förslag till åtgärder i Ljungans flottled under samma år noterades, att en 
skyddsbom för "Vifstafisket" skulle repareras för 400 kr.614 Att laxfiske bedrevs 
inom skifteslaget under århundradets två sista decennier framgår av den ännu 
bevarade fördelningsboken, vars siffror dock är för svårtydbara för att här kunna 
återges. 

På höstetinget 1902 intygade ett byamännens vittne i en tvist med Wii Elektris
ka Aktiebolag, att så länge han, som var 54 år gammal, kunde minnas hade Vifsta 
byamän haft ett gemensamt laxfiske, beläget strax uppströms gränsen mellan Vii 
och Vifsta, vid älvens vänstra sida. Man hade vittjat på kvällarna, och fisket hade 
"stundom givit en och annan lax", men "stundom tio till femton stycken". Rester 
fanns ännu kvar av fiskeinrättningen bestående "av några kistor och stolpar". An
läggningen hade enligt vittnet övergivits under 1800-talet.855 

I Hellebergs flottledsutlåtande av år 1899 talas om att en bom var utlagd till 
skydd för Vifsta laxfiske uppströms Vifstaforsen. Enligt byamännen måste en an
nan bom läggas om. Denna låg till höger, strax nedströms forsens början till 
skydd för ett där beläget fiske.381 

164 Låda A4 6-9 (Mo, fl). 
381 KB :s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott

led (Mo, fl). 
614 Prot LEFB 1881-1884 (Mo, fl). 
844 "Kungl Maj :ts och rikets kammar Colleggi" utslag den 20 april 1881 ang skador av flottning

en på Gillbergs laxfiskebyggnad (Mo, fl). 
855 Transumt af domboken, hållen vid lagtima höstetinget med Tuna tingslag å tingstället i Vatt-

jom den 25 sept 1902. Låda A4 10 (Mo, fl). 
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4.9.2.13 BÄLLSTA 

Lundberg observerade år 1883, att det nedom Matforsen fanns betydande bankar 
av bark och sand. Närmast forsen täckte barken 0,5 tunnlands yta och uppskatta
des mängden till flera tusen m3. En ännu större bank låg vid Bällstamon. Bark för
orenade laxens lekbottnar så gott som överallt. Fr o m år 1887 erhöll byamännen 
75 kr/år i ersättning av de flottande för försvårat notfiske.164 

Byamännen skrev år 1888 till LEFB, att efterhand som flottningen tilltagit i äl
ven hade svårigheterna Ökat vid fiskets bedrivande i "Bällsta-varpet". I detta 
fanns en edgård "på landsidan, där virket packade ihop sig". Det hade rått bättre 
förhållanden när virket sorterades i Matfors, för då hade flottning ej bedrivits nat
tetid. Normalt började man fiska den 1 juli. Fisket bedrevs därefter under den lov
liga tiden, dvs till den 1 september. Under sistlidna säsong hade byamännen en
ligt egen uppgift hindrats i sitt fiske under minst 30 nätter. Vid "godvillig upp
görelse" kunde man tänka sig att acceptera 275 kr i ersättning, skrev byamän
nen.856 

Den 20 februari 1891 daterades en KB-resolution gällande ett yrkande från 
byamännen, om att 14 st dykdalber inom byns vattenområde skulle tas bort. KB 
fann att anordningarna ej fanns med i 1882 års regleringsutslag och beordrade att 
de skulle bortskaffas före den 1 maj.529 

Byamännen hade ännu år 1891 ej erhållit något svar på sitt yrkande om ersätt
ning för försvårat notfiske under säsongen 1888.856 Bolaget sades tidigare ha beta
lat 50 respektive 70 kr/år för hinder i rodd och fiske.529 

I februari 1893 skrev byamännen på ett kontrakt, enligt vilket de för 100 kr/år 
skulle ta det intrång på stränder och fiske som flottningen orsakade. De flottande 
skulle få ha kvar sina bomanordningar inom skifteslagets vatten. Avtalet avsågs 
gälla fr o m år 1892, och byamännen kvitterade ut 400 kr för de fyra föregående 
åren. Utöver detta hade man yrkat 25 kr/år för Tångsta by,529 vilket LEFB tydli
gen ej gått med på. Styrelsen meddelade nämligen i februari att Bällsta byamän 
för tre veckor sedan hade begärt handräckning för att få bort de dykdalber som 
stödde Bällstabommen. Byamännen nekades emellertid handräckningen ända upp 
i högsta instans, och LEFB berättigades att ha kvar sin "Bällstabom".460 

I februari 1896 godkände LEFBrs styrelse ett med Bällsta samt Tångsta bya
män träffat avtal på 19 år fr o m 1892. För arrende av stränder och vatten skulle 
de flottande betala 200 kr/år.460 Byamännen förband sig vid undertecknandet, att 
ej anlägga någon fiskebyggnad som kunde bli till hinder för flottningen. I övrigt 
gällde ersättningen bl a strandarrende.838 Byamännen förbehöll sig rätten att fis
ka. 

164 Låda A4 6-9 (Mo, fl). 
460 Prot LEFB 1894-1897 (Mo, fl). 
529 Prot LEFB 1889-1893 (Mo, fl). 
838 Låda E4 1-21 (Mo, fl). 
856 Bällsta byamäns PM, skrivelse till LEFB 1891 samt prot den 7 okt och följande dagar år 

1891 (Mo, fl). 
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Balista byamän sade sig vid vattendomstolens sammanträde i februari 1929 ha 
ett notvarp för lax-och sikfångst beläget nedströms en stenör, utanför egen 
strand. Enligt avtal erhöll byamännen fortfarande 200 kr/år av de flottande. LÄF 
ville nu ta bort den nyssnämnda stenören och hävdade, att något fiske av betyden
het ej hade bedrivits i varpet på många år.857 

Laxfisket i Bällsta notvarp återupptogs under 1940-talets rika laxår och har 
därefter bedrivits ända in på 1970-talet. 

4.9.2.15 ÖVRIGA UPPGIFTER OM FISKEN NEDSTRÖMS MATFORSEN 

I november 1888 ville LEFB försöka träffa uppgörelse med arrendatorn 
på Tuna Prästbord om ersättning för intrång under de senaste 12 åren med högst 
20 kr/år.789 

Omkring år 1890 satte LEFB upp dykdalber och lade ut bommar för lösflott-
ning nedströms Matforsen, varigenom notdragning förhindrades bl a i Övarpet. 
De flottande erbjöd sig att, om Öns byamän så önskade, lösa in byns laxnot för 
100 kr och dessutom betala 600 kr i ett för allt för intrånget av flottningen inom 
skifteslagen. LEFB skulle dessutom få utnyttja en stuga på Gåsön. Byamännen 
skrev emellertid ej på avtalet, eftersom de ansåg den årliga ersättningen vara för 
liten, men mottog lösenbeloppet för laxnoten. De accepterade senare även ersätt
ningen om 600 kr/år.595 År 1896 tillerkändes Öns byamän ersättning med 10 kr 
per mål och år för de skador flottningen förorsakade. 

Även Runsviks byamän begärde ersättning för intrång i notfiske p g a flott-
ningsbommen. De yrkade 2 kr/mål och år, men sänkte senare sina krav till totalt 
150 kr/år. Antalet mål var 90,5. Flottningschefen ansåg, efter jämförelse med vad 
Bällsta byamän hade erbjudits, att Runsviks byamän borde ha högst 33 kr/år.460 

I maj 1899 meddelades att ett strandkontrakt hade upprättats på 20 år med 
Målsta byamän gällande "Målsta reservoir" och vissa gångvägar. Arrendesum
man uppgick till 5 kr/år och mål.461 

Skedviks byamän, som ägde fiskerätt i Marmens nedströmsdel, erhöll 365 
kr/år av de flottande fr o m år 1900 bl a för dispositionsrätten till byns stränder.461 

Omkring år 1928 övergavs det sista av tidigare fem notvarp, vilka sades ha fun
nits mellan sjön Marmen och landsvägsbron strax nedströms samma sjö. De övri
ga hade ej brukats efter tillkomsten av Viiforsens kraftverk. 

I ett utslag i juni 1936 rörande Öns byamäns fiske i Marmen fastslog vatten
domstolen, att "såsom fiskeriintendenten Hugo Ågren framhållit i sitt i målet av

460 Prot LEFB 1894-1897 (Mo, fl). 
461 Prot LEFB 1898-1901 (Mo, fl). 
595 Ans av LÄF om tillstånd att utriva en nära 3 km lång delningsbom i Ljunga älv omedelbart 

ovan dess inflöde i sjön Marmen m m. Mål A 74/1934. Aktsid 4 (Mo, fl). 
789 Prot LEFB 1885-1888 (Mo, fl). 
857 Ans av LÄF om tillstånd att få bortriva gamla fiskebyggnader mellan landsvägsbron i Mat

fors och en punkt ca 300 m nedanför bron, dels att få uppföra nya i dessas ställe dels ock verkställa 
sprängningar och rensningar. Mål A 7/1928 (Mo, fl). 
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givna utlåtande, är numera tillgången på lax och stor sik i denna del av älven så 
ringa, att lönande fiske därav icke kan ifrågakomma". Eventuellt hinder i notdrag
ningen saknade således betydelse, så länge tillgången på vandringsfisk var otill
räcklig. Byamännen hade dessutom gjort gällande, att ryssje-, nät- och notfisket 
efter gädda, abborre och braxen m fl arter led intrång p g a flottningen. LÄF hade 
åtagit sig att ej längre använda ris för att skydda dykdalberna i Marmen för isen, 
varför olägenheterna därav skulle försvinna.853 

Vid fiskeriintendentens besiktning längs nedre Ljungan i oktober 1937 besöktes 
sträckan mellan Matfors och Viiforsen.824 

"Nedanför Matfors, mitt emot den s.k. Näsbergsudden å Ön uppsticker vid låg
vatten ett mycket stort sandgrund, det s.k. Lövbladsgrundet, enligt vår uppskatt
ning av c:a 2 hektars areal. Detta befanns nu vara belagt med bark och trästickor 
dels i stora sammanhängande fält, dels fläckvis. Vid denna strand anordnades nu 
notdragning med siknot. Försöket resulterade i att notslingorna blevo fullsatta med 
bark och notkilen i det närmaste fylld därmed. Dessutom hade två sjunkstockar 
inkommit noten. Utmed hela gründet var älvbotten förorenad av ett sam
manhängande barklager ut mot djupare vatten. Där var dragning omöjlig på 
grund av mängden ansamlat sjunkvirke 

Hjalmar Erlandsson från Runsvik, som är delägare i den av oss använda noten 
och biträdde vid notdragningen, uppgav att därvarande notvarp alltid i hög grad 
besvärades av bark och sjunktimmer ävensom träfiber från cellulosafabriken i 
Matfors. Notdragning måste därför föregås av särskild upprensning. Ett av not
varpen hade på grund av sin barkförorening fått benämningen Dyngvarpet". 

4.9.3 Laxfisket och laxtrappan i Matforsen 

1873 års syneprotokoll upptar tre fasta fisken i forsen. 
Sommaren 1874 förstördes en skyddskista vid Sköle bys fiske av flottningen. 

Den skulle repareras av de flottande för 1.700 kr.207 

Våren 1876 reparerades en kista vid "det Dahlbergska fisket". Under 1877 års 
vårflod skadades det sistnämnda fisket åter, men iståndsattes genom medverkan 
av disponenten på Matfors.504 

I maj 1878 meddelades att Sköle och Åsta byamän hade uppfört ett nytt laxfis
ke strax nedströms Matforsbron. Det genomskar den stenarm, som upplagts 
längs forsen vid statens rensning.379 Samma byamän utförde år 1880 en del arbe
ten på "dammbyggnaden" i Matforsen tillsammans med kvarnägarna. Under 
sommaren byggdes ett vrakfiske samt en stenkista för det tidigare befintliga fis
ket.858 

207 Prot LEFB 1868-1875 (Mo, fl). 
379 Prot LEFB 1878-1880 (Mo, fl). 
504 Prot LEFB 1876-1877 (Mo, fl). 
821 Osign förteckn över laxfiskets vid Sandslåns avkastn åren 1869—1907 (Mo, fl). 
853 Ans av LÄF om tillstånd att utriva en nära 3 km lång delningsbom i Ljungan ovan dess in

flöde i Marmen. Mål A 74/1934 (Mo, fl). 
858 Sköle och Åsta laxfiskebok, förvaras hos byåldermannen. 
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Lundberg skrev år 1883, att vid Matfors låg "elfvens öfversta, mera betydande 
laxfiske med 7 mjärdar och en not". 

I april 1884 köptes Wattstens tvenne malaleder i Matforsen av Svartviks Aktie
bolag för 3.000 kr.368 

År 1886 upplystes om att "Vester-Engoms byamän — af ålder gemensamt 
med Öster-Engoms haft ett notvarp uti elfven nedanföre Matforssågen, hvilket 
notvarp blifvit förstört genom utpålning och uppgrundandet af sågaffall".859 

Konkursboet efter Matfors Aktiebolag sålde i april 1893 Wattstens laxfiske till 
Sundsvalls Enskilda Bank för 14.000 kr. Fisket överläts därefter på Tuna Fabriks 
Aktie Bolag. Det sistnämnda bolaget köpte även "ett malaled överst i Matforsen 
vid östra stenarmen av flottleden" samt Nyforsholmens vrakhus i samma fors för 
sammanlagt 4.000 kr.860 Dessa fisken kallades senare, i nämnd ordning, Matfors 
Bruks laxfiske 1:1; Matforsens östra, ett laxfiske; Nyforsholmen 1:1, ett laxfis
ke.1055 

Enligt 1895 års officiella statistik fanns utöver Sköles tre tinor och Matfors' 
fyra tinor även ett "s k korg- och hoppfiske vid Matfors". 

År 1902 byggdes ett nytt fiske "under berget" i forsen.861 Under tiden 13 
juli—24 augusti 1903 togs tre laxar och 26 laxöringar i Tuna Fabriks Aktiebolags 
laxfisken i Matforsen. Fiskens kondition sades klart tyda på, att det ej rörde sig 
om fisk, som stått i Marmen över vintern.850 

I juli 1903 lämnade Tuna Fabriks Aktiebolag en skrivelse till häradsrätten, i vil
ken bl a stod att861 

"förutom bolaget hafva endast Skjöle byamän två laxfisken i forsen, det ena of-
vanför och intill nuvarande landsvägsbron, det andra nedanför bron på vestra (el
ler södra) sidan. Dessa fisken torde numera vara af ytterst tvifvelaktigt värde, då 
under de senaste åren knappast någon lax fångst i dessa fisken. Skulle de anses 
ega värde och taga skada af den begärda dammbyggnaden, är bolaget naturligtvis 
villigt betala lagstadgad ersättning för skadan, hvilken ersättning bolaget yrkar 
skola bestämmas av fem skiljemän på sätt säges i lagen om skiljemän". 

Enligt en annan källa fanns på Sköle-sidan i Matforsen ett fiske uppströms 
bron strax öster om flottleden och ett fiske strax nedströms bron, 

"hvilket fiske åstadkommits på så sätt att från brons tredje brokar byggts en kista 
nedåt strömmen cirka 26,5 m lång, mellan hvilken kista och den angående vatten
verken nämnda leddammen fisket anordnats". 

Ett fiske låg "utmed sågen" mellan denna och en i älven byggd kista.859 

Fångsten i Sköle och Åsta laxfiske åren 1890—1899 redovisas i tabell 73 och 
för åren 1907—1913 på figur 158. Den sistnämnda visar dessutom bl a att laxfis
ket i Matforsen normalt ej gav några fångster att tala om före 15 juli. 

368 Erik Eriksson. Fastighetsavd., SCA, Sundsvall. 
850 Tuna tingslag. Extra förrättningar 1904—1906. Medelp västra domsaga. A I. b:4. 
859 Torps tingslag. Extra förrättningar 1900—1903. Medelp västra domsaga. A I b:3. 
860 SCA:s arkiv^ HK. 

1055 A Vallin. Bil 17:1b till ans i mars 1975 i målet om Nedre Ljungans korttidsreglering, etapp 
II. 
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Tab. 73. Fångst enligt Skjöle och Åsta Byamäns Afräknings Bok för Fiske mm.858 

År Antal laxar Antal kg 

1890 ? 1.593 
1891 220 1.757 
1892 215 1.587 
1893 183 1.242 
1894 204 1.467 
1895 255 2.206 
1896 209 1.610 
1897 192 1.782 
1898 197 1.144 
1899 - -

(Sorten är ej angiven i böckerna förrän år 1898, då den är kg. Dessförinnan har jag utgått från 
att det rört sig om skålpund à 0,6 kg). 

Till uppgifterna i Sköle och Åsta laxfiskebok år 1912 har fogats en beräkning 
över arbetsinsatsen vid fiskets vittjande. Fr o m 18 juni tom den 31 augusti vitt
jades fisket alla 75 dagarna. Eftersom tre man var med varje gång åtgick totalt 
450 turer, d v s 60 turer på var och en av de 7,5 hellotterna i fisket. Man konstate
rade att Tuna Fabriks Aktiebolag ej hade gjort några vaktturer för sina lotter un
der 1906—1912, och att bolaget således hade en skuld på 613 vittjeturer, som vär
derades till 50 öre per tur.858 

År 1911 erhöll Tuna Fabriks Aktiebolag Kungl Maj:ts tillstånd att bygga 
"Över fallets södra del" i Matforsen. Som villkor för byggnationen föreskrevs bl a, 
att dammen skulle förses med ålyngelledare och laxtrappor, samt att "Lars 
Abrahams-fisket" skulle tas bort "för laxens framkomst". Av vattentillgången 
skulle så mycket avstås, som erfordrades för fiskets skyddande, dock högst den 
kvantitet, som före byggandet framrunnit i kungsådran. Inga definitiva bestäm
melser lämnades rörande fiskvägarnas närmare utförande och läge.862 Innan 
dammbyggnaden utfördes hade sökandebolaget emellertid att styrka, att det för
fogade över fisket ned till 250 m nedströms landsvägsbron, mellan vilken gräns 
och bron fiske ej skulle få bedrivas.863 

I april 1917 medgav Sköle byamän rätt för LÄF624 

"att borttaga stolparna och öfverlaget å vår laxfiskebyggnad som är belägen 
straxt nedanför landsvägsbron i Matforsen och vesterom flottleden, mot det för
eningen åtager sig att omedelbart reparera och iordning ställa vår laxfiskebygg
nad som är belägen straxt ovanför landsvägsbron och österom flottleden som 
våren 1916 i följd av att en timmermassa lades på fisket som derigenom vräktes 
bort, vi åtager oss sjelfa att göra en ny laxtina mot en ersättning av kronor sjuttio
fem av föreningen". 

624 Samlingskartonger nr 4—6. N:ris 35—119 (Mo, fl). 
851 Reglerings- och kraftverksföretag i Gimån och Ljungan (LjR). 
858 Sköle och Åsta laxfiskebok, förvaras hos byåldermannen. 
862 Lantbruksstyrelsen till Vattendomstolen den 23 januari 1929. Mål A 7/1928 (Mo, fl). 
863 Arne Lindroth. Intern PM 3 april 1968 (LjR). 
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Fig. 158. Ackumulerad fångst i Sköle och Åsta laxfiske intill respektive datum åren 
1907—1913. Som synes började laxen normalt nå Matforsen i slutet av juni och under för
sta hälften av juli. 

I juli 1918 överlät Sköle och Åsta byamän all sin fiskerätt och sina fiskebygg
nader i Ljungan vid Matforsen till Tuna Fabriks Aktiebolag inom ett område 
begränsat uppströms åt av en linje över älven dragen 75 m ovanför dammen och 
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nedströms åt av en liknande linje över älven vid "Bällsta råskillnad".857 Enligt en 
anteckning i 1918 års laxfiskestatistik skulle laxfisket ha upphört detta år både vid 
"Sköle och Matfors".377 1 själva verket fiskades dock lax vid Matfors åtminstone 
t o m år 1922. Följande fångster togs nämligen enligt uppgift lämnad av Skönviks 
bolag till dr Hagman "i ett gammal laxfiske vid 
Matfors".594 

1918 110 kg 
1919 352 kg 
1920 245 kg 
1921 435 kg 
1922 120 kg 

Den damm som byggdes i Matforsen år 1919 utgjorde hinder för alla fiskarters 
vandring förbi Matforsen till år 1925 då, efter påtryckningar från fiskeriintenden-
ten och anmälan till advokatfiskalsämbetet, en provisorisk laxtrappa anlades.857 

Den avsynades sommaren 1928 men ansågs då ännu ej vara klar för godkännan
de.864 

Skönviks Aktiebolag hade 1926 begärt att få förändra sin damm
byggnad vid Matforsen. Två år senare ville LÄF utföra vissa ändringar i 
flottleden i och nedströms forsen. Fiskeriintendenten Ågren hävdade att den pro
visoriska laxtrappan skulle bli ineffektiv, varför fiskens uppgång som regel skulle 
förhindras om de av LÄF begärda rensningsarbetena skulle komma till utförande, 
se figur 159. En ny laxtrappa skulle erfordras och denna ville varken LÄF eller 
Skönviks bolag betala.857 

När man år 1928 skulle börja bygga en ny damm vid Matfors tvingades man 
att ta bort den provisoriska laxtrappan, vilken därefter var ur funktion sommaren 
1929865 skönvik hade påtagit sig en frivillig avgift om 1.500 kr att användas till 
"laxfiskets upphjälpande i älven", som kompensation för att laxtrappan ej fun
gerade under året. Pengarna användes senare för laxodling.866 Bolaget väntade 
därefter på myndigheternas föreskrifter och dessa i sin tur på hur frågan om 
LÄF:s rensningar och sprängningar skulle lösas.857 Troligen byggdes en ny fisk-
väg någorlunda omgående — en sådan fanns åtminstone på 1940-talet, även om 
den sällan fungerade. 

377 Officiell statistik förvarad på SCB. 
594 Fiskeavgiftsmålet, Ljungan (Mo, fl). 
857 Ans av LÄF om tillstånd att få bortriva gamla fiskebyggnader mellan landsvägsbron i Mat

fors och en punkt ca 300 m nedanför bron, dels att få uppföra nya i dessas ställe dels ock verkställa 
sprängningar och rensningar. Mål A 7/1928 (Mo, fl). 

864 Kungl Lantbruksstyrelsen till vattendomstolen den 23 jan 1929 ang Matforsen (Mo, fl). 
865 Skönviks Aktiebolag till Kammaradvokatfiskalämbetet ang laxtrappa vid Matfors. Odate

rad. Troligen 1929 (SCA, Matfors). 
866 Alm 1936 "Industrins fiskeavgifter mm". 
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Fig. 159. Förslag 
till rensningar i 
Matforsen år 
1928 (Mo, fl). 
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4.9.4. Laxfisket i Ljungan upströms Matforsen 

4.9.4.1 SKALLBÖLEFORSEN 

I oktober 1876 godkändes en överenskommelse rörande Skallböle byamäns fiske. 
LEFB skulle betala 100 kr per år under en 15-årsperiod for förlust av fiske och 
800 kr för förlust av fiskebyggnaden. Ersättning för hinder i fisket hade redan 
dessförinnan utgått med åtminstone 100 rdr.208 

KB noterade i december 1879 att en på nacken i Skallböleforsen år 1871 före
skriven skyddsbyggnad ej hade kommit till utförande. Det gällde en 135 m lång 
vinkelbom, som skulle läggas från högra stranden på forsnacken till skydd för den 
älvgren, i vilken ett fiske var beläget. Dessutom skulle det byggas en kista till 
skydd för det nedströms belägna "Skallbölefisket".845 Vid syn i juni 1881 påpeka
des att fisket hade inköpts av LEFB "för den tid flottningen närmast avser", var
för några anordningar ej längre erfordrades.846 

Ännu vid 1898 års flottledssyn omtalas "ett fiske överst i Skallböleforsen". En 
dubbel bom var utlagd till höger ovan forsen till skydd för därvarande fiske. En 28 
m lång kista låg dessutom till vänster vid forsens slut för att skydda ett fiske, för 
vilket LEFB "numera lärer betala årligt arrende".381 

4.9.4.2 LAXTRAPPAN I HEMGRAVSFORSEN 

Innan kungsådran år 1910 överbyggdes i Hemgravsforsen hade Kungl Maj:t år 
1907867 och Tuna tingslags häradsrätt år 1908 givit detaljerade föreskrifter till 
skydd för fisket. Bl a hade fiskeförbud utfärdats inom ett område från 100 m 
uppströms dammen till 100 m nedströms avloppskanalens mynning.868 1 september 
1909 meddelade nyssnämnda häradsrätt, att den ej ansåg det vara erforderligt 
med några särskilda anordningar för fiskens gång eftersom både lax och öring 
ändå skulle kunna ta sig förbi den fasta dammen. Fiskeriintendenten fick emeller
tid i uppdrag att meddela eventuellt erforderliga bestämmelser.700 

I slutet av november 1911 hölls ett KB-sammanträde rörande överbyggnader
na i Nedansjö. Det krävdes därvid att anordningar för fiskens gång skulle an
bringas i enlighet med 1908 års dom. 

208 Låda G 1-7 (Mo, fl). 
381 KB :s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott

led (Mo, fl). 
700 Tuna tingslags häradsrätts utslag den 18 sept 1909 ang överbyggnad av kungsådran vid 

Hemgravsforsen (LjR). 
845 KB:s i Vn och Jtl läns utslag den 31 dec 1879. "Förteckning öfver föreskrivne men ej utförda 

skyddsbyggnader efter Ljunga Elf' (Mo, fl). 
846 Prot hållet vid förordnad afsyning af utförde Skydds- och regleringsbyggnader i Ljunga Elf 

från Storsjön i Herjeådalen till elfvens utlopp i hafvet den 30 juni och följande dagar 1881 (Mo, fl). 
867 Kungl Maj :ts nådiga resolution i anledning av en Skönviks Aktiebolag i und gjord ans om till

stånd att överbygga kungsådran i Hemgrafsforsen den 22 nov 1907 (LjR). 
868 Tuna tingslags häradsrätts utslag den 14 okt 1908 ang överbyggnad av Ljungan vid Hem

gravsforsen (LjR). 
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Dammen och övriga anläggningar vid Nedansjö besiktigades i slutet av okto
ber 1913 — se figur 129. De befanns vara utförda i huvudsak enligt det av härads
rätten godkända förslaget. Det galler869 som föreskrivits över inloppskanalen sak
nades emellertid. Å andra sidan sett fanns ett annat anbringat, vilket ansågs fylla 
samma funktion.870 1 juni 1918 hänvisades anläggningens ägare av KK att hos 
Konungen söka befrielse från att anlägga "det övre gallret" i tilloppskanalen, vil
ket också blev fallet. Under året företogs vissa ombyggnader i dammarna. Vatten
byggnadsbyrån föreslog att man skulle bygga ett galler ovanför tunnelintaget och 
turbinkammaren samt en nedgångsväg för fisk (unglax och ål), i vilket förslag fis-
keriintedenten instämde.871 År 1920 meddelade Skönvik att nyssnämnda galler 
fanns på plats och att nedgångsvägen för fisk skulle ordnas. 

Fiskeriintendenten yttrade sig i juni 1925 med anledning av att anläggningens 
ägare begärt att få de befintliga anordningarna till skydd för fisket godkända. Å-
gren klagade över "att sökanden dels i detta liksom i vissa andra hänseenden icke 
behagat ställa sig till efterrättelse av Kungl Maj:t givna och av domstol fastställda 
föreskrifter rörande åtgärder till fiskets skydd vid kraftverksanläggningen dels till 
yttermera visso inrättat flottningen och flottledsanordningarna vid kraftverket på 
sådant sätt, att ifrågavarande gallers placering på föreskriven plats därigenom 
omöjliggjorts". Man hade ej gjort någon nedgångsväg för fisk och satt upp det 
föreskrivna gallret på en plats, där det ej fyllde någon som helst funktion för skyd
dande av nedgående fisk. Eftersom föreskrivet galler saknades i avloppskanalen 
lockades den stigande laxen 100 m upp i denna. Sökandenas alternativa yrkande 
om att få stänga laxtrappan borde ej bifallas eftersom det fanns flera outbyggda 
älvsträckor mellan Hemgravsforsen och Ringdalsforsen, i vilka det fanns lämpliga 
laxlekplatser av stor betydelse för Ljungans laxbestånd. 

Vid vattendomstolens besiktning av anläggningarna i augusti 1925 noterades 
att det vid intaget till tunneln fanns en vrakgrind, som bolaget ämnade behålla. 
"Den på planritningen befintliga anordningen för fiskens nedgång till turbinkam
maren, vilken anordning icke vore utförd", önskade bolaget slippa att utföra. Så 
länge flottning pågick hade fisken tillräckligt med vatten i flottningsutskovet för 
nedgång. Fisk, som kommit in i tilloppskanalen, kunde gå nedströms åt bl a i den 
därifrån ledande flottningsrännan. Det upplystes om att flottning aldrig hade skett 
genom rännan.872 Ännu saknades föreskrivna nedgångsvägar för unglax och gal
ler för avloppskanalens nedre del, vilket skulle hindra den uppvandrande laxen 
från att bli fördröjd i kanalen. Lax kunde ej passera laxtrappan om inte minst 4 m3 

869 1 fiskeristadgan, av den 17 okt 1900, hade föreskrivits, att där vatten ledes i turbin, skall, då is 
ej täcker vattnet, eller islossning eller bildning av issörja äger rum, galler med högst 2 cm breda 
öppningar vara anbrakt så, att fisk av storlek, att den ej kan passera genom nämnda öppningar, 
hindras att i turbinen inkomma. Man kunde emellertid hos KB begära att i stället får anbringa "an
nan anordning med samma verkan". 

870 Besiktn av dammbyggnaden vid Hemgravsforsen den 29 okt 1913 (Mo, fl). 
871 Nils Hagman i brev till Skönviks AB den 26 mars 1923 ang åtgärder till fiskets skydd vid 

Hemgravsforsen (Mo, fl). 
872 Utdrag av prot hållet vid sammanträde med MVd den 27 aug 1925 ang åtgärder till skydd för 

fisket i Hemgravsforsen (Mo, fl). 
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vatten per sekund samtidigt släpptes i älvfåran. Man ansåg att åtgärder erfordra
des och garantier krävdes för att ovan angiven minimivattenföring alltid fram
släpptes i älven under vår och höst. Trots detta skulle fiskens vandring komma att 
försvåras. 

I en ny ansökan till vattendomstolen i juni 1926 påpekade sökanden att det 
fanns följande anordningar för fiskens gång i anläggningen: 

Vrakgrind vid tunnelns början, galler för turbinintaget m m, en sidolucka av
sedd som nedgångsväg för fisk, en öppning för ålens gång, laxtrappa i och ned
anför dammen samt en ålyngelledare i vardera av dammens två landfästen. 

Vattendomstolen godkände i en dom i juni 1926 de nedströms dammen i Hem-
gravsforsen belägna byggnationerna i befintligt skick, inklusive vissa anordningar 
för fisket. Domstolen fanns skäligt befria dammens ägare från att utföra "den tidi
gare omtalade rännan för fiskens gång", men denne ålades samtidigt "att utföra 
anordningar till i kanalmurens yttre, nedre sida befintliga lucka och öppning för 
att möjliggöra fiskens nedgång till strömfåran". Vidare skulle det rensas upp en 2 
m bred och 20 m lång ränna på forsnacken nedströms skibordet för att underlätta 
laxens uppgång till laxtrappan. Anordningarna måste vara klara senast den 1 maj 
1927, varefter de skulle avsynas av fiskeriingenjören. Dammens ägare hade att år
ligen fr o m juni tom september månad släppa fram 4 m3 vatten per sekund i 
ovannämnda ränna mellan dammen och avloppskanalen.873 

4.9.4.3 ÖVRIGA FISKEN I STÖDE SN 

Det är tveksamt huruvida någon av uppgifterna under denna rubrik verkligen av
ser laxfiske. 

Bönder i Rude by begärde år 1873 "än en gång skyddsanordningar för sitt not
fiske", som de "fortfarande hindrades att använda".381 

Vid 1898 års flottledssyn talas om ett fiske, beläget strax uppströms Stödebron. 
Detta skulle nu skyddas med hjälp av en klavbom.381 

Efter att ha delgivits 47 stycken stämningar från hemmansägare i Källsta, Gräfte, 
Öckne och Ede byar med yrkande om ersättning för hinder i fiske och samfärdsel 
under 1—10 år461, hävdade LEFB vid en flottledssyn i september 1898 att fram
ställda yrkanden om ersättning för rodd- och fiskehinder i Gärde by med 150 kr 
och för Hjältans by med 270 kr saknade all rimlig grund. Ede och Källsta bya
mäns krav på 3 kr/mål för rodd- och fiskehinder ansågs också vara för högt ställt 
— 2 kr/mål kunde accepteras.874 Flottningschefen anmodades i december att för
söka träffa uppgörelse med Ede m fl byamän om ersättning för besvär vid fiske 
och samfärdsel. Ede byamän skulle erbjudas 2 kr/mål och år. Kärvsta lika 
mycket, men Öckne och Gräfte 3 kr/mål och år.461 Se f ö tabell 74. 

381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott-
led (Mo, fl). 

461 Prot LEFB 1898-1901 (Mo, fl). 
873 VÖD dom ang tillstånd till förändring av vattenverk i Hemgravsforsen den 28 jan 1927 (Mo, 

fl). 
874 Flottn chef Odelmark den 8 jan 1899 (Mo, fl). 
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Tab. 74. Yrkanden framställda år 1899 rörande ersättning för skada och intrång p g a flott-
ningen. En del av yrkandena godkändes av de flottande.eller föreslogs av synemännen enligt 
följande381 (Mo fl): 

Skifteslag Yrkande Medgivet av de flott- Synemännens förslag 
ande och godkänt av 
synemännen 

Gärde 150 kr tillsamman 3 kr per skattemål 
Hjältan 270 " " 3 " " " 
Gö sunda 15 " vardera 3" " " 
Ede 3 " per skattemål 2 kr per skattemål 
Källsta 3 " " 2" " " 
Öckne 4 " 99 99 3 „ « „ 

Gräfte 3-4 " 99 99 ß  99 99 99 

Edsta 3 " 99 99 3 " " " 
Kärvsta 3 " 99 99 3 " " " 
U sland 5 " 99 99 Skiljemän 
Sköle 5 " 99 99 99 

Vattjom 5 " 99 99 2:25 kr per skattemål 
Lunde 50 " vardera Skiljemän 
Fors 5 " per skattemål 100 kr per år 
Rundsvik ? 2:25 kr per skattemål 
Öhn 10" per skattemål 10 kr per skattemål 
Bergom 5 " >» „  5 " " " 
Målsta 10" 99 99 5 kr per skattemål 
Vif s ta 10" 99 99 10 " " " 8" " " 
Rude 100 " tillsammans 

Källsta byamän erhöll 4 kr/mål och år from år 1902.462 Kärvsta byamän 
tillerkändes from 1912 5 kr/mål och år för rodd och fiskehinder.476 

Edsta byamän tillförsäkrades i augusti 1917 förhöjning av sin ersättning för 
rodd och fiske p g a flottningen från 3 kr till 3:50 kr/år och skattemål.469 

Vid 1921 års flottledssyn noterades att "fisket vid Källströms" i Stöde sn var 
borta.463 

4.9.4.4 LAXFISKET I EDEFORSEN 

Två bönder från Brattås i Stöde sn hade ditintills uppburit 50 kr/år för skador på 
deras fiske. De yrkade att LEFB skulle sätta upp en skyddsbyggnad, men var å 
andra sidan beredda att skriva kontrakt på 25 år om en årlig ersättning av 50 kr i 
stället. LEFB biföll år 1882 förslaget om årlig ersättning.614 

381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott
led (Mo, fl). 

462 Prot LEFB 1924-1927 (Mo, fl). 
463 KB:S utslag den 31 dec 1924 ang Ljungans flottled (Mo, fl). 
469 Prot LÄF 1916-1917 (Mo, fl). 
476 Prot LEFB 1912-1913 (Mo, fl). 
614 Prot LEFB 1881-1884 (Mo, fl). 
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Vid 1898 års flottledssyn talades om "förfallna fisken" vid Hjältansholmen och 
i Edeforsen. Synemännen ansåg, att de gamla fiskekistorna efter den sistnämnda 
anläggningen borde rivas ut.381 

Fiskeriintedenten Ågren hävdade år 1930 i målet om Stödesjöns reglering, att 
Edeforsens nedre del varit lämplig som lekplats för lax så långt nedströms, som 
strid ström rådde.875 En person intygade emellertid samma år, att han förestått 
flottningen i Ljungan mellan Torpshammar och Stödebron sedan år 1893 och att 
han aldrig hade hört talas om att lax hade fångats nedströms Edeforsen, eller om 
att någon lekplats för lax skulle finnas där.876 Fiskeriintendenten hade hört talas 
om att en större laxhona "för några år sedan" olagligen hade fångats i forsen un
der lektiden. En person, född år 1862 vid Ede kvarn, omtalade att hans far hade 
bedrivit laxfiske i strömmen vid kvarnen åtminstone fram mot 1880-talet. Hur för
hållandena varit därefter kände vittnet ej till. Laxen hade tagits i huvudsak på nät 
och i fiskhus. "I äldre tider" hade även ljustring varit vanligen förekommande 
(LjR). 

Hjältans och Gäle byamän erbjöds ersättning av de flottande med 3 kr/mål och 
år för försvårad båtfart och för fiskeskador.461 

4.9.4.5 MORRFORSEN 

År 1872 anlades ett laxfiske i Morrforsen. Det ägdes till en början av personer 
från Gim och Boda.877 1 LEFB:s kostnadsförslag för arbeten, som skulle utföras 
under år 1880 tog man upp 800 kr för reparation av bom och stöd "ovan fisket i 
Morrforsen".379 Fångsterna tom år 1888 redovisas i tabell 75. 

Lundberg skrev år 1883 att det i forsen fanns ett laxfiske med två mjärdar. Vid 
1898 års flottledssyn talades emellertid om två fisken. Ett av dessa låg i den högra 
älvgrenen och skyddades mot flottgodset med hjälp av en bjälkbom förankrad 
mot 10 sänkkistor. En bom skulle nu läggas ut även för ett fiske till vänster i for
sen. Ägaren hade också begärt, att en bom skulle läggas ut till skydd för det not
varp, han hade nedströms laxfisket. Han krävde dessutom att flottningen skulle 
flyttas över till den högra älvgrenen. Båda yrkandena avslogs av synemännen. 

Det finns en uppgift som säger, att en "anläggning med två mjärdar i Morrfor
sen" skulle ha funnits utanför fastigheten Gim 2:19 och att detta fiske hade an
vänts till början av 1900-talet.878 Ännu år 1921 fanns rester kvar av delvis rasera
de kistor.463 Se figur 160. 

379 Prot LEFB 1878-1880 (Mo, fl). 
381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott

led (Mo, fl). 
461 Prot LEFB 1898-1901 (Mo, fl). 
463 KB:s utslag den 31 dec 1924 ang Ljungans flottled (Mo, fl). 
875 Fiskeriint Ågren till Kammaradvokatfiskalsämbetet den 18 sept 1930 (LjR). 
876 Intyg från Erik Hansson, Rönningsvik den 26 aug 1930 ang laxförekomsten på sträckan 

Torpshammar—Stödebron. Aktsid 679 i målet om Stödesjöns regi (LjR). 
877 "Utgiftsförteckning för Morrfors Fiskhus anläggningen". Fotokopia rörande "Morrforsens 

ena laxfiske" förmedlad av Jonas Källström i Stöde. 
878 Målet om Nederede kraftverk. Aktbil 125. Prot den 25 april 1957 (LjR). 
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Tab. 75. Fångst i Morrforsens laxfiske åren 1872-1888. Fångsten är i laxfiskeboken angiven i 
lispund och pund*. (Enligt grundmaterial redovisat av Jonas Källström i Stöde år 1973). 

År Kilo År Kilo 

1872 682 1881 52 
1873 466 1882 26 
1874 204 1883 410 
1875 343 1884 165 
1876 388 1885 211 
1877 83 1886 325 
1878 329 1887 202 
1879 215 1888 206 
1880 177 

*Man räknade med 20 pund (11) per lispund (Lll) 

Qre-kcy'a o. magasin 

Fig. 160. Laxfisket i Morrforsen (utdrag ur Kuylenstiernas karta 1922. Mo, fl). 
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4.9.4.6 HAMMARFORSEN (BYFORSEN) OCH TORPSJÖN 

År 1873 talades om två fisken i Hammarforsen.381 Två år senare bestämde sig 
LEFB for att låta staka ut kungsådran i Hammarforsen för att få utrönt, om "det 
där nyuppförda fisket" stod lagligt till. 

Ett vittne intygade år 1910 att det för 30 år sedan, således omkring år 1880, 
hade varit gott fiske i Hammarforsen. Ett annat vittne påstod att han omkring 
1870—1880 hade fiskat mycket lax i samma fors, då hans far hade ägt fisket där
städes.879 

Lundberg skrev år 1883, att det vid Komsta i Byforsen fanns ett laxfiske med 
två mjärdar. Detta fiske var älvens översta egentliga laxfiske. 

I mars 1888 rapporterades att flottledens fria bredd endast var 22 m mellan 
Hammarskvarnen och den mitt emot liggande rännan och fiskebyggnaden.789 

Frågan om laxfisket i Torpsjön var uppe inför Torps tingslags häradsrätt i 
februari 1913. Ett vittne, som år 1896 varit bosatt i Tirsta på älvens högra sida, 
meddelade, att det vid den tiden hade tagits mycket lax i sjön — "bortåt 300 pund 
årligen".836 

År 1898 raserades de år 1855 uppförda skyddsbyggnaderna för Hammarsfis
ket, varvid tilloppskanalen belamrades med sten. Vid en följande tvist kom det 
fram, att de fiskande hade använt sig av otillåtet små mask vidder i mjärdarna. Ef
ter rättelse hade fångsterna minskat, men ända fram till år 1898 hade man fiskat 
något där.879 

Vid 1898 år flottledssyn talades om två fisken till höger uppströms Komsta 
kvarn — se figur 147. Det nedersta av dessa fisken var förfallet. Hammarsfiskets 
ägare yrkade, att den nybyggda, men under 1898-års flod skadade skyddsbygg
naden för deras fiske, skulle återuppföras. Utredningsmännen ansåg att detta in
gick i de flottandes normala underhållsskyldigheter. Skyddsbyggnader kunde 
svårligen utföras "för Per Perssons fiske" varför synemännen föreslog att de halvt 
förfallna byggnaderna i stället skulle inlösas och bortrivas av de flottande.381 

Enligt Svea Hovrätts protokoll år 1903 hade vissa av Finsta och Gims byamän 
i Torps sn anfört besvär mot häradsrättens utslag 1898 angående Viiforsens kraft
verk. Man hävdade att en hållen syn ej hade blivit vederbörligen kungjord i sock
enkyrkorna uppströms Stöde eller i Attmars kyrka, samt att målet ej heller hade 
undergått den beredning, som föreskrevs i 20 § i "Kongl. Förordningen den 30 
September 1880, om jordegares rätt öfver vattnet å hans grund". Utbyggnaden 
sades i besvärsskrivelse bl a alldeles ha förhindrat fiskens uppgång förbi Viiforsen. 
De klagande ville ha ärendet återförvisat till häradsrätten.880 Svea Hovrätt med

381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott
led (Mo, fl). 

789 Prot LEFB 1885-1888 (Mo, fl). 
836 Låda E3 1- (Mo, fl). 
879 Utdrag af domboken hållen vid lagtima vintertinget med Torps tingslag den 3 febr 1910 och 

följ dagar. A3 nr 10 (Mo, fl). 
880 Utdrag av Kungl Maj:ts och Rikets Svea Hovrätts prot hållet i Stockholm den 17 mars 1903 

ang Viiforsen och försämrat laxfiske (Låda A4 10, Mo, fl). 
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delade i en dom den 5 maj, att klagandena ej hade visat "att målet rörer dem eller 
deras rätt" och att man ej fäste något avseende vid de anförda besvären.881 

Torpsbönderna förde målet vidare till Konungen och redovisade ett antal vitt
nesmål avgivna i maj månad 1903.1 dessa intygades, att Finsta byamän av ålder 
hade bedrivit ett "ganska lönande" laxfiske i Ljungan och Torpsjön, men att detta 
fiske totalt hade upphört sedan älven överbyggdes vid Viiforsen. Hemmansägaren 
A Rapp i Torpshammar och "hans företrädare till hemmanet" hade "under en 
följd av år medelst mjärdar inbyggda uti särskild stenkista med gott resultat idkat 
laxfiske uti Ljunga elf'. Den "dyrbara fiskeribyggnaden" stod sedan älven över
byggts i Viiforsen "fullkomligt värdelös".882 Den återstående mjärden i Hammars-
fisket utnyttjades ej längre utan satt upphissad från år 1900 till hösten 1905, då 
den togs av höstfloden. Fångsterna hade varit dåliga i detta fiske åren 
1897-1900.883 

LEFB förvärvade i november 1900 det s k "Bynsfisket" (Per Perssons fiske i 
Hammarforsen) "med all den rätt dertil hört och höra bör, äfvensom det område i 
vatten, elfbotten och nämnda holme som erfordras för anläggning af byggnader 
för reglering af flottningen". Köpeskillingen var 900 kr.884 

Frågan om Hammarsfisket var uppe inför häradsrätten 1909. Ägaren krävde 
ersättning av LEFB för att lösflytande flottgods under de senaste 10 åren hade 
skadat hans fiskebyggnad i sådan grad, att den ej längre var användbar för lax
fångst.885 För att bevisa att det nu åter fanns lax inom området intygade en person 
från Finsta år 1910 inför samma häradsrätt, att han hade tagit lax för ca 100 kr 
med nät i Torpsjön år 1906. Sommaren 1908 hade han tagit för ungefar lika 
mycket. Eftersom näten endast fick läggas över halva kungsådrans bredd, ansåg 
vittnet att nätfisket ej hindrade laxen att passera uppströms åt. Åren 1907 och 
1909 hade han ej kunnat fiska p g a högt vattenstånd. En annan fiskande från 
Finsta intygade samtidigt, att både han och andra personer tagit lax på nät i 
Torpsjön. Han hade fått 10—12 laxar år 1908 men ingenting år 1909 p g a för 
högt vattenstånd.879 Häradsrätten konstaterade att fiskebyggnaderna var totalt 
raserade och att de använts i ringa utsträckning under de senaste 10 åren. På den 
grunden ogillades ägarens talan.886 Domen fastställdes av Svea Hovrätt år 
1912.887 

879 Utdrag af domboken hållen vid lagtima vintertinget med Torps tingslag den 3 febr 1910 och 
följ dagar. A3 nr 10 (Mo, fl). 

881 Kungl Maj:ts och Rikets Svea Hovrätts utslag på de besvär som framställts av hemmansä
garna A P Söderström m fl (Låda A4 10, Mo, fl). 

882 Låda A4 10 (Mo, fl). 
883 Utdrag af domboken hållen vid lagtima vintertinget med Torps tingslag den 22 jan 1911 

rörande Hammarsfisket (Låda A3 10, Mo, fl). 
884 Bitr överlantm Nils Bern den 15 aug 1970. Handl ang bildande av Ljunga södra fiskevård

sområde. 
885 Kungl Maj:ts och Rikets Svea Hovrätts dom den 26 april 1912 ang ersättningsanspråk väck

ta av Lars Nordlander i Viken, Per Olof Östin och G Åsberg i Hammar (Låda A3 10, Mo, fl). 
886 Utdrag av domboken hållen å lagtima hösttinget med Torps tingslag den 8 sept 1910 rörande 

Hammarsfisket (Låda A3 10, Mo, fl). 
887 Utdrag av domboken hållen vid urtima ting med torps tingslag å tingsstället i Hammar den 16 

juli 1912 (KN, Lj). 
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Samma år meddelade en person från Tirsta att han brukade erhålla 10 kr/år av 
LEFB for skada på laxfisket.885 

Enligt intyganden gjorda åren 1913 och 1925 hade laxfisket i Torpssjön "abso
lut ej varit lönsamt sedan Ljungan hade blivit överbyggd vid Viiforsen". Laxfisket 
hade nästan upphört sedan älven överbyggts även vid Nedansjö.872 

Vid 1921 års flottledssyn konstaterades att Hammarsfisket i Byforsen hade 
lösts in av LÄF och utrivits.463 

4.9.4.7 HÅNGSTA-OCH JOHANNISBERGSFORSARNA 

I september 1873 såldes ett strandområde i Västerhångsta avsett för anläggande 
av ett laxfiske.884 I april 1875 föredrogs en skrivelse inför LEFB:s styrelse, vari 
uppgavs att åtskilliga hemmansägare inom Torps och Borgsjö socknar tagit sig 
för att anlägga fiskebyggnader, vilka inkräktade på kungsådran och hotade att 
hindra flottningen. Dessutom fordrades att bolaget skulle anlägga skyddsbyggna
der. Det beslöts att kungsådran skulle stakas ut bl a i Hångstaforsen nedströms 
Hångstabron.207 

Enligt Lundberg (1873) fanns två laxmjärdar i fallet vid Johannisberg, i vilka 
det påstods, att man aldrig fick någon fångst. De var under alla omständigheter 
älvens översta laxfisken, "ty den lax, som någon gång fångas ofvanför, tages på 
nät eller krok". 

I sitt utlåtande rörande flottningen skrev Helleberg år 1899 att Johannisbergs 
förfallna fiskebyggnader vid högra stranden — figur 133 — borde inlösas av de 
flottande och därefter rivas. Han nämner Permans gamla, obrukbara fiske som 
var beläget i nedre Hångstaforsen, uppströms Hångsta kvarn — figur 161. Jonas 
Anderssons fiske i samma fors fanns ej omnämnt i 1868—1869 års syneutlåtande. 
Synemännen förslog, att om detta fiske åter sattes i användbart skick, skulle de 
flottande lägga ut en skyddsbom. Anderssons fiske låg strax nedströms Hångsta 
byamäns bro över älven och hade använts till omkring år 1890.381 

KB föreskrev år 1906, att laxfisket på forsnacken vid Johannisberg skulle in
lösas av de flottande för 1.000 kr.381 Detta hade emellertid ännu ej skett år 
1921.463 

Kraftstationen vid Ljungaverk kördes igång i september 1912.747 Statens fiske-
riingenjör skrev i november samma år till Fosfatbolaget att avloppskanalen vid 

207 Prot LEFB 1868-1875 (Mo, fl). 
381 KB :s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott

led (Mo, fl). 
463 KB:s utslag den 31 dec 1924 ang Ljungans flottled (Mo, fl). 
747 Reglerings- och kraftverksföretag i Ljungan och Gimån (LjR). 
872 Utdrag av prot hållet vid sammanträde med MVd den 27 aug 1925 ang åtgärder till skydd för 

fisket i Hemgravsforsen (Mo, fl). 
884 Bitr överlantm Nils Bern den 15 aug 1970. Handl ang bildande av Ljunga södra fiskevårds-

område. 
885 Kungl Maj:ts och Rikets Svea Hovrätts dom den 26 april 1912 ang ersättningsanspråk väck

ta av Lars Nordlander i Viken, Per Olof Östin och G Åsberg i Hammar (Låda A3 10, Mo fl). 
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Laxfisket 

Fig. 161. Permans fiske i Hångstaforsen år 1898 (Efter Harald Lundberg. KN, Lj). 

Granån borde avstängas med nät under icke flottningstid for att hindra att lax "o-
nödigtvis lockas upp i afloppet". Laxen skulle då i stället gå upp längs Ljungan, 
när vattenföringen var tillräckligt hög där. Såsom dammen hade föreslagits kunde 
lax vid flöden utan svårighet passera dammen på forsnacken, detta "under alla 
förhållanden så länge kungsådran till 6,7 m bredd hålles öppen och nuvarande 
mot viss vattenmängd svarande vattenstånd hålles". Vid lägre vattenstånd skulle 
kungsådran få sättas igen, men vid dessa tillfallen erfordrades en laxtrappa förbi 
dammen. Beträffande vattenföringen nedströms dammen skrev fiskeriingenjören, 
att 50 m3/s skulle avledas via kraftverket. Ca 50 m3/s krävdes dessutom för flott-
ning i den naturliga älvfåran. Vid lägre vattenföring i älven under flottningstid än 
100 m3/s måste således flottningen ske i ränna. Den tog 3 m3/s. Han utgick ifrån 
att laxen ej skulle gå upp i älvfåran vid lägre vattenföring där än 7—8 m3s, om ej 
särskild rensning utfördes. Allt detta innebar att laxen disponerade älvsträckan 
ensam vid totala vattenföringar på mellan 60 och 100 m3/s i älven. Detsamma 
gällde efter flottningens slut, dvs normalt efter 1 augusti. Laxens uppvandringstid 
ansågs omfatta perioden juni—oktober och vandringsmöjligheterna förbi Ljunga
verk beräknades enligt följande:888 

Enbart lax disponerar älvsträckan 1,95 månader 
Såväl flottning som lax på älvsträckan 1,45 månader 
Lax kan ej gå upp 1,60 månader 

I februari 1936 befriades Fosfatbolaget av vattendomstolen mot odlingsskyl

888 Skrivelse från Statens fiskeriingenjör till Fosfatbolaget i nov 1921 ang kraftverket vid Ljunga 
Verk (KN, Lj). 
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dighet från att bygga laxtrappa i den nya dammen vid Johannisberg. Som ett av 
motiven härför angavs, att laxförekomsten "var ganska ringa".889 De nya an
läggningarna togs i drift under året. Fiskeriintendenten Ågren skrev i november 
1937 till länsstyrelsen i Jämtlands län, att en och annan lax ännu kom upp till 
sträckan mellan Viiforsen och Ljungaverk. Där fångades "på sin höjd rent tillfäl
ligtvis några få laxar om året".890 År 1939 skrev Ågren att visserligen hade "laxen 
under innevarande sekel endast i mindre mängd gått upp ovanför Viiforsen, men 
från och med år 1906 har dock ovanförliggande älvsträckor varit tillgängliga för 
laxen, under flertalet år upp till Alby och därefter — med undantag för några år, 
under vilka Matforsdammen hindrade laxuppgången — upp till Ljungaverk, där 
laxgränsen nu är".374 

4.9.4.8 UPPSTRÖMS J OH ANNISBERGSF ORSEN 

Enligt uppgifter infordrade år 1951 skulle det ha hänt under 1870-talet att man 
i Borgsjöns nedströmsdel hade fångat "en och annan lax" på nät. Det förekom 
dessutom att man fick lax på nät vid Ensillre, uppströms Borgsjön.439 Dessa upp
gifter stämmer med de som lämnades av Byström år 1872. Han skrev nämligen, 
att det hände att man fick någon lax på "svirfvel" i Ångesjön. "Laxen, om han 
kommer så långt, måste i allmänhet vara stängd i sin väg" vid Medskogshällan på 
gränsen mellan Borgsjö och Haverö socknar. I Ovansjö kunde ägaren till ett ålhus 
"fordom" få ett par tunnor lax på våren, "nu får han varken lax eller ål". 

I 1873 års syneprotokoll noterades att det ej helt kunde uteslutas, att någon av 
fiskebyggnaderna uppströms Borgsjöns utlopp, åtminstone tillfälligt, fångade 
även lax.381 

Enligt P Olsson (1876) gick laxen längs Ljungan ej längre uppströms än till 
Johannisberg i Torps sn och efter Gimån till Nordanedesjön i samma socken. 

Lundberg (1883) skrev att gränsen för laxens uppvandring uppgivits gå ända 
uppe vid Handsjön i Jämtlands län. Så långt gick emellertid blott ett mycket ringa 
antal laxar, skrev han. Redan vid den nedströms belägna Holmsjön var lax endast 
mycket sparsamt förekommande. 

Ekman (1910) ansåg att laxen vid sekelskiftet sporadiskt steg i Ljungan upp till 
sjön Hävern. "Motsvarande gräns för regelbunden uppstigning låg enligt samma 
källa vid en plats på kartan, som kan vara Torpsjön" (Lindroth 1950). 

År 1899 stoppades all laxvandring förbi Alby kraftverk av den då nyligen upp
förda kraftverksdammen. 

374 Ansökan av LÄF om fastställande av ersättning för intrång i fiske vid Notvallen i Ljunga älv. 
Mål A 19b/1948 (Mo, fl). 

381 KB :s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott
led (Mo, fl). 

439 Fiskeriint Puke. Utredn rörande åtgärder för bevarande av Ljungaälvens bestånd av lax m m 
1952 (LjR). 

889 Norrbygdens vattendomstols utslag den 8 febr 1936 ang damm över Ljungan vid Johannis
berg (KN, Lj). 

890 Vattenmål. Handsjöforsen. Mapp (KN, Lj). 
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Vid 1907 års vattenkatastrof vid Ringdalens kraftverk förstördes bl a den ännu 
ej färdiga laxtrappan. Ny fiskväg ritades av en norsk fiskeriinspektör.1056 När an
läggningarna återuppbyggdes "inhiberades återuppförandet av anordningarna för 
fisket skyddande". Man hade börjat diskutera, om inte en fiskodlingsanstalt borde 
anläggas i stället.891 Fr o m år 1907 kunde således lax ej nå högre upp längs älven 
än till Ringdalen. 

Lantbruksstyrelsen bekräftade i en skrivelse till Vattenfallsbolaget i april 1913, 
att "inga lagliga krav" kunde resas mot Alby-anläggningen när det gällde fisket. 
Styrelsen hade dessutom funnit, att det verkligen kunde ifrågasättas om inte lax
trappan vid Ringdalens kraftverk borde ersättas med en ändamålsenligt fiskod
lingsanstalt, eftersom laxen ändå stoppades i sin vandring vid Alby kraftverk ett 
par kilometer uppströms åt. Fiskeritjänstemännen Ågren och Schmidt fick i upp
drag att utreda frågan. Kraftverksägaren ålades emellertid att före årets slut sätta 
in föreskrivet galler i avloppskanalen vid Ringdalen samt att ersätta "det olagliga" 
(för glesa) gallret i intaget till kraftverkets tilloppskanal med ett lämpligare.413 

Fiskeriintendenten Ågren skrev i september 1915 att laxtillgången under en 
längre följd av år hade varit helt obetydlig på älvsträckan mellan Ljungaverk och 
Ringdalsdammen. Regelbunden laxfångst förekom på denna sträcka endast i 
Ånge byamäns vrakfiske (figur 162) i Storströmmen strax nedströms Ångesjön. 
Där "lär ännu årligen fångas i medeltal omkring tjugu st. laxar. Fångsten lär 
emellertid äga rum under slutet av september och oktober månad och är sålunda 
enligt gällande fiskestadga olaglig". Överbyggnad vid Ljungaverk skulle upp
enbarligen medföra en ytterligare minskning av laxtillgången uppströms densam
ma, även om laxtrappa byggdes. Eftersom lagligt laxfiske endast förekom helt till
fälligtvis, skulle detta emellertid ej utöva något avsevärt inflytande på fisket i den
na del av älven, ansåg Ågren.413 

Samma fiskeriintendent skrev år 1917 att892 

"Ovanför Matfors i Tuna sn har laxens förekomst under senare tid varit ganska 
sparsam, åtminstone att döma därav att regelbundet laxfiske icke längre bedrives 
ovanför nämnda plats". 

Dr Hagman ansåg år 1923, att laxtrappan fungerade bra vid Viiforsen, men att 
endast "någon enda lax" hade fångats uppe i Borgsjö under de senaste åren. En 
lax hade sommaren 1922 observerats vid Ringdalsdammen. Denna fiskart var 
emellertid numera sällsynt uppströms Nedansjö. Hagman konstaterade att det 
hände att man lade ut nåldammar över kungsådran såväl vid Matfors som vid 
Johannisberg. Tillkomsten av Viiforsendammen "hade uppenbarligen förbättrat 
laxfisket nedströms densamma. Därigenom kunde laxstammen emellertid ha blivit 
överhövan starkt påverkad därigenom, att osedvanligt många sådana laxar blivit 
bortfångade... som annars kunnat leka".594 

413 KN, Lj. 
594 Fiskeavgiftsmålet, Ljungan (Mo, fl). 
891 Alby Vattenfalls Aktiebolag. Skrivelse till KB den 14 juli 1912 ang Ringdalens kraftverk 

(LjR). 
892 Målet om Orrsjöhällans kraftverk. Medelp västra domsaga. Extra förrättningar 1917. A I 

b:4. 
1056 Sundsv Tidn 1907-05-22 och 1907-06-28. 
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Fig. 162. Fiskhus på sträckan mellan Ångesjön och Hallsta (Efter Kuylenstierns kartor år 
1922). Resterna av fiskhus vid Fiskholmen och Boltjärnsholmen är sannolikt efter ålhus 
tillhöriga Parteboda och Boltjärns byamän. Av ett fiske i den avstängda älvgrenen vid 
Högbergskistan (övergivet fiske) syns inget spår på originalritningen. Fisket vid Gullhol-
men, inköpt av Dickson & Comp före 1865, var också helt borta. 
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Tabi 76. Utdrag ur "Gimeå Ål och Lax Fiske Bok".895 

År 
Fångst av lax, kg. 
Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Summa 

1872 _ _ 145 210 134 3 _ 492 
1873 — 1 83 94 43 87 65 373 
1874 — — 20 87 10 95 39 251 
1875 — 3 17 25 4 153 86 288 
1876 — — - 40 6 55 32 133 
1877 — - 1 4 22 107 32 166 
1878 — - - 22 12 121 16 171 
1880 — 1 20 2 2 49 57 131 
1881 - 8 - 1 7 - - 16 
1882 — — — - 3 36 31 70 
1883 - 2 - 9 11 64 18 104 
1884 4 — 2 5 41 91 18 161 
1886 - - - - 7 24 - 31 
1887 — 3 — - 4 72 37 116 
1888 — — - - - 101 37 138 
1889 - 3 - - 2 34 7 46 
1890 - - - 6 7 47 2 62 
1891 — — - 1 2 41 1 45 
1892 - - - - 6 40 4 50 

4.9.5 Laxfisket i Gimån 

I nedre Gimån fångades alltid något lax i ålfiskena. Följande ströuppgifter visar 
emellertid, att man åtminstone periodvis även bedrev fiske i speciella laxfiske
byggnader. 

Således skrev Byström år 1872, att "Upefter Gimån, 1/4 mil ifrån Bruket, har 
man tätt invid ett ålhus nu stängt för Laxen och byggt 2ne tinor för att höstetiden 
kunna fånga all den lax, som här uppstiger ifrån Ljungan". 

Av ett KB:s utslag år 1878 framgår att J P Decker i Hundberget hävdade, att 
han hade rättighet att anlägga ett laxfiske i nedre Gimån.428 Vid syn år 1895 ob
serverades att det låg ett fiske vid Deckers ägor, vilket "antagligen" var avsett för 
laxfångst och som medförde uppdämning i ån.893 

I tabell 76 redovisas fångsterna i det gamla skatteålfisket. Detta bedrevs ge
mensamt av 19 lottägare och förvaltades av Torpshammars Aktiebolag. 

Fiskeriintendenten Ågren skrev i november 1919 att eftersom "havslaxen, som 
förr talrikt uppsteg i Gimån, sedan åtskilliga år tillbaka icke mera där iakttagits, 
passeras vattendraget icke av annan egentlig vandringsfisk än ål".894 Samme Å-
gren skrev i april 1921, att han ofta hade iakttagit att nedre Gimån varit "helt av

428 Låda Gimån A nr 1-13 och B 1-5 (Mo, fl). 
893 Prot hållet vid syn av fiskebyggnader efter Gimån den 3 juli 1895 (Mo, fl). 
894 Fiskeriint Ågren den 28 nov 1919. Yttrande med ani av Fosfatbolagets ans om att få bygga 

ett kraftverk i Gimån (KN, Lj). 
895 Förvaras på Merlo. 
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stängd genom den fördämning, varmed vatten inledes till en kraftanläggning vid 
Torpshammar. Så vitt jag kunnat utröna, finnes emellertid laga tillstånd endast till 
en fångdamm av viss längd men icke till någon fullständig avstängning av vatten
draget". På grund härav hade någon lax ej kunnat komma upp i ån på många år.896 

Samma år vittnades inför vattendomstolen om att laxfiske ej längre förekom i 
Gimån. Vid syn konstaterades att ån var helt överbyggd vid Torpshammar 
medelst dammar och andra anordningar.463 

B Schibbye på Essviks Sulfitfabrik meddelade i mars 1950 internt inom SCA-
koncernen att "förr i tiden stod laxen under träsliperiet" (vid Torpshammar) "och 
slog hela veckan och Kvärners sliperimontörer fiskade lax på grodor i Gimån. Då 
jag var chef på Torpshammar från omkring år 1925 blev det mig berättat att i och 
med att Matfors kom till, minskade antalet laxar i hög grad och då Nedansjö kom 
till sågs det icke en lax på Torpshammar på 20 år". Man frågar sig vilken tid 
Schibbye syftar på. Det är känt att Kvaerner Brug i Kristiania började tillverka 
varmslipverk år 1897. Torpshammars träsliperi ombyggdes åren 1908—1909 till 
varmsliperi efter en brand. År 1925 försågs sliperiet med fem nya slipverk (Prydz 
1952, s 63). Enligt ett år 1974 avgivet vittnesmål skulle laxförekomsten vid Torps
hammar ha upphört omkring år 1920.897 

4.9.6 Odling och fiskevård 

Trots alla ansträngningar torde den före 1940-talet verkställda laxodlingen ha 
givit dåligt resultat, beroende på bristande biologiska kunskaper. 

År 1866 anlades Njurunda laxodlingsanstalt av landstinget i Västernorrlands 
län. Den kom att underhållas av hushållningssällskapet, och låg vid Solberg i 
Njurunda sn.898 

År 1876 skrev Haverö sockenmän till LEFB och begärde en fiskodlingsanstalt 
i huvudsak avsedd för odling av lax.504 1 maj 1877 beslutade bolaget att bidra med 
1.000 kr till anläggningen.208 I slutet av 1880-talet fanns en fiskodlingsanstalt i 
Östavall. Den var dock nedlagd 10 år senare.899 

Utöver de uppgifter om laxodlingens omfattning som redovisas i tabell 77 kan 
nämnas att Åslund (1878) uppgivit, att man år 1878 satte ut 270.000 laxyngel. I 
kommentarerna till 1878 års officiella statistik över laxfisket i Ljungan noteras, 

208 Låda G 1-7 (Mo, fl). 
463 KB:S utslag den 31 dec 1924 ang Ljungans flottled (Mo, fl). 
504 Prot LEFB 1876-1877 (Mo, fl). 
896 Fiskeriint Ågren den 3 april 1921. Yttrande med ani av Torpshammars bruks ans om att få 

bygga ett kraftverk i Gimån (KN, Lj). 
897 Agronom J H Söderberg, Torpshammar den 30 aug 1974. Bil 5 till Jonas Källströms skrift 

till MVd år 1974. Aktbil 176 i A 43/61/16. 
898 Åslund 1878; Lindroth 1950, s 164; SE Berg m fl 1955, s 117. 
899 Kommitterade för Stockholmsutställningen 1897, s 100 ff. 
915 Alm, Gunnar. Der Lachs (Salmo salar L) und die Lachszucht in verschiedenen Ländern. Tab 

20. Archiv f. Hydrobiologie. Bd XIX. 
916 Trybom 1905, s 24 och 1909, s 13. 
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Tab. 77. Utsättning av lax i Ljungan åren 1897-1940. 

Alm915 Trybom916 Lindroth 1950 Hushållningssällskapets 
Utsatta i Ensomriga rapporter, utsatta i älv 
älv, yngelen-
heter 

1892 205.000 
1893 90.000 205.000 
1894 190.000 90.000 
1895 170.000 190.000 
1896 210.000 170.000 
1897 225.000 210.000 
1898 200.000 225.000 
1899 220.000 200.000 
1900 230.000 220.000 
1901 ? 230.000 
1902 100.000 -

1903 7 92.000 
1904 7 0 0 
1905 200.000 200.000 200.000 
1906 80.000 160.000 ? 
1907 100.000 160.000 7 
1908 200.000 300.000 7 
1909 224.000 224.000 
1910 347.000 347.000 
1911 212.000 213.000 
1912 - 0 
1913 235.000 240.000 
1914 240.000 240.000 
1915 ? 300.000 
1916 ? 7 
1917 ? <350.000 
1918 <420.000 
1919 ? 0 
1920 74.000 74.000 
1921 118.000 120.000 118.000 
1922 118.000 118.000 118.000 
1923 ? 155.000 * 

1924 - 0 
1925 340.000 352.000 
1926 405.000 396.000 
1927 184.000 182.000 
1928 382.000 352.000 
1929 101.000 101.000 
1930 - 31.000 0 
1931 28.000 40.000 7 20.000 
1932 100.000 37.000 7 56.400 
1933 286.000 42.000 286.000 51.000 
1934 158.000 52.000 158.000 42.300 
1935 357.000 59.000 219.000 59.400 
1936 191.000 67.000 7 
1937 - 44.000 7 
1938 - 67.000 7 
1939 - 36.000 7 
1940 85.000 49.000 7 

* 1922 års rom utsattes i Stångån. 
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att tillgången på lax hade ökat under senare år. Man trodde att "den artifisiela lax
odlingen som här i 10 år bedrifvets härtill varit en möglig orsak".423 

Det tog sin tid innan kunskaperna om rationell fiskodling kommit så långt att 
någon annan odling än romkläckning kunde bedrivas. Hämmande för utveckling
en var emellertid även bristen på medel för odlingens bedrivande. 

"Förste fiskeriassistenten i Kungl Lantbruksstyrelsen och fiskeriöveruppsy-
ningsmannen i Västernorrlands län" hade år 1901 hemställt om att LEFB skulle 
åläggas att uppföra och bekosta en laxkläckningsanstalt i älvens nedre del. I 
november 1901 svarade LEFB att "fiskets försämring i älven förorsakats av an
dra förhållanden än flottningen", men att de flottande trots detta var beredda att 
ge ett bidrag om 500 kr till anläggning och 250 kr till underhåll av en kläcknings-
anstalt "att utgå sedan plats för en sådan blivit bestämd och godkänt kostnads
förslag upprättats".381 Hushållningssällskapet anlade en kläckningsanstalt vid 
Berga i Njurunda sn år 1904. Samma år lade man ned anläggningen vid Sol
berg.900 

År 1905 begärde fiskeriinspektören Ling 750 kr i anslag av LEFB för an
läggning av en större bassäng med naturlig botten vid Njurunda fiskodlingsan
stalt. Bassängen skulle användas till förvaring av stamlax. LEFB:s styrelse till
styrkte ett "rimligt anslag".465 Bristen på moderfiskar hade under senare år blivit 
ett allt större problem för laxodlingen, vilket enligt Trybom (1905, s 26) syntes stå 
i samband med den snabba minskningen av laxbeståndet i hela Norrland. I 
Njurunda hade man dessutom speciellt stor dödlighet hos avelslaxen.901 

I 1906 års utlåtande rörande flottningen i Ljungan förklarade KB de flottande 
skyldiga att bekosta anläggning och underhåll av en fiskodlingsanstalt inom var
dera länet, "om inrättande av sådan påkallas och omsorgen om dess uppehållande 
övertages av statsmyndighet, landsting eller hushållningssällskap".381 

Ling begärde i februari 1908 att LEFB skulle bidra med 500 kr för inköp av 
avelslax och dennas vård samt för kläckning av lax i Njurunda.468 Samme Ling 
skrev senare under året att lösflottningen av virke var ödesdiger för laxfisket un
der den tid laxen uppehöll sig i forsarna och detta gällde antingen virket var barkat 
eller inte. Han ansåg att laxens fortplantningsförmåga nedsattes som en följd av 
de stötar och skador fisken tillfogades av flottgodset. Man hade därför haft 
speciella problem att hålla de under eftersommaren infångade avelslaxarna vid 
liv.902 

När det gällde barkens skadlighet för fiskrommen redogjorde Ling för resultat 

381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott
led (Mo, fl). 

423 Statistik från Vn län förvarad på Fiskeristyreisen. 
465 Prot LEFB 1902-1905 (Mo, fl). 
468 Prot LEFB 1906-1909 (Mo, fl). 
900 Berg m fl 1955, s 117 f. 
901 Ling. Fisket i Västernorrlands län. Sv Fiskeritidskrift nr 3/1906. 
902 Ling. Sv Fiskeritidskrift 5/1908 samt en Lings skrivelse till Kungl Domänstyrelsen den 10 

aug 1909 (KN, Lj). 
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från försök utförda vid Östanbäck och Flo fiskodlingsanstalter i Ångermanland. 
Man ansåg sig entydigt ha kunnat visa "dels att innerbarken av såväl fura som 
gran är mycket skadligare för laxrommens utveckling än ytterbarken, dels ock att 
bark, som legat länge i vattnet är långt mer fördärvbringande för rom eller fis-
kyngel än färsk bark". Genom att sikens och laxens lekplatser i edorna nedanför 
och mellan forsarna efter hand uppfylldes av virkesavfall, "som där avlagrats i 
ofantliga massor och består ej allenast av ytterbark utan till väsentlig del av sjun
ket timmer eller delar därav och träflisor samt innerbark eller slem, såsom den se
nare ofta benämnes" skadades laxfisket enligt Ling.902 

År 1910 hade LEFB enligt KB åtagit sig att betala 1.500 kr/år, om en planerad 
fiskodlingsanstalt skulle komma att tas i bruk vid Viiforsen.594 

Kraftverken i Nedansjö och Ljungaverk försvårade from åren 1910—1912 
laxuppgången. Dessutom dämde man in en del lekplatser. Härigenom försämra
des enligt fiskeriintendenten förhållandena för laxens fortplantning.374 Statens fis-
keriingenjör skrev i november 1912 att laxens lek nedströms Viiforsen stördes 
betydligt av flottningen. Uppströms Marmen var flottningen avslutad vid laxens 
lektid. De bästa lekplatserna drabbades dock av träfiberföroreningar från Ne
dansjö. Laxeris huvudsakliga lek var nämligen koncentrerad till älvavsnitten ned
ströms Nedansjö och Vii. Laxfisket uppströms Ljungaverk var obetydligt, skrev 
han, och det skulle kunna ersättas genom årlig inplantering av öring eller sik.888 

Enligt en inventering fanns naturliga förutsättningar för laxlek — lämplig botten 
och strömstyrka — när det gällde området uppströms Matfors i huvudsak ned
ströms Stödesjön. Lämpliga områden fanns emellertid även "i afsevärd grad i for
sarna närmast ofvanför Torp- och Borgsjöarna". Förlusterna genom tillkomsten 
av Ljungaverks kraftverk borde enligt fiskeriingejören täckas medelst fiskodling. 
Laxtrappa måste dessutom inrättas "i den tillärnade låga dammen".888 

Fiskodlingen i Njurunda hade år 1912 kapacitet för kläckning av 
300.000—400.000 romkorn888 även om den ej användes just detta år, eftersom 
man väntade på tillstånd att få infånga och förvara avelslax i Tuna.903 Avelslaxen 
togs med not nedströms Viiforsen. Det framkläckta ynglet utsattes på våren i for
sarna nedströms Njurundabron. "Nyttan af detta tillvägagångssätt", skrev 
Statens fiskeriingenjör säkerligen med srätta, "torde vara tvifvelaktigt, i hvarje fall 
motsatsen til hvad som göres på andra ställen i världen".888 

Fiskeriintendenten Ågren och fiskeriingenjören Schmidt skrev i november 
1913 till lantbruksstyrelsen att en ökad odling av lax skulle vara det enda sätt, på 
vilket man skulle kunna ersätta den skada, som orsakats av dammarna vid Ring

374 Ansökan av LÄF om fastställande av ersättning för intrång i fiske vid Notvallen i Ljunga älv. 
Mål A 19b/1948 (Mo, fl). 

594 Fiskeavgiftsmålet, Ljungan (Mo, fl). 
888 Skrivelse från Statens fiskeriingenjör till Fosfatbolaget i nov 1921 ang kraftverket vid Ljunga 

Verk (KN, Lj). 
902 Ling. Sv Fiskeritidskrift 5/1908 samt en Lings skrivelse till Kungl Domänverket den 10 aug 

1909 (KN, Lj). 
903 Ling. Fisket i Västernorrlands län. 1912. Sv Fiskeritidskrift 4/1913. 
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dalen och Alby. Skadan var av två slag, nämligen minskning av laxstammen ge
nom inskränkning av lekplatserna och minskade fångster uppströms åt. Även 
andra fiskslag, lämpade för inplantering uppströms Alby, borde odlas.904 

Efter diverse diskussioner mellan Lantbruksstyrelsen å ena sidan och LÄF, 
Vattenfallsbolaget samt Fosfatbolaget å den andra meddelades år 1916 att Vat
tenfallsbolaget skulle bidra med 12.500 kr som ett engångsbelopp och därtill med 
1.000 kr/år för anläggning av en laxodlingsanstalt vid Viiforsen. De flottande åtog 
sig att bidra med 1.500 kr efter det att man fått reda på att även Tuna Fabriks Ak
tiebolag lovat att tillskjuta 1.000 kr/år i samband med älvens överbyggnad.469 

Som villkor för uppförande av en ny damm vid Johannisberg föreskrev Kungl 
Maj:t i en resolution i februari 1918 bl a att dammägaren skulle vara skyldig att 
årligen till KB i länet inbetala visst belopp, som för vart och ett av de första 25 
åren skulle utgå med 2.200 kr för att i enlighet med Lantbruksnämndens beslut 
användas till fiskodling och andra åtgärder för fiskets uppehållande i Ljungan.905 

Efter denna tid skulle årsbeloppen omprövas. 
Den 22 mars 1921 befriades ägaren av Ringdalens kraftverk mot fiskeavgift 

från skyldighet att hålla laxtrappa.906 Vattenöverdomstolen fastställde samma år 
underrättens utslag så till vida, att bolaget befriades från att hålla laxtrappa i dam
men samt galler över avloppskanalen. Bolaget befriades dessutom "tillsvidare" 
från att utge av vattendomstolen utdömd avgift till befrämjande av fisket inom 
landet om man lämnade bidrag till laxodlingsanstalten med 29.750 kr som ett 
engångsbelopp jämte 1.000 kr/år.907 

För att minska skadan på fisket ålades ägaren av dammen i Hemgravsforsen i 
dom år 1926 enligt 2:8 VL att, "såsom bidrag till kostnaderna för inrättande, un
derhåll och drift av en för Ljunga älv lämplig laxodlingsanstalt", betala ett en
gångsbelopp om 10.000 kr och dessutom, fr o m år 1926, 500 kr/år. Pengarna 
skulle inlevereras till KB. Dessutom skulle en årlig avgift om 800 kr erläggas en
ligt 2:10 VL till främjande av fisket inom landet. Vattenöverdomstolen befriade i 
januari 1927 anläggningens ägare från den sistnämnda avgiften med den mo
tiveringen, att bidragen till laxodlingsanstalten skulle medföra sådant gagn för 
fisket i älven, att övrig skada uppvägdes.873 

Fosfatbolaget skrev i april 1929 till Lantbruksstyrelsen, att bolaget hade haft 
tillfälliga dämningsanordningar vid Johannisberg "alltsedan kraftstationens till
komst". Fiskeriintendenten hade nu hävdat, att dessa anordningar kunde "vara 
till visst men för fisket i Ljunga älv". Bolaget meddelade med anledning härav, att 
man var beredd att såsom kompensation bidra till fiskodlingens befrämjande med 

469 Prot LÄF 1916-1917 (Mo, fl). 
873 VÖD dom ang tillstånd till förändring av vattenverk i Hemgravsforsen den 28 jan 1927 (Mo, 

fl). 
904 Skrivelse från Kungl Lantbruksstyrelsen till Vattenfallsbolaget den 6 okt 1914 ang Ringda

lens kraftverk (KN, Lj). 
905 Brev från Gunnar Alm, Lantbruksstyrelsen till Fosfatbolaget den 27 juni 1929 (KN, Lj). 
906 Alm 1936. Industrins fiskeavgifter. 
907 VÖD dom den 9 dec 1921 ang laxtrappa vid Ringdalens kraftverk (KN, Lj). 
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2.000 kr/år, avgifter "som eljest icke skulle börja utgå förrän dammen över 
kungsådran färdigbyggts".413 Den första inbetalningen gjordes i juli 1929. 

Vattendomstolen konstaterade i en dom år 1931 i målet om Alby kraftverk, att 
anläggningens ägare ej kunde åläggas att erlägga avgifter enligt 2 kap 10 § och 11 
kap 95 § VL. I en skrivelse till kammaradvokatfiskalsämbetet samma månad 
meddelade Vattenfallsbolaget emellertid, att bolaget var berett att betala 3.000 kr 
för fiskets befrämjande inom Ljungans vattensystem — detta trots att någon skyl
dighet härtill ej förelåg.413 

Enligt ett Kungl maj:ts beslut i december 1932 erhöll Hushållningssällskapet 
450 kr/år av 2:10 medel för drift av fiskodlingsanstalten vid Ovansjö. De tillgäng
liga medlen kom emellertid ej att förslå för driften (Alm 1936, s 44). 

Vattendomstolen skrev i en dom år 1936, att de förändringar i dammbyggna
derna — byggandet av en permanent damm — som sökandena ville utföra vid 
Johannisberg, ej kunde skada vare sig allmänna eller enskilda intressen. Eftersom 
laxförekomsten "var ganska ringa" befriades sökandena från att anordna laxtrap
pa mot det att de, utöver i kungl resolutionen av 1918 bestämt årligt belopp av 
2.200 kr, erlade dels omedelbart ett kapitalbelopp av 5.000 kr dels årligen fr o m 
år 1936 ett belopp av 500 kr. Summorna kunde ändras om betydande förändring
ar inträdde i penningvärdet.889 Borgsjö kommun, som hade yrkat laxtrappa eller 
fisk för utplantering, hänvisades till att hos Kungl Maj:t söka bidrag till befräm
jande av fisket i älven av de medel, som sökande förpliktats erlägga till fiskets 
fromma.908 

Hur användes då dessa pengar? Först kan konstateras, att förhållandena vid 
Njurunda fiskodlingsanstalt var mycket ogynnsamma ännu under 1920-talet. De 
155.000 laxrom, som inlagts hösten 1922 kunde t ex ej kläckas färdigt p g a vat
tenbrist i odlingen. Man tvingades därför sätta ut den befruktade rommen i Stång-
ån i slutet av januari 1923. Normalt utsattes kläckta yngel i denna å. I Ljungans 
nedre delar sattes rommen ut under våren. Insamlingen av avelslax misslyckades 
hösten 1923 p g a att det alltför höga vattenståndet omöjliggjorde fisket. Man fick 
således ingen rom att lägga in i Njurundaanstalten.909 När fiskeriintendenten be
siktigade densamma vintern 1928/29 konstaterade han att den vattenmängd, vil
ken disponerades som kläckningsvatten, var för ringa. Syrgashalten hade varit låg 
och dödligheten alldeles för hög hos rommen. De utkläckta ynglen blev av samma 
anledning föga livskraftiga. År 1929 inlades därför ingen laxrom.909 

De försök som bedrivits under ett antal år bl a vid fiskodlingsanstalten i Kälar-
ne910 hade visat, att det var fördelaktigare att plantera ut laxungar uppfödda i 

413 KN, Lj. 
889 Norrbygdens vattendomstols utslag den 8 febr 1936 ang damm över Ljungan vid Johannis

berg (KN, Lj). 
908 Norrbygdens vattendomstols utslag den 8 febr 1936 ang damm över Ljungan vid Johanis

berg (KN, Lj). 
909 Hushållningssällskapets rapporter (Mo, fl). 
910 År 1921 hade Lantbruksstyrelsen bemyndigats att träffa avtal med Aktiebolaget Jämtlands 

fiskodlingsanstalt varefter anläggningen hade arrenderats åren 1922—1926. Den inköptes år 1932. 
Under arrendeperioden drevs i huvudsak försök med dammodling av lax. Senare gjordes betydan
de undersökningar rörande tillväxten hos olika insjöfiskar (Alm 1936, s 42 ff). 
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dammar till större storlek än att sätta ut nykläckt yngel direkt i älven.911 

Ågren meddelade år 1925 att Lantbruksstyrelsen hade for avsikt att snarast 
möjligt anlägga dammar för uppfödning av ensomriga laxungar. Åtgärden för
anleddes av att Vattenfallsaktiebolaget ålagts att genast betala 29.750 kr och dess
utom — fr o m år 1921 — 1.000 kr/år för anläggning och drift av en laxodling vid 
Ljungan. Totalt beräknades anläggningskostnaderna för kläckningsanstalt och 
dammar till 135.000 kr och driftkostnaderna till 8.000 à 10.000 kr/år. Ågren an
såg att anläggningarna skulle byggas ut successivt, efterhand som bidrag stod till 
förfogande — d v s allt efter som älven byggdes ut för kraftproduktion.912 

Lantbruksstyrelsen skrev år 1926 att anledningen till att laxodling ej bedrevs 
vid Ljungan trots att medel härför disponerades enligt vattendomstolens utslag, 
var att "grunderna för en rationell laxodling först på senare tid börjat ut
formas".913 

Enligt en notis i Svensk Fiskeritidskrift nr 12/1929 hade en laxyngeldamm 
blivit färdig i Njurunda sn. Det sades vara ovisst, om den skulle komma att besät
tas "redan nu". Dammen var avsedd uteslutande för uppfödning av ensomriga 
laxungar. Den omfattade en areal av 5,3 har och kom att lämna ett genomsnittsut
byte i form av ensomriga laxungar av 50 % av antalet insatta nykläckta laxyngel, 
vilket ansågs vara ett mycket gott resultat. "Ovansjö fiskodlingsanstalt" ersatte 
den äldre anläggningen vid Berga.900 

Man hade svårigheter att få tag i laxrom från Ljungan. Av den rom som år 
1932 lades in i anläggningen vid Ovansjö hade således mer än hälften, eller 
260.000, hämtats från Dalälvens laxbestånd. Av de 463.000 laxrom som 
hösten 1934 lades in i samma anstalt, härstammade 300.000 från Lettland.909 Vid 
något tillfälle skedde import även från Finland.914 

Hushållningssällskapet lät torrlägga Konnsjön i Njurunda för att där anlägga 
en laxyngeluppfödningsdamm. I juni 1936 togs den då färdigställda "Konnsjö-
dammen" i bruk så till vida att 150.000 laxyngel insattes i denna. Arbetena med 
dammen hade pågått sedan oktober 1934, och hela anläggningskostnaden var 
beräknad till drygt 90.000 kr. Följande ekonomiska kalkyl låg bakom 
projektet:900 

Utgångsmaterial, Återfångst som Återfångst som vuxna 
antal yngel ensomriga vid (5 kg medelvikt) 

dammodling 

Dammodlade 150.000 st 100.000 st 1.000 st 5.000 kg 
Utsatta i älven 150.000 st 300 st 1.500 kg 

900 Berg m fl 1955, s 117 f. 
909 Hushållningssällskapets rapporter (Mo, fl). 
911 Jfr Alm 1936, s 46. 
912 Fiskeriint Ågrens yttranden den 25 aug 1925 ang laxodling med ani av överbyggnaden vid 

Hemgravsforsen (Mo, fl). 
913 Kungl Lantbryksstyrelsen till Mellanbygdens vattendomstol den 16 april 1926 ang laxod

lingsanstalt (Mo, fl). 
914 Sign H "Ont om avelslax i norrlandsälvarna i höst". Sv Fiskeritidskrift 12/1938. 
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Man hade erhållit bidrag från "anslaget till kommunala beredskapsarbeten" med 
95 % av arbetskostnaden och 50 % av materialkostnaden. Resten hade finansie
rats med hjälp av "2:8-medel".900 

Av de under åren influtna penningsbelopp, som utdömts för fiskodling av olika 
instanser i målen om Ljungaverks kraftverk, Ringdalsforsens kraftverk, Nedan-
sjödammen och stängningen av laxtrappen vid Matfors, hade fram till år 1936 
25.590 kr använts för inköp av markområde och anläggning av laxyngeldammen 
vid Nolby. 24.000 kr jämte 5.775 kr/år hade anvisats för anläggning och drift av 
laxodlingsanstalten vid Ovansjö. 23.500 kr hade dessutom lämnats som bidrag 
för omändring av Konnsjön till den ovannämnda laxyngeldammen. Behållningen 
uppgick i juni 1935 till drygt 12.400 kr.906 

Efter det att fiskodlingsanstalten i Ovansjö hade varit i drift några år, ansåg 
man att laxfisket i Ljungan "under de senaste åren" hade visat en påtaglig upp
gång. 

År 1938 meddelades att man endast lagt in 80.000 romkorn i kläckningsanstal-
ten vid Ovansjö mot omkring 300.000 föregående höst. Anledningen till minsk
ningen var att det varit nästan omöjligt att få tag i avelslax p g a den mycket höga 
höstfloden. Det var därför ovisst om man än en gång skulle vara tvungen att ta in 
laxrom från utlandet eller inte.914 

4.9.7 Laxfiskets avkastning 

I KB:s utslag om flottningen år 1873 sägs beträffande fisket i älven, att det enligt 
samstämmiga uppgifter under senare tider så förändrats, att det från att förr ha 
utgjort en viktig och lönande binäring, numera inte ens betalade kostnader för ar
bete och material. Undantag utgjorde endast några fasta fisken och stakagårdar i 
älvens nedre del. Där uppgick fångsten till 4 à 8,5 ton per år, vilket dock ansågs 
vara litet i jämförelse med vad man förr erhållit. Ortens befolkning sades vara 
övertygad om att flottningen ensam var orsak till denna minskning. 

Synemännen fann det vara obestridigt, att flottningen medfört förändringar i 
åtskilliga förhållanden som nära rörde fiskens levnads- och fortplantningssätt, 
men att det trots detta var omöjligt att med säkerhet avgöra i vad mån, och till hur 
stor del flottningen bidragit till fiskmängdens förminskning, vilken f ö till en del 
kunde ha sin grund t ex "i en fördubblad befolknings ohejdade fiske med fina not
garn och ljuster". Åtskilliga uppgifter från 1700-talets början ansågs visa, att av
kastningen då varit betydligt mindre än på 1870-talet.198 En sak var dock klar, 
och det var att fisket med nät och not hade försvårats kraftigt p g a flottningen. 
Fångsterna hade dessutom minskat av den anledningen att åtskilliga fisken lagts 
ner efter att ha inlösts av de flottande. 

198 Låda A 1-16 (Mo, fl). 
900 Berg m fl 1955, s 117 f. 
906 Alm 1936. Industrins fiskeavgifter. 
914 Sign H "Ont om avelslax i norrlandsälvarna i höst". Sv Fiskeritidskrift 12/1938. 
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Enligt "Hushållningssällskapets uppgifter" hade laxfångsten år 1871 legat un
der medeltalet men över detsamma åren 1872 och 1873. Fångsterna betecknades 
som goda åren 1874 och 1875 (Treffenberg 1877). 

Som kommentar till 1878 års officiella statistik noteras, att laxfisket allt mer 
omöjliggjorts av barkförekomsten i älven. Tillgången på lax hade dock ökat under 
senare år. I motsvarande kommentar två år senare står det, att fisket åter var "i 
betydligt aftagande hvartill fisket med finnryssjor anses vara orsaken".423 

KB rapporterade för perioden 1876—1880 att länets laxfisken givit ej obetydlig 
fångst, men att man från flera håll, bl a vid Ljungan, klagade "öfver ett i jemförel-
se med förflutna år dåligt fiske". Anledningen härtill ansågs vara barkförorening
arna på laxens lekplatser och det intensiva fisket i älvmynningarna. Laxfisket 
såväl vid kusten som vid de platser längs älvarna, där dragning med not eller 
begagnande av stakagårdar var möjlig, blev enligt KB ganska givande under 
perioden 1881—1885. 

Det berättas, att när man under 1880-talet började sälja färsk lax, visade sig 
detta inte vara så lätt, till stor del beroende på den då goda laxtillgången. När till
gången så småningom började minska sökte sig uppköparna emellertid långt 
utanför Sundsvall för att komma över salubjuden lax (Hvarfner 1964, s 112 f). I 
juli 1890 såldes lax i Sundsvall för 1:10 kr/kg. Dessförinnan hade laxen under 
1800-talets senare del varit nere i 25 öre/kg ute vid älvarna. 

Kustfisket efter lax var enligt KB i nedåtgående inom länet åren 1891—1895, 
särskilt gällde detta laxfisket med rev. Under nästa femårsperiod minskade till
gången på lax och sik i hög grad både vid kusten och i älvarna. 

Tyvärr är laxfångstatistiken från 1800-talets senare del mycket bristfällig, bort
sett från de relativt få fall där de gamla delningsböckerna bevarats. Tabell 69 il
lustrerar detta förhållande. Trots ett stort antal sifferuppgifter kan man således ej 
bilda sig någon säker uppfattning om fångstens storlek inom Nolby under respek
tive år. Detta är i och för sig ej överraskande, eftersom en stor del av materialet 
tagits fram av part för att styrka sina krav vid olika rättegångar. 

I femårsberättelsen för åren 1896—1900 skrev KB i Västernorrlands län att till
gången på lax och sik under perioden, såväl vid kusten som i älvarna, hade mins
kat i hög grad. Särskild undersökning rörande orsakerna påbörjades år 1900. 
Man trodde att anledningen var älvarnas ökade förorening av virkesavfall och att 
enda utvägen att förbättra fisket skulle vara ökad odling. Största problemet där
vidlag var emellertid att skaffa tillräcklig mängd avelslax.917 

Åren 1901—1902 verkställde Einar Lönnberg en undersökning rörande lax-
och sikfisket i Västernorrlands län. I redogörelsen för resultaten står det bl a: 

"Om jag nu skulle sammanfatta hvad jag under dessa båda somrars undersökning 
utrönt så torde det påstående ej kunna jäfvas till tillgången på lax och sikfiskar i 
hög grad under senare år minskats i Vesternorrlands elfområden. Orsakerna här
till äro flera samverkande. Angående laxfiskets försämring kunna anföras följan
de. 

423 Statistik frän Vn län förvarad på Fiskeristyreisen. 
917Arnell och Hammar 1903, s 30. 
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1. För hårdt bedrifven fångs eller öfverfiskning i elfvarne, ty ehuru visserligen lax
fisket i elfvarne på en del ställen nedlagts, har återigen det höga laxpriset eggat till 
upptagandet af nya eller förut nedlagda notvarp och äfven på vissa ställen en del 
förut ej brukliga fångstsätt börjat att utöfvas Afkastningen har visserligen varit på 
många ställen jemförelsevis ringa, dock ehuru detta fiske enbart ej torde ha med
fört någon fara i och för sig har emellertid fångsten varit större än den år efter år 
minskade och nedsatta laxstammen kunnat bära. När sedan en gång årsfångsten 
öfverskridit årsproduktionen, så att säga, har naturligtvis laxstammens minskning 
fortskridit i rask progression. Bland särdeles skadliga fiskemetoder för lax må i 
detta sammanhang särskilt anföras fångst av laxyngel med siknot, fiske med svir-
fel eller drag och fångst med snara i forsarne hvilka alla tre fiskesätten skulle all
deles förhindras. 

2. De sista decenniernas intensiva laxfiske i hafvet, ej blott vid den norrlänska kus
ten utan äfven i det egentliga och södra Östersjöbäckenet har äfven med säkerhet 
utöfvat ett skadligt inflytande på laxtillgången. Ty då förra laxstammen ej mer än 
kunde hållas i jemnvigt mot elffisket måste gifvetvis en försämring i förhållandena 
inträda, då ytterligare så starka ingrepp gjordes genom den stora fångsten av lax i 
hafvet. 

3. Själhundarne anställa säkerligen ganska stora förödelser på lax särskilt utanför 
elfmynningarna och då den förr kraftigt bedrifna själhundsjagten så godt som 
upphört, stäfjas deras framfart mindre än förr. 

4. Genom dambyggnader har på flera ställen hinder för laxens vandring uppåt 
vattendragen till lekplatserna åstadkommits och alltså de områden inom hvilka 
laxen kan förrätta sin lek och yngel uppfödas, minskats hvilket innebär en afse-
värd störning af de normala förhållandena, desto mer som man såsom en allmän 
regel kan framhålla, att de högst upp belägna lekplatserna varit de bästa och mest 
fria från laxafkommans naturliga fiender. 

5. Genom aflagring af diverse flottningsaffall på laxens naturliga lekplatser ha 
dessa gjorts mindre tjenliga eller alldeles odugliga för laxens fortplantning, hvar-
förutom understundom hopningar af timmer i brötar äfven kunna utgöra rent me
kaniska hinder för laxens framträngande. 

6. Möjligen kan i vissa fall ångbåtstrafik och förorening genom fabriksaffall ha in
verkat menligt ehuru troligen ej i så hög grad. 

7. Elfvarnes uppgrundning på grund af ras och andra orsaker har också haft 
dåligt inflytande särskilt i Indalselfven". 

Lönnberg såg tendenserna såsom de redovisades i den officiella statistiken, 
se tabellerna 78 och 79. 

När fångsterna enligt den officiella statistiken för Ljungan visade tendenser att 
sjunka till en förhållandevis lägre nivå än i de flesta andra älvar, förklarades detta 
bland vissa fiskeribiologer med att bl a Viiforsens kraftverk och några andra 
kraftverksdammar hade byggts. Man förutsatte, att älven uppströms Matforsen 
före dessa anläggningars tillkomst hade utgjort betydande delar av laxens upp
växtområden. Vad man däremot ej gjorde var att granska den laxfångststatistik, 
som av flera anledningar hade fått en mycket speciell utformning. För det första 
var statistiken mycket ofullständig bl a eftersom nät- och krokfiskefångsterna en
dast redovisades sporadiskt. Fångsterna av havsöring, som under andra perioder 

619 



Tab. 78. Fångst av lax i Ljungan åren 1893-1899, kg. Officiell statistik från Statistiska Central
byrån. 

Fiske 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 

Nolby, patafiske 4.000 4.600 I 
Mjösund, not 28.000 12.800 150 100 14.420 6.760 3.200 
Dingersjö, pata och not 10.000 11.000 
Å, patafiske 2.300 2.800 3.700 3.900 2.300 40 
Allsta, not (ar) 300 256 625 500 40 505 2.550 
Tunby, not(ar) 450 374 710 479 100 528 2.480 
Klingsta, not 400 230 300 586 75 1.370 4.200 
Vii, tinor 480 478 1.400 950 526 1.102 200 
Vifsta, stakgård 450 2.500 1.525 768 450 225 -

Bällsta, not 820 467 1.200 675 310 3.175 -

Sköle, tinor 605 495 1.025 865 675 2.010 30 
Matfors, tinor 1.740 717 2.102 2.252 788 3.400 180 
Torshammar, tina 200 300 -

Summa: 35.545 21.117 26.737 26.675 17.584 21.675 12.880 

inräknats bland laxen, togs ej alltid med. Dessutom påverkades fångstmängderna 
av att laxfiske under åtskilliga år överhuvudtaget ej bedrevs inom många av skif
teslagen efter det att överenskommelser härom hade träffats med de flottande. 
Andra faktorer, såsom t ex för hög vattenföring under försommaren 1916, då allt 
laxfiske omöjliggjordes i Njurunda sn samtidigt som hela säsongens fiske upp
ströms Viiforsen omöjliggjordes genom att laxtrappan raserades, påverkade även 
statistiken. 

Man måste ha klart för sig att fisket i havet och de olika älvarna sker på samma 
laxbestånd. Den snabba utvecklingen av fartygsmaterial och fångstredskap under 
1900-talet har medfört, att en allt större andel av laxbeståndets beskattning sker i 
havet och naturligtvis på älvfiskets bekostnad. 

Följande framställning (Mo, fl), upprättad år 1936 av en flottningsinspektor och gällande fiskeför
hållandena i Ljungan nedströms Viiforsen under år 1935, har jämförts med den officiella statisti
kens fångstuppgifter, angivna inom parantes. Se f ö även bilaga 20. 

Inom Klingsta bys fiskeområde var Klingsta, Berge och Svanängs byamän samt Wii Kraftaktie
bolag delägare. Laxfiske med not bedrevs 15 juli—1 september. Fångsten uppgick till 15 laxar (28 
kg enligt den officiella statistiken). 

Inom Tunbyns område togs ca 20 laxar i Krokforsens notvarp. Av dessa erhölls 4—5 st på sik
not och de sumpades därför för fiskodlingsanstaltens räkning. Vid Grönstan (Grenforsen) togs un
der året "närmare ett 75-tal laxar", vilket var avsevärt mycket mer än som togs år 1934. Vid Slott
holmen (Grenforsen) erhölls någon lax i samband med siknotdragning. Vid Allstaön tog man 40-50 
laxar under året och vid Höken ca 15 laxar vardera på de två lagen (totalt 618 kg enligt statistiken). 

Inom Allsta fiskeområde erhölls 10-12 laxar vid Dammöns notvarp (600 kg enligt statistiken). 
Inom Prästbordets vatten fångades 6-8 laxar vid Prästholmen (ej med i statistiken). 
Inom Nolbys vattenområde togs 6-8 laxar i Slåns norvarp (beläget strax nedströms Prästhol

men), i Nolby notvarp (uppströms Nolbyströmmen) erhölls 10 laxar samt vid Nolbyön nedom Nol-
byströmmen någon enda lax (totalt 141 kg enligt statistiken). 

Inom Västbo bedrevs ringa fiske med laxnät. Någon fångst omnämnes ej (ej med i statistiken). 
Inom Å by togs 21 laxar i Övre varpet (mitt emot Prästholmen) och endast en lax, tagen på lax

nät, i Nedre varpet (Slostan) (ej med i statistiken). 
Inom Dingersjö tog två lag sammanlagt åtta laxar vid landsvägsbron med laxnät. I Dingersjö 

övre notvarp (Järnvägsbron) erhölls 8-10 laxar och i det nedre notvarpet ca 100-125 laxar (totalt 
762 kg enligt statistiken). 
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Tab. 79. Fångst av lax inom Västernorrlands län enligt Hushållningssällskapets statistik för åren 
1886-1940 och landshövdningeberättelser 1883—1885. 

År Kustfisket Älvfisket År Kustfisket Älvfisket 
Lax, kilo Lax, kilo Lax, kilo Lax, kilo 

1883 41.599* 1913 7.531 24.442 
1884 144.806* 1914 9.119 24.568 
1885 179.401* 1915 16.200 24.611 
1886 23.850 1916 21.714 30.364 
1887 16.914 1917 12.337 34.242 
1888 25.101 1918 12.700 27.354 
1889 22.320 1919 9.212 22.417 
1890 24.420 1920 9.081 27.003 
1891 31.990 1921 11.031 44.539 
1892 30.315 1922 10.083 33.203 
1893 29.345 103.529 1923 16.924 39.910 
1894 20.070 87.538 1924 7.975 25.825 
1895 14.810 57.092 1925 8.434 28.288 
1896 22.898 79.643 1926 8.840 13.993 
1897 25.436 57.125 1927 12.731 26.069 
1898 31.340 71.670 1928 13.920 18.834 
1899 19.360 42.938 1929 6.237 10.334 
1900 10.805 32.419 1930 8.151 15.372 
1901 7.500 22.507 1931 10.796 13.806 
1902 4.410 16.152 1932 9.907 19.762 
1903 4.872 15.425 1933 9.428 33.041 
1904 5.120 15.622 1934 10.575 37.477 
1905 5.221 20.342 1935 13.721 38.372 
1906 6.793 17.976 1936 12.620 44.029 
1907 6.100 19.577 1937 14.114 34.100 
1908 5.420 19.747 1938 * 17.166 34.578 
1909 5.287 21.448 1939 20.327 32.619 
1910 5.818 23.197 1940 21.839 54.600 
1911 6.290 20.674 
1912 6.915 20.932 

* Innefattar möjligen även älvfisket. 

Inom Mjösunds by togs tre laxar i notvarpet Nacken (ej med i statistiken). 
Jag värdesätter flottningsinspektörens uppgifter högre än statistiksiffrorna. Flottningsbefalet 

hade nämligen som regel mycket nära kontakter med ortsbefolkningen. 

Fiskeriintendenten Ågren påpekade år 1936, att de sakkunniga ändrat uppfatt
ning om orsakerna till laxfiskets försämring:594 

"under förstnämnda depressionsperiod (kring sekelskiftet) var man såväl bland de 
fiskande som bland fiskeritjänstemän allmänt benägen att anse flottningen i älvar
na som huvudorsak till försämringen. Denna uppfattning har emellertid sederme
ra visat sig vara ohållbar, och man är numera bland de sakkunniga — sedan det 
bland annat påvisats, att likartade och samtidigt periodiska växlingar av laxfisket 
förekommit även under föregående sekler — fullt på det klara med att ifrågavaran-

594 Fiskeavgiftsmålet, Ljungan (Mo, fl). 
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Tab. 80. Laxfångst i Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven enligt officiell statistik för åren 
1893-1940.919 

År Ljungan Indalsälven Ångermanälven 

1893 35.500 27.400 37.700 
1894 21.100 26.200 38.200 
1895 26.700 10.100 20.700 
1896 26.700 26.400 28.000 
1897 17.600 19.800 20.000 
1898 21.700 20.000 27.000 
1899 12.900 12.100 17.400 
1900 8.800 10.800 13.000 
1901 3.100 7.700 11.900 
1902 3.000 5.700 7.800 
1903 2.400 5.800 7.200 
1904 3.500 4.900 8.100 
1905 4.200 9.800 9.800 
1906 2.200 8.400 9.200 
1907 2.900 9.700 8.500 
1908 1.700 11.100 9.500 
1909 1.200 8.900 12.000 
1910 1.300 8.100 14.200 
1911 2.100 6.100 14.000 
1912 2.200 7.000 13.200 
1913 2.300 9.800 14.500 
1914 3.700 13.300 13.900 
1915 1.200 13.400 12.800 
1916 1.200 18.700 15.500 
1917 2.200 19.800 15.900 
1918 1.300 13.800 15.000 
1919 1.000 9.800 15.000 
1920 1.200 11.600 21.600 
1921 3.300 20.000 23.500 
1922 1.900 16.200 19.200 
1923 3.700 23.200 17.700 
1924 1.500 17.500 12.500 
1925 2.400 15.900 14.200 
1926 1.100 6.500 7.300 
1927 1.900 11.800 13.100 
1928 1.700 9.000 8.900 
1929 1.400 5.500 5.100 
1930 1.100 7.000 8.100 
1931 800 7.800 6.800 
1932 2.100 11.900 8.500 
1933 3.700 15.300 15.500 
1934 3.400 18.600 17.000 
1935 2.400 18.100 19.800 
1936 4.700 17.000 23.600 
1937 3.500 12.300 18.700 
1938 3.300 18.700 14.200 
1939 2.900 18.300 12.500 
1940 2.600 22.200 10.800 

919 Siffrorna för åren 1893—1933 har lämnats av fiskeriint Ågren i fiskeavgiftsmålet år 1934. De 
följande siffrorna härstammar från Lindroth (1950). 
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de nedgångsperioder varit beroende av klimatiska och därmed sammanhängande 
hydrografiska faktorer, som inverkat ogynnsamt på laxens fortplantning". 

Denna Ågrens uppfattning torde numera i allt väsentligt delas av de flesta fiske-
ribiologer.1057 

Själv har jag arbetat i flera år på att försöka kartlägga laxfångsternas i Ljungan 
periodicitet. Figur 163 utgör slutresultatet av detta hitintills opublicerade arbete. 
Kurvan visar ej den exakta utvecklingen när det gäller respektive års fångst i kg 
räknat. Själva periodiciteten är dock så väl dokumenterad, att denna måste ses 
som ett statistiskt bevisat faktum.920 

Bland detaljerna i min beräkningsmetodik avseende tiden efter 1871 är följande uppgifter av 
speciell betydelse: 

För åren 1871—1893 är statistikuppgifterna mycket knapphändiga. Av landshövdingeberättel
ser och markegångsprotokoll (tabell 81), anteckningar förda i den officiella statistiken samt ett 
KB-utslag 1877 vet vi emellertid, att laxfisket i princip varit i avtagande hela perioden från år 
1844 till 1873. År 1878 var avkastningen sedan några år åter i stigande. År 1880 var fisket "i be
tydligt avtagande". 

För år 1868 (?) finns officiell statistik för hela älven. Häri ingår dock alla slags fisk. Man måste 
således göra avdrag för bl a sikfångster i nedre delen av älven och för fångster av ål och andra fisk-
slag i längre upp belägna fisken. Jag har gjort detta genom att avstå från att göra några andra upp
justeringar av fångsterna enligt denna källa för eventuella luckor i statistiken, än tillägg för oredovi
sade fångster uppströms Matfors. 

För åren 1878, 1880 och from 1893 finns tillgång till officiell statistik. Denna är emellertid 
ofullständig i första hand när det gäller fisket ovan Matforsen. För detta har jag tvingats göra sär
skilda utredningar. 

I samband med processer mellan de flottande och fiskerättsägarna har de sistnämnda lämnat en 
hel mängd uppgifter om avkastningen, främst vid vissa större fisken i älven. Jag har vid mina 
beräkningar som regel givit dessa uppgifter vitsord före den officiella statistikens. Uppenbarligen 
föreligger här en risk för att jag genom detta förfarande fört in ovidimerade partsutsagor i beräk
ningarna. Den största faran torde vara, att dessa uppgifter endast lämnats för år, då respektive fis
ke givit speciellt god avkastning på andra fiskens bekostnad. 

I den mån jag använt mig av den officiella statistikens 1800-talssiffror har dessa höjts med 20 % 
för att täcka luckor främst beträffande redovisning av smålax och laxöring i fångsterna. 

Fiskeriintendenten Berg i Härnösand, vilken arbetat i många år med hithörande frågor i vatten
mål, bl a även när det gäller Ljungan, har gjort försök att reskonstruera laxfångsterna i denna älv 
under åren 1883—1891 på grundval av kända uppgifter (internt meddelande). Jag har på nedan-
nämnda sätt kommit till ungefar samma resultat som Berg när det gäller nyssnämnda tidsperiod. 

Mina kalkyler har vid denna kontroll baserats på det antagandet, att fiskena i de olika skiftesla
gen hela tiden skulle ha haft samma procentuella andel i älvfisket som under åren 1893—1898. De 
felaktigheter som uppstått genom detta antagande och genom att resultaten vissa år baserats endast 
på något eller några fisken, har i viss mån eliminerats genom att siffrorna avrundats med hjälp av 
glidande 5-årsmedelvärde (3-årsmedelvärde vid periodens början och slut). Slutresultatet blir inte 
exakt, men bör ändå tillsammans med den bättre statistiken för åren 1878 och 1880 ge en ungefar
lig uppfattning om fångsternas totala storlek under perioden. 

920 Om förhållandena varit oförändrade skulle fångsttoppen på 1940-talet ha legat på samma 
nivå som tidigare toppar, dvs omkring 40 ton per år. Det är sannolikt, att någon del av minskning
en har haft sin orsak i förhållanden rådande i älven. De väsentliga orsakerna till nedgången måste 
dock sökas i det intensifierande och moderniserade havsfisket eventuellt i kombination med någon 
eller några andra faktorer som kunnat påverka havsmiljön. 
1057 T ex KA Andersson 1942, A Lindroth 1950 och G Svärdson 1957. 
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Fig. 163. Fångst av lax i Ljungan åren 1550—1967 

Ovan redovisade kurva bygger på flera års specialforskning. Kurvan gäller för lax + havs
laxöring och har i korta drag konstruerats på följande sätt. 

Avsnitt 1, omfattande åren 1552—1620, baseras på fångsstatistik för varje enskilt fiske re
dovisat som glidande medelvärde. Maxfångsten var 1562 ca 48 ton. 

Avsnitt 2, omfattande åren 1621—1772, är en skiss konstruerad på basis av ett relativt 
fåtal antal uppgifter. Man känner den verkliga avkastningen några få år, då fisket varit 
speciellt dåligt. Om topparna vet man endast ungefar när de inföll. 

Avsnitt 3, omfattande åren 1773—1894, är en rekonstruktion byggd på ett mycket stort 
antal uppgifter, vilka dock endast i undantagsfall anger fångstens verkliga storlek. Det vik
tigaste källmaterialet har varit arrendebeloppens storlek, markegångsprotokollen och 
landshövdingeberättelserna. För åren efter 1850 finns ofullständig statistik för enstaka år. 
För den sistnämnda perioden har åtskilliga uppgifter hämtats ur källor gällande tvister 
mellan de fiskande och de flottande. Kurvan för åren 1973—1894 visar således tendenser 
och ej exakt fångstnivå. 

Avsnitt 4, omfattande åren 1895—1967. Det finns "offentlig statistik" för hela perioden. 
Denna har periodvis varit dålig, varför statistiken vissa år är ofullständig. Periodvis ingår 
ej havslaxöring, nätfiske eller sportfiske i statistiken. Avelslaxfånsten har sällan varit med. 
Kurvan redovisar glidande medelvärde för rekonstruerade totalfångster, vari storleken av 
nyssnämnda luckor i statistiken beräknats och tillägg gjorts härför. 

Fig. 163. Salmon caught in the Ljungan between 1550 and 1967. The adjoining graph is 
based on several years of special research. It refers to salmon and salmon trout and briefly 
has been constructed in the following way: 

Section 1, covering the period 1552—1620, is based on the catch statistics for each in
dividual fishery, reported as a sliding mean value. The maximum catch was about 48 tons 
in 1562. 
Section 2, covering the period 1621—1772, is a sketch constructed on the basis of a relati
vely small number of data. The real yield is know for a few years when the catches were 
particularly poor. When the peaks occurred is only approximately know. 
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Section 3, covering the period 1773—1894, is a reconstruction based on a very large num
ber of data, which, however, give the real size of the catch only in exceptional cases. The 
most important source material was the amounts of the rents, the records of market prices 
and the provincial governors' reports. For the years after 1850, there are incomplete 
statistics for individual years. For this period, several items of information have been 
taken from sources concerning disputes between the fishing and the timber-floating in
terests. Thus, the graph for the period 1723—1894 shows the tendency and not the exact 
level of the catches. 

Section 4, covering the period 1895—1967. There are "public statistics" for the whole 
period. These statistics were periodically poor and therefore the statistics for certain years 
are incomplete. Periodically, salmon trout, nettedfish or anglers*catches are not included 
in the statistics. The catches of spawning salmon have seldom been included. The graph 
shows a sliding mean value for reconstructed total catches, in which the amounts of the 
above-mentioned lacunae in the statistics have been calculated and additions have been 
made for them. 

Tab. 81. Markegångspriser för "bättre lax" i Västernorrlands län åren 1875-1895 (efter lands
hövdingeberättelserna) . 

År Kr/kg 

1875 1:27 
1876 1:19 
1877 1:41 
1878 1:38 
1879 1:41 
1880 1:41 
1881 1:41 
1882 1:41 
1883 1:41 
1884 1:18 
1885 1:08 
1886 1:11 
1887 1:07 
1888 1:18 
1889 1:10 
1890 1:10 
1891 1:05 
1892 0:97 
1893 0:98 
1894 1:--
1895 1:10 
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Fisket uppströms Matforsen finns dokumenterat bl a i delningsböcker från laxfiskena i Morrfor-
sen och vid Torpshammar. Med stöd av dessa och övriga kända uppgifter från vissa år har jag kun
nat finna ett någorlunda konstant samband mellan fångstmängden uppströms Matfors å ena sidan 
och i fiskena i Matforsen och nedströms åt å den andra. De framräknade fångstmängderna för ned-
strömssträckan har räknats upp med hjälp av detta relationstal (4,25 %), när hela älvfångsten skul
le räknas fram. 

Fr o m 1893 finns offentlig statistik för varje år. Denna återger i princip fångsten inom varje skif
teslag och i vilken typ av fiske fångsten tagits. Eftersom statistiken visat sig vara behäftad med av
sevärda brister, har fångsterna som regel måst uppräknats något. Anledningen härtill är för det för
sta, att fångsten av smålax och öring endast medtagits sporadiskt i statistiken. För det andra har 
instruktionerna för statistikinsamlarna varierat. Således har nätfiske, krokfiske och avelslaxfiske 
medtagits endast periodvis och då ofta ofullständigt. 

Följande överväganden ligger till grund för min behandling av statistiken: 

När det gäller nätfisket, måste man skilja på det fiske, som förekommit i de ordinarie fiskelagens 
vatten och på fisket i Ljungans mynningsområde — inklusive LÄF:s (LEFB:s) vattenområden. Ser 
vi först på de normalt uppgiftslämnande skifteslagen, upptäcks, att inga nätfångster redovisats före 
år 1934. Åren 1934, 1935 och 1940 ingår helt obetydliga nätfångster. Först år 1945 ingår detta fis
ke i statistiken i till synes full utsträckning och det utgör då ungefär 20 % av älvfångsten från havet 
till Matfors. 

Vid sekelskiftet hade notfisket försvårats i hög grad och uppgörelser träffades därefter mellan 
fiskeutövarna och de flottande om ersättningar för att detta fiske inte längre kunde bedrivas. De 
direkta anledningarna härtill var de i älven byggda virkesmagasinen och andra hindrande flottleds-
anordningar. Enligt statistiken upphörde fisket i Njurunda sn praktiskt taget helt. Detta är emellertid 
osannolikt. Uppenbarligen måste man hela tiden ha fiskat med de enda användbara redskapen, 
nämligen med nät. Olyckligtvis redovisades denna form av fiske, som ovan sagts, ej i den officiella 
statistiken förrän på 1940-talet. Av dessa anledningar finner jag det vara nödvändigt, att höja av
kastningarna i de uppgiftslämnade skifteslagen med 20 % för perioden 1908—1942. Till detta skall 
läggas fångsterna vid nätfisket i Ljungans mynningsområde. År 1947 redovisas i "Värsta" en nät
fångst av 968 kg lax (kan vara Nolby) och år 1949 1.000 kg lax tagen i "utloppet". Varken förr el
ler senare är några fångster av detta slag med i statistiken. 

År 1952 anför Nolby byamän, att nätfisket i nedre Ljungan under senare år givit goda fångster, 
men att dessa ej redovisats i den officiella statistiken. Året efter infördes ett begränsat fiskeförbud i 
skiljet. Under en period fanns det en fisketillsyningsman, som hade till uppgift att bevaka detta fis
ke. Efter samtal med denna har jag funnit, att nätfisket där under delar av 1960-talet avkastat en 
fångstmängd motsvarande ungefar 15 % av hela det kommersiella laxfisket i älven, räknat på den 
officiella statistiken. Detta tillägg har således gjorts för tiden efter år 1949. För åren 1901—1946 
har jag antagit, att nätfisket i mynningsområdet motsvarat 10 % av älvfångsten upp till Matfors. 

Det synes, som krokfiske skulle ha blivit tillåtet i Ljungan först år 1943. Att krokfiske bedrivits 
redan tidigare framgår av uppgifter i Svensk Fiskeritidskrift omkring år 1900 och från år 1926. Jag 
har emellertid bortsett från detta troligen olagligt bedrivna fiske. 

Åren 1943—1948 ingår ej krokfiskefångster i någon form av statistik, och i motsvarande upp
gifter för åren 1949—1952 är endast Njurunda sportfiskeklubbs fångster redovsiade. 1953 års upp
gifter lär vara fullständiga till denna del. År 1957 påstod statistikinsamlaren, att sportfisket ökade i 
samma omfattning som övrigt laxfiske minskade. Fr o m år 1958 vägrade sportfiskarena att lämna 
uppgifter med den motiveringen, att deras fångstmängder skulle kunna inverka på de skadeersätt
ningar, som Nolby byamän kunde erhålla. I statistiken för åren 1958 och 1959 ingår således inga 
som helst krokfiskefångster och åren 1960—1962 är dessa fångster endast ofullständigt redovisade. 
Först fr o m år 1963 lär statistiken vara komplett när det gäller denna form av fiske. 

I grova drag har jag räknat fram krokfångsterna för åren 1943—1953 genom att konstruera en 
utjämnad kurva, baserad på kända och antagna uppgifter om krokfiskets omfattning. Jag har på så 
sätt kommit till att krokfisket borde ha givit åtminstone följande fångster i % av totalfångsten i äl
ven nedströms Matfors. 
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1943 2 % 
1944 2 % 
1945 3 % 
1946 3 % 
1947 4 % 
1948 5 % 
1949 5 % 
1950 6 % 
1951 7 % 
1952 9% 

Värdena för åren 1953—1957 tas utan ändringar så som de redovisats i den officiella statistiken. 
Krokfiskets avkastning steg under denna tid från ca 11 % till ca 68 % av hela den övriga av
kastningen nedströms Matfors. För åren 1958—1963 krävs åter en uppräkning, och krokfisket an
tas under denna tid ha uppgått till följande procenttal, redovisade enligt samma principer som 
ovan. 

1958 71 % 
1959 73 % 
1960 75 % 
1961 78 % 
1962 82 % 
1963 84 % 

From år 1964 godtas den officiella statistikens uppgifter om krokfisket utan ändringar. 
För laxodlingsverksamheten åtgick en del lax, vilken jag, när ej annat anges, förutsatt ej vara re

dovisad i statistikmaterialet. Av denna anledning har smärre tillägg räknats fram på grundval av 
kända uppgifter om odlingsverksamheten. 

De ovannämnda beräkningsledan gäller helt fisket på sträckan från havet tom Matfors. 
I den officiella statistiken upptas inga som helst fångster uppströms denna fors, trots att en 

mängd uppgifter tyder på att ett begränsat laxfiske förekommit. Fångstmängderna måste således 
beräknas. Jag utgår från att fångsten även under denna period skulle ha uppgått till 4,25 % av den 
mängd lax och öring, som togs i Matforsen och på nedströmssträckan under respektive år, om ej 
nytillkomna överbyggnader lagt hinder i vägen. Uppvandringen till de olika älvavsnitten och såle
des även laxfisket, minskade emellertid fr o m 1800-talets sista år genom tillkomsten av ett antal 
överbyggnader. 

Alla ovannämnda uppgifter och förhållanden har arbetats in i kurvan, figur 163. 

Vid studium av kurvan, figur 163, bör man beakta den omständigheten, att äl
vens nedersta fasta laxfiskebyggnad på 1600-talet låg vid gränsen mellan Njurun-
da och Tuna socknar, en mil uppströms den nuvarande älvmynningen. Anled
ningen härtill är naturligtvis landhöjningen, som fr o m 1600-talet varit av storleks
ordningen 4 m. Eftersom Matforsen långa perioder utgjort ett nästan totalt vand
ringshinder för laxen, och sjön Marmen numera ligger på nivån 18 m ö h, har den 
för laxen tillgängliga fallhöjden ökat med i runt tal en femtedel under de fyra se
naste århundradena. De nytillkoman forsarnas beskaffenhet ger emellertid an
ledning till antagandet, att älvens produktionsförmåga när det gäller lax och havs
laxöring, har ökat mindre än 20 %. 

För att sedan återgå till utvecklingen under de senast 100 åren kan påpekas, 
att kraftutbyggnaden otvivelaktigt utgjort en av anledningarna till laxfiskets i 
Ljungan lägre avkastning under 1900-talet än tidigare. Eftersom tendensen varit i 
stort sett densamma även i helt outbyggda älvar, måste huvudorsaken emellertid 
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vara att söka i någon annan omständighet. Utan tvekan kan det ökade fisket med 
hjälp av modernare båtmaterial och effektivare redskap, som bedrivits främst ef
ter 2:a världskriget inom laxens uppväxtområden i södra Östersjön, utgöra större 
delen av förklaringen till varför färre laxar numera återvänder till sina hemälvar 
för lek än under tidigare århundraden. 

Det har i fiskelitteraturen (bl a Lindroth 1950) och i diverse utredningar disku
terats vilka relationer som skulle ha rått mellan de olika älvarnas laxproduktion 
under naturliga förhållanden. Diskussionerna har då helt byggt på vad som synes 
framgå av 1800-talets, åtminstone när det gäller Ljungan, helt otillfredsställande 
officiella statistik. Det finns emellertid bättre jämförelsematerial — främst 1500-
talsuppgifterna men även uppgifter från senare århundraden. Jag har bearbetat 
åtskilligt av detta material och funnit att nedanstående relationer bör ha varit san
nolika. Eftersom dessa är av perifert intresse, har jag ej funnit det vara nödvändigt 
att redovisa bakomliggande kalkyler i detta sammanhang. Det bör påpekas, att 
Indalsälven skadades svårt som laxälv genom Ragundakatastrofen år 1796, och 
att det dröjde till långt in på 1800-talet innan man kunde redovisa några fångster 
att tala om i den älven igen. 

Sammanfattningsvis torde de olika älvarna ha varit av följande relativa storleks
ordning som laxälvar i förhållande till Ljungan innan de utbyggdes för kraft
produktion: 

Torne och Kalix älvar tillsammans 5—7 ggr så stora 
Lule älv 3—6 ggr så stor 
Urne älv ca 2 ggr så stor 
Ångermanälven ca 3 ggr så stor 
Indalsälven 2—2 1/2 ggr så stor 
Ljusnan ca 2 ggr så stor 
Dalälven 1 1/2—2 1/2 ggr så stor 

4.10 Ålfisket 

Allt tyder på att ålfisket, från att ännu vid sekelskiftet ha varit av viss betydelse, 
mer eller mindre totalt lades ned redan före år 1940. Man kan spekulera över or
sakerna härtill. I och för sig förefaller det naturligt, att det för ålfisket nödvändiga 
steget av ålungar från Östersjön — trots ålungarnas dokumenterade förmåga att 
klara vandringshinder — skulle ha påverkats negativt av alla de överbyggnader, 
som gjordes för kraftindustrins räkning i huvudälven och för flottningen i Gimån. 
Överbyggnaderna utgjorde emellertid sekundära faktorer i ålfiskets utveckling. 
Det är i själva verket så, att mängden ålyngel, som från Atlanten vandrar in i Ös
tersjön, minskat drastiskt under 1900-talet, och detta av hitintills okänd anledning 
(se Nordberg 1972, s 13 ff). 
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4.10.1 Huvudälven 

Att ålfisket betraktades som dåligt under 1800-talets senare del kan man sluta av 
Byströms beskrivning från år 1872 rörande ålhuset i Alderströmmen "der man 
förr kunde få 60 Ålar i hvarje vecka, då man vittjade, men nu knappt 5 à 10. En 
annan, som har ålhus i Ofansjö, kunde fordom få ett par Tunnor Lax på wåren, 
nu får han hvarken lax ej heller ål".250 

I de protokoll som hör till KB:s utslag år 1873198 och Hellebergs utlåtande 
1899381 noterades följande ålfisken. Parenteserna har tillagts av mig. 

Fiskets namn 1873 1899 

Prästbordets fiske i Ännu begagnat Omnämns 
Havernströmmen 
Ett fiske i Norrströmmen Nämns ej (låg Omnämns 
(Säters) i sidogren) 
Ålderns ålhus Ännu begagnat Omnämns 
Ovansjö ålhus i Storvågen Nämns ej Förfallet 

(låg i sidogren) 
Ånge bys fiske i Ännu begagnat Omnämns 
Storströmmen 
Boltjärns fiske i Storflyn Ännu begagnat Omnämns 
Ånge bys fiske i Lill- Nämns ej (låg Omnämns 
strömmen i sidogren) 
övergrens fiske nedom Ännu begagnat Nämns ej (repa
Högbergskistan rerades senare) 
Parteboda fiske i Storflyn Ännu begagnat Omnämns 
Två mindre fisken i Parteboda- Ännu begagnade Nämns ej 
kvisslorna 
Ett fiske vid Storänget Ännu begagnat Nämns ej 
Ett fiske i Hallsta- Ännu begagnat Nämns ej 
strömmen 
Ensillre ålhus Ännu begagnat Omnämns 
Ett fiske i Krut Nämns ej (låg Man talar om "två 
hornsströmmen i sidogren) fisken i grenar på 

sidan om flottleden" 
(Användes ej 1901) 

Ett fiske i Näsforsen Ännu begagnat Nämns ej 
Västanå ålhus Ännu begagnat Bortrivet 
Johannisbergs fiske i Ännu begagnat Förfallet 
Hångstaforsen 
Fiske strax ovan Stödebron Nämns ej Omnämns (ålfiske?) 

Enligt ovanstående togs åtminstone tre ålfisken ur drift mellan åren 1873 och 
1899. Dessutom försvann fisket i Viiforsen i och med kraftverkets därstädes till
komst. 

198 Låda a 1-16 (Mo, fl). 
250 Osorterade papper från huvudkontoret (KN, Lj). 
381 KB :s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott

led (Mo, fl). 
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Utöver ovannämnda fisken fanns ett antal fiskhus i älven uppströms sjön 
Hävern. Dessa torde emellertid i huvudsak ha använts för fångst av andra fiskslag 
än ål. P Olsson (1876, s 128 ff) skrev visserligen, att ålen gick långt upp efter 
Ljungan. 

"Ännu i Rätansjön och Nästeln är han temligen allmän, numera deremot temligen 
sällsynt och småväxt i Hålen, men han går ända upp i Grucken och sjöarne i dess 
närhet, ja han är t.o.m. som en sällsynthet fångad i Storsjön i Herjeådalen enligt 
uppgift af en fiskare, som sjelf sett honom der. Att ålen der är sällsynt framgår 
deraf, att han för befolkningen vid Storsjö kapell är okänd". 

De flesta fiskebyggnaderna skyddades mot skador av flottgods med hjälp av 
ledbommar eller stenkistor. Trots detta skadades åtskilliga anläggningar av 
virkesgång. 

LEFB underhandlade 1870 med prästen i Haverö om storleken på den ersättning som han skulle 
uppbära för att man fick flotta genom Sörströmmen vid Häverns utlopp. År 1871 erhöll prästen 
375 rdr för "fiskevatten, sjön och södra strömmen".207 Enligt 1873 års flottledsutslag hade Präst
bordets innehavare klagat över att hans ålfiske numera hade skadats av flottningen i sådan grad att 
ingen fisk längre gick in i anläggningen. Förlusten sades uppgå till 500 rdr/år, och denna summa 
yrkades nu i stället för hitintills av Dickson & Comp uppburna 175 rdr/år.198 Han tillerkändes år 
1876 ersättning med 750 kr.504 I slutet av 1890-talet utgick 300 kr/år till Prästbordets innehavare 
som kompensation för att LEFB fick flotta i Havernströmmen.381 

Under 1870-talets början var det inom LEFB tal om att lägga ut skyddsbommar vid Ensillre ål-
hus, "Boltjärns fiske"207 och vid Hallsta. Den sistnämnda var ännu år 1879 ej utlagd. 

I ett KB-utslag år 1880 angående Gillbergs anläggningar i Viiforsen noteras, att denne ägde ett 
laxfiske i forsen "jämte öster därom ett ålfiske".164 Det sistnämnda fisket kallas i alla andra sam
manhang för vrakhus, och torde som sådant i allt väsentligt ha använts för laxfångst ehuru det med 
säkerhet också var väl lämpat för fångst av ål. I vrakhuset vid Matfors, även kallat "Sköle ålkista", 
erhölls ålfångster ända fram till år 1926, se tabell 82. 

Åren 1880—1881 ombyggdes såväl dammen som ålhuset vid Ensillre efter att till stor del ha för
störts av vatten och flottgods under 1879 års vårflod.420 Den nya dammen fick delvis ny sträck
ning. Den drogs från det ställe på forsnacken, där den gamla dammen hade bildat ett knä, i riktning 
mot den uppströms liggande Storholmen465 — se figur 63. Den nya dammen gjordes 30 cm högre 
och 58 m längre än den tidigare befintliga.420 Tillstånd till ombyggnaden synes ha saknats.465 

Fr o m år 1876 finns fångststatistik bevarad från Alby fiskhus941 i Alderström-
men, se tabell 83. Ur fördelningsboken kan man dra slutsatser om ålens ut
vandringstid under åren 1876—1891 (jfr Nordberg 1972, s 67): 

164 Låda A4 6-9 (Mo, fl). 
198 Låda A 1-16 (Mo, fl). 
207 Prot LEFB 1868-1875 (Mo, fl). 
381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott

led (Mo, fl). 
384 Inteckningsbok 1. Njurunda G II a:l (Medelp västra domsagas arkiv). 
420 Låda G2 1- (Mo, fl). 
465 Prot LEFB 1902-1905 (Mo, fl). 
504 Prot LEFB 1876-1877 (Mo, fl). 
941 Anläggningen innehades enligt fördelningsboken vid denna tid av följande delägare: Skogens 

Kolbolag 21/48, Skönviks AB, Westberg 8/48, Jon Grelsson 18/48, Skönviks AB, H E Jonsson 
1/48. År 1896 skedde vissa förändringar i delägarskapet.384 
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Tab. 82. Ålfångst i "Sköle ålkista" enligt den officiella statistiken för åren 1920-1927. 

År Fångst Fiske bedrevs 

1920 Ingen fångst 
1921 96 ålar, 136 kilo, 408 kronor 4/6- 4/8 
1922 70 " 141 " 282 " 
1923 87 " 106 " 212" 1/7-12/9 
1924 61 " 88 " 198 " 5/7-19/8 
1925 72" 108" 216" 10/8- 2/9 
1926 Ingen fångst 
1927 Fisket nedlagt. 

Tab. 83. Få ngst i Alby fiskhus åren 1876-1898. 

Ål Övrig fisk* 
År Kilo Kronor Kilo Kronor 

1876 614:27 46:05 
1877 617:68 34:08 
1878 515:15 148:93 
1879 592:05 27:--
1880 559:85 215:45 
1881 468:35 1:50 
1882 382:90 6:--
1883 566:67 44:74 
1884 335:10 24:--
1885 388:10 — 

1886 453:30 129:68 
1887 258:30 138:25 
1888 446:05 40:80 
1889 416:08 158:60 
1890 310:74 181:35 
1891 520:48 248:60 
1892 59,0 68,5 
1893 226,9 43,9 
1894 139,6 87,5 
1895 220,1 49,5 
1896 132,9 104,6 
1897 208,8 62,0 
1898 51,5 19,4 

* En genomgång av fångsttiderna under respektive år tyder på att lax måste ha varit sällsynt i 
fångsterna. 

Månad Procent av årsfångst 

Maj 0,0% 
Juni 6,2% 
Juli 33,2% 
Augusti 45,1% 
September 14,2% 
Oktober 1,3% 
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Landsvägsbro 

50 m 

STORSTRÖMMEN 

Fig. 164. Ånge byamäns ålhus nedströms Ångesjön år 1934 (Efter osignerad ritning. Mo, 
fl). 

Det intressantaste med uppgifterna om ålfisket under 1900-talets första årtion
den är att det finns ett antal någorlunda detaljerade beskrivningar av ålfiskenas 
konstruktion. Om vi börjar nedströms ifrån i Ljungan, så visar figur 133 en plan
ritning av ålfisket på forsnacken vid Johannisberg år 1910. Denna, jämte samtida 
fotografier utvisande de då återstående resterna av konstruktionen, tyder på att 
anläggningen bör ha sett ut ungefar som Ånge byamäns ålfiske,figur 164 eller Ål
derns ålhus, figurerna 165 och 166. 

I Kruthornsströmmen, uppströms Borgsjön, fanns år 1901 rester av en ålkista 
med två mot varandra löpande dammarmär. Avståndet mellan dessa hade varit 3 
m där själva fiskhuset tagit vid.420 

Ensillre ålhus med såg och kvarn var beläget strax uppströms föregående (figur 
63). Den 215 m långa dammen slutade (i maj 1901) ca 10 m nedströms Storhol
men. Dammen var så hög, att den nådde ungefar 30 cm över rådande vattenstånd. 
Häradsrätten förelade i juli 1903 ägaren till "den nya dammen" vid Ensillre att 
inom ett år ta bort en del av dammen vid sågen och kvarnen381, 465 — ålfisket om
talades ej. På 1922 års flottledskarta sträcker sig dammen ej längre än 2/3 av av
ståndet mellan sågen och Storholmen. 

Före år 1913 hade det i en stenkista belägen mellan Häst- och Hallstaholmarna 
funnits en 3—4 m bred öppning, reglerad med luckor. Den hade utgjort vattenin-

381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna flott
led (Mo, fl). 

420 Låda G2 1- (Mo, fl). 
465 Prot LEFB 1902-1905 (Mo, fl). 
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Fig. 7(55. Ålhuset vid Ålderns utlopp (Utdrag ur Kuylenstiernas karta 1921. Mo, fl). Se 
även fig. 166. 
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Fig. 166. Ålhuset vid Ålderns utlopp (Foto N E Nilsson 1970). 

tag till ett nedströms beläget fiske. Ägaren medgav år 1913 att de flottande fick 
stänga öppningen medelst en stenfyllning.922 

"Alby ålhus" vid Ålderns utlopp synes ha reparerats under 1900-talets första 
årtionde.231 Fiskeriintedenten Ågren skrev år 1934 att där förr hade gjorts goda 
fångster av ål och annan fisk, men att byggnaden var förfallen. Grels Ericson i By 
berättade år 1968923 att man år 1932 hade gjort 

"en grundlig och genomgripande reparation av fiskhuset varvid bidrag ej erhölls 
från övriga delägare, varför vår familj sedan denna tid ensam brukat fiskhuset till 
dess det för två år sedan ramponerades vid en mycket hög vårflod. 

För att komma till fiskhuset användes roddbåt till stenkistan varifrån en plank
gång med räcke ledde till själva fiskhuset. Rännan eller intaget till fiskhuset var 
belagd med rundvirke som tak och var försedd med 2 par dammluckor, övre paret 
vid själva intaget och det nedre strax ovanför fiskhuset. De övre dammluckorna 
släpptes endast ned vid högre vattenstånd, då fiskhuset skulle vittjas och höllos för 
övrigt nere medan flottningsarbetet pågick för att timmer ej skulle komma in i an
läggningen, varefter de hissades upp som regel i slutet av juni månad. 

Bästa fångsttiden var från och med juli månads ingång till och med mitten på sep
tember. 

Efter reparationen 1932 gjordes årligen fångster på 50—60 ålar förutom harr, 
öring, gäddor samt en och annan gång sik. Under fyrtiotalet sjönk dock antalet 

231 Järnvägsforsen, Alby 1:38-1:41. Pärm (KN, Lj). 
922 LÄF till MVd den 4 juli 1961. Erinr nr 77 i A 35/1955. Parteboda kraftverk (LjR). 
923 Grels Ericson i By till fiskeriint Puke den 27 okt 1968 (LjR). 
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ålar till mellan 15 och 20 per säsong, vilket torde förklaras med att ålynglet ej 
längre kunde taga sig upp på grund av tillkomna hinder i älven utan blev det nu 
inplanterade ålar, som efter könsmognad började gå mot havet". 

Ett av fiskena uppströms Havern-systemet kallades ålhus i en skrift år 1912. 
Konstruktionen visar också, att detta fiske åtminstone delvis varit avsett för 
fångst av nedvandrande fisk — se figur 167. Fisket låg i Yttre Handsjöforsen 
(Fiskhusströmmen) och hade skadats under 1911 års flottning. Byggnaden var 
vid tillfallet mycket förfallen, bl a var taket delvis borta.924 Ägaren, som var från 
Handsjö by, tillerkändes smärre årliga ersättningar av LÄF t o m år 1926.524 De 
flottande byggde bl a en stenarm på forsnacken uppströms fisket, vilken ansågs 
totalt avstänga anläggningen från fångster. Ägaren yrkade ersättning från år 1920 
"vilket år vi sist reparerade fiskhuset".925 Detta hade dessförinnan ej använts se
dan 1905.924 Fångsterna utgjordes i normala fall av harr, öring och ål. Nedanför 
leddammen fanns en byggnad, i vilken man kunde anbringa tinor för fångst av 
uppvandrande fisk. Den för detta fiske erforderliga öppningen i leddammen hade 
byggts igen av LÄF.926 Vattendomstolen bestämde år 1929 att den "olagligen till
komna" stenarmen på forsnacken skulle tas bort.474 

Många av 1900-talets uppgifter om ål gäller föreskrifter om anbringande av 
ålyngelledare i diverse dammbyggnader. 

Således föreskrevs i Kungl Maj:ts dom rörande Ringdalens kraftverk år 1905, att den blivande 
dammen skulle förses med ålyngelledare.927 Anordningen förstördes vid 1907 års häftiga vattenflö
de, varefter lantbruksstyrelsen år 1913 förelade ägaren att "senast inom utgången af detta år in
rätta tjänlig ålyngelledare" vid kraftverket. 

Älven hade överbyggts vid Nedansjö år 1910. Ej heller där inrättades föreskrivan ålyngelledare 
förrän Kungl Maj:t år 1912 anmodat Skönviks bolag att utan dröjsmål anbringa dylika anordning
ar.928 År 1926 fanns en ålyngelledare i vardera av dammens två landfästen. 

Statens fiskeriingenjör skrev i november 1912 till Fosfatbolaget angående 
kraftverket vid Ljungaverk, att den huvudsakliga ålyngeluppvandringen i Ljungan 
troligen skedde mellan 1 juli och 15 augusti. Endast under ca 4—5 dagar per år 
skulle älven bli torrlagd under denna tid efter kraftverkets tillkomst. Han föreslog 
att man skulle anordna ålyngelledare i dammen vid Johannisberg på två ställen. 
Denna fiskväg var av speciell betydelse under torra år. Ålyngelledarna avsågs bli 
placerade "vid dammfästena", och de skulle utföras som stenfyllda trätrummor, 
inlagda i stenkistorna. För att hindra att större föremål kom in i rännorna, skulle 
de upptill skyddas med vertikala galler med 1,5 cm avstånd mellan stängerna.413 

413 KN, Lj. 
474 Prot LÄF 1928-1930 (Mo, fl). 
624 Samlingskartonger nr 4—6. N:ris 35—119 (Mo, fl). 
924 Låda A2 1-7 (Mo, fl). 
925 N O Olsson m fl till Konungen den 25 nov 1929 (Mo, fl). 
926 Prot fört vid MVd:s sammanträde den 13 nov 1929 (Mo, fl). 
927 Utdrag af dombok hållen vid urtima ting med Torps tingslag i Alby den 30 aug 1905. Bil 13:5 

till ans år 1967 om Järnvägsforsens kraftverk (LjR). 
928 Kungl Maj:ts res den 15 nov 1912 ang överbyggnad av Ljungan vid Hemgravsforsen (Mo, 

fl). 
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Fig. 167. Ålhuset i Yttre Handsjöforsen (Rester) (Detalj ur Kuylenstiernas karta 1920. 
Mo, fl). 
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Fiskeriintendenten Ågren skrev i ett yttrande år 1915 med anledning av samma 
damm, att ålen fortfarande gick upp till de sjöar inom Jämtlands län, som låg 
inom Ljungans nederbördsområde. Den var ännu "föremål för icke obetydlig 
fångst".413 Han skrev två år senare att 

"Ålen förekommer i Ljungans hela vattensystem med undantag av fjällområdena. 
Den mesta ålfångsten sker numera i sjöarna, och endast ett fåtal så kallade vrak
fisken för ål finnas kvar i huvudälven, däribland ett vid Alby, som lär giva ganska 
god avkastning". 

I juni 1928 noterades att ålyngelledare hade inrättats i den nya dammen vid Matfors.857 

I dom i december 1931 rörande Alby kraftverk förpliktades ägaren 

"att vid dammbyggnaden anordna och underhålla lämpligt antal ålyngelledare efter ett av Statens 
fiskeriingenjör uppgjort eller godkänt förslag, samt att årligen från och med den 1 juli till och med 
den 30 september tillsläppa det vatten, som erfordras för ålynglets uppgång till och genom ledarna. 
Dessa skola efter utförandet, som skall hava skett före den 1 juni 1932 avsynas av fiskeriingeniören" 
(LjR). 

Denne besiktigade Albydammen i augusti 1933. Då hade två ålyngelledare anordnats. Den ena 
låg omedelbart till höger om flodutskovet och den andra vid vänstra dammfästet. Även vid Ring-
dalsdammen fanns två ålyngelledare. Där låg den ena omedelbart till höger om flottningsutskovet 
och den andra vid dammens vänstra landfaste.929 

Fiskeriingenjören föreslog i januari 1936, att man skulle bygga två ålledare i den nya dammen 
vid Johannisberg. 

Ännu under 1930-talet nyttjades åtminstone Prästbordets fiske i Havernström-
men, Ålderns ålhus och Ånge bys fiske i Storströmmen. 

4.10.2 Gimån nedströms Holmsjön 

År 1875 fanns följande fisken på älvsträckan (se figur 110): 
Kronofisket vid Hundberget. "Gimeåbolagets". Fångsterna i detta fiske åren 

1872—1892 redovisas i tabell 84. Som synes utgjorde augusti den viktigaste ut
vandringsmånaden. Juli och september gav även goda fångster. Jämför med upp
giften på sid 631. Ägarna, Klöstre och Boda byamän, hade besvär med flottgodset 
och ville ha skyddsanordningar utlagda för sitt fiske.428 

I oktober 1872 hade kronofiskets ägare klagat över att virke gick förbi intaget till Torpshammars-
rännan och in i deras ålhus (vid Hundberget?). I fisket samlades skräp och bark mellan spjälorna, 
så att "detsamma hotade att sprängas och även till en del gått sönder". En del fisk sades också gå 
ned via flottningsrännan, vilket minskade fångsterna i ålhuset (Mo). I juni 1873 träffades ett avtal 
mellan GFB och delägarna i Gimeå ålhus på 20 år enligt vilket bolaget skulle betala 50 rdr/år för 
den förlust av ål "som möjligen kan uppstå genom flottningen". GFB förband sig att under måna
derna juli—september, nattetid från skymningens början till följande morgon ha luckorna stängda 
såväl till stora rännan som hjälprännan ovan fisket. Bolaget hade också att se till att luckorna så 

413 KN, Lj. 
428 Låda Gimån A nr 1—13 och B 1—5 (Mo, fl). 
857 Ans av LÄF om tillstånd att få bortriva gamla fiskebyggnader mellan landsvägsbron i Mat

fors och en punkt ca 300 m nedanför bron, dels att få uppföra nya i dessas ställe dels ock verkställa 
sprängningar och rensningar. Mål A 7/1928 (Mo, fl). 

929 Handl ang dammbyggnaderna vid Albyforsen (KN, Lj). 
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långt möjligt hölls täta. Om GFB måste flotta nattetid, skulle skadeersättning utgå med 7:50 per 
natt.»31 

Ett fiske "vid Nordanedesjön" (Rosendalsforsen) hade anlagts 1871—1872.930 

En 67 m lång kista ledde virke förbi fisket.428 

Ett fiske i övre delen av Lerhuvudforsen, vilket lades ned år 1890.431 

Ett fiske i Körbergsforsen ägt av en handlande från Sunnansjö. Strandägarna, 
Fagervikens byamän, ansåg att handlanden saknade rätt att ha sitt fiske där.428 

"Länsman Forsgren" hade ett fiske i Grönstaforsen, vilket Gimeåbolagets äga
re ansåg vara tillkommit utan deras tillstånd.428 Detta fiske synes ha varit borta 
före år 1890. 

På 1890-talet byggdes plötsligt en hel serie ålfisken i vattendraget. 
Olof Johansson i Hundberget byggde år 1894 ett ålfiske vid egen strand i nedre 

Gimån. Eftersom han kallade fisket "sitt nedersta"930 bör han ha haft åtminstone 
ett fiske till i ån. I april 1895 sade hans mor, änkan Lisa Cecilia Olsdotter, upp 
ägarna till kronoålfisket och begärde att de skulle ta bort sina, vid hennes strand 
befintliga fiskebyggnader. I juni gick hon så långt, att hon hos KB "begärde vräk
ning" av anläggningarna.934 Delägarna i kronofisket935 beslutade att begära un
dersökning936 och i juli verkställdes sådan av särskilt förordnade synemän. Där
vid observerades följande anläggningar utöver skattefisket:937' 938 

1. Ett fiske, tillfälligt stängt, låg nedströms Lillboda sågholme. 
2. Ett annat fiske var beläget vid uppströmsänden av Lillboda sågdamm, mer 

än 1 km nedströms kronofisket. Detta ägdes av fyra personer från Lillboda, men 
hade aldrig använts sedan det byggdes år 1895. 

3. Bonden J P Decker hade ett bristfälligt fiske vid höger strand, mitt för sin 
mangårdsbyggnad. 

4. Vid samma sida, men vid änkan Olsdotters ägor låg ett fiske mellan GFB:s 
huvud- och hjälprännor, 1,5 km uppströms kronofisket. Man hade förlängt hjälp-
rännans yttre intagsarm med 7—8 m. Ovannämnda anläggning, som även det föl
jande fisket, uppgavs tillhöra änkan Olsdotter och hennes son. 

5. Vid samma fastighets strand, 0,5 km uppströms kronofisket, låg ett fiske 

428 Låda Gimån A nr 1—13 och B 1—5 (Mo, fl). 
431 N O Lodén och S Lund den 23 juli 1920 ang Gimeå kronålfiske (KN, Lj). 
930 Utdrag nr 227 af domboken hållen å lagtima vintertinget med Torps tingslag den 10 febr 

1897 ang Enkan Olsdotters uppsägning av två stycken fisken i Gimån (KN, Lj). 
931 Låda G 1. Gimån (Mo, fl). 
934 Enkan Lisa C esilia Olsdotter till KB med begäran om borttagande av fiskebyggnad i Gimån 

den 28 juni 1895 (KN, Lj). 
935 Fisket var uppdelat på 19 lotter varav representanter för 16,5 lotter var närvarande vid sam

manträdet. Torpshammars bruk ägde fem lotter och folk från Klöstre, Boda och Lillboda resten.936 

Torpshammars Aktiebolag hade genom val fått i uppdrag att på obestämd tid ombesörja delägar
nas gemensamma angelägenheter och ansvara för den direkta skötseln av fisket.930 

936 Prot hållet vid sammanträde med delägare i Gimåns ålfiske den 29 juni 1895 (KN, Lj). 
937 Prot hållet vid syn af fiskebyggnader längs Gimån den 3 juli 1895 (KN, Lj). 
938 Utdrag nr 229 af domboken hållen å lagtima vintertinget med Torps tingslag den 10 febr 

1897 ang ägarnas till Gimeå kronoålfiske begäran om borttagande av två ålfisken tillhöriga Olof 
Johan Johansson i Hundberget (KN, Lj). 
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Tab. 84, Fångst av ål i Gimeå ålhus enligt "Gimeå Ål och Lax Fiske Bok"932 i kilo under res
pektive månad. 

Är Juni Juli Aug Sept Okt Nov Summa 

1872 - 74 231 192 11 _ 508 
1873 3 131 286 284 9 - 713 
1874 - 73 179 86 11 — 349 
1875 6 80 211 58 28 - 383 
1876 - 108 166 105 7 - 386 
1877 - 13 155 81 2 - 251 
1878 - 54 165 62 6 1 288 
1880 4 34 117 69 18 - 242 
1881 4 86 251 31 4 - 376 
1882 5 65 134 86 20 3 313 
1883 12 79 160 125 9 - 385 
1884 6 57 152 56 12 1 284 
1885 - 43 98 26 15 — 182 
1886 16 41 108 4 1 — 170 
1887 6 27 176 58 1 — 268 
1888 3 59 128 71 11 — 272 
1889 22 73 242 82 16 — 435 
1890 4 110 205 31 2 - 352 
1891 2 37 134 69 16 — 258 
1892 16 31 128 13 - - 188 

Procent 
av års-
fan g st y 
medel
tal för 
respek
tive 
månad: 1,7 19,4 52,0 23,9 3,0 0,0 100,0 

utanför flottningsrännan, byggt år 1894, vars intagsarm syntes väsentligen in
kräkta på kungsådran. Vattendjupet vid fiskhusets ingång var 1,5 m. Byggnaden 
bestod av en 6 m lång och 5 m bred ålkista, från vilken en 30 m lång damm hade 
sträckts uppströms åt, ungefar till älvens halva bredd — dock ej över djupaste 
delen. 

6—7. Vid höger strand låg två fisken nedom gårdarna i Hundberget. 
8— 16. Mellan gamla bron uppströms Torpshammars bruk och Gimåns inflöde 

i Ljungan låg 8 mer eller mindre betydelselösa ålfisken. De uppgavs tillhöra perso
ner från Klöstre, Torpshammar och Tirsta. 

Av ovannämnda fisken ansågs endast de som var belägna vid eller utanför än
kan Olsdotters strand — nr 4 och 5 — i någon mån kränka ägarnas till skattefisket 
rätt.937 Kronofisket var en stor byggnad med måtten 12 x 11 m. 

932 Förvaras på Merlo slott. 
937 Prot hållet vid syn af fiskebyggnader längs Gimån den 3 juli 1895 (KN, Lj). 
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Vid Lershuvudströmmen fanns tre ålfisken, samtliga dock allt för obetydliga 
för att påverka fångsterna i skattefisket.939 

I september 1895 begärde delägarna i kronoålfisket handräckning för att alla 
ovannämnda, ej tillståndsgivna ålfisken skulle rivas ut.940 

Ett av fiskena (nr 7) i Hundberget togs bort av ägaren våren 1896.950 

Delägarna i Gimeåfisket hävdade i augusti 1897 inför häradsrätten att deras 
fiskerätt omfattade hela nedre Gimån, även om de för tillfället endast hade fiske
byggnad vid Hundberget.951 Fångsterna sades ha minskat betydligt sedan de 
uppströms belägna fiskena hade tillkommit.938 Vid hösttinget förklarade härads
rätten, att delägarna i kronofisket ej lyckats visa att deras fiskerätt enligt skattekö
pebrevet av år 1721 jämväl omfattade rätt till ålfiske utanför änkans Olsdotters 
strand.952 Kronofiskets representanter hade ej heller kunnat visa att de hade rätt 
att föra övriga delägares talan. Resultatet blev att Johansson fick fortsätta att fis
ka i sina två ålhus. Delägarna i kronoålfisket drev målet vidare till Svea Hovrätt 
som endast fastställde den överklagade delen av underrättens dom.953 

Kronofisket vid Hundberget förföll, och i slutet av 1890-talet försvann resterna 
med strömmen.431 

På kartor över Gimån mellan Grönsta och Ljungan kan resterna av åtskilliga 
byggnationer observeras. Se som exempel figur 110. 

I augusti 1920 inlämnades ett intyg till vattendomstolen av "herrar Lund och 
Lodén". De omtalade att det inom Boda fanns ett förfallet och ej längre använt 
fiske vid Hässelåsen. Ett fiske vid Gäddtjärnede var i fullt brukbart skick, men till
gången på ål var ytterst ringa. Det sistnämnda fisket ägdes nu av Torpshammars 
Aktiebolag, men hade tidigare tillhört en hemmansägare från Lillboda. År 1920 
fanns enligt samma källa endast rester kvar av ålfisket vid Hundberget. Det hade 
"helt nyligen" funnits en mindre, provisorisk ålfiskebyggnad även i den uppströms 
liggande Lershuvudforsen. Fisket hade emellertid förvärvats av Torpshammars 
Aktiebolag och lagts ned.954 1 realiteten hade ålfisket praktiskt taget upphört i ned
re Gimån vid denna tid.174 

174 Låda A 3. Gimån (Mo, fl). 
431 N O Lodén och S Lund den 23 juli 1920 ang Gimeå kronålfiske (KN, Lj). 
938 Utdrag nr 229 af domboken hållen å lagtima vintertinget med Torps tingslag den 10 febr 

1897 ang ägarnas till Gimeå kronoålfiske begäran om borttagande av två ålfisken tillhöriga Olof 
Johan Johansson i Hundberget (KN, Lj). 

939 Prot hållet vid syn af fiskebyggnader längs Gimån den 13 juli 1895 (KN, Lj). 
940 Delägarnas i Gimeå ålfiske begäran om handräckning för utrivning av ålfiskebyggnader i Gi

mån den 21 sept 1895 (KN, Lj). 
950 Torps tingslags dombok. VT 1897. Medelp västra domsaga. A I a:32. 
951 Häradssyn den 11 aug 1897 ang fiskena i nedre Gimån (KN, Lj). 
952 Utdrag af domboken hållen å lagtima höstetinget med Torps tingslag ang Enkan Olsdotters 

krav den 6 sept 1897 (KN, Lj). 
953 Kungl Hofrättens dom den 1 juli 1898 ang Gimeå kronålfiske (KN, Lj). 
954 N O Lodén och S Lund den 27 juli 1920 ang Gimeå kronålfiske (Mo, fl). 
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4.10.3 Övre Gimån 

P Olsson skrev år 1876 (s 128 ff), att 

"Nyström säger, att ålen förekommer i åtskilliga vatten, som ligga i närheten af 
Refsundssjön omkring Storsjön, hvilket eger sin riktighet, ty han förekommer, om 
ock sparsamt, i Locknesjön och i några sjöar i sydligaste delen av Brunflo socken 
men dessa sjöar stå ej i förbindelse med Storsjön utan höra till Gimåns område. 
Inom detta synes ålen för öfrigt förekomma flerstädes, deraf fångas ej obetydligt i 
en ålkista vid Gimåns utlopp ur Refsunden vid Stafre. Medan jag uppehöll mig i 
Stafre i förra hälften av Augusti, då ålfisket brukar vara mest gifvande, tagas der 
några ålar af 4 och 5 skålpunds vigt hvardera, ock flera sådana hade förut under 
sommarens lopp erhållits. I Håsjö uppgifves ålen vara allmän. Vid Sundsjö der-
emot sällsynt". 

Följande ålfisken utnyttjades under 1800-talets senare del i själva Gimån på 
sträckan mellan Revsundssjön och Holmsjön (se figur 59): 

Mordvikens och Stavre byamän hade ett ålhus till vänster, ca 200 m nedströms 
Revsundssjön.256 Mitt emot detta hade Åhns byamän en liknande anläggning. 
Vattendraget var år 1891 helt överbyggt på platsen med en damm mellan ålfiske
na och dammar in till båda stränderna. Detta förhållande gällde även efter tull
mjölkvarnens tillkomst (se figur 109). I och med att flottningen år 1891 lades om 
till åns mitt, togs ålhusdammarna bort och fiskena blev odugliga.955 Det vänstra 
fisket flyttades (senare?) in mot stranden och försågs med en damm, som tog in en 
del av älvvattnet. 

Längre nedströms hade Åhns byamän ytterligare ett ålfiske med en "urminnes" 
damm tvärs över ån från en holme till höger strand. Ålhusdammen fick fr o m år 
1873 även tjänstgöra som intagsdamm för en flottningsränna.264 

Mälgåsens byamäns ål- och sikfiske låg mitt i ån vid inflödet i Grötingen. Ägar
na klagade år 1868 över att dammen i Grötingströmmen hade förstört ålfisket.256 

Fortfarande 10 år senare begärde de att dammen skulle ändras för att ej längre 
påverka fisket.428 

Gimdalens byamäns ålfiske låg till höger i strömmen vid Idsjöns utlopp.256 År 
1874 skulle ett nytt ålhus uppföras. Det förra hade skadats av flottningen. GFB 
skulle stå för 2/3 av kostnaderna och skulle även förse fisket med en skyddsbygg
nad.948 

Ulvsjö byamän hade (1869) ett gammalt fiskhus i Storselsforsen.256 

I den vänstra grenen i Rotselsforsen låg ett ålfiske tillhörigt Hucksjöåsens bya
män.256 Byamännen lovades år 1880 att vatten skulle ledas till ålhuset även efter 
tillkomsten av en planerad damm i forsen.956 

256 Prot vid synefbrrättningar och rannsakningar m m inom Refsunds tingslag 1865—1869. A 
111:4 (ÖLA). 

264 Låda Gimån. Regleringar A 1 5—15 (Mo, fl). 
428 Låda Gimån A nr 1-13 och B 1-5 (Mo, fl). 
948 Låda Regleringar A 2 (Mo, fl). 
955 Målet om fiskeavgifter. Gimån. Aktsid 511 f (Mo, fl). 
956 Låda. Gimån. B 6—11 (Mo, fl). 
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Måssjö byamän hade ett ålfiske i Nyängesforsens vänstra gren, medan Alanä-
sets byamän hade ett i Måssjöforsens vänstra gren.256 De sistnämnda hade år 
1877 lovats vatten för sitt fiske från en då nyuppförd damm i forsen. En fiske
byggnad sades ha tagits bort av de flottande utan ägarens samtycke (Mo). 

I Drogsjöforsen låg ett ålfiske vid vänster strand tillhörigt Ljungå sågverksäga
re.256 

Vid ett sammanträde rörande flottningsavgifter för Gimån påstods vid Rev
sund i september 1925 "att ålen hade minskat ofantligt, — antagligen på grund 
av sjöbottnarnas förorening".591 

Även i Gimåns dammar byggdes ålyngelledare. Statens fiskeriingenjör daterade 
år 1930 ett förslag med ritningar till sådana vid dammen i Måssjöforsen619 — se 
figur 168. Två ledare skulle byggas. Den ena skulle anbringas vid den vänstra 
grenen 

"omedelbart nedströms om den dammdel, som begränsades av intaget till flott-
ningsrännan och flodutskovet, medan den andra skulle förläggas till högra grenen 
och där placeras till höger om luckutskovet. Båda ålledarna skulle byggas som 
trätrummor i lutning 1:5. I trummorna skulle det finnas genomborrade tvärväg
gar. Ålynglet skulle nå trummorna via intagsbassänger och lämna desamma ge
nom en intags- eller utjämningskammare". 

Åhns byamäns ålhus, beläget strax nedströms Revsundssjön, synes ha använts 
ännu år 1940.1 övrigt var fiskhusen i de flesta fall förfallna under 1900-talet (Mo). 
Man nämner år 1940 att det av Alanäsets byamän fortfarande använda fiskhuset 
— det hade funnits tre stycken — i huvudsak gav ål.957 

4.10.4 Bivattendragen 

Sjöviks byamäns ålhus låg i Talgslättån (Sörforsån) mellan Norén och Vikarn. År 
1872 noterades att fisket hade lagts ned efter det att en damm byggts uppströms 
anläggningen och flottningsränna dragits tvärs genom ålhuset, varvid fisket 
"kommit helt på det torra" (Mo). År 1884 talas om att det skulle ha funnits ett ål
hus i Lindsjöån mellan Lindsjön och Vikarn.433 

I Hemgravsån, Stöde sn, fanns år 1886 inga fiskebyggnader på sträckan mellan 
Öravattnet och Ljungan, bortsett från "några obetydliga ålhus".205 

År 1887 talas om att det fanns tre förfallna ålhus i Fanbyån. Flottled hade då 
upprensats i Ålhusströmmen (vid Bölebron) till höger om den naturliga strömfå
ran vid Böle byamäns ålhus, som därigenom "torrlagts" (Mo). 

I ett yttrande i juli 1934 rörande flottningens inverkan på fisket i Fanbyån inom 

205 Hemgrafsåns Flottningsförening. Ansökningar, utslag m m angående flottleden (Mo, fl). 
256 Prot vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom Refsunds tingslag 1865—1869. A 

111:4 (ÖLA). 
433 Sörforsåns flottningsförening (Mo, fl). 
591 Fiskeavgiftsmålet. Gimån (Mo, fl). 
619 Samlingskartong nr 9 (Mo, fl). 
957 Gimårensningarna. Vattendomstolen 1956—1959, 1965— (Mo, fl). 
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Fig. 168. Ålyngelledare i damm i Måssjöforsen, Gimån (KN, Lj). 
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Stöde sn påstod fiskeriintendenten att åltillgången hade minskat starkt. Detta 
berodde emellertid ej på flottningen utan på att ålens uppvandring hindrades i åns 
nedre del av befintliga kraftverksdammar.960 

Getterån i Torps och Borgsjö socknar var förr känd för sina många ålfisken. I 
slutet av 1800-talet omtalas följande anläggningar (Mo): 

1. Borgsjö byamäns ålhus, beläget 20 m nedströms intaget för Torringenrän-
nan. Fisket sades år 1884 ha berövats en stor del av vattenföringen, vilken avgick 
genom rännan. Åtgärder föreslogs för problemets avhjälpande. 

2. En person från Västanå hade ett fiske strax nedströms bron för Oxsjövägen, 
uppströms Skinnsjöarna. 

3. Vid mitten av 1850-talet byggdes ett ålhus nedströms Västra Skinnsjön. 
Utskovet i dammen för Skinnsjörännan skulle år 1884 sänkas 0,3 m för att för
bättra fisket i ålhuset på sidan om rännan. 

4—6. Två ålfisken låg vid sidan av den längre nedströms belägna Gammelbo-
rännan. Ytterligare ett sådant låg vid en damm, 700 m nedströms Rogsta såg-
damm. 

8—9. Ett fiske låg på sidan om kanalen vid Gissjöns utlopp. Nedom samma sjö 
talades om ett förfallet ålhus, ägt av en Rombäcksbo. 

10—11. Nedom Hasselbergsbron låg ytterligare en anläggning. En person från 
Tirsta visade upp ett förfallet fiske, som han ämnade återuppföra. 

12. En person från Rombäck hade ett ålhus i övre delen av Rombäcksfallen. 

I Getteråns bivattendrag, Stumån, fanns år 1873 ett ålhus strax uppströms Öst
ra Skinnsjön. Vattnet skulle då för flottningens skull ledas på sidan om fisket via 
en kanal. År 1884 var det tal om att anlägga en fiskebyggnad strax uppströms åns 
inflöde i Långtjärn (Mo). Omkring år 1890 hade Torps kyrkoherde en ålkista vid 
utloppet ur Glappsjön, längre ned i Getteråsystemet. 

År 1858 talas om ålfiskerättigheter i Råggån, Torps sn. I Täljeån, Borgsjö sn, 
fanns år 1873 ett "fiske" mellan Övre och Nedre Tjärn och ett annat fiske ned
ströms den sistnämnda tjärnen (Mo). 

Ålfiske bedrevs ej i alla vattendrag. Så noterades t ex år 1872 att det ej fanns 
några fiskebyggnader i Granån, Torps sn. Sju år senare sägs, att det ej fanns 
något fast fiske i Harrån, Borgsjö sn (Mo). 

From 1920-talet försågs de flesta nyuppförda dammar med ålyngelledare. 

I ett utslag i november 1920 rörande Torsjö övre kraftverk i Sörforsåns vattensystem hade före
skrivits, att ålyngelledare skulle insättas och underhållas. Erforderligt vatten måste släppas för 
ålyngelledarens funktion från 1 juni till 1 november. En årlig fiskeavgift om 20 kr skulle erläggas.800 

I september 1921 föreskrevs på liknande sätt, när det gällde ändring av en damm nedströms 
Råggsjön och reglering av samma sjö, att ålyngelledare skulle inrättas i dammen.958 

Vattendomstolen godkände år 1928 en damm belägen i Stångån nedströms Skrängstasjön. Efter
som dammen, i det skick den då befann sig, släppte igenom ålyngel, krävdes ej någon särskild 

800 Låda G 29- (Mo, fl). 
958 Flottningsskador m m. Ljungan-Gimån. Pärm (Mo, fl). 
960 Fiskeriint Ågren i fiskeavgiftsmålet för Ljungan. Juli 1934 (Mo, fl). 
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ålyngelledare. Àr 1929 tog emellertid dammens ägare bort de stenfyllda kistorna och gjöt en 
betongdamm i stället.597 

År 1933 byggdes en damm för Övertjärn i Täljeåns vattensystem. Åtminstone år 1962 fanns 
ålyngelledare anbringad i dammen.959 

När Stångån besiktigades hösten 1945 noterades följande uppgifter om ål och ålfiske, vilka i allt 
väsentligt torde ha gällt även år 1940.800 

Ålyngelledare saknades i dammen vid Ortsjö såg och kraftverk. Dammen var visserligen byggd 
över hela ån, men var så otät, att ålyngel kunde ta sig igenom. Ej heller ansågs följande fyra dam
mar vara vandringshindrande för ålyngel: 1. En förfallen damm, 150 m nedströms bron vid Horn
sjöns inflöde. 2. Dammen vid Bredbyns och Södergårds byars sågverk. 3. En förfallen damm för en 
smedja, belägen strax nedströms föregående. 4. Dammen vid Västanå kvarn. 

I stendammen vid Baggböle kraftverk nedströms sjön Sörbjörken kunde ålyngel troligen ta sig 
fram under stötbottnen i dammens luckutskov och under rännan. 

I Torsjö Övre och Nedre kraftverk nedom Norrbjörkens utlopp fanns ålyngelledare inrättade. 
Ålyngelledare saknades emellertid i stendammen vid Böle och Ovansjö kraftverk och såg. En 
tätande spånt hade byggts år 1940, och den hindrade med säkerhet ål att ta sig genom dammen. 
Ynglet hade möjligen kunnat ta sig igenom dessförinnan. 

Lindbergs kvarn och kraftverk hade en damm utan ålyngelledare vid Skedlobron nedströms 
Skrängstasjön. Den bedömdes emellertid vara genomsläpplig för ålyngel efter en ombyggnad före
tagen år 1939. 

Där nedom följde ytterligare tre stycken, för ålyngel genomsläppliga dammar: 1. Stendammen 
vid Stångå snickerifabrik, 50 m nedströms föregående. 2. Sten- och betongdammen vid den ytterli
gare 50 m nedströms belägna Njurunda snickerifabrik. 3. Stendammen vid Söderbergs kvarn och 
elverk, 50 m nedströms föregående. 

Längst nedströms i ån låg Nya Aktiebolaget Njurunda Industriers anläggning. Där fanns en sten-
och jorddamm pågjuten med betong och tätad på uppströmssidan med träspånt. Ålyngelledare 
saknades, och ålyngel kunde uppenbarligen ej ta sig genom anläggningen, varför hela ålsteget i ån 
här stoppades. 

4.11 Övrigt fiske 

4.11.1 Lokala fiskestadgor 

KB i Jämtlands län fastställde en ny fiskestadga, gällande från den 1 januari 1905. 
Enligt denna skulle det råda förbud mot fiske med not under månaderna septem
ber—december. Dessutom förbjöds notfiske under is. Storöringsfiske var för
bjudet månaderna september—november. Under september—oktober fick endast 
krok användas vid öringfiske. Harr fick under perioden 1 maj—15 juni ej tas på 
andra redskap än krok.961 

Vid s k vaktfisken borde redskapen utsättas så att fisk om möjligt endast fånga
des på nedgång efter leken. Rent allmänt skulle gälla, att om mogen lekfisk "av 
värdefullare fiskarter" fångades, "bör rommen befruktas och inläggas i kläck-
ningslådor eller ock genast utläggas på lekplatserna".962 

Not, nät, ryssjor och andra nätredskap som användes för fångst av storöring, 

597 Låda G4 1-25 (Mo, fl). 
800 Låda G 29- (Mo, fl). 
959 VBB den 12 nov 1962 (KN, Lj). 
961 Fiskeavgiftsmålet. Band II. Bil (Mo, fl). 
962 01sén och Hamrell 1919. 
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skulle ha minst 6 cm mellan knutarna. För sådan fångst använda tinor eller andra 
av spjälor tillverkade redskap skulle ha minst 4,5 cm avstånd mellan spjälorna, 
"ock skola dessa alltid vara anbrakta i enkel rad samt i kar, gårdar eller grindar i 
upprättstående riktning".962 

Ljustring av laxartad fisk hade förbjudits redan i 1900 års fiskeristadga.962 

F r o m  å r  1 9 1 0  b l e v  d e t  å t e r  t i l l å t e t  a t t  f å n g a  s i k l ö j a  e l l e r  s m ä r l i n g  m e d  f i n -
maskig not i Jämtlands län under månaderna oktober—december. Samtidigt 
frigavs harrfisket helt även under perioden 1 maj—15 juni.961 

I ett KB-utslag år 1911 gavs bestämmelser för bedrivande av sikfiske i den 
inom Västernorrlands län belägna delen av Ljungan samt inom visst område å 
havskusten utanför älvens utlopp gällande fr o m den 1 januari 1913. Utöver reg
ler för hur fisket skulle bedrivas i kungsådra bestämdes, att sikfiske med not ej fick 
förekomma mellan 1 oktober och 31 augusti. Sikfiske med håv var ej heller tillåtet. 
Såväl siknot som siknät skulle hålla högst 16 varv eller maskstolpar på 6 dm not
längd även i kilen.819 

År 1917 tog man i Jämtlands län bort de dittills gällande restriktionerna vid 
not- och öringfiske, bortsett från maskvidder o dyl.961 

Ett antal personer med fiskerätt i Körbergsforsen, Gimån, begärde år 1921 för
bud mot fångande av laxöring och sik under dessa arters lektid i vattnen närmast 
intill och i själva forsen. P g a rovfiske under leken hade enligt sökandena laxö
ringstammen åtminstone i västra Holmsjön "så förminskats, att det från att för 
15—20 år sedan har varit ett givande fiske där, det numera var sällsynt, att man 
fick en laxöring eller sik i sjön". Fiskeriintendenten tillstyrkte år 1927 det fram
ställda yrkandet. Fridlysningen skulle årligen gälla under månaderna septem
ber—december.591 

Det blev i fortsättningen allt vanligare att, allt efter det att fiskevårdsförening
ar963 bildades, särskilda bestämmelser utfärdades av eller efter ansökan av 
föreningarna. 

Vid ett sammanträde i maj 1931 bestämde t ex Attmars fiskevårdsförening att man skulle begära 
förbud under fem år mot fiske med sax, saxkrok och angelkrok inom socknens fiskevatten.965 

Njurunda fiskevårdsförening meddelade i december 1931, att man hade planterat in sik, gädda och 
ål i föreningens vatten. Inplantering av gös hade däremot ej kunnat ske p g a brist på yngel. Man 
begärde nu förbud under fem år mot fiske med alla slag av fisksaxar, s k mekaniska fiskkrokar 
samt angelkrok i samtliga vatten inom socknen. Det framgår av ett protokoll, att förbudet skulle 
rikta sig mot "fattigt folk och arbetslösa" samt andra fiskande utan fiskerätt, vilka ansågs utarma 
gäddbestånden.964 Även i Tuna sn begärdes år 1932 förbud mot allt fiske med sax, saxkrok och 
angelkrok.966 

591 Fiskeavgiftsmålet. Gimån (Mo, fl). 
819 Hushållningssällskapet 1914. 
961 Fiskeavgiftsmålet. Band II. Bil (Mo, fl). 
96201sén och Hamrell 1919. 
963 Västernorrlands läns första fiskevårdsförening, Njurunda fiskevårdsförening, bildades år 

1928 "med uppgift att genom åtgärder av olika slag söka upphjälpa det alltmer avtagande fisket uti 
inom Njurunda belägna stora insjöar".964 

964 Fiskeavgiftsmålet. Band II. Bil 5 (Mo, fl). 
965 Fiskeavgiftsmålet. Band II. Bil 6 (Mo, fl). 
966 Fiskeavgiftsmålet. Band II. Bil 7 (Mo, fl). 
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Efter initiativ av Jämtlands läns fiskevårdsförbund fastställde KB en ny fiske
stadga for länet, gällande från den 1 juli 1934.9671 denna föreskrevs bl a, att 

"i älv, å eller sund skall, där ej annorlunda är lagligen medgivet, en tredjedel av 
bredden vid vanligast förekommande lågt vattenstånd i djupaste vattnet lämnas 
fria från fiskeredskap och stängverk, som kan hindre fisken att framgå". 

I bäckar skulle halva den egentliga bäckfåran lämnas fri för fiskens obehindrade 
upp- och nedgång. Allt fiske med fasta redskap, med undantag för "tidfisken av 
sik och smärling" blev förbjudet från lördag klockan 18.00 till påföljande måndag 
samma tid.967 

I stadgan föreskrevs dessutom att "vid dammbyggnader må ingen reglering av 
vattenavbördningen genom dammen verkställas i syfte att därmed möjliggöra el
ler underlätta fiskfångst vid eller nedströms om dammen". Allt fiske förbjöds vi
dare från dammen och nedströms åt till en tänkt linje dragen tvärs över vattendra
get vid avloppskanalens vid respektive verks mynning.967 

Rätans jakt- och fiskevårdsförening begärde i januari 1935 KB:s "bistånd för ordnande av stor-
öringsfisket i Röjån och Handsjön, där sakkunnigt biträde är av behov påkallat". Man begärde även 
"utsträckt förbud å sikens och harrens lekplatser beträffande Nästelsillret och Ljungan till Rätans-
gränsen under perioderna 1 oktober—31 december och 1 mars—1 juni". Man ville dessutom under 
fem år ha förbud mot användning av ryssjor inom sjöar och vattendrag längs Ljungan inom 
Rätans sn.968 

Haverö fiskevårdsförening anhöll, att KB skulle förbjuda allt fiske i Ljungan från utloppet i Ål
dern till Borgsjö sockengräns under fem år. Förbudet skulle gälla under tiden 15 februari till 15 
maj, och ansågs utgöra en komplettering till de fridlysningar som gällde i uppströms liggande vat
ten inom Vassnäs och Alby byar under perioden 1935—1937. Den begärda fredningen fastställdes i 
en resolution i november 1935.969 Efter ansökan av samma fiskevårdsförening utfardade KB dess
utom fiskeförbud under tre år i Fäningsån från Mosjön, i Sotån fr o m Östra Sotsjön, i Köljån från 
Håtjärn, i Säterån från Bosjön, i Sidviksbäcken, i Björsjöån, i Juån inom Haverö sn, i Nybo Björ-
sjöån samt i Mälgån.970 

4.11.2 Fiskodling 

En nyförvärvad kunskap om att det var möjligt att odla fisk genom konstbefrukt
ning av rom spreds snabbt, och främst under 1800-talets sista årtionden bedrevs i 
vårt land en mycket intensiv propaganda för kläckning av fiskyngel. Kläck-
ningsanstalter byggdes på ett otal platser i landet och fiskodlingen blev så små
ningom något av en folkrörelse.971 

Inplanteringarna hade två principiellt olika skäl: 
1) Inplanteringar gjordes av fiskerättsägare för att förbättra befintliga bestånd 

(förstärkningsinsättningar) eller för att introducera nya arter. 
b) Inplanteringar gjordes av (eller bekostades av) de flottande eller kraftindust

967 Jämtl läns nya fiskestadga. Sv Fiskeritidskrift 4/1935, s 101 ff. 
968 Fiskeavgiftsmålet. Band II. Bil 3 (Mo, fl). 
969 Fiskeavgiftsmålet. Band II. Bil 4 (Mo, fl). 
970 Fiskeavgiftsmålet. Band II. Bil 14 (Mo, fl). 
971 Jfr Nordberg 1971, s 84. 

647 



rin for att motverka eller kompensera for skador som drabbat fiskbestånd genom 
ingrepp av olika slag i vattenmiljön. 

Till en början dominerade den förstnämnda typen av inplanteringar. Senare 
bekostades åtskilliga förstärkningsutsättningar och nyintroduktioner med fiskeav
giftsmedel. 

Följande uppgifter utgör exempel på fiskerättsägarnas egna insatser: 
KB skrev i sin femårsberättelse år 1862 att få försök ännu hade gjorts med fisk

odling inom Västernorrlands län. År 1872 rapporterades att sikyngel hade in
planterats i ett litet sund mellan Tjuvarn och Öjen i Stångåns vattensystem, 
Njurunda sn, under föregående år. Även i Torringen, längst uppe i Getteråns vat
tensystem i Borgsjö sn, hade sik inplanterats från "en sjö i Jemtland". 

Gimåns sikformer blandades tidigt ut med s k "Sällsjösik", vilken troligen här
stammade från kusten.972 Dessförinnan hade siken från Revsundssjön, Sundsjön 
och Locknesjön varit speciellt eftersökt "emedan han anses icke hysa parasiter i 
köttet" (Olsson 1876, s 135 0-

År 1878 utplanterades 738.000 sikyngel från Njurunda fiskodlingsanstalt (Ås
lund 1878). 

Enligt uppgift anlade Hushållningssällskapet år 1888 en fiskodlingsanstalt vid 
Östavall i Haverö sn. Denna nedlades emellertid redan år 1891. Åtminstone år 
1904 utnyttjades en kläckningsanläggning i Stöde. Där kläcktes då 5.000 rom av 
regnbågsforell, vilka sattes ut i Stödesjön. Från Njurunda-anstalten utsattes 
samma år 5.000 regnbågsyngel i sjön Öjen, Stångåns vattensystem.949 

I september 1935 planterade Rätans fiskevårdsförening ut gädd- och sikyngel i 
Losjön. Där hade dessförinnan endast funnits mört och abborre. Mörtbeståndet i 
sjön hade under de närmast föregående åren ökat avsevärt.985 

Ovanstående inplanteringar var möjligen motiverade. Däremot måste man 
ställa sig frågande inför det inplanteringsprogram som fastställdes av kommunal
fullmäktige i Borgsjö sn och som resulterade i följande inplanteringar:973 

Bäckröding insattes åren 1925 och 1926 i Torringen; 1927 iTäljeån,Dysjöån, 
Yttertjärn och Grötsjön; 1928 i Dysjön, Harrån, Örsjön, Gammelbotjärn; 1931 i 
Dysjön, Grundsjötjärn, O vansjö-Vattenån, Gulån och Hegelån. 

Sutare insattes 1928 i Holmbackstjärn; 1929 i Ramsjö och Lövsjön samt 1932 
i Gårdtjärn och Boltjärn. 

Öring insattes 1929 i Tälejån och Harrån. 
Sikyngel sattes 1928 i Grötsjön; 1929 i Ovansjö-Vattenån; 1930 i Grundsjön 

och Ångevattensjön; 1931 i Grundsjön, Borgsjön, Ångevattensjön och Dysjön; 
1933 och 1936 i "Borgsjö". 

När det gäller flottningen skrev fiskeriinstruktören Olsén år 1905 att denna var 
skadlig för fisket i flera avseenden "ock att det vore endast billigt och rättvist" om 
de flottande åtminstone i någon mån, gottgjorde detta. 

949 Sundsv Tidn 1905-03-02. 
972 N A Nilsson. Inf från Sötvattenslab 9/1972. 
973 Telje-Näsets Fiskevårdsförenings jubileumsskrift 1957, s 22 f. 
985 Fiskeavgiftsmålet. Band II. Bil 12 (Mo, fl). 
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KB i Västernorrlands län hemställde samma år om att LEFB skulle lämna bi
drag till fiskerinäringens upphjälpande i Ljungan antingen genom årligt anslag eller 
genom årlig avgift per framflottad klamp. Hushållningssällskapet hade dessutom 
begärt 1.000 kr per år "till fiskodlingens kraftiga bedrivande inom länet".450 KB 
skrev i mars 1906381 att de framställda yrkandena om åläggande för de flottande 
att bekosta fiskodlingsanstalter ej kunde föranleda KB till annat yttrande 

"än att de flottande förklaras skyldiga att, sedan nödig undersökning i berörda 
hänseenden förebrakts, efter förordnande av Konungens Befallningshavande i det 
län, där anläggningen skall ske, bekosta anläggning och underhåll inom vardera 
länet av en fiskodlingsanstalt, om inrättande av sådan påkallas och omsorgen av 
dess uppehållande övertages av statsmyndighet, landsting eller hushållnings
sällskap". 

Fiskeriinstruktören Ling begärde år 1907 ytterligare 1.000 kr av LEFB för upp
hjälpande av fiskerinäringen längs älven. Av beloppet skulle 500 kr nyttjas i en 
större fiskodlingsanstalt vid Ringdalens kraftstation, om Vattenfallsbolaget lät an
lägga en sådan. Där borde finnas nödig apparatur för utkläckning av mellan 1 och 
2 milj fiskyngel per år (Mo). 

I september 1912 meddelade Carl och Gustaf Behm att de anlagt "Källrå fiske
ri å kronohemmanet Magdbyn I i Borgsjö socken". De anhöll om årligt eller till
fälligt bidrag för verksamheten av LÄF. I februari året efter beslutade föreningen 
att inköpa fiskodlingsanstalten för högst 3.500 kr. Den skulle därefter arrenderas 
ut till bröderna Behm i 50 år. I arrende skulle 175 kr/år erläggas till LÄF i form av 
fiskyngel. De flottande lovade emellertid samtidigt att lämna ett årligt bidrag om 
500 kr för driften av fiskodlingsanstalten.604 

Jag har inte lyckats finna annat än fragmentariska uppgifter om verksamheten vid Källrå fiskod
lingsanstalt. I maj 1913 såldes emellertid 16.000 rödingyngel för inplantering i sjön Torringen. En
ligt uppgift baserades denna kläckning på rom från sjön Näkten i Jämtland.973 Årt 1918 rapporte
rade Carl Behm till LÄF att han under året hade satt ut 32.000 fiskyngel i älven. Av dessa hade 
12.000 stycken utplanterats vid Byforsen och 20.000 nedströms Edeforsen.478 LÄF:s revisorer 
skrev år 1926, att de ansåg det i bokföringen upptagna beloppet 1.750 kr, utgörande halva värdet 
av Källrå fiskodlingsanstalt, saknade värde, och att beloppet borde avskrivas (Mo). 

De flottande i Ljungan hade, som vi kommer ihåg, år 1906 förpliktats att under 
vissa förutsättningar bekosta en fiskodlingsanstalt i vardera länet.381 Inplantering
arna i Jämtland och i Medelpads inlandssocknar hade hitintills till stor del skett 
från en fiskodlingsanstalt vid Äggfors i Jämtland. Under åren 1909—1910 anlades 
13 "yngeldammar" och 10 "vinterdammar" för odling av regnbåge, amerikansk 
bäckröding och öring vid Ansjöån, Kälarne, av det nybildade "Aktiebolaget 
Jämtlands Fiskodlingsanstalt".974 Detta hade år 1911 erhållit rätt att avleda erfor

381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna 
flottled (Mo, fl). 

450 Styrelseberättelser LEFB 1882—1910 (Mo, fl). 
478 Prot LÄF 1918-1919 (Mo, fl). 
604 Samlingskartong nr 3. LÄF. Flottningschefexpeditionens handlingar (Mo, fl). 
973 Telje-Näsets Fiskevårdsförenings jubileumsskrift 1957, s 22 f. 
974 Sv Fiskeritidskrift 2/1909, s 64 och 1/1911, s 19 ff. 
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derligt vatten ur ån.1058 Bolaget hörde sig för om årligt anslag från var och en av 
flottningsorganisationerna i Indalsälven, Ljungan och Gimån. Vid ett gemensamt 
styrelsesammanträde i maj 1910 anslogs 500 kr "för vardera älven" under för
utsättning att "anstaltens nöjaktiga uppehållande övertogs av Hushållningssäll
skapet".975 

År 1917 fastställde KB att LÄF tills vidare hade att betala 500 kr/år till "fisk
odlingsanstalten i Kälarne".976 Lantbruksstyrelsen bemyndigades år 1921 att 
träffa avtal med Jämtlands Fiskodlingsanstalt om arrendering av anläggningarna 
under år 1922 för 5.000 kr. Anstalten arrenderades därefter för medel inbetalade 
enligt 2:10 VL. År 1931 inköptes den av Lantbruksstyrelsen.1059 Under arrende
perioden hade försöken varit inriktade på dammodling av laxungar. Efter för
värvet bedrevs bl a försök rörande tillväxten hos vissa fiskarter.977 

I 1919 års lag om allmän flottled förpliktades de flottande att erlägga avgift, 
motsvarande högst 5 öre/m3 flottgods, om man skulle inrätta flottled i sådant vat
ten, där det fanns "fiske av någon betydenhet".979 Av KB i Jämtlands län utsedda 
sakkunniga föreslog i juni 1920 att avgiften för flottningsskador i Ljungan skulle 
fastställas till 5 öre/m3 flottgods, och att medlen skulle användas för fiskets för-
kovr anade.594 

I en skrivelse till MVd i juni 1924 begärde Kammaradvokatfiskalskontoret, att 
de flottande i Ljungan och bivattendragen Rätanstjärnsbäcken, Kvarnån i Rätan, 
Fåssjöån, Kvarnån i Haverö, Kärrusjöån och Stensån skulle erlägga fiskeavgift 
enligt 6 kap 9 § VL med skäligt belopp, dock lägst 3 öre/m3 flottgods. Som motiv 
för yrkandet anfördes bl a, att det ej torde kunna bestridas att flottning i ett vat
tendrag medförde avsevärt men för fisket och fiskeförhållandena. För att om möj
ligt förebygga eller i andra fall kompensera dylik skadegörelse erfordrades fiskod
ling.980 

LÄF skrev år 1925 att man enligt utslag år 1917 betalade ett årligt belopp till 
fiskodlingsanstalten i Kälarne, och att man förbundit sig att tills vidare "när an
stalten togs i bruk" erlägga 1.500 kr/år till en laxodlingsanstalt vid Viiforsen. Man 
ansåg mot denna bakgrund att skäl saknades att bifalla yrkandena om flottledsav-
gifter.981 

Kungl Maj:t hade år 1919 givit tillstånd att år 1920 flotta obarkat virke i 

594 Fiskeavgiftsmålet, Ljungan (Mo, fl). 
975 Prot Indals älvs, Ljunga älvs och Gimåns flottningsföreningar 1909—1917 (Mo, fl). 
976 Fiskeavgiftsmålet. Ljungan. Aktsid 125 (Mo, fl). 
977 Alm 1936. Tab 4 och s 42 ff. 
979 Lag om ändring i vissa delar av vattenlagen av den 19 juni 1919. Sv Fiskeritidskrift 4/1919. 
980 Fiskeavgiftsmålet. Ans 30 juni 1924. Aktsid 1—3 (Mo, fl). 
981 Fiskeavgiftsmålet. Aktsid 125—126 (Mo, fl). 

1058 Kungl Maj:ts utlåtande 26 febr 1931. 
1059 Kungl Maj:t bemyndigade 1930 lantbruksstyrelsen att av Knut och Alice Wallenbergs stif

telse mottaga och förvalta 300.000 kr för upprättande av ett centrallaboratorium för sötvattensfis-
ket samt ev inköp av Kälarnes fiskodlingsanstalt för liknande verksamhet. Anstalten köptes för 
10.000 kr. Ny föreståndarebostad, kläckningsanstalt och laboratorium skulle kosta ytterligare 
30.000 kr. 40.000 kr anslogs av Kungl Maj:t ur medel anslagna "till befrämjande av fisket inom 
landet". 
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Ljungan mot att en engångsavgift om 1.747:48 kr inbetalades till KB i Väster
norrlands län. Pengarna överlämandes så småningom till länets hushållnings
sällskap, att användas for fiskevårdsåtgärder i älven.982 

I ett protokoll skrivet sommaren 1934 lämnade fiskeriintendenten förslag till 
fiskevårdande åtgärder, motiverade av flottningsskador och gällande årliga för
stärkningsutsättningar av fiskbestånd som drabbades av reproduktionsskador. 

Vattendrag Årliga inplanteringar 

Länsterån 
Ocksjön, Bleksjön, Kroksjön 55.000 gäddyngel 

Dysjöån 70.000 sikyngel 
10.000 öringyngel 

Getterån 
Torringen 5.000 öringyngel 
Skinnsjöarna, Kännebergstjärn 35.000 gäddyngel 

Angelån—Sännån 
Angelsjön, Gråsjöarna 60.000 gäddyngel 

60.000 sikyngel 
V attendr agets strömmar 10.000 öringyngel 

Fanbyån 
Viggesjön 60.000 gäddyngel 
Strömmarna 10.000 öringyngel 

Den 6 februari 1937 kom Norrbygdens vattendomstols dom i fiskeavgiftsmå
let. Man konstaterade, att utredning hade visat att det fanns fiske av någon bety
denhet i samtliga berörda vattenområden. 

"Att detta fiske lider avsevärt men av anordningarna för flottlederna eller av flott-
ningen får anses fastslaget. Enligt föreskrifter i 6 kap. 9 och 17 §§ vattenlagen äro 
de flottande följaktligen pliktiga att utgiva fiskeavgift". 

Man påpekade emellertid, att den skada som drabbade fisket i Ljungans vatten
system till stor del måste tillskrivas andra omständigheter än de flottandes åt
gärder, "framför allt kanske den omständigheten att huvudvattendraget på åt
minstone sex ställen överbyggts med kraftverksdammar, delvis av beskaffenhet 
att helt utgöra hinder för vandringsfiskens gång". Mot denna bakgrund ansåg vat
tendomstolen, att fiskeavgiften borde bestämmas till 0,6 öre/m3 flottgods för de 
allmänna flottlederna i Ljungan och för aktuella biflöden. Detta innebar avgifter 
på ca 7.000 kr/år from år 1938.986 

Vattenöverdomstolen, dit såväl flottningsföreningarna som Kammaradvokat-
fiskalsämbetet förde ärendet, fastställde i en dom i november 1938 så till vida un
derrättens dom,att man ansåg att fiskeavgift ej skulle utgå för flottning i Kvarnån, 
Haverö sn. Däremot bestämdes, att avgiften skulle vara 0,8 öre/m3 flottgods inom 
flottlederna: Ljungan från Storsjön, Länsterån, Kärrusjöån, Dysjöån med Vatten-

982 Alm 1936. Industrins fiskeavgifter. 
986 Norrbygdens vattendomstols utslag den 6 febr 1937 ang fiskeavgifter för flottning i Ljungan. 

Låda G 25 (Mo, fl). 
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ån, Fanbyån, Sörforsån med Åminnesbäcken och Linåbäcken, Böleån. Avgiften 
skulle vara 0,7 öre i Fåssjöån, Stensån, Kvarnån i Rätan samt i Getterån med Stu-
mån. Den årliga fiskeavgiften blev av storleksordningen 9.000 kr.874 

När det gällde Gimån enades Kammarkollegium och de flottande år 1941 om 
att avgiften även där skulle vara 0,8 öre per år och m3 fast mått.591 

En undersökning gjordes beträffande erforderliga åtgärder för att motverka de 
skador, som industriella anläggningar, dammar, flottgods m m gjorde på fisket. 
Ombud från Haverö sn och Ling ansåg att "den viktiga frågan om en masskläck-
ning av sikrom och annan fiskrom" bäst kunde lösas genom att en fiskodlingsan
stalt anlades vid Ringdalens kraftstation. Sikrom kunde erhållas bl a från Holm
sjön i Haverö. P g a de skador uppdämningen av sjön medförde på sikfisket, hade 
man begärt att Vattenfallsbolaget skulle bekosta anläggningen och skötseln av 
densamma. Flera fiskslag än sik behövde f ö odlas för utsättning på andra platser 
(Mo). 

Kraftindustrins engagemang i inplanteringssammanhang kom i huvudsak att 
gälla lax. I juli 1932 träffades emellertid en överenskommelse mellan Haverö 
kommun och Vattenfallsbolaget innebärande att bolaget redan sommaren 1932 
skulle inrätta och driva en fiskodlingsanstalt avsedd för årlig kläckning av 2 milj 
sikrom. Kommunen åtog sig att till anstalten årligen leverera 40 liter befruktad 
sikrom, att "av Vattenfallsbolaget betalas efter vid Norrlandskusten under året 
gängse pris". Kommunen skulle svara för hämtning och utplantering av fram-
kläckt yngel. Kommunen medgav "att skada å fisket inom socknen till följd av 
dammarna i Hävern och Holmsjön — anses kompenserad genom fullgörande av 
kontraktets bestämmelser". Uppgörelsen biträddes av fiskeriintendenten och 
Haverö fiskevårdsförening (LjR). 

Det hela resulterade i att man årligen fr o m år 1934 satte in mellan 1,0 och 1,6 
milj sikyngel i Holmsjön och Kölsillreströmmarna. Under de första två åren skaf
fades något rom från Holmsjö-beståndet. Denna rom ansågs dock ha varit så illa 
skött under befruktningen, att den dog. Rom måste således inskaffas utifrån ge
nom förmedling av fiskeriintendenten. Härstamningen är oviss.984 Under alla för
hållanden spädde man på det gamla "älvsikbeståndet" bl a med "kustsik". 

Denna behandling av siken, som om den vore en enda form (art), har senare vi
sat sig vara ödesdiger. Många inlandsbestånd med sik av god kvalitet späddes på 
med yngel av sämre härstamning, varefter den värdefullare siken ofta försvann. 

Alm visade år 1920 rent allmänt, att de inplanteringar av fiskyngel som före
tagits i vårt land före år 1917 oftare baserats på "fisk, som varit eftersökt för sin 
beskaffenhet, än på fisk som kunde anses passa vattnet i fråga". Under 1800-talet 
hade inplanteringarna varit få, och de hade då i allt väsentligt företagits med vux
en fisk. Under 1900-talets första årtionden användes i huvudska nykläckt yngel 

591 Fiskeavgiftsmålet. Gimån (Mo, fl). 
874 Flottnchef Odelmark den 8 jan 1899 (Mo, fl). 
984 År 1933 erhölls t ex rom från Örnsköldsvik, Ockelbo, Ljusne och Hudiksvall (brevkopia, 

Arkivet i Alby). 
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Tab. 85. Resultaten av nyintroduktion av olika fiskslag förmedlade av hushållningssällskapen 
åren 1917-1935.983 

Västernorrlands län Jämtlands län 
Resultat Resultat 

Totalt Bildat Givit Utan Totalt Bildat Givit Utan 
antal bestånd fiske resultat antal bestånd fiske resul
inplan inplan tat 
teringar teringar 

Gös 9 5 _ _ 1 _ _ — 

Sutare 5 2 3 - 7 5 1 -

Braxen - - - - - - - -

Lax och öring 12 1 2 1 76 6 1 2 
Regnbåge 5 1 2 1 21 1 2 3 
Röding 12 1 3 1 143 7 1 4 
Bäckröding 58 10 33 3 71 3 3 7 
Sik 95 2 10 7 179 7 7 1 
Siklöja 1 - - - - - - -

Gädda - - - - 9 3 - -

Kräftor 15 7 6 - - - - -

eller konstbefruktad rom såväl vid nyintroduktion av fiskarten i fråga som vid för
stärkningsutsättningar. Enligt Alm hade sikinplanteringarna givit särskilt "gott re
sultat" i Jämtlands län. I övrigt hade resultaten ofta varit nedslående. Gädda, ab
borre och mört förekom endast i undantagsfall som inplanteringsmaterial.978 Se 
f ö tabell 85. 

Efter negative erfarenheter av "ofta kritiklösa om också välmenade om- och 
inplanteringar i våra vattendrag", förbjöds i den nya fiskestadgan för Jämtlands 
län fr o m 1 juli 1934 utsättning av fisk utan tillstånd av vederbörande fiskeriinten-
dent. Framförallt var man nu rädd för inplantering av röding och sik i sådana vat
tendrag, där öringen mer eller mindre dominerade. Laxöringen hade sakta men 
säkert trängts tillbaka i det ena vattendraget efter det andra, ansåg man.967 

4.11.3 Redogörelse för fiskevattnen samt för fiskbeståndens beskaffenhet 

Källmaterialets uppgifter och mina kommentarer till dessa redovisas i detta av
snitt uppdelade på huvudälven och på Gimån med början i vattendragens källom-
råden. 

I bilaga 22 redovisas utdrag ur den officiella statistik som insamlades av myn
digheterna omkring år 1920. 

967 Jämtl läns nya fiskestadga. Sv Fiskeritidskrift 4/1935, s 101 ff. 
978 Sv Fiskertidskrift 3/1921, s 65 ff. 
983 Brundin 1939, Tab 4. 
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4.11.3.1 SPECIELLT OM FISKET I LJUNGAN MED TILLFLÖDEN 

Det finns bestånd av småvuxen, stationär öring i alla tillföden till Härjedalens 
Storsjö. Sjöns eget storöringbestånd baseras numera i allt väsentligt på lek i bivat-
tendragen Henån och Skärkan. Åtminstone i det förstnämnda vattendraget har 
det aldrig funnits några vandringshindrande byggnationer. Åtskilliga uppgifter ty
der på att storöringbeståndet beskattades och fortfarande beskattas mycket hårt 
medelst nätfiske under uppvandringen till lekplatserna såväl i Storsjön utanför 
tillflödenas utlopp som uppe i åarna, bl a i Dalsjön i Skärkan. Enligt vissa upp
gifter skulle storöringen ha lekt även i strömmarna nedströms Storsjön. 

Harren lekte dels i Storsjön, bl a vid östra stranden — Bergvallandet — dels i 
strömmarna vid utloppet. I sjön fanns ursprungligen och finns fortfarande, åt
minstone två sikformer. Röding saknades987 men förekom i sjöar i de övre delarna 
av tillflödena Skärkan och Ljungan uppströms Storsjön. Gädda fanns i sjön och i 
tillflödenas lägst belägna delar — i Ljungan går den ända upp till lugnvattnen ned
om Ljungdalen. 

Storsjön lämnade enligt Hagman (1923) Ljungan 

"över en grund rullstenströskel — genom vattenkikare observerades — en 
gröngrå, tjock filtbeläggning (Cladophora) snart sagt överallt på stenarna, samt 
dessutom en rik vegetation, där framförallt stora, svajande Myriofyllum-snår 
framträda. Vidare observerades här och där stora plättar av Spongilla på stenar
na". 

Enligt fiskeriintendenten Ågren (1934) sades fisket på strömsträckan ned till 
Övre Grucken ha försämrats i synnerhet efter de strömrensningar som företagits 
före år 1894 och efter 1920. Öringen och harren påstods vanligen väga 2 à 3 
hg/st. På sträckan fanns fö även sik och gädda. 

Gruckensjöarna var kända för sin storvuxna fisk och framförallt för sikfisket i 
strömmen mellan sjöarna, det sk Ljunghålet. P Olsson skrev år 1882 att det i 
Gruckensjöarna, och i sjöar i dess närhet fanns harr, sik, laxöring, röding och lake. 
Sik988 från Grucken såldes på torget i Östersund. Fisket (inom nuvarande Gruck
en 1:1) utarrenderades åtminstone år 1873 till en person boende vid Torsborg in
vid Nedre Grucken.198 Ägarna erhöll från denna tid 40 kr/år i ersättning av de 
flottande för skada på fisket i sjön.379 

198 Låda A 1-16 (Mo, fl). 
379 Prot LEFB 1878-1880 (Mo, fl). 
987 Storsjön är unik så till vida att man, trots sjöns rika bestånd av såväl småsik som storsik, se

nare har lyckats etablera ett rödingsbestånd efter insättning av ett förhållandevis ringa antal yngel. 
Enligt fiskmästaren Egon Ahl ("1959 års lönsamhetsutredning") hade insättning skett vid två 

olika tillfällen. "Man köpte då storrödingyngel från Näkten och fjällrödingyngel från Ljungdalen. 
Enligt fiskerikonsulenten Breivik (5 juni 1957) skulle den första inplanteringen ha skett "för 20 år 
sedan" dvs omkring år 1937. Av 8.000 nykläckta yngel hade det bildats ett gott bestånd. Vid Fis-
keriintendentens sammanträde i Storsjö kapell i september 1958 meddelade emellertid Georg Loo 
att rödingen hade inplanterats första gången för 7 eller 8 år sedan — dvs omkring år 1950. Bl a år 
1953 utsattes 5.000 rödingyngel. En liknande insättning gjordes år 1955. 

988 Arten "Coregonus Lavaretus" enligt Olsson. Sikformen kallas "blåsik" på svenska och om
fattar en hel grupp av siktyper. 
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Vid en flottningssyn längs bivattendraget Rövran i augusti 1872, talades om att 
en skyddsbyggnad hade anlagts "framför fiskebyggnaden" i åns nedersta del 
(Mo). Ett fiskhus kan i detta vattendrag rimligen ej ha använts för annat ändamål 
än fångst av lekvandrande öring eller harr. 

Grov harr gick enligt Hagman upp ett stycke i Rövran, i vars nedre delar det 
f ö även fanns gädda. Detta skulle kunna betyda, att fiskhuset var avsett för harr-
fångst. "I Björnsjön skall finnas ganska stor öring", skrev Hagman, "här fångas 
dock knappast 1 tunna årligen". Detta öringbestånd spolierades senare mer eller 
mindre totalt efter en inplantering av sik. I nedre delen av Ekorrbäcken förekom 
harr, vilket f ö fortfarande är fallet. 

Hagman påpekade att rödingen var småvuxen i Yttre Röversjön och i Tossås-
sjön. I Dörrsjön, Rövrans källsjö, finns två rödingformer. Hagmans uppgifter om 
rödingens småvuxenhet i Yttre Röversjön och i Tossåssjön gäller fortfarande på 
1970-talet. I den förstnämnda sjön var fiskstorleken dock bättre för något 10-tal 
år sedan, då nätfiske ännu bedrevs under lektiden. I Tossåssjön har man försökt 
förbättra rödingens individstorlek med hjälp av hårt fiske — notdragning — och 
genom inplantering av stor öring. Sådan fanns f ö redan tidigare i sjön. Småröding 
förekommer i en av de bäckar som rinner in i Övre Röversjön västerifrån. De öv
riga tillflödena är typiska öringbäckar. 

Abborren fanns enligt Hagman (1923) i Ljungan upp till Vävelshån, som ligger 
strax nedströms Nedre Grucken. Senare har den invaderat Gruckensjöarna och 
Ljungan flera kilometer uppströms Övre Grucken, som det sägs efter en olämplig 
inplantering i en närbelägen mindre tjärn. Det bör observeras, att det i Ring-
brunnsbäckens vattensystem, som rinner in i Nedre Grucken, finns en större sjö 
kallad Abborrsjön och detta säkert inte utan orsak. 

Strömmarna mellan Grucken-sjöarna och Flåsjön har flottningsrensats i flera 
etapper. P g a att fisketrycket på sträckan förblev tämligen svagt, även efter lands
vägens tillkomst, kunde ett förhållandevis gott fiske främst efter harr och sik be
drivas där ända in på 1970-talet. 

Ett growuxet, relikt rödingbestånd i Vävelsjön, i bivattendraget Grundsjö-
bäcken, är synnerligen värdefullt. 

Enligt Ågren (1934) ansågs öringen, harren och siken ha minskat starkt i Flå
sjön i jämförelse med förhållandena 20—30 år tillbaka i tiden, medan gäddan 
däremot hade ökat. 

Hagman (1923) gjorde den iakttagelsen, att vattnet i sjön Börtnan var avgjort 
mörkare än längre uppströms åt i Ljungan. Det var något grumligt, brunaktigt, 
och detta antogs bero på Arån, vilken rann genom stora myrar. Algfilten på ste
narna vid Börtnans utflöde var kraftigt utvecklad. "Men så fort Galån, som kom
mer från sparagmitområdet i N. och är nedskuren i sedimentära lager, inrinner i 
Ljungan, upphör algfilten på stenarna plötsligt". I strömmen nedom Buhån var 
stenarna emellertid på nytt bevuxna med samma algfilt, "på sina ställen rätt 
starkt". 

Senare tiders undersökningar har visat, att den från höger inrinnande Aloppan 
utgör ett betydande reproduktionsområde för den grova öringen i Börtnan-
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sjöarna och Flåsjön, medan däremot den från vänster inrinnande Arån synes sak
na motsvarande värde. I den sistnämnda förekommer harr. Av största betydelse 
är med säkerhet det förhållandet, att det funnits flera regleringsdammar för flott-
ningens behov i Aråns nedre delar medan däremot ingen sådan anordning före
kommit i Aloppan. 

Ågren noterade 1934 att endast obetydliga rensningsarbeten hade företagits i 
Galåns flottled och att dessa arbeten huvudsakligen hade bestått i bortsprängning 
av enstaka större stenar. Ån genomflöt inga sjöar. Där fanns endast öring och — i 
spakvattnet ca 5 km från utloppet, i den s k Stillån — även harr. Detta gäller än i 
dag. Den stora mängd större öring som ännu leker i Galån har enligt på 1960-talet 
utförda märkningsförsök sina uppväxtområden i huvudsak i Ljungan inom Bört-
nans skifteslag inklusive sjöarna Stora och Lilla Börtnan. Ågren rapporterade år 
1934, att såväl laxöring som harr och sik hade minskat starkt sedan seklets början 
inom Börtnan-området. 

Även Döveisån och Oxsjöån, vilka båda rinner in i sjön Fotingen från höger, 
utgör betydande reproduktionsområden för storöring — i detta fall för öring som 
växer upp i sjösystemet Fotingen-Lännässjön-Skålsjön-Klövsjön och som upp
träder ända ned mot Trångforsen. I Döveisån och Oxsjöån har det aldrig före
kommit några vandringshindrande byggnationer. 

När det gäller harren är uppgifterna fåtaliga, trots att harrflsket varit mycket 
gott. Skålands byamän klagade dock år 1898 över skada på harrflske och yrkade 
ersättning härför — en fråga som hänsköts till Statens flskeriinspektör för av
görande.381 Harr förekommer enligt uppgift i den till Fotingen rinnande Fiskån. 

Fisket sades år 1934 vara dåligt i Fotingen-Lännässjön. Sjösystemets viktigas
te lekplats för storsik låg uppströms åt i Ljungan mellan Hölen och Fotingen — i 
den sedan gammalt välkända Arbuån. I Klövsjön var fisket fortfarande gott, och 
det sades ej ha "visat någon tilltagande försämring. Däremot säges det ha varit 
underkastat rätt starka periodiska växlingar. Enligt äldre personers utsagor skulle 
sådana ha förekommit även under deras fäders tid". Ute i sjön fanns tre stora sik
lekplatser, kallade "tidställen". Bottnen utgjordes där av hård, lerblandad sand, 
bevuxen med Isoëtes. Djupet var 1—2 m. Dessutom fanns talrika lekområden vid 
stränderna. 

Om strömsträckorna ned till Hålen påstods att starka upprensningar hade före
tagits i samtliga forsar, varigenom ursprungliga grusbäddar till stor del försvunnit. 
Det fanns dock fortfarande (1923) goda lekplatser för harr uppströms åt i Län-
näshån och nedströms Skålsjön ned till Ytterskalsbäckens inflöde. Fisket i den på 
älvsträckan från vänster infallande Storfudan sades ha försämrats starkt efter 
flottledsrensningar, medan fiskbeståndet i den orensade Lillfudan skulle ha bibe
hållit sin ursprungliga talrikhet. Mycket tyder på att åtminstone delar av det i 
Hålen tidigare befintliga storöringbeståndet skulle ha baserats på lek i Fudan. P 
Olsson (1882) talar t ex om att man i Åsansforsen erhöll storöring "tämligen ym
nigt", medan den var sällsynt i Hålen. År 1966 utfördes ett spärrförsök i Fudan. 

381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna 
flottled (Mo, fl). 
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Anordningarna spolierades av högvatten efter kort tids användning, men gav trots 
detta en uppvandrande storöring. Denna kan ha tillhört ett restbestånd baserat på 
lek i ån — ett bestånd som måste ha försvagats, eftersom det fanns en hög flott-
ningsdamm ett stycke uppströms åt i ån. Hagman skrev (1923) om sjön Hålen, att 
det tidigare hade hänt att man fått stor öring vid vinterfiske. 

Enligt P Olson (1876) förekom mörten rätt ymnigt i Ljungan åtminstone upp 
till sjön Hålen. 

Från järnvägsbron nedom Åsarnafallen och förbi Skansholmen var slakström 
med ren rullstensbotten och rätt grov sten. Hagman noterade (1923) att det på 
vissa ställen förekom algfilt på stenarna. 

Man fångade sik med not och nät, mest i spakströmmen mellan Hålen och Äl-
dern — Härvadet — där näten lades mellan i bottnen nedslagna pålar med 2—3 m 
mellanrum. "Man kan ibland räkna 6 à 7 stakningar över hela vattendraget och 
50-talet nät".989 Den mesta siken var "mager och blå, men hade ingen mask" 
(Hagman 1923). 

Strömmen mellan Hålen och Äldern torde ha hyst Ljungans bästa bestånd av 
pärlmusslor. 

Omkring år 1895 kom två luffande värmlänningar till Rätans-trakten. De lånade en båt och sades 
ha fiskat ihop en ölbutelj full med pärlor under sommaren med hjälp av en pärlskopa. "Detta fick 
till följd att man började fiske litet till mans i socknen". Vid sekelskiftet fiskades pärlor av "nästan 
alla" i Börtnan och Klövsjö, medan antalet pärlfiskare i Rätansbyn var 3—4 stycken. Många av 
dessa fiskade även bl a i Pärlälven och i Västerdalälven.990 

Vid ett tillfalle köpte byamännen i Västeråsen en dykardräkt. Deras fiske sades därefter ha givit 
så stor fångst, att detta blev den direkta anledningen till att pärlfisket totalförbjöds sommaren 
1904.990 

Dagarna 1 januari—7 november 1910 var pärlfisket åter tillåtet i Jämtlands län. Under denna 
korta tid togs enligt uppgift pärlor "för flera tusen kronor vid ett ställe i Ljungan".991 Rosander 
berättar att tre personer från Klövsjö och Skålan detta år hade arrenderat pärlfisket av Österåsens 
byamän vid Åsarna. Man bedrev fiske från flotte och utnyttjade dykardräkt. Det hade vid denna 
tid varit vanligt att man höll auktion på rätten att bedriva pärlfiske inom byarnas vattenområden. 
Bl a visades stort intresse just för fisket vid Åsarna. Trots det återinförda förbudet bedrevs pärlfiske 
åtminstone fram till år 1915.990 

När Hagman (1923) undersökte bottnarna i såväl strömmar som sjöar i Ljung
an från Storsjön till havet observerades inga pärlmusslor förrän nere i Rätans-
sjön,1060 trots att han på uppströmssträckor noterat förekomst av ett flertal mus-
selarter och andra typer av bottendjur, bottenvegetation m m. "I Ljungans ut
lopp" skrev Hagman, och avsåg därvid utloppet ur Rätanssjön, var "rullstensbot
ten med riklig undervattensvegetation. Mellan stenarna ser man överallt Sphae-
rium och Lymnea samt en och annan pärlmussla". "Under gästgivaregården" 

989 Fiskeavgiftsmålet. Band II. Bil 10 (Mo, fl). 
990 Rosander 1967, s 119 ff. 
991 Fisket och fiskodlingen i Jämtlands län. Sv Fiskeritidskrift 1/1911. 

1060 Vid undersökningar utförda år 1967 konstaterades att det fortfarande fanns pärlmusslor ute 
i Rätanssjön. 3.512 musslor togs upp, vilka tillsammans gav 18 pärlor, värda sammanlagt 400 kr. 
Däremot påträffades inga pärlmusslor på strömsträckan nedströms sjön. 
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fanns ute i sjön "överallt Lymnea, Sphaerium, Planorbis och någon pärlmussla". 
Elfisken utförda under 1960-talet har visat att elritsa och bergsimpa förekom

mer mycket rikligt såväl i bivattendragen som i huvudälven. Nedströms älvens 
inflöde i Holmsjön (Haverö sn) ersätts bergsimpan av stensimpa. 

Det storöringbestånd som lekte i bivattendraget Röj ån, och som hade sina upp
växtområden från Nästeln uppströms åt och ända ned till och med Havernsyste
inet utsattes för ett mycket hårt fiske under sina vandringar till lekplatserna i 
Röjån. 

I Ljungan beskattades beståndet år 1873 i följande anläggningar: Ett fiske i Nästelforsen, ett fiske i 
den norra älvgrenen vid Nästelns bovall, två fisken i Rätansströmmarna, två fisken i Yttre Hand-
sjöforsen (det ena kallades ålhus).198 Fisket bedrevs emellertid även i själva Röjån. År 1881 fanns 
således ett fast fiske vid Röjåbron. Det upplystes om att mycket öring uppsteg i ån, och att "dess 
fiskande förhindrades av virke, som vid minsta regnflod nedflöt och omöjliggjorde fisket, som 
därav förminskats för såväl detta som mindre fiskslag". Längre ned i Röjån låg den "gamla Ten-
dammen", vilken av namnet att döma bör ha hört till ett fast fiske (Mo). 

En person från Åsarna berättade år 1935 att "det första tenfisket i Rätansströmmarna för fångst 
av laxöring" skulle ha byggts år 1890 vid och i Bredsillerdammen. Denna damm var byggd över äl
vens huvudgren, medan flottning bedrevs i en sidogren. Se figurerna 94—102.1 dammen hade man 
tagit upp en öppning i vilken man satt ned en tena av käppar för fångst av uppgående fisk. "Det 
vittjades två à tre gånger i veckan och under den bästa tiden eller juli månad var det ingen ovanlig 
fångst en 20—40 st. s.k. storöringar om 2—10 kg stycket". Året efter upptogs ytterligare två öpp
ningar i samma damm, vilka dock gav betydligt lägre fångster än den först upptagna. Åren 
1890—1895 byggdes öringfisken i Rätansströmmarna "på både möjliga och omöjliga ställen". Fis
kena placerades enligt uppgiftslämnare bakom stenar, 

"om jag mins rätt 12 sådana fisken voro mer eller mindre givande, en del icke givande alls, varför 
de snart nog övergavs. De två bästa var det i Bredsillerdammen första byggda och ett som bygges 
bakom en stenkista, som var byggd mot den så kallade Trekanten".992 

Vid 1898 års flottledssyn noterades att det fanns två förfallna fisken i och nedströms Nästelfor
sen. Nedströms Långsillrets vänstra utlopp låg ytterligare två förfallna fisken. Älvgrenen var 
stängd med en damm i vilken det fanns fyra slussar, alla igenmurade med stenar. Bakom en stor 
stenkista i Trekantsströmmen låg ett nyare fiske, vilket emellertid föreföll att vara övergivet.381 

"Klövsjö sockens ombud" yrkade att åtgärder skulle vidtas vid Trekanten, så att uppgående fisk 
fick möjligheter att komma fram genom den tvärs över älvens huvudfåra byggda stenarmen. Mitt 
för Trekantkojan var norra älvgrenen stängd med en stenarm, som ledde ut till Trekantholmen. 
Bakom denna stenarm i älvens huvudgren hade ett fiske inrättats. Fri genomgång skulle enligt sy
nemännen beredas för uppgående fisk genom att öppningar inrättades i armens bottenskikt vid 
djupaste stället i älvgrenen.381 

I Bredsillerdammen fanns redan tre fisköppningar. Ytterligare en sådan skulle tas upp. Längre 
nedströms låg ett tillfälligt fiske bakom en stenarm till höger i Övre Handsjöforsen, ett fiske nedom 
Handsjön samt ytterligare "ett äldre fiske — övergivet".381 

Enligt uppgift pågick detta s k rovfiske efter lekvandrande öring i 18 år under 
vilken tid tillgången försämrades "så att de sista åren hörde det till sällsyntheterna 
att kunna fånga en laxöring i Rätansjön vare sig vid notdragning eller på nät". År 

198 Låda A 1-16 (Mo, fl). 
381 KB:s utslag den 2 mars 1906 i fråga om ordnande av flottningen i Ljunga älvs allmänna 

flottled (Mo, fl). 
992 Fiskeavgiftsmålet. Ljungan II. Bil 10, s 2 (Mo, fl). 
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1907 hade föreskrifter emellertid givits om att öppningar skulle tas upp för fiskens 
gång i den s k Trekantkistan. Dessutom skulle ett där beläget fiske — två tenor 
med tillhörande dammar — tas bort.989 

Ännu år 1921 fiskades öring i fasta fisken nedströms Rätanssjön. I Långsillrets 
norra utlopp låg två fisken. Bakom en kista i Trekantströmmen fanns ett annat fis
ke, vilket dock föreföll vara övergivet. Bakom den stenarm, som stängde av norra 
grenen "mitt för Trekantkojan" och ledde ut till Trekantholmen, hade ett fiske in
rättats. Synemännen ansåg det vara nödvändigt, att man tog upp öppningar i ar
mens bottenskikt, så att fisk kunde passera. Ett tillfälligt fiske hade tagits upp 
bakom en stenarm till höger i Övre Handsjöforsen.993 

Hagman (1923) undersökte öringens lekplatser i Röjån mellan Tomtängens-
strömmen och Röjvallens fäbodar. Vid besöket i september 1922 var ett par man 
sysselsatta med att bygga ett vrakhus för öring, dvs med att sätta ut "spiror längs 
med strömmen, mellan vilka vattnet skulle rinna". Det påstods, att öringen börja
de gå upp i ån i mitten av augusti.994 Den gick enligt Hagman så långt upp som 
den kunde komma "eller till Tallmovallen, men fångades mest från Röjfallet upp
över". Fisken började åter gå nedströms åt vid lövfällningstiden. Under somma
ren steg endast mindre fiskar i ån. 6 km upp från Rätanssjön låg en stor edgård, 
och där fångade man öring på nät i Röjån. Längre tillbaka i tiden uppgavs det ha 
förekommit fiskar på upp till 4,5 kg. "Men de stänga vid Böle kvarn strax nedom 
Röjans station med tejnar och träryssjor i rännorna och få mycket fisk". Harr 
saknades i ån, men påstås finnas där i dag. 

Vid en besiktning längs Röjan i september 1925 observerades en fördämning byggd tvärs över ån 
vid den s k Brattvältan strax nedströms Röjåfallet i Klövsjö sn. Dammar av ris och sten var upp
förda från vardera stranden ut till åns mitt, där en mindre öppning hade lämnats. I denna öppning 
hade man placerat en mjärde av spjälor "med obetydliga mellanrum i tydlig avsikt att i densamma 
fånga uppgående fisk". Fiskeriintendenten Ågren noterade, att anordningen var klart olaglig, och 
att ett dyligt avstängande av storöringen från dess lekplatser inverkade menligt på öringbeståndet. 
Fiskeriintendenten instämde i en av LÄF till KB gjord framställning om att anordningen skulle tas 
bort.996 

Lundkvist, LÄF, talade i februari 19 3 5989 om tenfisket i Rätanströmmarna, och påpekade, att 
sedan dessa fisken förbjudits år 1907, hade laxöringbeståndet så småningom förbättrats "så att det 
nu ej är så ovanligt att få en laxöring": 

"Vad det beträffar laxöringfisket vid Böle kvarn i Röjan, vilket ännu bedrives torde det väl knap
past kunna rubriceras som betydande, och har detta ett så säreget läge, så att det omöjligen kan 
vara lagligt. Det möjliggöres genom att vederbörande vattenverksägare (på högra sidan Albert Ols
son, Böle kvarn och på vänstra sidan Böle byamäns husbehovssåg), som damm eller vattensamlare 
fastdubbat en grövre stock över hela vattenfåran just uppå fallhuvudet, som omöjliggör fiskens 
gång uppför fallet. 

989 Fiskeavgiftsmålet. Band II. Bil 10 (Mo, fl). 
993 Prot från avsyning av Ljungans flottled i dec 1921 (Mo, fl). 
994 Senare bedrivna försök med fiskspärrar har visat att storöringen — åtminstone vissa år — 

börjar gå upp i Röjån redan under juni månad. 
996 Låda Röjån och Fudan (Mo, fl). 
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Laxöringfisket i övre Röjan i Klövsjö sn har bestått i s.k. slöor och avsett för nedgående fisk. Har 
kanske förr varit betydande, efter vad det berättas, men har nog numera ingen betydelse. Jag har 
under de senaste 9 åren ej sett en enda slöa, den sista jag såg var nedom Röjfallet år 1925". 

I maj 1935 hade en person från Överturingen meddelat LÄF, att fisket efter id i 
tenor ej alls var så dåligt. Samma dag rapporterades att Jonas Lövstrand från 
Handsjön hade ett givande storöringflske med tena uppströms Galvattsåns ut
lopp, till vänster i Svartsillret eller Krokströmmen i Ljungan.985 

"Han vart senare under sommaren bötfalld för detta fiske av anledning, att han 
haft tenan liggande ute för fångst under söndagsdygnet. Storöring skickades från 
detta fiske med buss nästan dagligen under bästa fångsttiden till Ange för försälj
ning". 

Röj ån är det längst nedströms i Ljungan belägna vattendrag som ännu fun
gerar som lekområde för älvens och sjöarnas öringbestånd. Allt tyder på att för
hållandena varit desamma sedan mycket långt tillbaka i tiden. I praktiskt taget 
alla nedströms belägna vattendrag har bl a kvarnar, sågar, ålfisken och flottleds-
byggnationer sedan århundraden omöjliggjort för öringen att vandra upp i sido
vattendragen. Typiskt för Ljungans tillflöden är dock att praktiskt taget alla hyser 
bestånd av stationär, småvuxen öring, som i huvudsak lever uppe i vattendragens 
finare förgreningar nära vattendelarna. I den mån dessa bestånd tidigare haft någ
ra vandringstendenser, så synes dessa ärftliga egenskaper numera vara försvunna. 

Förr hade det enligt "en pärlfiskare" funnits rikligt med pärlmusslor på sträck
an mellan Handsjön och Övre sjön. Även om det fortfarande fanns musslor kvar, 
hade dock det mesta tagits bort av dykare. "I halva sillret åt söder får man bark 
med pärlnoten, och det kan komma upp luftblåsor, när man drager noten" (Hag
man 1923). Denna plats bör enligt beskrivningen ha legat uppströms Ljungans 
utflöde ur Svartsillret. Omkring år 1960, när man höll på att bygga Turinge kraft
verk, påträffades vid efterforskningar en koncentrerad pärlmusselförekomst vid 
Hummelön, längre nedströms åt. 

Enligt Byström (1872) hyste Holmsjön i Haverö sn öring på upp till 8,5 kg och 
harr på 0,5—1,5 kg. Gäddan nådde 15 kg vikt och abborren 2,5 kg. Att Byström 
ej nämner siken såsom förekommande i Holmsjön måste vara ett förbiseende. 

"12 notar begagnas i sjön med 4 maskor eller hvarf på qvarteret å armarna, men 
13 à 14 i kilen. Nät 10 à 20 famnar långt, 3 och 4 hvarf på qvarteret, men för 
mindre fick 5 à 6 hvarf, samt 1 1/2 à 2 alnar djupt. Noten brukas fram emot mid
sommar, näten på våren och under sommaren. Dessutom brukas långref samt 
ryssjor och mjärdar, som dock numera börjat afläggas. Fisket är mycket för-
sämradt, till en del genom timmerflottningen och ingen fiskar på alfware". 

Efter det att Hävern och Holmsjön hade börjat regleras för kraftändamål vid 
sekelskiftet ansåg representanter för ortsbefolkningen, att fiskbestånden i dessa 
sjöar skadades betydligt. Särskilt hårt skulle fortplantningen för de höstlekande 
fiskarterna ha drabbats. Sik- och laxöringbestånden sades ha börjat minska i 

985 Fiskeavgiftsmålet. Band II. Bil 12 (Mo, fl). 
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storlek några år efter regleringens början. Dessutom påstod man, att vårdämning-
en, följd av avsänkning hade skadat gäddbestånden i de ovannämnda sjöarna. 
Beträffande Holmsjön fanns det folk som ansåg att orsaken till sikens tillbaka
gång var att den "massvis släppte sig utför strömmen" och ej kunde gå tillbaka 
upp i sjön p g a att dammarna var vandringshindrande (Ågren 1934). 

"I elfven nedanför Holmsjön kunde man för fiere år sedan på 1 wecka meta 5 
fjerdingar Harr, nu blott föga", skrev Byström (1872). Flottningen ansågs vara en 
bidragande orsak till försämringen. Flottningschefen föreslog år 1876 att Vassnäs 
byamän och fiskerättsägarna i Åldern skulle tilldelas ersättning med 50 respektive 
30 kr för skada på sikfisket p g a höstflottningen. Beloppen utgjorde ungefär hälf
ten av vad som yrkats.504 

Hagman noterade (1923) att man fick rätt stor harr och öring i Östvallsström-
men. Fångsterna ansågs ha minskat ofantligt under senare år, "mycket folk går 
dock ständigt och metar". I Ovansjösillret fanns någon harr och någon enda 
öring. Fisket ansågs där har försämrats sedan Albyverkens tillkomst. 

Enligt fiskeriintendenten Berg m fl (1953, s 149) förekom siklöja i de av Ljung
an genomflutna sjöarna fr o m Holmsjön i Haverö till Stödesjön. 

Byström berättar (1872) att det i Ångesjön fanns öring på upp till 4 kg och harr 
på 1—1,5 kg. Gäddan nådde 5—5,5 kg vikt och abborren 3,5 kg. Den vanliga stor
leken på abborre var dock drygt 1 kg. I sjön fanns f ö mört, id, elritsa och stensim-
pa men ej braxen. Iden vägde oftast 3—6 hg men det fanns även exemplar på 
1,5—2 kg. Hagman (1923) nämner inget om någon öringförekomst i Ångesjön. I 
Borgsjön hade det emellertid hänt att "man fått någon forell efter utsättning av 
forellyngel från Behms kläckningsanstalt". I Torpsjön fick man sik, harr och laxö
ring i enstaka exemplar (Ågren 1934). 

Källmaterialet från tiden före 1940 säger ingenting om det synnerligen goda 
bestånd av flodkräftor som senare har konstaterats finnas i Ljungan på sträckan 
mellan Holmsjön och Torpsjön. Enligt folktraditionen skulle bestånden baseras 
på ofrivilliga utplanteringar i början av 1900-talet, sannolikt inom det nuvarande 
utbredningsområdets övre delar.1061 

På sträckan nedströms Holmsjön ända ned till Stödesjön bedrevs på 1930-talet 
ett intensivt gäddfiske med ryssja i alla sjöarna. Sikfisket ansågs ha gått tillbaka 
kraftigt p g a att lekbottnarna skulle ha förorenats av bark och annat bråte. 

Om Ljungan mellan Östavall och havet skrev Ågren (1934) att fisket enligt 
samstämmiga uppgifter starkt hade försämrats "på senare tid". Den allmänna 
meningen sades vara, liksom beträffande de övriga delarna av vattensystemet, att 
flottningen var huvudorsaken till försämringen. Fiskminskningen påstods ha till
tagit efter hand som flottningen och särskilt flottningen av kol- och massaved 

504 Prot LEFB 1876-1877 (Mo, fl). 
1061 Under 1900-talets l:a årtionde insattes kräftor på åtskilliga ställen. I Sundsvalls Tidning 

1905-03-02 talas om utsättning av 420 tjog inköpta kräftor i Västernorrlands län bl a i Edstabäck-
en, Hålltjärn, Öster- och Västertjärnsjöarna samt Botjärn i Stöde sn. I samma tidning sägs 1907-
02-21 att 360 tjog utsattes inom länet, dock inga i Ljungan. Enligt en annan uppgift (Sv Fiskeri-
tidskr 4/1905) skall 10 tjog ha utsatts i Rätanstjärn, Rätans sn. 
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hade ökat. Fiskets bedrivande försvårades av barkföroreningarna. Avkastningen 
blev därför mindre. 

Om Getterån, vilken faller ut i Ljungan mellan Torpsjön och Stödesjön, skrev 
Byström år 1872, att det i Torringen, överst i Getterån, fanns "Röding på 1 skp 
numera, men fordom på 3 à 4 skp, öring på 1/2 skp, Sik ditplanterad från en sjö i 
Jemtland något litet"999 samt abborre och "sarf". "För Röding begagnas dock 
mest wintertiden blinkmete, och berättas man förr på en vinter hafwa tagit 16 
Tunnor. Nu fås mindre, dock någorlunda. Wid blinkmete kan äfwen en och annan 
öring erhållas". Öringen omtalades ej såsom förekommande i de nedströms beläg
na sjöarna. "Getterån hyser ock något Stenbit, men som ån är stängd genom åt
skilliga qvarn- och sågdammar och yttermera timmerflottning bedrifwes i det lille 
vattendraget, så är fisket så wäl i ån som i sjöarne numera ganska klent". 

Torringens rödingsbestånd ansågs under 1900-talet ha gått tillbaka kraftigt — 
säkerligen främst beroende på konkurrensen med siken — varför man vid 1930-
talets mitt satte in åtgärder för att hjälpa upp det. Bl a införde Skön viks bolag nät
fiskeförbud under lektiden år 1936. Året efter följde övriga fiskerättsägare med, 
och då utfärdades nätfiskeförbud i hela sjön under perioden 2/4—20/10. Dammen 
vid sjöutsloppet ansågs vara till skada för öringreproduktionen. 

Jag har god kännedom om bäckens utseende och anser att den tidvis är mer el
ler mindre totalt omöjlig att passera uppströms åt för öring — åtminstone vid låg 
vattenföring. Dessutom fanns tidigare ett ålfiske vid sjöutloppet samt en flott-
ningsdamm, vilka båda som regel var totalt vandringshindrande. Ålfisket fångade 
eventuellt nedvandrande leköring. Med all sannolikhet reproducerade sig torring-
enöringen huvudsakligen i ett mindre tillflöde. 

Î huvudälven hade två sidogrenar vid södra sidan av Edeforsen i Stöde sn enligt 
Ågren (1934) avstängts med dammar och torrlagts för flottningen. Dessa grenar 
hade därigenom förlorat sin betydelse för fisket. De hade av allt att döma ur
sprungligen varit lämpliga som lekplatser för lax och annan strömfisk. Enligt upp
gift av en ortsbo från Ede hade även siklöjan här haft lekplatser "och varit föremål 
för ett mycket givande fiske. Det är numera i det närmaste slut". Enligt en annan 
källa fångades årligen stora mängder småsik under lektiden.1000 I Edeforsen hade 
man (Hagman 1923) sett "någon öring, av den inplanterade". Av den officiella 
statistiken,1001 bilaga 22, framgår att Stödesjöns gösbestånd omkring år 1920 ej 
höll samma storleksordning som i våra dagar. 

Lycksjön och Hällsjön i Hemgravsåns vattensystem, Stöde sn, uppgavs av 
Byström (1872) vara tämligen fiskrika med bestånd av gädda, abborre, mört, 

999 Jag har i ett opublicerat arbete om röding kunnat visa, att inplantering av sik under 1800-
talets senare del och under 1900-talet spolierat eller tillbakaträngt betydande delar av det norr
ländska skogslandets relikta rödingbestånd. 

1000 Fiskeavgiftsmålet. Band II. Bil 15 (Mo, fl). 
1001 År 1914 påbörjades över hela landet en insamling av statistik för insjöfisket. Hushållnings

sällskapen skulle i samråd med fiskeriintendenterna göra upp förteckningar över sjöar med mera 
betydande fiske, från vilka statistik skulle insamlas varje år. Från övriga vatten behövde uppgifter 
endast insamlas turvis vart femte år. Statistikinsamlingen upphörde efter 10 år (Berg m fl 1955, s 
126). 
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öring och ål. Öringarna vägde 1—1,5 kg. I Viggesjön inom Fanbyåns vattensys
tem inom samma socken nådde öringen 2—2,5 kg vikt och mörten 6 hg. Fisket där 
betecknades dock som dåligt, med samma fiskarter som i Hemgravsåns sjöar. 

I den av Sörforsån genomflutna sjön Vikarn fanns enligt Byström (1872) braxen 
på 2,5—3 kg, mört av 8—9 verkstums längd — de mindre var dock endast tre tum 
långa — lake på 0,5—1,0 kg samt tre tum lång nors. Av fiskredskapen höll braxen-
näten "2 1/3 hvarf på qvarteret". I sjön fanns dessutom "Börsa eller Siklöja 1 
qvarter lång". Man köpte gamla skotar från folket i Njurunda för siklöjefisket. 
Dessa skotar var bundna "med 9 hvarf på qvarteret" och ansågs därför nästan 
vara för finmaskiga för siklöjefiske. "Af hälften av den något talrika befolkningen 
fiskas någorlunda, men hälften fiskar icke alls". 

Numera förekommer även gös i sjön Vikarn. 
Vid en flottledssyn år 1885 sades uttryckligen ifrån att det ej förekom sik i 

Bölesjön, Södertjärn och Harvbotjärn inom Sörforsåns vattensystem (Mo). 
I Ljungans nedersta sjö, Marmen, upptogs enligt Ågren (1934) omkring hälften 

av sjöns yta av väldiga virkesmagasin. Sjöns botten var relativt starkt barkförore-
nad. Marmen sades förr ha varit en utomordentligt god fisksjö, "och fisket av gäd
da, abborre och lake var fortfarande gott',. Dessutom fiskade åtskilligt gös och 
lake. Utövandet försvåras givetvis "i hög grad av barkföroreningen, och utbytet 
blir därmed mindre". Flottningsinspektor Mattsson rapporterade dock att unge
fär 200 ryssjor hade varit utsatta i sjön under gäddlektiden säsongen 1935. Han 
uppskattade fångsten till fem gäddor per ryssja. 

Gösen i marmen fångades på djupt vatten. Dessa fiskars vikt låg vanligen på 
1—2 kg (Hagman 1923). 

År 1937 gjordes kontrollerande försök att dra siknot nedom Matfors. Noten 
fylldes emellertid med bark och dessutom fick man två sjunktimmer i redskapet. 
Fiskerättsägarna påtalade de stora mängder bark som lade sig mot grindarna vid 
Viiforsens kraftverk och avsåg därmed bevisa, vilka svårigheter notfiskarena hade 
att dras med.1002 Fiskeriintendenten ansåg dock att notfisket ovan Viiforsen 
måste, 

"för att kunna bedrivas med ekonomisk fördel, vara baserat på fångst av lax och 
flodvandrande havssik, och dessa båda fiskslag förekomma sedan mer än 30 år 
tillbaka i så ringa mängd i ifrågavarande del av älven, att de ej kunnat bli föremål 
för mera regelbunden och lönande fångst". 

Byström (1872) påtalar i sin redogörelse för en del av Ljungans sjöar, att fisk
vandringen i många vattendrag spärrades av dammar, verk och inrättningar. Om 
Stångån i Njurunda sn skrev han, att det fanns flera kvarnar och andra vattenverk 
i åns mynning, som sålunda var "stängd för fiskens fria gång". "Stenbit" (lokal
namn för öring) fanns i ån. Öring synes dock ej ha funnits i sjön Öjen, den enda 
sjö inom vattensystemet som Byström redogjorde närmare för. Rent allmänt på
stod han dock att det fanns stenbit "något litet i sjöarna,1003 men hufvudsakligen i 

1002 Fiskeriint Ågrens undersökning rörande barkföroreningar och förekomsten av sjunktimmer 
i Ljungan mellan Matforsen och utloppet i havet. Daterad den 27 dec 1937 (Mo, fl). 

1003 Vid flottledssyn 1885 påstods att laxöring ej fanns i Bölesjön, Södertjärnen och i Harfbotjär-
nen (Mo). 

663 



åarne dem emellan". Enligt Byström fanns det utöver gädda och abborre även 
braxen, mört, löja, siklöja, ål och lake i sjön Öjen. Där fanns dessutom nors, som 
var tre till fyra tum lång och erhölls i speciella, finmaskiga mjärdar. "Mörten 
försmås, men fås ändå". Mört och löja erhölls således vid vårens "börsnotfiske". 
Fiske bedrevs dessutom bl a med speciella "Lakakrokar och Braxennät". I "Börs-
eller Siklöjenotar" hade man 

"17 à 18 maskor på qvarteret i Kilen, för att kunna fånga en så liten fisk som Sik
löjan, hwilken här mest fås på 2 à 3 decimaltums längd. Större Siklöjor på 6 tum 
kunna finnas, men äro i allmänhet sällsynta. De hafwa förminskats mer och mer, 
ända till 2 à 3 dec. tum. Siklöjan leker på hösten, vid Michaeli och fångas äfven i 
November. Den räknas här för den bästa fisk". 

Det är ont om uppgifter rörande sikfångsternas i Ljungan storlek under 1800-
talet. Hushållningssällskapet rapporterade visserligen, att sikfångsterna hade varit 
goda inom Västernorrlands län år 1871 men dåliga åren 1872—1875 (Treffenberg 
1877). Man vet dessutom enligt "Statistiska uppgifter rörande sikfisket i vissa äl
var och insjöar i Västernorrlands län", att man med nät och not i Stöde- och 
"Hafresjöarna" tog ungefär 2.790 kg sik per år till ett värde av 1.400 kr. 

Den ursprungliga gränsen för den älvvandrande havssikens uppgång skulle en
ligt Ågren ha legat vid Viiforsen. Avkastningen av denna sikform redovisas i ta
bell 86. Det är självklart att denna statistik är mycket missvisande, åtminstone 
när det gäller tiden före 1920-talets mitt, eftersom sikfisket — som f ö även laxfis
ket — vid denna tid låg nere inom många skifteslag efter överenskommelser träffa
de mellan fiskerättsägarna och de flottande. Å andra sidan sett visar statistiken, 
att det synes ha förekommit en svacka i sikfiskets avkastning inom hela länet un
der 1900-talets första årtionden.1064 

Sikleken ansågs ha skadats allvarligt genom flottningens förorenande av lek
bottnarna med bark och annat avfall (Ågren 1934). 

Om Dingersjö nejonögonfiske berättades att en enda vittjning hade 
givit inte mindre än fyra centner nejonögon. Kronan uppbar fortfarande 25 kr 44 
öre rmt i årligt arrende för detta fiske (Åslund 1878). I början av 1900-talet be
drevs ett tillfälligt nejonögonfiske vid Stångåns mynning i Njurunda sn. Detta fiske 
skulle tas bort om Stångån — vilket då var aktuellt — åter skulle iordningsställas 
som flottled (Mo). I övrigt bedrevs det "normala" nejonögonfisket i Dingersjö åt
minstone åren 1920— 1940, se tabell 8 7. 

4.11.3.2 SPECIELLT OM FISKET I GIMÅN MED TILLFLÖDEN 

P Olsson skrev år 1876 om röding 

"I östra Jemtland skulle man ej vänta att träffa denna fisk, men i Stafre hörde jag, 
att han skulle finnas i en mycket högt liggande sjö i södra delen af Bräcke socken i 
närheten av Hemsjön (som på WESTRELLS karta öfver Jemlands län uppgifves 
ligga 1.335 fot öfver havet) invid Medelpadsgränsen, och sedermera har det för 
mig uppgifvits, att han finnes äfven vid Storåstjärnarne i Hällesjö socken". 

1064 Gradin 1958, s 5 ff. 
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Tab. 86. Fångst av sik i Ljungan åren 1914-1940 enligt Hushållningssällskapets statistikupp
gifter. 

Enligt officiell statistik, kilo Motsvarande enligt 
År Ding- Noi- Allsta Tun- Kling- Runs- Summa Lindroth 1950, 

er by byn sta vik Kilo Kro- kilo 
sjö nor 

1914 861 
1915 636 
1916 73 
1917 30 30 60 55 
1918 - -

1919 50 50 150 50 
1920 35 33 18 86 215 86 
1921 - - - - -

1922 63 33 96 167 96 
1923 - - - — -

1924 - - - - -

1925 15 400 - 415 664 415 
1926 320 87 801 100 1.308 2.135 1.308 
1927 - 106 - 106 159 106 
1928 182 - 835 - 1.017 1.570 1.017 
1929 51 - - - 51 102 51 
1930 330 719 148 1.197 2.394 1.297 
1931 100 85 445 205 835 1.252 835 
1932 200 40 — 680 45 965 1.005 965 
1933 300 36 60 550 50 996 996 996 
1934 300 100 — 542 90 1.032 1.032 1.032 
1935 425 50 37 590 60 1.162 1.296 1.162 
1936 75 110 60 525 170 940 1.025 940 
1937 400 155 15 480 145 25 1.220 1.626 1.220 
1938 250 130 75 300 10 - 765 949 765 
1939 500 110 70 12 692 817 692 
1940 100 47 32 118 40 337 582 337 

När det gäller Nolby kan jämförelse göras med Carl Skoglunds "Fiskeristatistik från Ljunga
älven 1925-1935". 

Nolby 

1925 760 
1926 850 
1927 175 
1928 857 
1929 315 
1930 792 
1931 414 
1932 451 
1933 816 
1934 722 
1935 455 
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Tab. 87. Fångst av nejonögon i Dingersjö åren 1920-1940 enligt officiell statistik. 

Är Stycken Kilo Kronor Fisket be
drevs 

1920 2.000 50 100 15/9-30/10 
1921 4.300 1.200 600 13/9-29/10 
1922 60.000 2.000 1.000 
1923 — 

1924 1.200 45 20 9/9- 5/12 
1925 27.000 900 450 15/9-25/10 
1926 48.000 1.500 800 10/9-21/10 
1927 21.000 700 350 15/9-20/11 
1928 1.820 910 1/10-10/12 
1929 48.000 1.200 5/10-15/11 
1930 40.000 1.000 500 15/9- 3/11 
1931 35.000 1.000 500 15/9-30/9 
1932 30.000 1.000 500 15/9-10/12 
1933 5.000 2.000 800 15/8-20/10 
1934 60.000 2.400 960 14/9-14/12 
1935 69.000 2.300 920 20/9-10/12 
1936 87.500 3.500 1.400 17/8-19/12 
1937 35.000 1.500 600 5/8- 9/12 
1938 30.000 1.200 840 20/8-10/12 
1939 81.000 3.000 1.200 15/8-25/12 
1940 99.000 3.300 1.650 17/8- 7/12 

Fisket bedrevs med 20-75 tinor 

Sjön mot Medelpadsgränsen bör ha varit Torringen. 
På Lundbergs karta från år 1899 redovisas inte mindre än sex rödinglokaler i 

området mellan Revsundssjön och Storsjön — varav en uppenbarligen var Lock-
nesjön — samt tre förekomster nära vattendelaren mot Ljungan, sydost om Rev
sundssjön. De sistnämnda bör ha varit Torringen, Hemsjön och Sösjön. Dess
utom fanns röding både i Revsundssjön och i Holmsjön.1063 

Enligt Olsson (1876, s 128 ff) föreföll siken finnas överallt i Gimån. Den sik 
som erhölls där, t ex i Revsundssjön,1004 Sundsjön och Locknesjön, var mycket ef
tersökt, eftersom köttet var fritt från parasiter "såsom deremot gerna är fallet med 
blåsiken i Storsjön och äfven med siklöjan på flera trakter". 

Locknesjöns sikar är mycket omtalade. Enligt Svärdson (1959) finns tre for
mer i sjön: Locknesik, stor sik och smärling. Den förstnämnda, som leker strax 
före jul, har färre gälräfständer än någon annan, hittills identifierad lokalpopula-

1004 P Olsson citerar "Nyström" när han nämner att siken i Revsundssjön skulle höra till arten 
Coregonus Nilssonni VALENC. Olsson ansåg emellertid själv, att arten snarare borde betecknas 
som Coregonus lavarétus NILSS eller Coregonus oxyrhynchus maraena. 

1063 1 dag finns röding — förutom i Torringen — även i Locknesjön, som är en typisk klarvattens-
jö — siktdjup 12 m. I denna sjö finns endast en rödingform (Svärdson 1973). Röding förekommer 
även i Rörtjärn vid Kälarne (protokoll fört vid sammanträde med flskeritjänstemän år 1970). De 
övriga bestånden torde vara borta. 
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tion av älvsiktyp. Detta är intressant eftersom Petersson (1971) konstaterat att 
sikar med litet antal gälräfständer är mindre utsatta för infektion av den vanliga 
parasiten Triaenophorus crassus än andra sikformer. 

De ursprungliga sikarterna blandades upp med inplanterade former. I Idsjön, 
nedströms Revsundssjön, finns numera tre typer1005 varav en storsik med få gäl
räfständer och en dvärgform med ca 26 st. Det sistnämnda antalet överensstäm
mer med den vid 1800-talets mitt inplanterade "Sällsjösikens", som anses här
stamma från ksuten.1006 

I samband med flottningsavgiftsmålet klagades på 1920- och 1930-talen myck
et över att flottningen hade förstört de flesta siklekfiskena. 

Vid fiskeriintendenten Ågrens sammanträden i fiskeavgiftsmålet år 19251007 talades i Lockne om 
att det fanns siklekplatser på nora sidan i Musviken. Bottnen var fortfarande ren. Där fiskades 
mycket. "Förliden sommar" hade man t ex tagit "ej mindre än 90 kg sik där med not". 

I Bodsjöbyån hade man förr haft ett mycket gott sikfiske under hösten. "Nu fås knappast till ett 
kok". Ågren skrev år 1934, att Övre Bodsjön dämdes ett par decimeter för flottningsändamål. 
Ortsbefolkningen uppgav enstämmigt, att sik, laxöring och harr "hade minskat starkt under senare 
tid", vilket Ågren ansåg bero på upprensningar i vissa tillflöden samt föroreningar av sikens lek
platser i sjön. Utanför Vålesåns utlopp hade förr legat "en av de förnämsta siklekplatser i sjön". 
Här var bakföroreningen nu stor, och siklek förekom ej längre. 

Enligt Ågren (1934) hade tidfiskena i nedre delen av Gålesån, i nedre delen av Idbäcken, i Skåk-
noret samt vid Märlingsåns inflöde förstörts helt i början på 1900-talet. Fisket i Backnoret hade 
tagit slut redan på 1870-talet och notfisket i Sundsnoret i början av 1890-talet. Överallt sades flott-
ningsavfallet vara orsak till försämringen. Vid Gålesån syntes numera "endast en och annan ensta
ka sik på uppgång till ifrågavarande lekplats". I Sundsnoret hade man endast under år 1922 erhållit 
100 kg sik, vilket längre tillbaka i tiden varit normalfångst. Vid Herrevadsströmmen hade fisket 
gått tillbaka efter 1909. Binnikemask började här uppträda i siken några år senare. Märlingsåns ur
gamla idfiske, som bedrevs med not nederst i Märlingsån, sades aldrig ha berörts av flottningen ef
tersom denna dels passerade vid annan tid och dessutom i ränna. Fisket hade trots detta försämrats 
successivt under 1900-talets början. Anledningen till fiskets tillbakagång ansågs vara den starka 
uppgrundningen utanför åmynningen, som torde ha hindrat sikens uppvandring. 

I närheten av Gällöholmen, sydost om järnvägsbron, fanns en siklekplats där siken fortfarande 
lekte. Däremot hade lekplatser på sträckan från Stavre station och norrut numera förorenats och 
belamrats med kolvedsbommar, och de nyttjades ej längre av sikbeståndet. 

Hållborgsåns tidfiske i övre änden av Andvikssjön hade också förstörts — enligt de flottande 
dock oberoende av deras verksamhet. 

I västligaste delen av Revsundssjön, strax nedströms landsvägsbron vid Herrevadsströmmens 
utlopp, hade fyra gårdar haft ett givande tidfiske efter sik. Det sista goda fiskeåret var 1909. Däref
ter hade fisket avtagit och så småningom helt upphört. "Vid försämringens början och fortgång var 
siken fin och utan binnikemask". 

Revsundssjöns utloppsvik, uppströms landsvägsbron, sades sedan gammalt vara känd som 
lekplats för harr och småsik. Här hade gjorts goda fångster fram till ungefar år 1915. Siken påstods 
ej trivas där sedan ett tappningsställe inrättats på platsen. Vid Ågrens besiktning noterade denne, 
att Gimån delade sig i två grenar strax nedströms järnvägsbron. I den vänstra grenen var det dy
botten, och denna fåra saknade betydelse som fisklekplats. Den högra 

1005 KOSS handbok. ABC 33. Nr 25, s 10. 
1006 Jfr Nilsson 1972. Information från Sötvattenslaboratoriet. 9/1972, s. 4. 
1007 Fiskeavgiftsmålet, aktsid 502 ff (Mo, fl). 
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"är nu på hela sträckan ned till regleringsslussen vid timmerrännans början i alldeles oerhörd grad 
belamrad med bark, sjunktimmer och annat flottgodsavfall —. Hela ifrågavarande sträcka torde 
för närvarande vara förstörd som fisklekplats". 

Ån var dessutom förorenad på hela den sträcka där timmerrännan fanns och dessutom ett stycke 
nedströms rännans slut. 

"Enligt utsago av Erik Persson m fl. byamän i Stavre skulle storsiken ha upphört att leka på ett vid 
Abborrnäset vid Gimåns utlopp i Nedre Bodsjön befintligt grusgrund, sedan de flottande där verk
ställt sprängningar för avlägsnande av en klipphäll. Flottningsföreningens ombud Fridolf Ahnberg 
påstod däremot, att han fiskat storsik å nämnda grund under många år efter rensningen". 

I Nedre Bodsjön bedrevs fiske i huvudsak av folk från Stavre och Mälgåsens byar, "numera dock 
endast helt obetydligt, sedan fisket försämrats så starkt, att det ej längre är lönande. Sjön är p g a 
sin naturbeskaffenhet en sik- och laxöringsjö". Fiskens vandring hindrades av en regleringsdamm 
vid sjöns utlopp allt sedan 1850-talet samt av en kraftverksdamm. Endast ål ansågs kunna vandra 
förbi dessa dammar. "Den för flottningens bedrivande försiggående vattenregleringen, som orsakar 
rätt obetydliga vattenståndsväxlingar, torde däremot ej göra avsevärd skada för fisket." 

Strömmen mellan Nedre Bodsjön och sjön Grötingen, Bodsjöströmmen, begränsades upp
ströms åt av den ovan omtalade flottningsdammen vid Nedre Bodsjöns utlopp och av Carbos 
kraftverksdamm i strömmens nedre del. Båda dammarna hindrade annan vandringsfisk än ål att 
passera uppströms åt. 

I sjön Grötingen sades fisket efter sik, laxöring och harr förr ha varit "mycket bättre än nu". 
Försämringen ansågs av fìskeriintendenten kunna bero på kraftverksdammen, som avstängde fis
ken från att nå lekplatserna i de uppströms belägna strömmarna. 

Sikfisket i Gimdalen hade kontinuerligt varit föremål för tvist allt sedan flottledens utbyggnad. I 
juli 1872 hade ägarna sänkt sina tidigare presenterade ersättningskrav till 100 rdr/år, under för
utsättning att detta belopp skulle utgå även för framtiden. Närvarande synemän ansåg sig icke kun
na "fasta synnerligt avseende på den genom utdrag av fiskeräkningarna visade minskning i det årli
ga fisket". Man föreslog, att luckorna i rännan skulle hållas stängda under dygnets mörka timmar 
fr o m juli tom september månader, och att 50 rdr/år borde betalas som ersättning för skadorna. 
Gimdalens byamän fordrade emellertid att flottningen skulle förläggas till det s k Norra utloppet. 
När man i oktober samma år höll kompletterande flottledssyn yrkade innehavarna av Vaktström-
mens sikfiske att detta skulle skyddas mot flottningen (Mo). 

Vid en syn tre år senare noterade de för flottningen förordnade synemännen att den av Gimda
lens byamän vid Vaktströmmen tvärs över vattendraget uppförda rullstensdammen borde rensas 
bort. De ansåg sig ej kunna ta hänsyn till fiskerättsägarnas protester eftersom åns övriga grenar var 
för smala att flotta igenom.441 

År 1884 hölls vittnesförhör inför tinget rörande sikfisket i Gimdalen. Fisket i Vakteln hade lagts 
ned efter det att "fångsterna i samband med ökad flottning" hade blivit allt sämre. Fiskarena base
rade sina krav på den förutsättningen, att fångsten, innan man börjat flotta virke genom Vakt-
strömmen, hade uppgått till minst 16 t:r sik per säsong. Det lägsta priset för saltad fisk sades ha 
varit 3 kr/lisp i Östersund eller Sundsvall.441 

GFB ålades att betala ersättning för fiskeskador enligt följande kalkyl:441 

Normal fångst 10 t:r/år 
A-pris 2 kr/lisp 
Omkostnader 180 kr/år 
Netto 300 kr/år 

Skadan ansågs uppgå till 50 kr/år för åren 1873—1882 och 100 kr/år för 1883 och 1884, då fis
ke ej bedrivits. De flottande fick dessutom lova att avbryta flottningen innan fiskesäsongen börja
de.441 

441 Låda. Regleringar. Gimån. A2 (Mo, fl). 
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GFB åtog sig år 1890 att reparera rullstensdammen i strömmen.615 

År 1904 noterades att flottningen då hade givits en ny led förbi Gimdalens vaktfiske vid åns in
flöde i Idsjön. Tvärs över den gamla huvudgrenen hade man på forsnacken byggt en "rismur-
damm" av kullersten, som var 1 m bred och 0,5 m hög över lägsta lågvattenyta. Den var försedd 
med tre slussöppningar och stängde bl a av den led, där flottningen tidigare hade gått. Man hade 
tagit upp en kanal, i vilken flottgodset leddes direkt ned i Idsjön på sidan om den gamla flottle
den.176 

År 1934 påstods i fiskeavgiftsmålet att Vaktens tidfiske efter kanalgrävningen bibehållit sig täm
ligen oförändrat. Detta fiske bedrevs under 1900-talet på nedan beskrivna sätt. Metoden synes i 
stort sett överensstämma med den som använts under äldre tider. 

För flottningsändamål hade det byggts en stenvall över älvens huvudgren, från vilken vattnet via 
en flottningskanal leddes direkt ned i Idsjön. Stenvallen hindrade i viss omfattning siken att vandra 
uppströms åt. Stora mängder sik tvingades därför att leka omedelbart nedströms stenvallen. 
Speciellt vid höga vattenstånd var det emellertid möjligt för en del sik att passera vallen.1008 

De egentliga fiskeanordningarna fanns ca 350 m nedströms vallen, och de bestod av sju stenkis
tor, förbundna med varandra medelst en bro av grova plankor. Vattendjupet uppgick på platsen till 
1,5—2 m. Mellan denna bro och stenvallen låg en liten ö vilken var förbunden med båda stränderna 
medelst rusmurar. I den södra av dessa fanns en öppning, vilken stängdes under fiskeperioden på så 
sätt, att vatten rann igenom men att fisk ej kunde passera. Vid högvatten gick fisken dock över rus-
muren. Ungefar mitt på den nyssnämnda bron hade man byggt en plattform över den starkaste 
strömmen. Mellan två stenkistor i en 3,5 m bred öppning hade fångstanordningarna anbringats. 
Mellan öppningen och båda stränderna spärrades vattnet under fisketiden med granar. Siken pas
serade emellan dessa på uppvandringen, men ej vid gång utför älven. Vid nedvandringen passerade 
fisken i stället fångstanordningen mellan stenkistorna, som bestod av en notkil med 30 mm av
stånd mellan knutarna.1008 

Enligt Ågren (1934) var sikens lekplatser i Gimån på sträckan mellan Idsjön och Holmsjön 
starkt förorenade av bark och annat flottningsavfall. 

Folk från Ulvsjö by fiskade något i Storselet i Gimån. Man tog mest sik och öring. Fisket var 
dock numera dåligt i jämförelse med förr, och det ansågs att orsaken härtill var att dammen nedom 
Storselet hindrade fiskens fria gång. Meningarna var emellertid delade om huruvida denna damm 
hindrade fiskens vandring eller inte. 

Hucksjöåsens byamän hade redan på 1860-talet hävdat, att de flottande genom att spränga upp 
en ränna i Rotselsforsen, hade förstört deras fiske.440 

Flottningsdammarna i Rotselet och Täcksjön samt kraftverksdammen i Måssjöforsen ansågs på 
1930-talet vara vandringshindrande, även om de ej spärrade ålynglets möjligheter att passera 
uppströms åt. 

Man påstod att sik- och laxöringsfisket hade försämrats i Holmsjön under senare tid. De mest 
betydande lekplatserna för sik låg utanför Gimåns inflöde i sjön. Siken lekte även strax nedströms 
Fagerviksströmmen över grusbankar, som fläckvis var starkt barkförorenade. 

"Det förr mycket givande sikfisket i Lungsjön har också tagit slut", hävdade man. I Håsjö tala
des om att siklekplatsen i Stora Övsjön hade förorenats av virkesavfall och därefter ej längre an
vändes. 

MVd avgav den 17 juli 1920 ett utslag rörande barkning av furutimmer uppströms Revsunds-
sjöns utlopp samt i biflottlederna Mjölksjöån med Stavtjärnsbäcken, Hunge- och Vålesån, Gölån, 
Bodsjöbyån, Forsaån, Sörviksåns, Gålesån, Björsjöån, Bensjöån och Orrboån. Fiske av större 
betydenhet kunde enligt domstolens mening ej förefinnas i dessa vattendrag.194 Det hade upplysts 

176 Låda B 12-. Gimån (Mo, fl). 
194 Handlingar rörande Indals älv, Ljungans och Gimåns flottleder. Svartviks Aktiebolag 

(Mo, fl); Låda Gimån, regleringar A 2 (Mo, fl). 
440 Prot vid syneförrättningar och rannsakningar m m inom Refsunds tingslag 1865—1869. 

A 111:4 (ÖLA). 
615 Låda Gimån C 1—8 (Mo, fl). 
1008 von Toots 1949, s 146 ff. 
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Tab. 88. Fångst av sik i Vaktfisket vid Gimån åren 1941-1948 (von Toots 1949). 

År Antal fiskar Medelvikt, gram Antal fångstdagar Genomsnitts-
per fisk fångst, fiskar 

per dag 

1941 5.160 39 132 
1942 4.780 41 116 
1943 2.625 37 71 
1944 3.784 45 84 
1945 5.177 41 126 
1946 7.902 300 46 172 
1947 3.644 211 34 107 
1948 9.492 142 36 264 

Medeltal 5.321 40 134 

om att man i Övre Bodsjön i huvudsak fångade sik, harr och laxöring.1009 Den skada som tillskyn
dades bl a fiske genom vattendragens förorenande med barkavfall skulle få anses bli "ringa i an
seende till kostnaden för virkets avbarkning och till det hinder, som härigenom uppkom för tillgo
dogörande av mindre värdefullt virke". Ägare till fiske i vattendragen hade ej heller haft något att 
invända mot att barkningen slopades. Vattendomstolen medgav på dessa grunder att furuvirke un
der gällande flottningstid skulle få framflottas obarkat i ovannämnda vattendrag — i Orrboån dock 
först sedan flottleden upplåtits till allmänt begagnande.194 

Sikfisket vid Gimdalen bedrivs fortfarande. Enligt Gradin (1958, s 12) fick man 
år 1930 så mycket som 50.000 sikar. Fångsten hade 1881 varit nere i 1.140 st, vil
ket skulle ha varit bottenrekord. 

Under 1940-talet har fångsterna varit de som redovsias i tabell 88. Enligt 
Smedman (1975) har sikens storlek därefter gått ned till ungefär 12 på kilot. 

Många uppgifter om sikfiskets försämring eller totalförstörelse p g a flottningen 
har varit direkt felaktiga eller åtminstone överdrivna. Man påstod således vid mit
ten av 1930-talet att många av Gimåns tidfisken skulle ha totalförstörts genom att 
siken ej längre utnyttjade sina gamla lekplatser — uppgifter som senare glädjande 
nog visat sig sakna fog. 

Det är i själva verket så, att många av de gamla tidfiskena numera utnyttjas för 
sikhåvning under lektiden. Till de mera uppskattade fiskena av denna typ räknas i 
dag fiskena i Hållborgsån, Bodsjöbyån, Herrevadsströmmen, Märlingsån och 
Gålån. Sikmetet i Musviken, Locknesjön, hör också till de välkända fiskena. 

Längre ned i Gimån fanns enligt Byström (1872) sik på upp till 2,5 kilos vikt i 
Holmsjön, Fagervikssjön och Leringen. Not och nät utgjorde där de viktigaste 
fiskredskapen. 

Vid 1872 års kompletterande flottledssyn i Gimån klagade Mellanleringens och 
Nordanede byamän över att flottningen utgjorde hinder för deras sikfiske i nedre 
delen av Lershuvudströmmen (även kallad Blindsillerströmmen). 

194 Handlingar rörande Indals älv, Ljungans och Gimåns flottleder. Svartviks Aktiebolag 
(Mo, fl); Låda Gimån, regleringar A 2 (Mo, fl). 

1009 Låda. Gimån H (Mo, fl). 
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Det finns inte många uppgifter om var Gimåns laxöring och harr leker. De 
flesta uppgifterna tyder på att detta sker i själva Gimån. Endast få vandringsbe
stånd av den öringtyp, som är så dominerande i huvudälven och som leker i smär
re bivattendrag är kända från Gimån.1010 

Olsson (s 128 ff) talade om att det i större sjöar, bl a i Revsundssjön fanns flera 
slag av öring, skilda åt genom storlek, kroppsform eller färg. I Holmsjön fanns en
ligt Byström (1872) öring som nådde vikter på upp till 11 kg. I vattendragen där 
uppe fanns enligt samma källa sågverk med dammar, "hinderlige för fiskens fria 
gång". 

Det är troligt att man tog en hel del lekvandrande öring i de många fiskhusen 
inom Gimåns vattensystem, även om detta ej kan beläggas med uppgifter ur käll
materialet. 

I Övre Bodsjöns utlopp (Björnö- eller Herrevadsströmmen) har enligt uppgift 
förr bedrivits ett givande laxöringfiske i två fiskhus tillhörande Skuruns och Forsa 
byar. Fisket där påstods senare vara alldeles slut. Det kan här ha rört sig om ett 
vandringsbestånd som spolierades av dammbyggnationerna vid sjöutloppet. 

I Gimån fanns enligt fiskeriintendenten Ågren förr en öringlekplats i den högra 
älvgrenen strax nedströms järnvägsbron vid Revsunssjöns utlopp — en lekplats 
som ansågs ha spolierats av barkföroreningar. 

Fiskeriintstruktören Olsén (1905) påstod, att alla i sjön Grötingen förekom
mande fiskarter, inklusive öring och harr men exklusive ål, lekte i Gimån upp
ströms sjön. Öring förekom sparsammare än harr. 

Fagerviksströmmen och Körbergsforsen sades i "fiskeavgiftsmålet" vara så 
starkt barkförorenade att öringbeståndet i hela Holmsjö-systemet hade för
svagats. Vissa delar av Gimån hade dessutom skadats svårt av strömrensningar

na. 
De omfattande flottningsanordningarna i Gimån medförde åtskilliga klagomål 

från de fiskande, vilka ansåg att fisk på många ställen hindrades i sin vandring. I 
vissa fall träffades uppgörelse mellan GFB och fiskarena. I något fall föreskrevs 
att en damm skulle förses "med grundlucka för fiskens gång". 

Av ovanstående uppgifter är åtskilliga hämtade ur målet angående fiskeavgifter 
för flottningen. Det har förmodligen inte kunnat döljas, att det mesta som sades 
och skrevs i ärendet var starkt färgat av en kritisk inställning mot flottningens in
verkan på fisket. Man var ute efter pengar för de på modet varande utplantering-
arna av fiskyngel. Som alltid hade man för sig att fisket — med rätt eller orätt — 
varit bättre förr. I fiskeavgiftsmålet skylldes av förklarliga skäl de flesta "försäm
ringarna" på virkeshanteringen. Av den officiella statistiken — se bilaga 22 — 
framgår att öringförekomsten i Gimå-systemets sjöar trots allt inte var så dålig. 
Alms undersökningar (1960) visar att öringen ännu är vanligt förekommande — 
se figur 169. 

1010 Vid ett sammanträde i fiskeavgiftsmålet i Nyhem år 1925 påstods, att man år 1897 hade 
byggt en bro över Sunnerån uppe i Gimåns vattensystem. Laxöringen hade dessförinnan lekt vid 
åns utflöde i Håvdsjön. I samband med brobygget förorenades lekplatsen av virkesavfall, varefter 
öringlek ej längre skulle ha förekommit där (Mo, fl). 
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Bl a eftersom fiskodlingsanstalten i Kälarne låg inom Ljungåns vattensystem, 
så är förhållandena där och i närliggande vatten speciellt väl dokumenterade. Un
der 1930-talet gjorde Alm således försök med överföring av laxöring från Norr
bäcken, ett bivattendrag till Täckelån i Hällesjö sn, till nya miljöer. 

Bäcken hade "ett rikt bestånd av forell, som sedan gammalt varit föremål för ett ivrigt fiske 
(maskmete) av traktens befolkning". Vattendraget var 11 km långt och hade en medelbredd av ca 
1—1,5 m. Bäcken var helt belägen inom ett typiskt skogsområde och hade sitt ursprung i flera käl
lor. Den rann ömsom mera lugnt, ömsom forsande mellan större stenar, trädrötter etc, ibland mera 
öppet, men mestadels närmast omgiven av lövträd och buskar. Vattnet var klart (gulgrönt), hade 
ett pH-värde av 7,3 och en sommartemperatur på 11—12°C. Bäcken mynnade i en större sjö, 
Väster-Täckelsjön, där laxöring alldeles saknades. Detta gällde även i bäckens nedersta, i sankmar
ker belägna del, ca 1 km lång, där även temperaturen var 5—6° högre än i vattendragets övriga 
delar. Enligt samstämmiga uppgifter togs årligen 2.000—3.000 öringar i Norrbäcken utan att 
beståndet visat någon minskning. Detta motsvarade 20—30 öringar per 100 m bäcklängd. Efter
som medelvikten var 25—35 gr skulle beståndsstorleken uppgå till ca 70 kg per hektar vattenyta. 
Endast sällan fångades exemplar större än 20 cm längd. Norrbäcksöringen var mycket stationär 
och företog varken längre närings- eller lekvandringar.1011 

P Olsson skrev år 1876 att mört förekom ymnigt i nedre Bodsjön, i Flytjärn 
och Långtjärn vid Grimnäs i Gimåns vattensystem. Id fanns i samma Gimå-vat-

1011 Alm 1939, s 12 ff. 
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ten, däremot ej i Grötingen och Idsjön. I Revsundssjön hände det emellertid att 
man någon gång fick en fisk av denna art. I Bodsjön varade idens lektid i tre 
dagar. Då fångade man ej obetydliga mängder av denna fisk. Under sommaren 
fick man id endast under varma solskensdagar och då vid maskmete. De därvid 
erhållna exemplaren var småvuxna. 

I Jämtland fanns braxen endast i de östligaste delarna. Olsson "fann den ym
nigt i Flytjärn och Långtjärn nära Grimnäs gästgivaregård i Refsund. Den skall 
äfven finnas i Holmsjön och fiere åar i Hällesjö socken". 

Elritsan var — fortfarande enligt Olsson — mera allmänt forekommande än 
mörten och gick dessutom något högre upp mot fjällen. Arten påträffades i de 
flesta av landskapets bäckar, älvar och sjöar med undantag för de högre belägna 
fjällvattnen och en del småsjöar. Den allmänna benämningen på arten var "blind
sill". Elritsa fanns t ex i Gimån vid Stavre m fl vatten. 

Efter Gimån fanns enligt Olsson 1876 gädda upp till Bodsjön och Revsunds
sjön. Abborre fanns i de flesta både större och mindre sjöar med undantag för de 
som låg nära fjällen. I Gimån förekom abborre upp till Nedre Bodsjön och Rev
sundssjön. 

Av fiskarterna hade enligt Alms undersökningar åren 1934—1955 laken, ålen, 
abborren, mörten, gäddan, elritsan och siken den största utbredningen och fanns 
praktiskt taget i alla vatten utom de minsta, som f ö oftast var fisktomma. Dess
utom fanns braxen, harr och löja i huvudån upp till trakten av Kälarne. Av dessa 
bestånd synes braxenbeståndet vara mest intressant, eftersom det tycks ha funnits 
en mer eller mindre sammanhängande förekomst längs Lungån ned genom 
Gimån, Holmsjön, Fagervikssjön, Ljungan, Stödesjön (?), Marmen och vidare 
upp i Sörforsån, där bl a Lindsjön är känd för sin talrika, men småvuxna braxen. 

I vattensystemet förekommer även sarv och benlöja.1012 

I flottningssammanhang hävdades vanligen att gäddan hade minskat kraftigt, 
samtidigt som mörtbeståndet tillvuxit. Iden sades förr ha haft en av sina bästa 
lekplatser strax uppströms Gimåns inflöde i Hemsjön. 

4.12 Sammanfattning och försök att analysera kulturelementens tryck på 
vattenmiljön under perioden 1872—1940 

4.12.1 Näringslivets utveckling och byggandet i vattendragen 

Jordbruket bibehöll sin ställning bland de mera betydande näringsgrenarna inom 
ådalen ännu ett stycke in på 1900-talet. En kraftig befolkningsökning bidrog till 
att antalet brukningsenheter ökade starkt främst genom anläggning av torp och 
småbruk i anslutning till de tidigare befintliga byarna men även i form av nybyg
gen uppe på skogarna. 

Ångmaskinens användning påverkade utvecklignen kraftigt från mitten av 
1800-talet. Sundsvall fick regelbundna ånbåtsförbindelser bla med Stockholm. 

1012 "Fiskbestånd som bör skyddas på grund av sitt vetenskapliga värde, Sverige norr om In
dalsälven". Prot fört vid sammanträde med flskeritjänstemän år 1970. 
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Många ångbåtslinjer inrättades på de större sjöarna såväl inom Ljungans som Gi-
måns vattenområden. Ångdrivna järnvägslinjer byggdes på 1870- och 1880-talen 
från Stockholm mot Östersund—Trondheim (över Ånge-Bräcke); från Sundsvall 
till Ånge samt från Bräcke över Håsjö till Sollefteå. Ostkustbanan tillkom på 
1920-talet, varigenom Sundsvall fick direkta tågförbindelser med huvudstaden. 
Bandelen Orsa—Sveg—Brunflo togs i bruk ungefär samtidigt. Ångdrivna export
sågverk anlades vid kusten och längs järnvägslinjerna. Många mindre, vattendriv-
na sågverk — och kvarnar — lades ned. Andra moderniserades genom att utrustas 
för turbindrift. 

Bland de former av byggande som under perioden förekom i och invid vatten
dragen utgjorde de för elkraftproduktion anlagda höga dammarna i älven de mest 
betydande. I vissa fall, såsom vid Hemgravsforsen (Nedansjö) och vid Matforsen, 
utnyttjades fallhöjderna till en början för direktdrift av träsliperier. Kraftverken 
tillkom i följande ordning: Alby (1899), Viiforsen (1900), Ringdalsforsen (1907), 
Nedansjö (1917), Ljungaverk (1912 och 1936) samt Matforsen (1918 och 1928). 

Bygderna elektrifierades från kraftverken vid älven och från bygdekraftverk 
belägna i de smärre vattendragens strömmar — fallhöjder som tidigare i allmänhet 
hade utnyttjats för direktdrift av bl a kvarnar och såganläggningar och som ofta 
även i fortsättningen utnyttjades för drift av elektrifierade småindustrier. 

Ljungans vatten reglerades fr o m sekelskiftet för kraftproduktion genom maga
sinering i Holmsjön och i Havern-systemet — båda belägna i Haverö sn. Vatten
magasinen var små, men räckte trots allt till för att höja vattenföringen på ned-
strömssträckan med ca 12 m3/s under fem månader av vinterhalvåret — vatten 
som naturligtvis sparades in under högvattenperioder. Även i bivattendragen före
kom åtskillig vattenreglering, här till förmån för flottningen och för därstädes 
belägna småkraftverk. 

Skogsindustrin expanderade. År 1901 fanns träsliperier vid Matfors, Sörfors 
och Torpshammar. Detta år tillkom ytterligare ett, anlagt vid Hemgravsforsen 
(Nedansjö). Nedansjö träsliperi lades ned år 1917, varefter fallhöjden utnyttjades 
för produktion av elkraft. Sörforsanläggningen nedlades år 1935 och träsliperiet 
vid Torpshammar år 1940. 

Essviks år 1900 idrifttagna sulfitfabrik vid älvmynningen fick konkurrenter i 
form av liknande anläggningar vid Svartvik år 1907 och vid Nyhamn år 1908. 
Vid samtliga anlades efter hand anläggningar för framställning av biprodukter, 
varav spritfabrikationen var viktigast. Papper tillverkades tillfälligt vid Essvik. 

Destillationsverk (Grötinge) och kolugnar (Östavall, Åsarna) anlades vid vat
tendragen i anslutning till järnvägsstationer. 

Sågverksnäringen drabbades av svåra bakslag under 1920-och 1930-talen 
varigenom antalet exportsågverk minskade kraftigt. Ångsågarna samt elektrifie
rade ram- och cirkelsågverk hade i snabb takt slagit ut praktiskt taget alla vat-
tendrivna sågverk redan under 1900-talets första årtionden. De vid järnvägarna 
anlagda större sågverken konkurrerade starkt med kustens exportsågverk. 

Skogsbolagens expansion hämmades fr o m år 1906 genom att förbud i princip 
infördes för bolagen att förvärva fast egendom. Resultatet blev bl a att ägarna mer 
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än tidigare började lägga sig vinn om att sköta sina skogstillgångar. Detta tog sig 
bl a uttryck i försök att utöka de produktiva skogsmarksarealerna genom ut-
diktning av myrar och försumpade markområden. Även inom jordbruket fortsat
tes torrläggningsaktiviteten. 

Flottlederna förbättrades kontinuerligt, innebärande allt hårdare kanalisering. I 
och med att detta skedde kunde allt större virkesmängder tas ned till kusten under 
samma säsong som de flottlagts. Antalet flottade klampar ökade kraftigt, främst 
beroende på att man tog tillvara allt klenare virkesdimensioner. Även björkved 
flottades sporadiskt. 

I och med att industrin expanderade ställdes allt större krav på vägnätet. Under 
1930-talet började lastbilstransport bl a av virke att förekomma i nämnvärd om
fattning. De stigande kapacitetskraven medförde bl a att de gamla träbroarna 
måste bytas ut mot järn- och betongkonstruktioner med för flottningen anpassade 
större spännvidder. Dessutom uppfördes många nya broar. Vägnätet utvidgades. 

4.12.2 Vattendragens betydelse för näringslivets struktur 

Så länge vattenkraften endast kunde utnyttjas för direktdrift var etablering av 
energikrävande industrienheter otänkbar annat än i omedelbar anslutning till ut
byggbara forsar och vattenfall. Förhållandena ändrades i och med att ångmaski
nerna började användas som kraftkälla. Därefter kunde nya, stora ångdrivna ex
portsågverk, med egna hamnanläggningar uppföras bl a utanför flottledernas 
mynning. Ljungans mynningsvik är ett gott exempel på en sådan utveckling. Ång
maskinen var emellertid ej lämplig som kraftkälla i de fall man krävde stora ener
gimängder. De första träsliperierna — vid Torpshammar och Matfors — drevs 
därför med turbiner och vattenkraft. Man började dessutom bygga ut Hemgravs-
forsen för direktdrift av ett större järnverk — en satsning som emellertid ej fullfölj
des. 

När elektrisk energi vid sekelskiftet började användas, kunde elströmmen en
dast överföras inom mycket begränsade avstånd. De nya kraftslukande in
dustrienheterna vid Alby och Ljungaverk uppfördes således i omedelbar an
slutning till samtidigt anlagda kraftverk. Ljungans mynningsvik och Sundsvalls 
stad fick elektrisk kraft överförd från det drygt 1 mil avlägsna Viiforsens kraft
verk. Fallhöjderna i Matforsen, Nedansjö, Gimån vid Torpshammar samt vid 
Sörfors (Sörforsån) användes för direktdrift av träsliperier. De tre förstnämnda 
anläggningarna ersattes av enheter byggda för produktion av elektrisk energi, ef
ter det att de direkt anslutna industrienheterna lagts ned. 

Tillgången till utbyggbara forsar var således den direkta orsaken till att två nya, 
och för älvdalen synnerligen betydelsefulla industrisamhällen växte upp i direkt 
anslutnng till älven — jag talar här om fabriksanläggningarna vid Alby och i 
Ljungaverk och den däromkring etablerade bebyggelsen med serviceanordningar. 

I och med att man senare löste problemet att transportera elkraft över större 
avstånd kunde industrier lokaliseras på andra grunder än belägenhet invid ström
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fall. Kommunikationsförhållandena blev härefter en av de tyngst vägande fakto
rerna för industrietablering. Betydande samhällen växte upp kring järnvägsstatio
ner — i synnerhet kring järnvägsknutarna Ånge och Bräcke, men även på flera 
andra håll. Ljungans mynningsvik med mynnande huvudflottled, goda hamnmöj
ligheter och närheten till järnväg utgjorde naturligtvis den idealiska lokalise
ringsorten för på skogsprodukter baserad industri. 

4.12.3 Kulturelementens inverkan på vattenmiljön 

Flottledsingreppens sannolikt negativa inverkan på laxfisket maskerades av det 
förhållandet att det under 1800-talets senare del i hela Österjö-området inföll en 
period av rika laxår. Under denna tid kunde lax ta sig förbi Matforsen i sådan 
mängd, att organiserat laxfiske tillfälligt bedrevs ända uppe i Torps och Borgsjö 
socknar. 

Tyngdpunkten i fiskets bedrivande nedströms Matforsen ändrades under perio
den. Strax efter 1800-talets mitt hade den mesta laxen (och havsöringen) tagits i 
de fasta patafiskena vid älvmynningen. Där anlade de flottande efterhand allt 
mera omfattande sorteringsanordningar för virke. Vid 1800-talets slut hade på 
grund därav praktiskt taget allt laxfiske upphört i Njurunda sn. Fångsterna kon-
centerades åter till Matfors och, efter tillkomsten av dammen i Viiforsen, till not
varpen omedelbart nedströms den sistnämnda forsen. Fr o m 1800-talets slut be
drevs laxfiske nästan uteslutande med not och nät. Endast i Matforsen fanns 
fasta fisken kvar ännu någon tid. 

Vid bedömning av laxfiskets utveckling finner man snart att tillgängliga fångst-
uppgifter är mycket dubiösa. P g a svårigheter att bedriva fiske i samband med 
flottningen och förekomsten av helt allmänt mycket dåliga laxår, låg älvfisket i 
Ljungans nedre delar i stort sett nere under 1910-, 1920- och 1930-talen för att 
åter expandera under 1940-talets inom hela Östersjö-området mycket rika laxår. 

Några år efter Viiforsen-dammens tillkomst lyckades man bygga en fungeran
de laxtrappa i Viiforsen. Eftersom endast små laxmängder tiderna igenom kunnat 
ta sig förbi Matforsen, fick fiskvägen i Viiforsen ringa betydelse för laxbeståndets 
utveckling — detta i synnerhet som de fiskvägar vilka senare anlades förbi dam
men i Matforsen kom att fungera mycket dåligt. Totalt sett torde svårigheterna för 
laxen att passera forsen knappast ha blivit större än de varit under huvuddelen 
av tidigare århundranden. De laxar som lyckades ta sig förbi Matforsen möttes 
emellertid av nya hinder vid uppströms belägna kraftverksdammar, av vilka 1936 
års anläggning vid Ljungaverk och 1899 års anläggning vid Alby var totalt vand-
ringshindrande samtidigt som en vid Nedansjö tidvis befintlig fiskväg synes ha 
fungerat synnerligen dåligt. Även Gimån gjordes oframkomlig. 

Det är helt klart att kraftutbyggnaden medförde skador på vattenmiljö och 
fiskbestånd genom åstadkommande av vandringshinder och genom indämning av 
reproduktionsområden. Det fanns emellertid ännu under 1940-talet betydande, 
outbyggda strömavsnitt kvar mellan kraftverken. 

Vattenregleringarna, med de under lågvattenperioder något förhöjda vattenfö-
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ringarna, kan knappast ha haft annat än gynnsam betydelse för laxreproduktio
nen i älven. Den artificiella laxodlingen moderniserades och utökades efter hand. 
Ännu vid 1940-talets början var effekterna av de av kraftindustrin och de flottan
de bekostade fiskevårdsåtgärderna sannolikt dock i stort sett obefintliga. 

Det har ej i något sammanhang visats, att föroreningarna från industrierna 
längs älven eller i mynningsviken skulle ha påverkat laxbeståndet eller laxsteget i 
älven under perioden. Detta beror naturligtvis på att föroreningsmängden under 
1900-talets första årtionden trots allt var relativt liten i förhållande till den höga 
vattengenomströmningen. 

Sammanfattningsvis torde man, när det gäller laxfisket i Ljungan, våga påstå, 
att den eftersläpning i laxfångsterna, som kan noteras i laxfångststatistiken för 
1900-talet i jämförelse med utvecklingen i de flesta andra älvar, till betydande 
delar varit skenbar och haft sin grund i ofullständig statistik och i att stora delar 
av fisket legat nere efter att ha inlösts av de flottande. 

Bestånden av sådana strömlevande fiskarter som har ett mera stationärt lev
nadssätt än laxen, men som ändå företar närings- och reproduktionsvandringar — 
öring och harr — hade under 1800-talet drabbats av flottledsrensningarnas in
sättande, öringen dessutom av de många vandringshinder som århundradena ige
nom funnits i bivattendragen. Särskilt inom Haverö och Rätans socknar anlades 
fiskebyggnader för fångst ur det storöringbestånd, som baserades på lek i bivat-
tendraget Röjån. Detta bestånd hade skattats hårt också tidigare. Det extremt 
hårda fisket under 1800-talets sista decennier anges dock ha skadat beståndet all
varligt. Livsutrymmet för harren och öringen minskade ytterligare genom tillkom
sten av nya vandringshinder men framför allt genom torrläggning av eller in-
dämning av produktiva strömsträckor. De nya livsutrymmena i kraftverksmaga
sinen togs i anspråk av fiskarter som trivs i sjömiljö och i några fall dessutom av 
inplanterad flodkräfta. Den sistnämnda har i magasinen vid Ljungaverk, Alby 
och Ringdalen under 1900-talets senare hälft givit synnerligen god avkastning. 

Lokal fiskdöd har förekommit nedströms de elektrokemiska fabrikerna längs 
älven liksom nedströms de kolugnar och destillationsverk som fanns under år
hundradets första årtionden. Dessa skador har varit mycket temporära och dessu
tom lokalt begränsade. Även i dessa fall har den höga genomströmningen av älv
vatten haft en lindrande effekt. Föroreningarna från träsliperierna vid Sörfors, 
Matfors och Torpshammar gav påvisbara skador på fisket i sjön Marmen, där fi
ber och annat avfall lokalt påverkade stränder och bottnar. Senare har fisket i sjön 
svartlistats p g a förhöjda kvicksilverhalter i fisk, vilka knappast kan ha haft något 
annat ursprung än Matfors-industrierna, som använt kvicksilver i sin produktion. 
Motsvarande förhöjda värden har dock påträffats även i sjöar belägna långt uppe 
i Sörforsåns vattensystem, vilket onekligen är förbryllande. 

Flottlederna förbättrades, som nyss sagts, hela perioden igenom. De gamla 
byggnationerna ersattes i ständigt ökad takt med rensningar i vattendragen, så att 
strömsträckorna mer och mer kanaliserades. Vid utloppet ur praktiskt taget varje 
sjö upp på skogarna fanns en spardamm för magasinering av vatten för flottning-
ens behov. Dessa dammar stod ofta stängda från början av april månad och fram 
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till flottningens början, varefter de öppnades och stängdes allt efter flottningens 
behov av vatten, men utan hänsyntagande till eventuella biologiska konsekvenser. 

I Gimån hade man byggt ett antal mer eller mindre totalt fiskvandringshindran-
de dammar tvärs över älven i huvudsak för flottningens behov. Åtminstone under 
flottningssäsongen förekom viss uppdämning uppströms dammarna. På flera håll 
transporterades virket därifrån via kilometerlånga rännor förbi svårrensade for
s a r .  N ä r  d e t  r å d d e  b r i s t  p å  v a t t e n  m e d f ö r d e  d e t t a  f ö r f a r a n d e  p a r t i e l l  e l l e r  t o m i  
det närmaste totalt torrläggning av älvfårorna på sidan om rännorna. Även vin
tertid förekom att vattendraget stängdes vid vissa dammar, där man hade rätt att 
temporärt tillgodogöra sig hela vattenföringen i verk och inrättningar. 

I bivattendragen anlades kraftstationer utrustade med dammar och tilloppstu
ber av varierande längd. Dessa anläggningar var, åtminstone efter det att man 
började ersätta de gamla stenkistorna med betongdammar, oftast totalt vand-
ringshindrande. I de flesta fall betydde detta emellertid inte så mycket, eftersom 
kraftverken som regel ersatte tidigare befintliga anläggningar, som ej sällan hade 
utgjort lika effektivt stopp för fiskens vandringar. 

Trots att ålyngelledare installerades i många dammar minskade åltillgången 
kraftigt. Detta kan i någon mån förklaras av den nyssnämnda tillkomsten av 
betong- och stendammar, men var i allt väsentligt beroende på minskat ålsteg uti
från havet. Resultatet blev att ålhusen förlorade sin betydelse och rasade ihop ef
ter hand — i de flesta fall utan att återuppföras och ej sällan efter det att ersätt
ningar hade utbetalats härför av de flottande. De sistnämnda löste dessutom in 
många för flottningen hinderliga anläggningar som därefter sattes ur funktion. 

En och annan biflottled nedlades. Rester av byggnationer lämnades att förfalla 
med varierande effekt på vattendragen. I många fall har dessa senare städats upp. 
Av exemplen, figurerna 170 och 171, utgör utan tvekan den sistnämnda den bästa 
miljön rent biologiskt sett, även om dess utseende strider mot våra av kulturmiljön 
påverkade krav på ordning och reda. I och för sig medförde flotteldsrensningen i 
de smärre vattendragen sällan evig och total skada på den biologiska miljön, efter
som vårfloderna redan efter ett förhållandevis begränsat antal år eroderat fram 
nya, stora stenar som påverkar vattendragens turbulens och bakom vilka öring 
och harr kan finna ståndplatser. Rensningarna medförde ej heller — om man 
någorlunda konsekvent följt den naturliga bäckfåran — i sig ökad vattenavrin-
ningshastighet, eftersom avbördningen bestäms av andra faktorer såsom skogsve
getation, myrfrekvens m m. Allvarlig var sådan upprensning av vattendragens 
stränder som medförde minskad beskuggning av bäckarnas vatten, vilket i sin tur 
kunde förorsaka att vattentemperaturen nådde för öringen katastrofalt hög nivå 
och som dessutom minskade antalet användbara ståndplatser. Öringen 
undviker solbelysta sådana. I de fall dikningar och trakthuggningar hade kombi
nerats med bäck- och strandrensning hade man gjort det mesta som kunde åstad
kommas för att försämra biotopen för strömlevande fiskarter, bortsett från direkt 
förgiftning eller torrläggning. 

Vägnätetes utbyggnad möjliggjorde samtidigt som 1930-talets depression med
förde ökat fisketryck främst på sådana fiskevatten som tidigare ansetts ligga för 
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avlägset till för regelbundet fiske. Resultatet blev bl a att massor av lokala fiske
förbud av olika slag utfärdades, samtidigt som framför allt sik och gädda genom 
inplanteringar överfördes till vatten, där arterna tidigare aldrig hade funnits. Åt
skilliga försök gjordes dessutom med inplanteringar av amerikansk bäckröding, 
sutare m m, inplanteringar som inte i något fall synes ha givit bestående resultat. 

Nedan gör jag ett försök att klassificera vattendragen med hänsyn till miljöin
greppens resulterande effekt under de förhållanden som rådde vid 1930-talets slut. 
Därvid tar jag ingen hänsyn till eventuell inverkan av global luftförorening, vil
ken sannolikt var obetydlig vid denna tid. 

Det fanns fortfarande vatten inom Ljungans nederbördsområde som utgjorde 
intakt, ursprunglig miljö. Dessa vatten låg uppströms barrskogsgränsen 
(skogsavverkningsgränsen) inom fjällområdet och utgjordes av sådana sjöar, tjär
nar och bäckar, som ej förorenats av humana avlopp — några andra förorenings
källor fanns ej. Man kan naturligtvis reservera sig mot denna specifikation och säga 
att fiske eller inplantering av nya fiskarter skulle vara kulturingrepp. Detta kan ej 
motsägas, men å andra sidan utgör prédation något helt naturligt, samtidigt som 
många fiskarter ännu är under pågående naturlig spridning uppströms åt allt se
dan deras begynnande invandring efter istiden. I och för sig är således förflyttning 
uppströms åt naturlig och mer eller mindre obönhörlig så långt upp mot den ark
tiska fjällmiljön som respektive fiskart kan klara förhållandena i konkurrens med 
andra arter. Den vanligaste inplanteringsåtgärden här uppe har bestått i insättning 
av öring eller röding i tidigare fisktomma vatten, fiskarter som uppenbarligen hör 
hemma i denna miljö. 

Nedom barrskogsgränsen fanns vid 1930-talets slut praktiskt taget enbart mer 
eller mindre extrem kulturskog även om de äldre träden utgjorde första generatio
nens ättlingar till urskogsbestånden eller kanske tom hade börjat växa upp i den 
orörda urskogsmiljön. 

En analys av förhållandena i vattendragen underlättas om dessa först delas upp 
på följande grupper: 

1. Sjöar och tjärnar 
2. Bäckar och åar 
3. Älv (Ljungan och Gimån) 

Alla dessa vatten var på ett eller annat sätt påverkade av jord- och skogsbruk 
inom kringliggande marker. Sannolikt hörde emellertid de sjöar och tjärnar, som 
ej vattenreglerats eller avsänkts och som låg inom någorlunda intakta skogsområ
den, tillsammans med outbyggda småbäckar inom samma områden till de bäst 
bevarade naturmiljöerna. I dessa vatten kan man ännu se rester av gamla ur
skogsträd samt mer eller mindre hela sådana liggande under vattnet ute på sjö
bottnarna eller i bäckarna. Ju längre ned mot älvarna och kulturbygderna man 
kommer, ju mera sällsynt förekommande blir bevarad naturmiljö. 

Sjöar som reglerats för jordbruks-, flottnings- eller kraftverksändamål kan 
återställas till praktiskt taget naturligt skick om tröskeln vid sjöutloppen rekonst
rueras och om eventuella föroreningskällor elimineras. Detsamma gäller naturligt-
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Fig. 170. Hårt rensad flottledsmiljö i Råssjöån. Här fanns tidigare timrade ledväggar stöd
da av trekantkistor. Mellan byggnationerna hade åbottnen rensats från sten. När trävirket 
tagits bort efter flottningens nedläggning återstår en "kanal" (Foto Kjell Belius). 
Fig. 170. A vigorously cleared, timber-floating environment in the Råsjöån River. Here, 
there were formerly timbered river walls supported by triangular caissons. Between the 
structures, the river bed had been cleared of stones. When the timber was removed after 
the timber-floating was discontinued, a "canal" remained. 

vis de för jordbruksändamål avsänkta sjöarna, även om det här skulle bli nödvän
digt att sätta kulturmarker under vatten. 

I skogslandets och kulturbygdernas sjöar har fiskartssammansättningen påver
kats betydligt genom inplantering framför allt av ospecificerade sikformer samt av 
gädda och mört i vatten där dessa arter tidigare saknats. Detta förfarande har 
ofta gått ut över andra, mindre konkurrenskraftiga arter såsom t ex öring, röding 
och grovvuxen älvsik. 

Jag har i annat sammanhang försökt analysera rödingens gradvisa men till sy
nes obönhörliga tillbakaträngande i vårt land. Detta förhållande synes vara star
kast utpräglat inom Jämtland. När det gäller Gimåns dalgång kan man konstate-
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Fig. 171. Aw bråte uppfylld flottled. Bilden tagen omedelbart nedströms sågdammen vid 
Hortesåns inflöde i Bodsjön (Foto N E Nilsson 1971). 

Fig. 171. A timber-floating channel filled with tangled logs. The pictures was taken just 
downstream of the sawmill dam where the Hortesån River flows into the Bodsjön Lake. 

ra, att det ännu under 1800-talet synes ha funnits röding i Holmsjön — ett bestånd 
som var helt borta redan före 1930-talet. "För en mansålder sedan" sägs en rö
dingförekomst i Hemsjön ha spolierats av gädda, som kommit in i vattnet. 

År 1899 redovisade R Lundberg kartor över kända rödingförekomster i vårt 
land. Han markerade bestånd i Holmsjön (Gimån), tre bestånd sydost om Rev-
sundssjön (Hemsjön, Torringen), sex bestånd mellan Revsundssjön och Näkten 
(varav ett Locknesjön), två bestånd väster om Havern-systemet samt två bestånd 
öster om samma system (varav ett Hångstaörn). Uppgifterna inom parentes har 
satts dit av mig. Av alla dessa bestånd återstår numera endast förekomsterna i 
Locknesjön och Torringen samt ett bestånd inom Ljungåns vattensystem. 

Det finns även exempel på att röding, åtminstone temporärt, kunnat bilda 
bestånd i tidigare rödingfri sikmiljö. Enligt uppgift satte man i slutet av 1930-talet 
in 8.000 nykläckta rödingyngel från Näkten genom ett hål i isen på Härjedalens 
Storsjö. Mot alla odds etablerades ett rödingbestånd som tycks stå sig väl och 
som lever i sjöns djupare partier. 

När det gäller öring kan som exempel nämnas att en oförsiktig gäddinplante-
ring överst i Ångevattenån, Borgsjö sn, under 1900-talets första årtionden spolie
rade en hel serie f d goda öringvatten nedströms åt. 

Vid 1930-talets slut hade fiskets utövande ännu ej fått den ensidiga inriktning 
mot krokfiske, som allt mera blir dominerande i våra dagar och som snedvrider 
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arbalansen allvarligt, främst till nackdel för just de fiskarter och fiskstorlekar vilka 
är mest begärliga vid krokfiske. 

Som nyss sagts var naturmiljön någorlunda intakt i sådana bäckar i skogslan
det som aldrig varit föremål för flottledsrensningar eller byggts ut för drift av 
kvarnar eller andra verk och som ej heller påverkats av skogsdikningar. Där fatta
des emellertid ofta den till naturmiljön hörande bävern och där hade nya vindfal
len endast undantagsvis fallit ut över vattnet. Det bör observeras att bäckarna i 
närheten av nybyggena ofta hade utnyttjats för drift av kvarnar och andra verk. 
Småbäckarna nere i kulturbygderna hade varit extremt hårt överbyggda. De i 
bäckarna befintliga sjöarna hade vanligen reglerats för hushållande med vatten till 
dessa verk. Det finns många exempel på att mycket små bäckar rensats upp till 
rena diken och då ofta i kombination med torrläggningsföretag. 

De bäckar och åar som byggts ut som flottleder har skadats i varierande grad. 
Rent generellt kan dock sägas att bivattendragen uppströms Skålands by påver
kats endast obetydligt av flottledsingreppen medan de flesta nedströms därom 
belägna och de till Gimån rinnande vattendragen påverkats hårt av denna ut
byggnad — och av förekomsten tiderna igenom av diverse kvarnar, sågar, kraft
verk m m. 

Ingreppen i nyssnämnda vattendrag har varit av fem slag nämligen: 1. Damm
byggnader med uppdämning på uppströmssidan och tidvis torrläggning ned
ströms dammen. 2. Rännbyggnationer, vilka också medfört partiell torrläggning 
under tider då allt vatten gått genom desamma. 3. Övriga byggnationer — främst 
i form av ledväggar, kistor o dyl, till vilka stenmaterial tagits ut bottenmaterialet. 
4. Bottenrensningar, vilka i extremfallen inneburit kanalisering. 5. Röjningar och 
strandrensningar, vid vilka naturligt bråte rensats bort ur vattendragen. 

Bäckar och åar, vilka utsatts för denna serie av ingrepp kan aldrig återställas 
till helt naturliga förhållanden. Det bör dock påpekas, att miljön på många håll ge
nom erosion återtagit ett utseende som mycket liknar naturlig miljö, bortsett från 
att naturens bråte, strandöverhäng och vindfällen saknas. I de flesta fall kan vat
tendragen, även kanaliserade avsnitt, genom större eller mindre arbetsinsatser 
återges ett om naturliga förhållanden påminnande utseende. 

I den mån vandringsbestånd av "storöring" funnits i bäckarna — öring som 
vuxit upp i de större sjöarna och i älven och som reproducerat sig i åar och bäckar 
— och dessa bestånd spolierats genom att vandringshinder funnits under längre el
ler kortare tid, är det tänkbart att sådana bestånd skulle kunna återupprättas. Det 
anses nämligen vara så, att bestånden lever kvar som stationär småöring i bäckar
na — öringformer vars vilande vandringstendenser skulle kunna återuppväckas 
och förstärkas. Problemet är emellertid att öringen sannolikt har svårigheter att 
kunna återta sina gamla uppväxtområden, eftersom miljön oftast är för hårt ska
dad. Detta gäller naturligtvis främst älvavsnitten. Sannolikt behöver de ut
vandrande öringsmolten skydd mot predatorer — främst gädda — i älvens ström
mar tills de nått större storlek, då de bättre klarar sjömiljön och förhållandena i de 
lugnflytande älvavsnitten inklusive kraftverksmagasinen. 

Älvens strömsträckor hörde redan vid 1930-talets slut — tillsammans med vis
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sa avsnitt av bäckar och åar — till de delar av landskapet som drabbats hårdast av 
kulturingreppen. Där hade rensningar och andra arbeten förekommit så gott som 
årligen i 1—5 århundraden och förhållandena kan endast jämföras med de som 
drabbat markytan inom jordbruksområden eller tätbebyggelse uppe på land. 

Vi vet emellertid av äldre kartmaterial och genom att smärre älvavsnitt, t ex 
delar av torrsträckan vid Ljungaverk, finns kvar någorlunda intakta, hur de natur
liga strömmarna och forsarna i princip var beskaffade. I och för sig är det således 
möjligt att återskapa fors- och strömsträckor, som påminner om natur. Detta 
dock endast under förutsättning att fallhöjderna ej utnyttjas för kraftproduktion 
och att flottningen lagts ned. Kostnaderna skulle emellertid bli synnerligen stora. 

De vattenregleringar som på 1930-talet företogs i Hävern och Holmsjön för 
kraftindustrins behov utnyttjades även av de flottande. Vattenföringarna ökades 
på nedströmssträckan vintertid, medan vår- och höstfloden delvis hölls inne. Den
na ändring av rytmen i vattenföringarna medförde sannolikt någon inverkan på 
naturmiljön. När det gäller fiskebestånden torde dock den resulterande effekten 
därav sannolikt snarast ha varit positiv, eftersom de naturliga lågvattenföringarna 
varit mycket små. 
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Summary 
The River Ljungan 

General remarks and aim of the study 

The catchment area of the River Ljungan is roughly in the middle of Sweden 
(see Fig. 172) and comprises coastal districts, forests and mountains. Most kinds 
of production resources were to be found there originally, i.e. cultivable land, pas
ture, forest, fishing waters, potential power supplies and mineral resources. The 
many, long watercourses, with their great lakes, were important transport routes 
right down to the present century. As almost everywhere in Norrland, production 
was, to begin with, in all essentials concentrated on the preparation of vegetable 
and animal products. Industrial activity was introduced when iron began to be ex
tracted from bog ore in the forests. Industries of various kinds then came to occu
py predominant positions and were accompanied by increased demands on the 
transport and distribution system. 

Thus, the Ljungan catchment area has many qualities that make it especially 
suitable for study, if one seeks for the essential differences between the present-
day watercourses and landscape, which have been influenced by civilization, on 
the one hand, and the original, undisturbed environment, on the other. The aqua
tic environment has naturally been affected by the creation of various artificial 
structures, such as installations for the generation of hydro-electric power, for fish
ing, for drainage and for timber-floating and other transportation purposes. Even 
such completely different factors as changes in the nature and management of the 
surrounding cultivated land (including the forests), the evaporation conditions, the 
amount of pollution, the eradication or introduction of new biological elements 
and other changes in the ecosystems affect the watercourses directly or indirectly. 
The final effects of all complex interventions should be analysed. 

The lakes and rivers have certainly been of direct importance in the diffusion of 
certain'cultural elements. The creation of new activities—often directly connected 
with the watercourses—has in the course of time given rise to functional regions of 
various kinds. It is undoubtedly of interest to get to know the dynamics of this 
course of events, the technical, economic and political preconditions for the deve
lopments and the decision-making processes behind them. 

In the first place, I therefore sought the answer to the following question: 
(1) What kinds of construction have taken place in and along the watercourses 

and how have these interventions affected the aquatic environment? 
In connection with the main question, I posed two consequential questions: 
(2) What was the appearance of the original watercourses and the surrounding 

landscape? 
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Fig. 172. Ljungans läge. 

Fig. 172. The position of the Ljungan. 
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(3) Of what significance were the watercourses for the spread of the units of 
cultivation and for the structural development of industry and trade? 

Arrangement of the study 

The analysis presupposes that the dynamics will be determined by investigating 
the conditions as far back in time as possible, preferably back to the time when the 
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environment was practically uninfluenced by human intervention. In practice, how
ever, there is no source material on the necessary scale for the period before the 
middle of the 16th century. On this account, the study covers the developments 
from that time down to the year 1940. The latter date was chosen with regard, 
amongst other things, to the fact that the source material for the subsequent 
period is enormous and moreover to a considerable extent controversial, since 
many questions are at present under examination by the government and/or the 
courts. 

The sources 

Most of the results of geographical research connected with watercourses that 
have been reported in the Swedish literature illustrate a limited subject field but of
ten cover very large geographical units, for example, the whole of Norrland. I 
have arranged the present work in the opposite fashion: I have sought to discover 
the combined effect of many factors operating within a relatively limited, geogra
phical region. As a result, I have been able, in certain essential parts, to utilize data 
from the literature for analysis within a few subject fields. This applies, in the first 
place, to the account of the early settlement, to the iron-works and to the expan
sion of industry after 1850—subject fields in which the conditions have already 
been relatively well documented. Otherwise—and this applies chiefly to questions 
concerning fishing, the presence and operation of various "mills and works", and 
the expansion and utilization of the timber-floating ways—primary sources have 
mainly been used. The provincial record offices, the judicial-district archives, the 
Merlo timber-floating-operations record office, the central archives of the Swedish 
Cellulose Company at Merlo and the KemaNord AB archives at their Ljungaverk 
and Stockvik factories have yielded the essential information. Supplementary in
quiries have been made at the National Record Office, where the government 
clearings of the timber-floating ways in the 1820s are documented, in the Fiscal 
Court of Appeal archives and in the Crown Lands Judiciary Board archives, 
which are all in Stockholm. 

Introduction 

The parishes of Njurunda, Tuna, Attmar, Stöde and Torp (see Fig. 2) are conside
red to have been relatively densely populated even during the era of the Great 
Migrations. Five hundred years later, cultivation had, in all essentials, reached the 
districts in the Ljungan catchment area, which were permanently inhabited during 
the 16th century. 

The parishes north of Torp, Borgsjö and Haverö and west of Haverö belonged 
to the united kingdom of Denmark and Norway up to 1645. This meant that there 
were different laws and administrations on each side of the frontier down to that 
date. 

In Fig. 3,1 have attempted to explain to the reader the course of the develop
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ments in question. This figure shows the relative extents to which different structu
res affected the environment in the watercourses. The lakes remained largely in
tact, apart from the fact that the water-level was lowered in many of them and that 
there was a certain amount of water-level regulation through the ages. Fig. 3 
shows the approximate dates of the interventions and their relative magnitudes. 
Note the difference between the main river and the secondary watercourses. This 
figure tells us less about the size and number of the structures which affected the 
environment, i.e. about the activities which consituted the direct reason for my 
division of the report into three parts. The rapid technical developments which set 
in from the beginning of the 1870s onwards generally resulted in concentrations 
into larger units (less dispersion and fewer plants). Steam power and electricity 
released industry from direct dependence on water power, which was a positive 
factor to begin with. At the same time, however, the demands made on the func
tioning of the floating-ways continuously increased, which mean that this func
tioning was improved, year by year, with simultaneously increased damage to 
the aquatic environment as a result. Finally, the water power was expanded for 
the production of electricity. 

The pollution of the watercourses which took place is not shown in Fig. 3. It 
was not a serious problem. 

Developments before 1800 

At the end of the 16th century, the population of the Ljungan catchment area was 
about 4000 persons. The settlement units—villages and farms—were clearly con
centrated in the sedimentary areas in the coastal parishes and in the lower parts of 
the long valleys further inland (see Fig. 4). There were, in principle, two agricultu
ral districts clearly demarcated from each other and of these two, the coastal 
parishes were the more important. In the second place came the agricultural dist
rict in the area around the big lakes at the highest point in the River Gimån catch
ment area. 

The people lived mainly by agriculture, with cattle-raising and fishing as subsi
diary occupations. The population was small enough to enable them to make their 
livelihoods in well-situated areas connected with the important communication 
routes of that time, i.e. alongside the main watercourses and the big lakes. 

The watercourses were used as transport routes and as fishing waters. In the 
former respect, the environment was not affected, except very locally, by bridge 
structures. 

The war during the 16th and 17th centuries between Sweden and the united 
kingdom of Denmark and Norway placed very heavy burdens on Medelpad, 
Jämtland and Härjedalen. In Medelpad, the effects seem to have been restricted to 
extremely severe hardships for the people. In Jämtland and Härjedalen, large 
areas and a great many settlement units were laid waste by the ravages of the Swe
des and the ruthless Dano-Norwegian administration. However, things improved 
when these provinces became Swedish in the middle of the 17th century. 
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During the 17th century, Finnish immigrants occupied certain areas suitable 
for burn-beating up in the moraine lands around the peripheral parts of the subsi
diary watercourses in Medelpad (see Fig. 5 and Table 1). Judging from the source 
material, Jämtland and Härjedalen do not seem to have been accessible to Finnish 
immigrants at this period. The Finns' expansion had its origin in a new burn-
beating technique, which made it possible to effectively utilize previously undistur
bed areas of pine forest for the production of cereals and fodder crops, and in the 
Swedish authorities' favourable policy in relation to the clearing of land for culti
vation (they wished to acquire more objects for taxation). In addition to all this, 
there were special political problems in Finland. The settlers' activities resulted in 
considerable areas of virgin forest being burned down. 

The fishing waters, together with the supply of forest for burn-beating, must 
have been an important economic precondition for the possibilities of surviving on 
the crofts newly occupied by the Finns. The text accompanying a map drawn in 
the 1630s gives valuable information about flour mills, mill sites and fishing 
waters for each Finnish croft—factors to which great importance was evidently at
tached, as regarded the continued existence and value of the new cultivation units. 

In the Jämtland part of the Ljungan valley, the authorities derived revenue 
during the 17th century from large, undeveloped areas by letting out "leasehold 
land", comprising both fishing waters and large portions of land, to people from 
the established villages. The land north of the Ljungan valley, westwards from the 
River Fudan catchment area (see Fig. 6), was used by farmers from the Storsjö 
district as seters and the lakes were used for fishing. The land east of the Fudan 
was used for hay-making; the distances from there to the home district were short 
enough to enable the hay to be carted to the main farm. The land east of the villa
ges of Rätan and Kvarnsjö and immediately south and west of the villages of 
Skåland and Klövsjö were used intensively for both fishing and hay-making and 
as seters by the people in these settlement units. The areas further west, south of 
the Ljungan and west of the River Döveisån, were used to only a small extent at 
this period. However, it has been assumed that there was permanent settlement 
both in Storsjö and in Ljungdalen, although no information about it has been pre
served in the Crown accounts of the 17th century. 

Interest in the great forests awoke during the 18th century, when the mining in
dustry, the incipient sawmilling industry and the timber trade began to compete 
for the supplies of wood. This led, in turn, to the Crown reviving letters patent of 
1542, which restricted the farmers' right to own the forests. 

The 18th-century source material gives a certain amount ofinformation about 
the nature of the forests—information which is, of course, of direct importance for 
the evaluation of the immediate environment of the watercourses. The following 
quotation from a document written in the 1740s seems to be typical and may also 
serve as a summary of other contemporary descriptions: 

[The virgin forest] has for centuries grown up and decayed with no human interference, full of dry 
but still upright trunks, windfalls and tangled logs, stunted and unproductive stands, waterlogged 
land with spruce and birch, and the scars left by forest fires which have run for miles, cleared up 
the decay and allowed nature's own process of rejuvenation to operate slowly. 
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Thus, the virgin forest was not a "green shirt" in the landscape but rather a 
greyish-green terrain, difficult to traverse, to which the farmer took a somewhat 
hostile attitude and which consisted to a considerable extent of more or less dege
nerate and desiccated spruce forest, alternating with younger stands—often of pine 
and birch—and burned areas. Only the biggest pines were reckoned to be usable 
for the sawing of boards. However, burn-beating, the burning down of large areas 
of forest to form pasture land, more or less deliberate carelessness in connection 
with burn-beating, and natural fires gave rise to considerable forest rejuvenation, 
the fruits of which could be harvested in the latter part of the 19th century. 

Considerable areas of forest were cleared of trees locally from the 18th century 
onwards to meet the needs of the ironworks (see Fig. 28). Trees were also felled to 
a limited extent for the sawing of boards and for the manufacture of large assort
ments for sale. Surprisingly enough, during this century, people seem to have tal
ked as much of the shortage of timber in Sweden as they ever did during the subse
quent periods. This must be considered in the light of the prevailing state of the 
forests. 

As regards the watercourses, the following, inherently obvious facts may be 
noted. As Figs. 43—44 and 37 show, the stones were more uniformly distributed 
between the vegetation limits on the shores than in the present watercourses, 
which have been cleared for use as floating-ways. It may also easily be imagined 
how the windfalls and tangled logs of the virgin forest accumulated over the centu
ries in the small watercourses and how, together with the beaver's activities, these 
forest residues determined the appearance of the rivers and the streams and the en
vironment to which both the fish species and other animal life had been adapted in 
the course of thousands of years. (In the Ljungan area, there is now only one 
stream of any size which has never been used for floating timber, namely, the 
Flängån in the upper parts of the river system. In this stream, the water was con
siderably deeper than in the other watercourses of the same size in the district, be
fore parts of it were dammed up to form a storage reservoir. The reason for this 
was precisely the accumulation of logs.) The fact that vegetation and windfalls 
shaded the waters was also a feature of the natural environment. 

Salmon and salmon trout from the stock in the Baltic Sea (discussed in the fol
lowing pages under the collective designation of "salmon") ascended the river to 
spawn and were then caught, chiefly in permanent fishing installations in the 
stretch from the river mouth to Matforsen (see Figs. 10, 12 and 14). In previous 
centuries, the river mouth lay higher up in Njurunda parish than it does today, 
owing to the fact that at that time the land uplift had not gone as far as it has now. 
(The land uplift is proceeding at a rate of about 1 m every 100 years.) 

Most of the salmon fisheries consisted of large dams built of stone-filled timber 
structures. In openings, fish traps and nets were inserted, by which salmon going 
upstream or returning downstream were caught. Salmon-fishing was also carried 
on with seine nets, particularly behind contrivances consisting of nets fastened to 
stakes forming weirs ("stake weirs"), in which the salmon were trapped and 
caught. Salmon-fishing was also carried on with nets and fish-spears. 
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The yield from salmon-fishing varied very greatly, with extreme peaks around 
1560 and in some of the first few years of the 17th century (see Fig. 17). 

The oldest drawings of the Ljungan salmon fisheries—apart from the 17th-
century sketch in Fig. 13—were made in the 1720s, precisely in connection with an 
inquiry into the prospects of making it possible to float logs down the lower parts 
of the river (see Fig. 15). The fisheries at Matforsen are also shown on a map 
drawn in 1764 (Fig. 16). 

Upstream of the Matforsen rapids and in the fixed salmon traps in these rapids, 
eels were caught. The eel traps in the 16th and 17th centuries (see Fig. 19) were 
large structures built of timber and stone. In the small watercourses, the whole 
stream was blocked by dam arms for catching eels swimming downstream to the 
sea. Periodically, salmon were also caught in the eel traps, which were built in the 
Ljungan itself up to the parishes of Borgsjö and Torp. The eel traps also yielded 
catches of other fish that live in running water, such as salmon trout, grayling and 
whitefish. 

The 18th-century eel fisheries have been inserted in Fig. 21. As is apparent, the 
number of such fisheries was very great at that time. Fig. 23 gives some further 
details, especially as regards the fisheries in Haverö parish. 

In the lower reaches of the river, fishing was carried on (and is still carried on) 
not only for salmon but also for such anadromous species as whitefish, grayling 
and lamprey. 

In the lake fisheries, chiefly whitefish, pike and roach were caught in fixed traps 
and with nets, seine nets and hooks. 

Of the other fisheries, it is the "seasonal fisheries" in the upper reaches of the 
River Gimån that have left the most traces in the written sources. These were ge
nerally fisheries which were used when the whitefish gathered there during the au
tumn spawning period. 

The periodically intense interest in pearl-fishing affected the development of the 
environment according to the way in which it was carried on. During some 
periods, the streams were subjected to very heavy over-fishing, in which drainage 
by excavations or damming was resorted to, in order to get at the mussels. 

In connection with the introduction of a special flour-mill toll designed to tax 
consumption, the Swedish authorities had lists of flour-mills drawn up in 1625 for 
their part of the catchment area, i.e. for Medelpad. According to these lists (see 
Appendix 3), there were about 220 taxable flour-mills in the area (excluding the 
parish of Holm). Most of them were small mills operated for only a month or two 
during the spring and autumn, when the flow of water allowed. It must be assu
med that most of the mill sites had been in use for a long time. For these installa
tions, the flow of water was probably regulated by the necessary reservoir dams at 
the outlets from the lakes. 

Finnish settlement (see Fig. 7) developed vigorously during the 18th century up 
on the ridges running alongside the old-established, agricultural districts in Medel
pad. During the century, there was also a considerable migration to the new settle
ments on the former leasehold lands in the Jämtland part of the catchment area (see 
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Fig. 9). All this new settlement was facilitated and secured by the enclosure work, 
which was started mainly on account of the great need of woodland for burning 
charcoal for the iron-ore-mining industry, which was expanding over the whole 
country. However, the iron-ore-mining industry did not attain such a scale in the 
Ljungan catchment area before 1800 as to make it an environmental or economic 
factor of importance, except locally in the Sörforsån River system in the parish of 
Attmar, where the Sörfors and Långskog ironworks were in operation. The early 
establishment of the iron industry on this river was due to its relative nearness to 
the coast. The ore which was to be processed came from the south by sea. One 
may ask why the works were not located on the Stångån River instead, which was 
even nearer the coast. The reason for this was that the forests there were under the 
control of the Galtström ironworks, which had been established earlier outside the 
Ljungan catchment area. In addition, the timber-dealing townsmen of Sundsvall 
were opposed to the establishment of an ironworks in the immediate vicinity of the 
town. Thus, the Sörforsån River was the best situated of the available watercour
ses in the Ljungan valley. On this river, there was access both to unclaimed woods 
for burning charcoal and to exploitable heights of fall of a suitable size, with a dis
charge that could be handled by contemporary technical expertise. 

The number of flour-mills and other "works" increased greatly during the 18th 
century, not only up in the forest but chiefly in connection with the old agricultu
ral districts. A special feature of the century was the emergence of the many, 
small, water-driven sawmills (see Fig. 26) with the dams and water-regulating 
devices necessary for their operation. All industrial establishments, from the iron
works and the commercial sawmills to the farmers' and crofters' mills and other 
"works", were dependent on water as the source of motive power. The watercour
ses began to be used to some extent also as ways for transporting timber. Thus, 
the predominant position of salmon-fishing was slowly but surely broken down in 
favour of timber-floating. The first attempts were also made to improve the 
timber-floating capacity of the Ljungan River in the reach downstream of the 
Borgsjön Lake. 

The letters patent of 1739 concerning modern sawmills were of great importan
ce for the timber trade. Persons who later established such sawmills were to be as
signed the right to cut timber in Crown forests. On the Ljungan, however, the 
sawmill-owners received from the authorities the sole, prescribed rights to cut tim
ber within certain, specially designated areas, consisting mainly of farmers' wood
land. 

The road system was of small extent and in poor condition (see Fig. 28). When 
Jämtland became Swedish in 1645, the roads thither were improved. The bridge-
building technique was characterized by the use of short spans (lengths of timber), 
which were placed on timber caissons filled with stones. The bridges were often 
destroyed on account of their flow-constricting designs, violent spring floods and 
impermanent bases. The caissons had to be refilled with stones practically every 
year. 

How was the aquatic environment affected by all this activity and by these 
construction works? 

691 



The population exerted a direct pressure on the fish stocks. The following three 
types of activity may have had a negative effect on these stocks: 

(1) Over-fishing, chiefly during the different spawning periods of the various 
species. 

(2) Prevention of the fish species' natural migrations by building obstructions 
to migration. 

(3) Alteration of the balance of species by introducing new species. 
The question as to the effect of (1) may be answered with the aid of a simple, 

rough calculation. If the domestic consumption of fish amounted to 50 kg per per
son and year, the people in the Medelpad part of the Ljungan catchment area at 
the end of the 16th century would have consumed 100—150 tons of fish per year. 
In the rest of the catchment area, the consumption would have amounted to per
haps a further 100 tons. 

If we assume that the large lakes could yield 2 kg of fish per year and hectare 
and the small lakes 4 kg, the possible yield would have risen to the following quan
tities: 

Lake area 
At least Less than Total, tons 
100 ha 100 ha per year 

The whole Ljungan catchment area 1388 894 2282 
Medelpad 630 335 965 
River Ljungan in Jämtland 
and Härjedalen 187 220 407 
River Gimån in Jämtland 571 339 910 

If we add to the above quantities the catches which could have been made in the 
running waters, including salmon- and eel-fishing, the possible amounts of fish 
taken are increased substantially. Thus, it is, generally speaking, inconceivable 
that the fish stocks could have been impaired by over-fishing at that time. 

A legal safeguard against the exploitation of the fish stocks during the spaw
ning period was included in the Hälsinge Law (dating from the 14th century). 
Thus, no one was allowed to travel without permission in waters belonging to 
someone else, where fish were used to spawn ("spawning waters"). It is clear that 
similar rules probably applied also in Jämtland from a judicial document 
dating from 1548, which mentions a prohibition "as long as the fish are spawning, 
as our legal code indicates". 

All this does not, of course, exclude the possibility that the people of certain vil
lages might, through envy, foolishness or poor access to fishing waters, have mis
managed the supplies, for example, by more or less completely spoiling the stock 
of spawning fish with the aid of fish weirs. 

It is certain that the balance of species was affected by the intentional or unin
tentional transplantation of, for example, whitefish, pike and roach, to waters 
where these species had previously been absent. However, it is impossible to de
monstrate when and to what extent this took place without written documents 
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about the transplantation in question. Such information is entirely lacking in this 
period. 

The source material affords no possibilities of determining to what extent the 
previous dam constructions affected, for example, the migration and reproduction 
of the salmon trout. However, blocking dams in the spawning streams, for examp
le, at eel traps or flour-mills, must have prevented the trout from reaching certain 
reproduction areas in streams and rivers, which must have damaged or spoiled the 
original strains of lake trout. 

The structures which came into existence during the establishment of the new 
settlements were built in the more peripheral parts of the tributaries. In so far as 
these interventions produced obstacles to the migration of fish, they cannot be 
regarded as unimportant, since the finer ramifications of the rivers and streams 
were of great value for the reproduction of the salmon trout. The settlers were, to a 
considerable extent, fishermen and hunters. They came to exert increased pressure 
on the already poor stock of beavers. Thus, during the 17th century, the beaver 
was practically entirely eradicated. Consequently, an important environmental 
factor disappeared from the small watercourses. The beaver dams had been of im
portance as regarded the speed of the water run-off and thus also for many animal 
and plant species which lived in and around the aquatic environment. On the other 
hand, the burn-beaten lands and the subsequent rejuvenation of the forest repre
sented additional good biotypes for other species. 

The burned areas up in the forests, which, judging from the source material, 
seem, during some periods of the 18th century, to have covered very considerable 
extents of land, were of direct importance, as regarded the mixture of fish species 
in the running streams and rivers. In so far as the amount of shade over the water
courses was reduced, the water temperature increased during periods of intense 
sunshine, which upset some important biological mechanisms. Modern measure
ments show that the water temperature rapidly reaches values of over +20°C if 
streams and rivers are exposed to sunshine during periods of warm weather with 
low runoff. This means that there is a serious risk of the salmon-trout stocks in the 
small watercourses affected being eliminated, at least temporarily. 

There are signs which indicate that permanent changes also took place in the 
mixture of fish species. For example, there is much evidence that the supply of eels 
in the Ljungan never again reached the level it had had in the 18th century. 
Moreover—though I have not found any written evidence of this—I am convinced 
that stocks of char and/or salmon trout were spoiled during the century, as well as 
later, by the transfer of pike and whitefish to these waters. 

Matforsen was entirely closed by salmon traps and after 1620 there is no in
formation about the catching of salmon upstream of these rapids. This was, in 
principle, the permanent state of affairs until the beginning of the 19th century, 
though the salmon got past Matforsen on some isolated occasions when the traps 
there were damaged by violent torrents. This probably reduced the size of the sal
mon's and the salmon trout's reproduction areas. However, there is nothing to in
dicate that the local stocks of salmon trout made use of the released spawning and 
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growth areas and increased in size and importance. This is one of the facts that in
dicate that, as regards the Ljungan, the reproduction of the salmon trout (lake 
trout) was, in all essentials, linked with the subsidiary watercourses, in which case 
the river and the lakes through which it flowed served only as growth areas. More 
about this later. 

In addition to their direct, migration-obstructing effect, the many permanent 
salmon traps in the main river also affected the bottom conditions from Matforsen 
downstream. Most of the large quantities of stone which were required for the 
caissons, arms or whatever the contrivances were called were taken from nearby 
parts of the river. This fact, together with the damming of the water at the fishe
ries, resulted in excavations and changes of the bottom material close to the fish 
traps. 

The fishing waters began to be utilized more completely on account of the in
creased number and dispersion of the settlement units. Around the ironworks and 
at the commercial sawmills, there was a similar effect after people had moved in 
who were not landowners and who used the fishery as an addition to their house
hold economy. However, there was still no risk of over-fishing, except quite local
ly. The natural production still exceeded the consumption of lake fish. 

The interventions made in the lower parts of the Ljungan for the requirements 
of timber-floating were still on a very insignificant scale. Their total effect would 
seem, if anything, to have been positive from the fishery point of view, since, at 
any rate temporarily during part of the latter half of the 18th century, it was made 
easier for the salmon and salmon trout to reach waters upstream of Matforsen. 
The timber merchants and the farmers who wished to float timber down the 
Ljungan were directed by the authorities to take it out of the water upstream of the 
salmon fisheries at Matforsen and to transport it from there by road to Sundsvall. 
The salmon fisheries were not to be disturbed, as the Crown revenue from then 
was considered to be more secure that that which could be obtained from the tim
ber trade. 

The many sawmills, flour-mills and other "works" with dams, channels and re
servoirs in upstream lakes and tarns involved considerable and often complete ob
stacles to migration for the spawning fish. During the 18th century, the building of 
structures in and alongside the waters expanded, as I have just described. The 
sawmilling industry came into existence and the first ironworks were established. 
The numbers of both water-powered works and permanent fish traps increased 
greatly. Dams were built at the outlets of lakes, in order to utilize the water resour
ces more economically. There can be no doubt that the salmon trout's migrations 
between its spawning grounds and its growth areas were obstructed in many 
places. 

The effect of this may be discussed in the light of the results of the relatively ex
tensive fishing investigations, using electrical methods, which were carried out in 
the river system during the latter part of the 1960s and which were supplemented 
by several seasons of experimentation with catching barriers for adult salmon 
trout and smolts (young salmon trout migrating seawards) moving upstream and 
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downstream and with various marking experiments. 
The results of these investigations showed, amongst other things, that the 

reproduction of the salmon-trout strains (lake trout and river trout) in the Ljungan 
catchment area (the Gimån River has not been investigated in the same way) took 
place, in all essentials, in the more peripheral and smaller branches of the seconda
ry watercourses. The experiments yielded no certain evidence that the salmon 
trout spawned in the currents of the main river, which at that time had not yet 
been harnessed by the hydro-electric-power stations, upstream of the parish of 
Haverö. 

The biological mechanism may be imagined to have operated as follows. Of the 
fish which had grown naturally in the streams into 3—5-year-old smolts, several or 
perhaps the majority migrated, in order to attain full growth in a river and lake en
vironment, in which growth proceeded so much more rapidly than in the stream 
environment, on account of the greater supply of food. However, some specimens 
from the annual hatches remained in the spawning stream as "brook trout" and 
reproduced themselves as such. As long as large spawning fish migrated up from 
the growth areas in rivers and lakes, young fish with a tendency to migrate predo
minated. These larger female fish had greater quantities of roe and larger and con
sequently more competitive roe-corns (and newly hatched fry) than the female 
brook trout. When an obstacle to migration was constructed in a spawning 
stream, no spawning fish came upstream. The inherited characters disposing the 
fish to a stationary life in the streams were thereby reinforced and finally the 
salmon-trout strain consisted—as in most streams today—of a small, entirely 
stationary form. 

Even at the beginning of the 19th century, there were several streams across 
which no obstacles to migration had yet been built (see Figs. 26 and 58). Thus, 
there is much evidence that the "stock of lake salmon" in the main river at this 
time must have been more numerous and perhaps more variegated than it is to
day. The marking experiments in the 1960s showed that the growth areas in the 
main river were fairly sharply divided between the different fractions from the 
spawning streams and that consequently these fractions competed with each other 
geographically only to a slight extent. 

On account of the competition with the salmon trout, the grayling stocks were 
originally probably weaker than they have been during the present century. 
However, this is also connected with the effect of the clearings of the timber-
floating ways and will be further discussed later. 

Young eels coming upstream from the sea to the growth areas in the lakes in the 
secondary watercourses were scarcely halted by the relatively sparse dams built 
of wood and stone in earlier times. On the other hand, the fully grown "migratory 
eel" was caught on its journey to the sea in various, blocking, catching devices. 
According to some modern theories, however, this may have been of no importan
ce as regarded the maintenance of the Swedish eel stock, since both Swedish and 
American eels may have had the same spawning grounds in the Sargasso Sea. The 
distance thither is considered to be unreasonably long for the Swedish eel to go to 
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spawn, while the American eel has a moderate distance to travel. The young eels 
drift lethargically with the currents, partly towards the coast of North America 
and partly towards the coast of Europe. 

Developments during the period 1800—1871 

After being for centuries in a more or less continuous state of war, the Swedish 
people obtained a lasting peace in 1809. This fact meant that it was possible for 
them to concentrate thereafter on the peaceful development of the country and it 
also contributed to bringing about a great increase in the population. The old dist
ricts in the Ljungan valley still retained, in all essentials, their ancient structure. As 
formerly, the people supported themselves mainly by farming, with fishing and 
hunting as subsidiary occupations. However, important new factors were introdu
ced into the process of change—the forests began to be valuable. Forestry was 
slowly developed into its future role as the valley's most important branch of in
dustry. From its beginning, this process involved considerable interferences with 
the natural environment of the watercourses. 

After about a hundred years of confrontations between the timber-floating in
terests and the salmon-fishing interests, the latter had suddenly to give way to the 
former. Of the construction works carried out in the Ljungan catchment area 
during this period, the channel clearings effected by the government about 1820 to 
meet the needs of timber-floating stood out as the most important. In this process, 
many of the rapids in the stretch of the Ljungan between the parish of Haverö and 
the sea were more or less completely canalized (see Figs. 29—38). 

These works were later completed by Dickson & Co., the owners of the Mat-
fors sawmill, so that, by the middle of the 19th century, the river was just suffi
ciently prepared for floating up to Haverö. However, the owners of the then im
portant sawmills on the River Gimån in the parishes of Hällesjö and Holm carried 
out minor works in that river between the Revsundsjön and Holmsjön lakes. In 
addition, certain works were also undertaken in some minor, secondary water
courses, both upstream along the Gimån and in the parts of the catchment area 
which drain into the section of the Ljungan which is navigable by timber rafts. To 
begin with, the work done in the secondary watercourses consisted in the removal 
of obstructions in the form of waste from the primeval forest and in the construc
tion of certain floating ways and reservoir dams—the more effective expansion did 
not occur until the second half of the 19th century. 

Developments were governed in many respects by the privileges granted to the 
sawmills, as regarded the taking of timber in the area allotted to them, and by the 
conditions of ownership, as the consent of the riparian proprietors was required 
for clearing work and floating timber in the secondary watercourses. To begin 
with, agreements were drawn up between landowners and sawmill owners, under 
which the sawmill owners undertook to clear the respective watercourse and to 
defray the cost of the work, while the riparian proprietors pledged themselves to 
supply timber only to the person responsible for the clearing, at the prices current 
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in the district. Pure felling rights, usually referring to thick pine trees for a fixed 
number of years and within given boundaries, began to be sold as early as the 
1830s but to a large extent only after the sawing right was liberalized in 1842; in 
this connection, the sawmill owners also lost their privileges concerning the forests. 
Estate distribution and legal partition became important, as regarded the course 
of events, since they created units on which a forest could be sold with ownership 
rights or, as was more common to begin with, in the form of felling rights for a li
mited period. It often happened that the sellers secured "the first offer" of possible 
jobs. On account of the small capacity of the sawmills and the still small scale of 
the export sales, the amount of timber extracted was, on the whole, small during 
the period. 

The secondary watercourses that were first prepared for timber-floating seem, 
in general, to have been cleaned up only temporarily. The measures taken consis
ted primarily of removing waste from the primeval forest from the rivers, clearing 
away trees and bushes along the shores and building reservoir dams at the outlets 
from the lakes. The timber was floated out at times of high water. The require
ments, as regarded the functioning of the timber-floating ways, gradually in
creased and about 1870 very extensive structures were built. Flumes and river 
walls were built up over the stony bottoms of the watercourses, necks of land were 
cut through and a good deal of rock was also blasted away. Clearings in the mo
dern sense, i.e. canalizations, were carried out on a small scale, chiefly in sections 
situated immediately downstream of timber-floating flumes. In the main branch of 
the river, the "floating-way clearing" consisted mainly of stone-clearing, supple
mented by the erection of stone caissons and similar devices, all in order to in
crease the depth of water in certain parts of the river that were important for 
timber-floating. 

When the River Gimån was prepared for floating after 1850, a somewhat diffe
rent technique was applied. The water levels in areas with a low height of fall were 
raised by building dams. The timber was guided past the sections containing 
rapids in timbered flumes, for which water was diverted from the rapids. 

In the first few years of the 19th century, the Torpshammar ironworks was 
built on the River Gimån in the parish of Torp. Its establishment on this relatively 
large watercourse is partly explained by the fact that at this site the River Gimån 
was divided into several branches, in which the discharge could be fairly easily 
controlled. There were good supplies of forest trees in the vicinity. The inhabitants 
of the hinterland and Norway were attractive as potential buyers of the finished 
products. This fact and the location near the main road presumably compensated 
the disadvantage of the great distance to the coast. 

In the 1830s, an ironworks was built also at Matforsen, where the necessary 
water-power was extracted from the already existing sawmill channel. There was 
forest in the neighbourhood and it was also possible to make charcoal from the 
sawmill waste. 

During the period, a considerable number of small flour-mills (see Appendix 7 
and Fig. 60) and several, large, water-powered sawmills came into existence. On 
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the other hand, the number of domestic flour-mills and small sawmills would seem 
to have declined, in spite of the increasing population. This must, of course, be 
considered in the light of the greater capacity of the new mills and the increasing 
number of jobs available to the rural population. The distribution of water-
powered sawmills and flour-mills is shown in Figs. 51 and 58. 

Bogs began to be drained and the levels of lakes to be lowered more systemati
cally during the first half of the 19th century—the latter, it was said, was done in 
order to reduce the area exposed to frost. These measures must have had a very 
questionable effect, as regarded the purpose for which they were intended. How
ever, they increased the rate of run-off in the watercourses in which they were un
dertaken, in that the natural storage was decreased. In spite of the massive pro
paganda in favour of drainage undertakings in agriculture, these undertakings 
were not of more than local importance before the 1870s, as regarded the land and 
the run-off rate in the Ljungan catchment area. However, the areas of many lakes 
were considerably reduced. 

The dams in the lakes in the secondary watercourses were used to regulate the 
discharge, often regardless of the biological effects. Thus, they were often simply 
closed when it was necessary to keep the water in. Fortunately, they could seldom 
be kept completely watertight and therefore the river downstream of the dams 
only rarely dried up entirely. 

New salmon fisheries were built in large numbers (see Fig. 61), both as replace
ments for those which had been torn out in connection with the preparing of the 
river for floating and in order to utilize the new fishing facilities upstream from 
Matforsen. Within a few years, these new constructions had spoiled the salmon's 
chances of reaching the growth areas upstream of these rapids. Many of the newly 
built fisheries were thereby rendered unusable and were left to fall into decay. 
Others suffered the same fate, as they proved to be in the way of the timber-
floating operations. 

Fishing for lamprey was still carried on in Dinger sjö, near where the river flows 
into the estuary. 

The above interferences with the watercourses produced certain, clearly obser
vable effects on the biological environment. For example, the clearances of the 
timber-floating ways in the main river meant that the salmon were temporarily 
able to make use of previously more or less unused growth areas in the Ljungan 
right up to Haverö and in the Gimån up to Lake Holmsjön. On the other hand, 
many spawning and growth areas in the streams that were important for the sal
mon stock on the stretch between Matforsen and the sea were damaged or 
destroyed. 

The salmon catches, which have down the ages shown distinct tendencies to 
periodic fluctuations (see Fig. 163), were extremely large in the middle of the 
1820s. The tendency was the same in the other Norrland rivers and thus cannot 
be regarded as a consequence of the temporarily improved opportunities for the 
salmon to reach the previously largely unused reproduction areas in the Ljungan, 
upstream from Matforsen. 
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Biologists have long known that the size of the salmon stock is not of decisive 
importance, as regards how numerous its progeny will be in the short term. The 
development of the salmon stock in the Ljungan during the first half of the 19th 
century is an illustration of this. In spite of the fact that very large parts of the river 
upstream from Matforsen, which had previously been used only sporadically and 
to a small extent for the production of salmon fry, could suddenly be used by the 
extremely abundant salmon of parental age-groups in the 1820s, the supply of sal
mon in the Ljungan—as in the whole Baltic region—declined rapidly after a few 
peak years. 

Especially in the secondary watercourses but also in the main river, the remo
val of flour-mill, sawmill and eel-trap dams, which obstructed the floating of tim
ber, meant that obstacles to fish migration were cleared away, possibly, in one or 
two cases, to the benefit of such local fish stocks with residual migratory instincts 
as may have survived in the watercourses, in spite of the prolonged presence of 
these superstructures. During the first half of the 19th century, information about 
the grayling and salmon-trout stocks or about fishing for these species is, for some 
reason, practically non-existent, while a good deal of space is devoted to fishing 
for whitefish. 

The source material from the first half of the 19th century does not yield much 
new information about the appearance of the original landscape in the vicinity of 
the watercourses. However, it is clear from the records concerning the expansion of 
the watercourses to form timber-floating ways that before the "clearances" these 
watercourses had been cluttered up with waste from the virgin forests (fallen 
trees and other rubbish). The character of the undisturbed streams is very clear 
from the map material relating to the government clearances in the lower Ljungan 
and from Bjerken's maps of the upper Gimån (see, for example, Figs. 46—7). This 
map material is particularly valuable, since it shows the character of the natural 
river environment. As I have already pointed out—and this is one of the most im
portant observations reported in this thesis—the rapids gave a stony impression, at 
least during periods of low water, with water and rock fairly evenly distributed 
between the vegetation limits on the banks. 

Probably the original biological life of the watercourses—read "the original fish 
stocks", if you will—cannot be restored, unless the rubbish and the shade are 
restored to the streams and unless the canalizations in the watercourses are repla
ced by more natural depth and current conditions. 

From the first half of the 19th century, we have written evidence that whitefish 
were introduced into waters that had previously not contained this species. Man
kind had not yet learned how to artificially fertilize fish spawn. All transplanta
tions therefore took place using larger material than newly hatched fry. The in
troduction of whitefish into environments in which other fish of salmon type live 
generally results in the decline of the latter. 

During the period discussed in this chapter, the use of the watercourses was a 
precondition for the structural development of industry. With the contemporary 
technology and the available means of transport, there were no other possibilities 
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of transporting considerable quantities of timber than by floating them down the 
rivers. The first steam-operated sawmill did not appear until the middle of the 19th 
century. Previously, industry had been completely dependent on water-power for 
the operation not only of sawmills but also of blast-furnace bellows, helve ham
mers, flour mills and other works. Thus, it was imperative to locate these installa
tions at places where there was a suitable height of fall. 

In spite of the prohibition against it, considerable quantities of sawdust and other 
sawmill waste were dumped in the watercourses. However, the damage to the 
bottoms must have been negligible, on the whole, apart from the purely local effect 
near some sawmill or outside places where logs were square-hewn in the river 
estuary. 

Developments in the period 1872—1940 

A considerable increase of population (see Table 35) contributed to the great in
crease in the number of cultivation units in agriculture, chiefly in the form of croft 
settlement in connection with the existing villages but also in the form of more re
mote settlements. 

The steam engine began to be used as a source of power. With this develop
ment, other factors than location alongside exploitable rapids also became of im
portance for the establishment of industry. The use of the steam engine involved 
great changes in the technology of communication. Railways were built from 
Stockholm to Sundsvall and from Stockholm via Ånge and Östersund to Norway. 
The connecting line which was built between Sundsvall and Ånge was of particu
larly great importance for developments in the Ljungan valley (see moreover Fig. 
75). New industrial units were built alongside the railway lines and at expanded 
port installations. Larger, steam-driven sawmills were built on the Ljungan estua
ry and along the railway lines. Many, smaller, water-driven sawmills—and flour 
mills—were closed down. Others were modernized by being adapted to turbine 
operation. 

The steam engines were not suitable as sources of power in cases in which large 
amounts of energy were required. The first, wood-grinding mills—at Torpsham-
mar and Matfors—were therefore driven by turbines and water power. Work was 
also commenced on developing the Hemgravsforsen rapids for the direct opera
tion of a large ironworks, a venture which, however, was not carried through. 

The road system (see Fig. 64) was considerably extended, especially after moto
ring became important. During the 1930s, timber began to be transported by lor
ry on an appreciable scale. The increasing capacity requirements resulted in the 
old wooden bridges having to be changed for iron and concrete structures with 
large spans adapted to timber-floating. Many new bridges were also built. 

When electricity came into use at the turn of the century, the problem of its 
transmission had not yet been satisfactorily solved. Electric current could be 
transmitted only over very limited distances and therefore the generator had to be 
near the consuming units, i.e. the factories. For example, the Viiforsen power 
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Station (1900) (Fig. 124) was built for the electrification of units in Sundsvall and 
the Ljungan estuary. Alternatively, industrial units were built in direct connection 
with power stations, as was the case for the first time at Alby (1899), which is 
situated further upstream along the river (see Fig. 142). Later, power stations were 
built with dams at Matfors (1918, 1928), Nedansjö (1910), Ljungaverk (1912, 
1936), Ringdalsforsen (1907) and Alby (1899). The heights of fall at the Matfor-
sen and Hemgravsforsen (Nedansjö) rapids had previously been used for the 
direct operation of wood-grinding mills. Newly built, electrochemical factories at 
Ljungaverk were supplied with the necessary electricity from associated power 
stations. 

From the turn of the century onwards, the waters of the Ljungan were regula
ted for the production of electricity by storing water in the Holmsjön Lake 
and in the Hävern Lake system, both situated in the parish of Haverö (see 
Figs. 121 and 122). The quantity of water stored was small but was nevertheless 
sufficient to increase the discharge in the downstream stretch by about 12 m3/s for 
five months in the winter—water which was, of course, saved during periods of 
high water. A good deal of water regulation was also carried out in the secondary 
watercourses for the benefit of timber-floating and for the small power stations 
located there. 

In the secondary watercourses, power stations with dams and penstocks of 
varying lengths were built. More often than not, these installations completely ob
structed fish migration, at least after the old stone caissons began to be replaced 
by concrete dams. In most cases, however, this was not of very much significance, 
except as regarded the elvers, since the power stations replaced previous installa
tions which had often stopped the migrations of the fish equally effectively. The 
situations of the power stations in the catchment area are shown in Fig. 146. 

The country districts were electrified during the present century from the power 
stations on the river and from district power stations situated on the smaller 
watercourses. 

The watercourses were important throughout the whole period, as regarded the 
structure of industry, especially on account of the continually expanding, timber-
floating activities. Access to exploitable rapids was also the direct reason why two 
new industrial communities that were important in the valley grew up in direct 
connection with the river—the factories at Alby and in Ljungaverk and the hou
sing and the service facilities established around them. 

When, in the first few years of the present century, the problem of transmitting 
electricity over long distances was solved, factories could be located on other 
grounds than that they would be alongside a head of water. After this, communi
cations became one of the weightiest factors in the establishment of industry. Sub
stantial communities grew up around railway stations, particularly around the 
railway junctions of Ånge and Bräcke but also in several other places. The Ljung
an estuary, at the end of the main timber-floating way, with its good harbour faci
lities and its nearness to a railway, naturally formed the ideal location for industry 
based on forest products (see Fig. 76). 
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Before 1900, there were three wood-grinding mills on the river and its tributa
ries, namely, at Matfors, Sörfors and Torpshammar. In 1901, another mill was 
built at Hemgravsforsen (Nedansjö). All four of these units had been located in 
places where the heights of fall had previously been used for operating ironworks. 
The Nedansjö mill was closed in 1917, after which the height of fall was used for 
the production of electricity. The Sörfors mill was closed in 1935 and that at 
Torpshammar in 1940. 

The Essvik sulphite factory at the mouth of the Ljungan, which began opera
tions in 1900, gained competitors in the shape of similar factories at Svartvik in 
1907 and at Nyhamn in 1908. At all these factories, installations were later built 
for the manufacture of by-products, of which the production of alcohol was the 
most important. Paper was manufactured temporarily at Essvik. 

Distilleries (Grötinge) and charcoal furnaces (Östavall, Åsarna) were built on 
watercourses in connection with railway stations. 

The sawmilling industry suffered severe setbacks during the 1920s and 1930s, 
which greatly reduced the number of export sawmills. The steam-driven sawmills 
and electrified frame-saw and circular-saw mills had already rapidly eliminated 
practically all water-powered sawmills during the first few decades of the present 
century. Larger sawmills built near railways competed vigorously with the export 
sawmills on the coast. 

Developments in forestry had been directed, to begin with, by a few important 
sawmill-owners, who had secured considerable areas of forest and in this connec
tion developed the timber-floating ways more or less completely. Along with the 
leading industrialists, there appeared a large number of other forest-buyers of dif
ferent categories. It is possible to observe a clear connection between the times 
when forest was acquired in each area and the starting of the clearing works in the 
watercourses there. 

From 1906 onwards, the expansion of the forestry companies was checked by 
the introduction of a prohibition in principle against their acquiring real estate. 
One result of this was that the owners began, more than they had formerly, to take 
pains to look after their forest assets. This was manifested in attempts to increase 
the areas of productive woodland by draining bogs and water-logged land. Drai
nage work in agriculture continued. 

The Swedish Cellulose Company, which later on became the predominant ow
ner of forest land in the Ljungan catchment area, was formed in 1929 as a holding 
company, including several older companies (see Fig. 42). However, relatively lar
ge areas of forest in this region remained in the ownership of the Wifstavarf Com
pany until well into the 1960s. The Swedish Cellulose Company controlled from 
its inception more than a third of all Swedish cellulose production and almost as 
much of the timber production. 

Generally speaking, both the main watercourses and their tributaries were 
completely adapted for timber-floating during the period (see Fig. 40 and Appen
dix 4) and were thereafter gradually improved in this respect, which involved in
creasingly rigid canalization. When this was done, increasingly large quantities of 
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timber could be floated down to the coast during the same season as it was rafted. 
The number of logs floated increased greatly, chiefly owing to the fact that timber 
of smaller and smaller dimensions was being utilized. Even birchwood was floated 
sporadically. 

The old constructions in the timber-floating channels were replaced at an ever-
increasing rate by clearances in the watercourses, so that the stretches of river 
became more and more canalized. At the outlet of practically every lake up in the 
forests, there was a reservoir dam for the storage of water. These dams were often 
closed from the beginning of April until the timber-floating began, after which 
they were opened and shut according to the quantity of water needed for the floa
ting operations and in most cases without taking into account the possible biologi
cal consequences. 

In the River Gimån, a number of dams which more or less completely preven
ted fish migration had been built right across the river, mainly for the require
ments of timber-floating. A certain amount of damming was carried out upstream 
of the dams, at any rate during the timber-floating season. In several places, the 
timber from there was transported via flumes kilometres long past rapids that 
were difficult to clear. When there was a shortage of water, this procedure resulted 
in the river alongside the flumes drying up partially or even almost completely. 
Even in winter, the watercourse was sometimes blocked at certain dams, where 
the owners had the right to temporarily appropriate the whole discharge for works 
and services. 

The probably negative effect of the timber-floating interventions on the salmon-
fishery was masked by the fact that during the latter part of the 19th century there 
was a series of years when salmon were abundant in the whole Baltic region. 
During this period, salmon were again able to find their way past Matforsen in 
such numbers that organized salmon-fishing could be carried on temporarily right 
up to the parishes of Torp and Borgsjö. 

The emphasis in the fishing activities downstream from Matforsen was altered 
during the period. Just after the middle of the 19th century, most of the salmon 
(and salmon trout) had been caught in the permanent fishing dams in the estuary. 
There, the timber-floating interests gradually built increasingly extensive sorting 
facilities. At the end of the 19th century, practically all salmon-fishing had, on this 
account, ceased in the parish of Njurunda. The catches were again concentrated 
at Matfors and, after the dam at Viiforsen was built, at the fishery immediately 
downstream of the rapids there. At the end of the 19th century, salmon-fishing 
was carried on almost exclusively with seine and net. Only in Matforsen were 
there still any permanent fish traps. 

In attempts to trace the effects of human interventions in the aquatic environ
ment, one finds, as regards the development of the salmon-fishing, for example, 
that the available information about catches is very dubious. On account of the 
difficulties of carrying on fishing in connection with the timber-floating and the oc
currence of generally very poor years for salmon, fishing in the lower parts of the 
Ljungan was, on the whole, at a standstill during the 1910s, 1920s and 1930s but 
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again expanded during the years in the 1940s when the salmon were very abun
dant in the whole of the Baltic region. 

It is known that the incipient expansion of electricity production made impos
sible all salmon migration past the then newly built dam at the Alby power station 
during the last few years of the 19th century. However, this can scarcely have 
been of appreciable importance either for carrying on salmon-fishing or for the 
salmon's reproduction, since the dam was located so far upstream. It was a much 
more serious matter that, for a few years around the turn of the century, all sal
mon migration was stopped down at Viiforsen in connection with the building of 
the power station there—a problem which was, however, soon solved by installing a 
fairly efficient salmon ladder. Since only small numbers of salmon have been able 
down the ages to make their way past the Matforsen rapids, the fish ladder at Vii
forsen was of little importance as regarded the growth of the fish stock, particular
ly as the fish ladders which were later built past the dam at Matforsen functioned 
very badly. On the whole, the difficulties which the salmon had in passing through 
Matforsen would seem to have been almost as great as during most of the previous 
centuries. The salmon which succeeded in passing through, however, encountered 
new obstacles at the dams of power stations situated upstream, of which that at 
Ljungaverk, built in 1936, and that at Alby, built in 1899, completely prevented 
fish migration, while a fish ladder which periodically existed at Nedansjö seems to 
have functioned very badly. Even the Gimån was made impassable. 

The water controls, with the somewhat increased discharges during periods of 
low water, can scarcely have had an other than favourable effect on the salmon 
reproduction in the river. The artificial culture of salmon was modernized and gra
dually increased. Even at the beginning of the 1940s, the effects of the measures 
financed by the electricity industry and the timber-floating interests were probably 
non-existent, on the whole. 

It is quite clear that the expansion of hydro-electric power resulted in a certain 
amount of damage to the aquatic environment and the fish stocks by producing 
obstacles to fish migration and by damming up the reproduction areas. However, 
the magnitude of this damage should not be over-estimated. The great decline in 
the salmon catches which occurred after the bulding of the first power stations 
was essentially due to the natural fluctuations. It must be clearly understood that 
the salmon reproduction in the Ljungan, at least since the 17th century, had been 
concentrated in the stretch of river downstream from Matforsen and that this 
stretch was only to a relatively slight extent affected by the earliest interferences of 
the electricity industry in the environment. 

By way of summary, I may venture to assert, as regards the salmon-fishing in 
the Ljungan River, that the decline in the salmon catches which can nevertheless 
be noted in the statistics for the present century down to 1940 in comparison with 
the developments in most other rivers, was, on the whole, illusory and was due to 
incomplete statistics and to the fact that considerable parts of the fishery were at a 
standstill after they had been bought up by the timber-floating interests. 

It has not been shown in any connection that the pollution from the factories 
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along the river or in the estuary affected the salmon stock or the salmon's migra
tion up the river. This is due, of course, to the fact that the amount of pollution 
was nevertheless relatively small in relation to the high flow of water. 

The power-station dams just mentioned must have had a negative effect on the 
migration of eels upstream, even though they were equipped with elver conduits. 
In spite of the fact that elver conduits were installed at many dams, the supply of 
eels declined greatly. This may be explained to some extent by the above-
mentioned building of concrete and stone dams in the secondary watercourses but 
was essentially due to reduced eel immigration from the sea. The result was that 
the eel traps lost their importance and gradually collapsed, in most cases, without 
being rebuilt and often after compensation for them had been paid by the timber-
floating interests. These interests also bought up many installations which consti
tuted obstructions to timber-floating and which later became unserviceable. 

The stocks of species of fish which live in running water and have a more statio
nary way of life than the salmon but which nevertheless migrate in search of food 
and in order to reproduce themselves (salmon trout and grayling) had suffered 
during the 19th century through the clearances of the timber-floating ways and 
the salmon trout had, in addition, suffered from the many obstacles to migration 
which had existed for centuries in the secondary watercourses. However, the main 
river at the turn of the century was still quite free from superstructures upstream of 
the outlet of the Hävern Lake. The living space for migratory species of fish decli
ned further during the present century in the secondary watercourses and in the 
main river downstream of Haverö through the creation of new obstacles to migra
tion and especially through the drying up or damming of productive stretches of 
river by the building of storage reservoirs for power stations. The new living 
spaces in the storage reservoirs were used by species of fish which live in lakes and 
in some cases also by transplanted crayfish, which have produced very good 
yields in the reservoirs at Ljungaverk, Alby and Ringdalen during the second half 
of the present century. 

Further up the river, chiefly in the parishes of Haverö and Rätan, fish traps 
were built to catch lake salmon from the stock based on spawning in the Röjån 
River, a secondary watercourse. This stock had also been heavily exploited ear
lier. However, the extremely heavy fishing during the last few decades of the 19th 
century is considered to have seriously damaged it. 

In the Gimån River, the many dams and long timber-floating flumes must have 
caused severe damage to any existing stock of migratory salmon trout. However, 
no stock similar to that in the Röjån has been reported from the Gimån. At the 
same time, the upstream migration of the elvers was obstructed during periods of 
low water. At those times, there was not much water left in the river in stretches 
where timber-floating flumes had been built. However, the famous and centuries-
old whitefish fisheries in the Gimån seem to have survived the exploitation of this 
watercourse fairly well. 

Generally speaking, the timber-floating in the secondary watercourses pro
bably did not necessarily result in the number and degree of difficulty of the ob-
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stacles to fish migration increasing in the rivers down in the cultivated districts. 
There, the lakes which were utilized as storage reservoirs had in many cases been 
used as such for flour-mills and sawmills for centuries and thus the water had pro
bably long been used in a heavy-handed way to produce the most efficient effect 
possible, and not only during the spring. Many migration-obstructing works dams 
further downstream in the rivers disappeared when the timber had to be floated. 
However, more often than not, the expansion of timber-floating up in the still un
developed forest streams constituted serious interferences with the natural envi
ronment. This being so, I consider that the clearing of the remains of the virgin 
forest from the watercourses and the clearances along the shores involved just as 
much damage as the building of certain obstacles to fish migration and reservoir 
dams. 

The landscape and the streams were radically changed by the rapid exploita
tion of the virgin forests and the clearings of the watercourses. The felling of the 
forests affected the run-off from the land, because the amount of interception 
decreased and the water losses via the transpiration in the trees were reduced. On 
the other hand, these losses by evaporation per unit of surface area had been very 
much lower from areas which had suffered from severe forest fires. Thus, felling 
and especially burning increased the run-off from the forest areas and therefore 
also the annual discharge in streams and rivers. As regards the water temperatu
res, see page 693. 

The lowering of lake levels, bog drainage and other agricultural drainage opera
tions, together with the clearing of the secondary watercourses and the fellings, 
altered the rates of discharge in streams and rivers. In the cases in which the 
regulation of the water was stopped, for example, for operating flour-mills during 
the autumn, this had an effect in the same direction. At the end of the century, 
forest drainage was also adopted as a stage in the forest-owners' improvement of 
their resources. 

A few subsidiary timber-floating ways were closed down. The remains of these 
structures were left to decay, with varying effects on the watercourses. In many 
cases, these sites were later tidied up. Of the examples given (Figs. 170—1), the lat
ter is undoubtedly the better environment from the purely biological point of view, 
even though its appearance conflicts with our ideas of system and order, which 
have been influenced by the cultivated environment. In themselves, the clearances 
of the timber-floating ways in the minor watercourses seldom result in permanent 
damage to the biological environment, since, even after a comparatively few 
years, the spring floods will have eroded away the big stones which increase the 
turbulence of the watercourses and behind which salmon trout and grayling may 
find resting-places. Nor did the clearances result—if one follows fairly consistently 
the natural channel of the stream—in an inherent increase in the rate of run-off, 
since the discharge is determined by other factors, such as forest vegetation, the 
frequency of bogs, etc. More serious were clearances of the banks of watercourses 
which resulted in reduced shade for the waters; this, in turn, could cause the water 
temperature to reach catastrophically high levels for the salmon trout and could 
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also reduce the number of suitable resting-places, since the salmon trout avoids 
sunlit resting-places. In cases in which drainage works and fellings in regulated 
areas had been combined with stream and bank clearings, most of what could be 
done to impair the biotype for species of fish that live in running water had been 
done, apart from poisoning the fish directly or drying out the streams. 

The expansion of the road system and the depression in the 1930s resulted in 
increased pressure on the fisheries, chiefly on fishing waters which had previously 
been considered to be too remote for regular fishing. The result was that a great 
many local fishing associations of various kinds were promulgated, while especial
ly whitefish and pike were transplanted into waters where these species had never 
previously been found. Several attempts were also made to transplant American 
brook char, tench, etc., but these transplantations do not seem to have yielded 
permanent results in a single case. 

The declining net and seine fishing and the increasingly one-sided fishing with 
hook and line have in recent decades given what are called "worthless fish" too 
great opportunities to expand. This, in its turn, has resulted in disturbances to the 
balance of species and has often made it impossible, on account of the competition 
for food, for the individual fish in the stocks to attain an acceptable size. These 
changes can scarcely be coped with, except by carrying on a better-balanced type 
of fishing. 

In summary, at the end of the 1930s, there was an original, undisturbed, natu
ral environment only in the mountain areas above the coniferous-forest limit (the 
felling limit). The lakes and tarns of the forest areas had, as a rule, been utilized as 
storage reservoirs for the needs of timber-floating for nearly a century. However, 
the human interventions there were not great enough to prevent the natural envi
ronment from being restored by such simple means as reconstructing the vital sec
tions at the outlets from the lakes. 

The streams and rivers in the forest areas, except the smallest branches, had 
been cleared up for timber-floating and had long been in use for that purpose. The 
watercourses upstream of the village of Skåland were relatively unaffected by the 
human interferences, apart from the fact that natural lumber and the effects of the 
beaver's activities were no longer features of the environment. Subsidiary timber-
floating ways further downstream had been damaged to varying extents. In many 
cases in which timber-floating had ceased, the watercourses had recovered 
through erosion an appearance reminiscent of the natural conditions. In other 
places, the interferences had been so great that more or less extensive measures 
were required in order that the environment might be restored in principle, though 
not to the natural conditions. Many stocks of lake salmon, which had had their 
reproduction areas in rivers and streams and in which the individual fish had 
grown up in large lakes or in the river had already been spoiled a very long time 
ago by the building of dams for flour-mills, sawmills, timber-floating, power 
stations and other purposes. Perhaps the dormant tendencies to migration in the 
remaining local stocks can be cultivated and reinforced. 

The worst-affected aquatic environment was to be found down in the agricultu-
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rai districts and especially in the main river (including the Gimån). There would 
scarcely seem to be any types of ground in the landscape which have suffered 
more severely from human interference than precisely the beds of the main water
courses. They were expanded to form timber-floating channels during the 19th 
century and were thereafter subjected almost annually to further interferences, 
chiefly in the form of clearings on a constantly increasing scale, and had also been 
locally dammed by power-station dams in the Ljungan and by timber-floating 
dams in the Gimån. In the latter case, however, the dams had in some places had 
the result that sections with largely undisturbed bottom environments remained, 
upstream of the dams. 

The lakes down in the cultivated districts had in many cases been subjected to 
level-lowering operations. The reconstruction of these lakes would require the 
flooding of the cultivated land created by the level-lowering operations. 

The situation as regarded pollution was never serious in the Ljungan and its tri
butaries before 1940. 

Fish stocks have been killed locally, downstream of the electrochemical facto
ries along the river, as well as downstream of the charcoal furnaces and distilleries 
which existed during the first few decades of this century. This damage was very 
temporary and also limited to the locality. In these cases also, the high rate of flow 
of the river water had a palliative effect. The pollutions from the wood-grinding 
mills at Sörfors, Matfors and Torpshammar produced demonstrable injuries to 
the fishery in Lake Marmen, where fibre and other waste locally affected the 
shores and bottoms. This fishery was later black-listed on account of the in
creased contents of mercury in the fish, which can scarcely have originated from 
anywhere else than the Matfors factories, which used mercury in their production 
processes. However, similarly increased values have also been discovered in lakes 
situated far up in the River Sörforsån system, which is undeniably confusing. Pro
bably Lake Stödesjön will also be black-listed. This pollution may be explained by 
the former presence of the Torpshammar wood-grinding mill, which was situated 
upstream of Lake Stödesjön but which was closed down after the period dealt 
with in this thesis. 
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6 Förteckning över tabeller, figurer, bilagor 
och förkortningar 

6.1 Tabeller 
Tabell 
nr Sidan 

1 Finsk bosättning under 1600-talet 14 

2 Nybyggen anlagda under 1700-talet inom Medelpads-delen av 
Ljungans nederbördsområde 21 

3 Ofullständig tabell över nybyggen tillkomna inom Jämtlands
delen av Gimåns nederbördsområde under 1700-talet 22 

4 Nybyggen anlagda under 1700-talet inom Ljungans nederbörds
område uppströms Haverö sn 24 

5 Taxeringen av Ljungans laxfisken åren 1737, 1750, 1762 och 
1767 samt "sockenarrendet" år 1800 38—39 

6 Laxfiskearrenden 1773-1799 55 

7 Kronans stadga för ålfisken under 1600-talet 60 

8 Antalet salu- och husbehovssågar inom Ljungans nederbörds
område under årtiondena kring år 1800 uppdelade på respek
tive socknar 86 

9 Sammandrag över kostnader för strömrensningar i Västernorr
land och Jämtland samt för hamnanläggningen vid Svartvik 133 

10 Ljungans flottled — Distriktsindelning 148 

11 I Ljungans flottleder utsorterad virkeskvantitet åren 1866—1875 150 

12 Förekomst av och förslag till nya miljöpåverkande åtgär
der i Ljungans flottleder enligt ett år 1869 upprättat proto
koll 151 

13 Utförda rensnings- och sprängningsarbeten längs övre Gimån en
ligt regleringssyn den 17-21 augusti 1868 163 

14 Verksamheten vid Matfors sågverk åren 1828—1850 enligt di
verse källor 173 

15 Försågning vid Fagervikens sågverk 179 

16 I början av 1800-talet befintliga, skattlagda salusågar i Ljungans 
dalgång 182-183 

17 Förteckning över tillåtna salusågkvarnar i Medelpads fögderi 
1825 184-185 
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18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

187 

189 

198 

199 

200 

202 

203 

205 

209 

216 

222 

223 

256 

264 

268 

270 

281 

295 

297 

325 

326 

Sågkvarnar år 1854 enligt kronofogdens noteringar 

Tillverkning vid en del större sågverk enligt landshövdingens i 
Västernorrlands län femårsberättelser 

Sammandrag ur inteckningsbok nr 1 för Torps tingslag. Antal 
intecknade skogsavverkningsrätter och dessas köpare 

Sammandrag ur inteckningsbok nr 1 för Revsunds tingslag. An
tal intecknade skogsavverkningsrätter och dessas köpare 

Sammandrag ur inteckningsböckerna nr 1 för både Hede och 
Ovikens tingslag vad rör Ljungans nederbördsområde. Antal in
tecknade skogsavverkningsrätter och dessas köpare 

Bruksägarnas C F Huss och C A Axell skogsinnehav vid övre 
Gimån per den 4 september 1861 

Avtalsperiodens längd i ett antal skogsawerkningsrättsavtal ur 
inteckningsbok nr 1 för Revsunds tingslag samt ur motsvarande 
böcker för några avtal från Hede och Ovikens tingslag 

Fastigheter ingående i Biinsows år 1856 gjorda förvärv av Rew 
Prescott & Co:s egendom 

Järnbrukens nederbördsområden och uppströmsliggande sjö
arealer 

Befintliga tull- och husbehovskvarnar i vissa socknar inom Väster
norrlands och Jämtlands län omkring 1820 

Tullmjölkvarnar i Medelpad, skattlagda under 1800-talets första 
hälft 

Tekniska uppgifter om några tullmjölkvarnar anlagda omkring 
år 1860, sammanställda ur diverse källor 

Kronans skatteförsäljningar av laxfisken 

Markegångspriser för lax, Västernorrlands län 

Statistiska uppgifter rörande fisket i Ljungan för åren 1868 (?), 
1878 och 1880 

Skatteförsäljningen av kronans ålhus 

Uppgifter om kronofisken, utom ålfisken, belägna inom Ljungan-
Gimåns nederbördsområde, Jämtlands län 

Folkmängdens förändring i socknar inom Ljungans nederbörds
område 

Vägarbeten med statsanslag åren 1881-1895, 1901-1905 

"Bolagens" och övriga markägarekategoriers skogsinnehav år 
1900 

Till Gimåns allmänna flottled anmält eller tillsläppt såg- och 
sliptimmer, antal klampar åren 1906—1915 



39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

Verksamheten vid Matfors sågverk åren 1851—1878 329 

I medeltal uppsågat antal sågtimmer vid några sågverk inom 
Ljungans nederbördsområde under olika femårsperioder enligt 
landshövdingens i Västernorrlands län femårsberättelser för år
en 1861-1905 330 

Torpshammarsindustriernas virkesfångster 1874-1900 331 

Torpshammars virkesfångster åren 1900—1930 333 

Vid flottleden avlämnat antal klampar åren 1876—1896 339 

Utrustning för direktdrift vid träsliperier år 1930 348 

Utförda sprängnings- och rensningsarbeten i Ljungans flottled 
åren 1885—1894 och förslag avsett att utföras under det när
mast följande året 369 

Ändrad distriktsindelning i Ljunga älvs allmänna flottled 371 

Sammandrag av värderings- och byggnadsförslag rörande Ljung
ans flottleder enligt Helleberg den 15 maj 1899 372—373 

Befintliga och föreslagna anordningar i Ljungans flottleder en
ligt Helleberg 1899 374 

"Ursprungliga värdet" av utförda strömbyggnader i Ljungan 
1887-1904 378-379 

Antalet flottade klampar inom Ljungans översta distrikt åren 
1909-1940 enligt LÄF:s (LEFB:s) årsberättelser 384 

Ljungans flottgodsmängder 1900—1940 385 

Förteckning över vid respektive årsstämmor beviljade anslag för 
reparationer och nybyggnader inom LEFB:s respektive LÄF:s 
verksamhetsområde 386 

Utdrag ur kostnadsförslag för 1934/35 års arbeten i Ljungans 
flottleder 387 

De olika virkesägarnas sammanlagda tillsläppning av virke till 
G im ån år 1926 398 

Virkesmängder utsorterade till olika märkesägare vid Gimåns 
skiljeställen år 1926 399 

Utdrag ur "Matfors Räkenskaper öfver strömrensningar i Ljung
ans biåar" 406 

Utsorterad virkesmängd i Ljunga elf under åren 1871—1896 432 

Uppgift å kvantiteten af de olika sorteringsmärkena vid Qvitsle 
under år 1913 436 

Reparationsarbeten utförda inom Gimåns 3:e distrikt åren 1917— 
1940 enligt GFF :s bokföring 446 

Reparationsarbeten utförda inom Gimåns 17:e distrikt åren 
1916—1940 enligt GFF:s bokföring 449 
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61 Flottningen i Hortesån åren 1909—1940 453 

62 Flottningskostnad per klamp i Hortesån åren 1916—1940 454 

63 Flottningen i Harrån åren 1911—1940 461 

64 Flottningskostnad per klamp i Harrån åren 1914—1940 462 

65 Reparationskostnader nedlagda i Harråns flottled åren 1915— 
1931 466 

66 Flottningen i Forsaån åren 1900-1940 468 

67 Flottningen i Angelån-Sännån åren 1908-1940 472 

68 Flottningskostnad per klamp i Angelån åren 1908—1940 473 

69 Diverse laxfångststatistik för Nolby från 1800-talets senare del 567 

70 Laxfångst i Nolbys fiske vid Sandslån under 1900-talets första 
årtionde 568 

71 Av LÄ F omkring år 1921 utbetalade årliga belopp för "strand
skador och arrenden" inom Ljungans distrikt 20-22 569 

72 Förteckning över lax fångad vid Dingersjö notvarp sommaren 
1933 573 

73 Fångst enligt Skjöle och Åsta Byamäns Afräknings Bok för Fiske 
m m 592 

74 Yrkanden framställda år 1899 rörande ersättning för skada och 
intrång p g a flottningen 599 

75 Fångst i Morrforsens laxfiske åren 1872-1888 601 

76 Utdrag ur "Gimeå Ål och Lax Fiske Bok" 609 

77 Utsättning av lax i Ljungan åren 1897-1940 611 

78 Fångst av lax i Ljungan åren 1893-1899, kg 620 

79 Fångst av lax inom Västernorrlands län enligt Hushållningssäll
skapets statistik för åren 1886—1940 och landshövdingeberät
telser 1883-1885 621 

80 Laxfångst i Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven enligt 
officiell statistik för åren 1893-1940 622 

81 Markegångspriser för "bättre lax" i Västernorrlands län åren 
1875-1895 625 

82 Ålfångst i "Sköle ålkista" enligt den officiella statistiken för 
åren 1920-1927 631 

83 Fångst i Alby fiskhus åren 1876-1898 631 

84 Fångst av ål i Gimeå ål^us enligt "Gimeå Ål- och Lax Fiske Bok" 
i kilo under respektive månad 639 

85 Resultaten av nyintroduktion av olika fiskslag förmedlade av 
hushållningssällskapen åren 1917-1935 653 
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86 Fångst av sik i Ljungan åren 1914-1940 enligt Hushållningssäll
skapets statistikuppgifter 665 

87 Fångst av nejonögon i Dingersjö åren 1920—1940 enligt officiell 
statistik 666 

88 Fångst av sik i Vaktfisket vid Gimån åren 1941-1948 670 

6.2 Figurer 
Figur 
nr Sidan 

1 Ljungans och Gimåns fallprofiler från Storsjön respektive Rev-
sundssjön till havet 4 

2 Uppdelning av Ljungans nederbördsområde på socknar 5 

3 Ingreppens under olika tider inverkan på strömmiljön 7 

4 Bebyggelseenheternas spridning under 1500-talets senare del 12 
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10 1500-talets laxfisken 29 

11 Laxfiskenas användning och andelen av lax fångad uppströms Mat
forsen åren 1551-1619 32 

12 Ljungans laxfisken vid 1637 års taxering 34 

13 Bölomsfisket år 1685 37 

14 1700-talets laxfisken på sträckan från Matforsen till havet 41 

15 Ljungans laxfisken. Efter Petter Yckenbergs kartor av år 1724 43 

16 Skiss efter 1764 års karta över Matforsen 44 

17 Laxfiskets avkastning i Ångermanälven (1556-1599) och i 
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19 1500-talets ålfisken 58 
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Ensillre ålhus år 1891 274 
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nederbördsområde vid sekelskiftet 299 
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Bro över Ljungan vid Kölsillre 1964—04—03 305 
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79 Flottgodsmängder i Gimån och Ljungan i genomsnitt per år 
1866-1899 362 

80 Karta över kungsådran vid Johannisbergs och Ö byar 367 

81 1892 års rensningsförslag för strömsträckan mellan Otterham
maren och Älgedan, på sträckan mellan Storsjön och Övre 
Grucken 368 

82 Ljungans inflöde i Handsjön år 1899 376 

83 Den nya flottningsrännan förbi Hångstaforsarna 380 

84 Sorteringsanläggningarna i Hålen 382 

85 Magasin med sortering i Skåknoret, Gimån 389 

86 Sortering och virkesmagasin i Lakasundet, Gimån, år 1891 389 

87 Sorteringsanläggningen i Lammflyn, Gimån 390 

88 Karta över del av Gimån upprättad år 1889 391 

89 Damm för Storselet i Gimån 394 

90 Förslag till dammbyggnad för Kvarnselet, Gimån 395 

91 Gimåns skiljeställen år 1915 396 
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stem 402 

93 Parti av 300 m långa, dubbla ledväggar i Hortesån, nedströms 
Djuphortensdammen 403 
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105 Kvitsle och Skottsunds sorteringsverk 1915—1927 437 

106 Kvitsle och Skottsunds sorteringsverk 1928—1932 441 
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1930 497 

129 Hemgravsforsen år 1922 499 

130 Edeforsen år 1922 501 

131 Morrforsen år 1922 503 

132 Kvarn och tillfällig kraftstation i övre Hångstaforsen 506 

133 Anordningarna på forsnacken i Johannisberg år 1910 507 

134 Krafverket vid Ljungverk år 1912 509 

135 Johannisbergsforsen år 1922 510 

136 Dammarna vid Johannisberg år 1918 511 

137 Ringdalsforsens kraftverk år 1922 516 

138 Alby kraftverk år 1921 519 

139 Kraftstationen vid Östavall år 1922 520 

140 Kraftstationen vid Kölsillre år 1921 522 

141 Kraftstationen vid Hummelön år 1921 523 

142 Skålkvarnsforsens kraftverk 525 

143 Torpshammar med kraftverket 528 

144 Kraftstationen i Grötingen 529 

145 Hferrevadsströmmen i Gimån år 1915 531 

146 Kraftverk inom Ljungan-Gimåns nederbördsområde före år 
1940 533 

147 Anläggningarna i Byforsen, såsom de redovisats på kartor från 
1904,1912,1915 och 1920 540 

148 Hallsta kvarn 543 

717 



149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

718 

545 

546 

548 

549 

550 

552 

556 

564 

575 

593 

595 

601 

605 

608 

624 

632 

633 

634 

636 

643 

672 

680 

681 

685 

Strömnäs kvarn i Haverö 

Såg och kvarn i Bursforsen 

Dammarna i Måssjöforsen, Gimån, 1925 

Skiss över Torpshammar år 1879 

Torpshammar 

Fäbodar markerade på generalstabskartor från 1900-talets början 

Förslag till sänkning av Östby och Anundsgård Lillsjöarna. Efter 
en år 1880 upprättad plan 

Karta över notvarpen i Ljungan nedom Matforsen 

Dinger sjö notvarp 

Ackumulerad fångst i Sköle och Åsta laxfiske intill respektive 
datum åren 1907—1913 

Förslag till rensningar i Matforsen år 1928 

Laxfisket i Morrforsen 

Permans fiske i Hångstaforsen år 1898 

Fiskhus på sträckan mellan Ångesjön och Hallsta 

Fångst av lax i Ljungan åren 1550-1967 

Ånge byamäns ålhus nedströms Ångesjön år 1934 

Ålhuset vid Ålderns utlopp år 1922 

Ålhuset vid Ålderns utlopp (1970) 

Ålhuset i Yttre Handsjöforsen 

Ålyngelledare i damm i Måssjöforsen, Gimån 
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6.3 Bilagor 

Bilaga 
nr Sidan 

1 Laxfisken anlagda under 1700-talet fr o m Matforsen till havet 735-737 

2 Beräknad fångst i de olika ålfiskena inom Ljungans nederbörds
område åren 1552-1618 738-739 

3 Utdrag ur längd över beviljad kvarntull inom vissa socknar i 
Medelpad upprättad år 1625 740-742 

4 Ljungans och Gimåns biflottleder 743-764 

5 Exempel på flottledsarbeten utförda i bivattendrag 765-769 

6 Befintliga tull- och husbehovskvarnar i vissa socknar inom Väster
norrlands län omkring år 1820 770-775 

7 Tullmjölkvarnar inom Ljungans nederbördsområde under 1800-
talet 776-778 

8 Uppgifter om samtliga laxfiskerier i Ljungan inom Njurunda, 
Tuna, Attmar, Stöde och Borgsjö socknar enligt åren 1838 och 
1842 upprättade förteckningar 779-781 

9 Fiskeräntor enligt 1832 års fiskeförteckning m m 782-783 

10 Laxfiskearrenden åren 1773-1850 784-785 

11 Sammandrag av diverse uppgifter om ålfisken i vissa Medelpads
socknar under 1800-talets första hälft 786-789 

12 Större broar inom Ljungans vattensystem under 1800-talet 790-792 

13 Kostnader för miljöpåverkande arbeten (rensningar, sprängningar, 
kistor, ledarmar m m) inom respektive distrikt av Ljungans flott
leder åren 1876-1899 samt de totala byggnadskostnaderna för 
hela Ljungan (nybyggnad och reparationer) 793-795 

14 Flottningskostnad per klamp i Ljungan åren 1900-1940 796 

15 Flottgodsmängder i Gimån åren 1900-1940 797 

16 Ljungans biflottleder vid 1900-talets början 798-799 

17 Förteckning över de dammar i bivattendragen som utnyttjades 
för flottningsändamål enligt LÄ F år 1922 800-805 

18 Utbyggd vattenkraft 806-812 

19 Tekniska data om vattenkraftanläggningarna 813-820 

20 Redskapsuppsättningen vid laxfisken i Ljungan enligt officiell 
statistik 821-822 

21 Fångst av lax i Ljungan enligt officiell statistik 823-824 

22 Sammanställning av uppgifter ur den officiella statistiken rö
rande fiskfångster i sjöar inom Ljungans nederbördsområde 825-830 
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6.4 Förkortningar 

b:co = banco 
db = dombok 
dir = daler 
GFB = Gimåns Flottnings Bolag 
GFF = Gimåns Flottningsförening 
HL = Hälsingelagen 
HLA = Landsarkivet i Härnösand 
jb = jordebok 
KA = Kammararkivet, Stockholm 
KB = Kungl Maj :ts Befallningshavande 
KK = Kammarkollegium 
KKA = Kammarkollegii arkiv, Stockholm 
kmt = kopparmynt 
KN, Lj = KemaNord AB, Ljungverk 
KN, Stv = KemaNord AB, Sundsvall 
LEFB = Ljunga Elfs Flottnings Bolag 

kjS1} = lispund 

Ljr = Ljungans Regleringsförening 
LMH = Lantmäterikontoret, Härnösand 
LSA = Lantmäteristyrelsens arkiv, Stockholm 

mk, mkr} = marker 

LÄ F = Ljunga Älvs Flottningsförening 
Mo = Merlo arkiv 
Mo, fl = Merlo flottningsarkiv 
MVD = Medelpads västra domsagas arkiv 
MV d = Medelbyggdens V attendomstol 
RA = Riksarkivet, Stockholm 
rdr = riksdaler 
rmt = riksmynt 
SCA = Svenska Cellulosa AB 
SCB = Statistiska Centralbyrån, Stockholm 
skill = skillingar 
smt = silvermynt 
sn = socken 

T,,t.a,} _ tunna, tunnor 

VD = Vattendomstol 
VL = Vattenlagen 
Vn = Västernorrland 
ÖLA = Landsarkivet, Östersund 
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7 Källor och litteratur 

7.1 Otryckta källor 

Riksarkivet (RA), Stockholm 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens arkiv 

Storamiralämbetets 3. avd. 
Brevkoncept och inkomna skrivelser 

Strömrensningkommitténs handlingar 
Svea hovrätt, huvudarkivet 

Tvist rörande kvarn i Matforsen 1851 
Kartor över Matforsen och Ljungans mynning 

Räkenskaper, kvarntullen 1625—1627 

Kammararkivet (KA), Stockholm 
Utdrag ur 1761 års verifikationer till landboken för Västernorrlands län 
1774 års jb för Västernorrlands län 

Kammarkollegii arkiv (KKA), Stockholm 
Norrlandshandlingar nr 10 
Västernorrlands läns handlingar 1808 
Tredje provinskontorets konvolut 

Allmänna fiskeregleringen 244/1949 
Fiskeförteckning 1832 
Förteckningar över mjöl- och sågkvarnar 

Lantmäteristyrelsens arkiv (LSA), Stockholm 
Peter Yckenbergs kartor 1724 (Västernorrlands län. Tuna socken 651:1) 

Statistiska Centralbyrån (SCB), Stockholm 
Fiskeristatistiken 

Landsarkivet i Härnösand (HLA) 
Kronoräkenskaper för Medelpad 1552—1623 
Gävleborgs läns landskontors arkiv 

Registratur 1693-1697, 1701 
KK brev 1691-1704, 1717-1724 
Landböcker 1706, 1707-
Landboksveriflkationer 1706—1732, 1768 
Jordeböcker 1706—1737 
Brevkoncept 1732—1738 
Domstolsprotokollsutdrag 1727 
Skattläggningsinstrumenter 1770— 1780 

Gävleborgs läns landskanslis arkiv 
Kungl Maj:ts brev 1724—1730 
KK brev 1720-1730 
Brevkoncept 1724 



Västernrrlands läns landskontors arkiv 
Kopiebok 1696 
Jordeböcker 1696-
Resolutionskoncept 1766— 1839 
Resolutionsbok 1765, 1770, 1820 
Brevkoncept 1779—1851 
Fiskeauktionsprotokoll 1767, 1795—1853 
Landboksverifikat 1768, 1773 
Utslagsakter för Medelpad 1764—1820 
Skattläggningsinstrumenter 1770, 1795—1857 
Verifikationer till 1805, 1815 och 1825 års jb 
Brevdiarier 1825—1830, 1845 
Skrivelser från kronobetjäningen 1825—1839 
Fiskeliggaren 1845—1850 
Jordeboksförändringsextrakt 1842, 1849—1853 
Handlingar angående såg- och mjölkvarnar i Västernorrlands län 
KK brev 1795-1857 

Västernorrlands läns landskanslis arkiv 
Kommunikationer 1730— 1909 
Utslag rörande Matforsen 1766 
Markegångsprotokoll 1781—1855 
Direktioners och kommisioners brev 
Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsens brev 1840—1854 
Resolutionsbok 1826 
Brevdiarium 1818, 1819 
Brevkoncept 1847 
Kronofogdens femårsberättelser 1838—1843 
Landshövdingens femårsberättelser 1828—1860 

Kronofogden i Medelpads fögderi 
Näringar allmänt 1746—1853, 1755—1881 
Fiske 1763-1839 
Syneprotokoll 1769 
Auktionsprotokoll 1793 
Femårsberättelser 1817—1880 
Fiskelängd 1842 

Medelpads fögderi 
Fiske 1602-1853 

Häradsskrivaren i Medelpads fögderi 
1825 års jb (specialjordebok) 
Fiske 

Tuna länsmansdistrikt 
Fiskesyner 1838, 1849 
Fiskeliggare 1842, 1852 

Jämtbygdens tingsrätts arkiv, Östersund 
Vattendomstolens handlingar 
Lagfartsböcker 
Inskrivningsböcker 
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Sundsvalls tingsrätts arkiv, Sundsvall 
Tuna tingslag 

Lagfartsprotokoll 1841—1845 
Extra förrättningar 1884—1913 

Torps tingslag 
Lagfartsprotokoll 1837—1838, 1856—1859 
Extra förrättningar 1884—1906 
Dombok 1897, 1918 

Medelpads västra domsaga 
Dombok 1916 
Extra förrättningar 1914, 1917, 1918 
Lagfartsböcker 
Inteckningsböcker 

Svegs tingsrätts arkiv, S ve g 
Lagfartsböcker 
Inskrivningsböcker 

Landsarkivet i Östersund (ÖLA) 
Jämtlands läns landskontor. Jb 1815. 

Refsunds tingslag 
Protokoll vid syneförrättningar och rannsakningar åren 1855—1858, 1860—1869 

Kronofogden i Jämtlands östra fögderi 
Flottleder 1885-1915 

Bergs tingslag 
Urtima ting, syner m m 

Överlantmätarmyndigheten i Västernorrlands län, Härnösand 
Akter för medelpadssocknarna 
Jordregistret 

Alby Vattenfalls Aktiebolags arkiv i Alby 
Hela materialet rörande fastigheter och vattenrätter. 

Alby Kloratfabriks Aktiebolags arkiv i Alby 

Diverse handlingar 

Flottningsföreningarnas arkiv, Merlo, Timrå 
Hela materialet rörande Ljungan—Gimån 

KemaNord AB:s arkiv, Ljungaverk 
Hela materialet rörande fastigheter och vattenrätter för tiden före 1941 

KemaNord AB:s arkiv, Stockviksverken 
Hela materialet rörande fastigheter och vattenrätter för tiden före 1941 

Ljungans Regleringsförenings arkiv, Ljungaverk 
Hela materialet 
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SCA:s arkiv, Sundsvall 
Fastighetsarkivet 
Diverse handlingar 

SCA.s arkiv, Matfors 
Diverse handlingar 

SCA:s Centralarkiv, Merlo, Timrå 
Diverse handlingar 
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Bilagor 

Bilaga 1. Laxfisken anlagda under 1700-talet fr.o.m. Matforsen till havet. 

Resolution Fiskets benämning Fiskets anläggare 

1711 Nyforsbyggningen 

27 maj 1718 Dingersjö övre och nedre forsbyggnader (Fisket 
till höger i nedre forsen revs efter några år) 

Syn 1737 Skottsunds stakagård (flyttades) 

1737 Kvitsle och Nolby notvarp 

1737 Vissingshällan 

1737 Mjösunds stakagård (flyttades) 

1737 Prästbordets fiskebyggnad i övre Dingersjöforsen 
(byggdes ej) 

1737 Fiske uppströms det föregående 

1737 Dingersjö fiskebyggnad i övre Dingersjöforsen 
(återuppbyggnad) 

17 37 Stakgård uppströms Njurunda landsvägsbro (öde
lades 1770) 

1737 Dingersjö stakagård och notvarp vid Sekelsanden 

1737 Notvarp mellan Sekelsanden och Prästbordet 

1737 Laxfiskebyggnad uppströms Bölomsforsen 

1737 Notvarp vid Allsta bys strand 

1737 Wifstaforsen (återupprättades, misslyckades 
dock) 

1737 Stakagård vid Åhusudden 

1737 Specksta notvarp 

1737 Bro, Lunde och Lägdarne notvarp 

1737 Runsviks notvarp 

28 febr 1738 Dingersjö södra laxfiskebyggnad i nedre Dinger
sjöforsen 

1738 Vifsta äldsta notvarp 

1740 Kronans enskilda vrakhus (totalförstört 1728) 
återuppbyggdes 

1750 Vifsta forsbyggnad. Anlades 1775 

19 juli 1750 Notvarpet i Kallängsbillen vid älvens högra sida 
(ödelades 1791) 

Dingersjö byamän 

Skottsunds byamän 

Kvitsle och Nolby byamän 

Fyra grannar i Bergom 

Mjösunds byamän 

Kyrkoherden i Njurunda 

Kyrkoherden i Njurunda 

Hindrick Ohlsson och Erich 
Andersson i Dingersjö samt 
Östen Pärsson i Värsta. 

Komminister Hans Damin 

Dingersjö byamän 

Kyrkoherden i Njurunda 

Å byamän 

Allsta byamän 

Wifsta byamän 

Skedviks byamän 

Specksta byamän 

Byamännen i de tre byarna 

Runsviks byamän 

Kyrkoherden i Njurunda 

Vifsta och Målsta byamän 

"Några bönder" 

Vifsta byamän 
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Resolutionen Fiskets benämning Fiskets anläggare 

1754 Dingersjö södra laxfiskebyggnad i övre Dingersjö-
forsen (hade legat öde sedan 1728) 

20 dec 1757 Vifsta och Målsta fiskebyggnad vid norra stran
den i Vifstaforsen 

20 nov 1761 Kvitsle stakagård (hade nyttjats några år på 1740-
talet, men ödelagt 1748). Återuppbyggdes 1765 
och ödelades åter 1766. Utnyttjades 1769, öde
lades 1774. 

28 aug 1762 Lunde notvarp utanför egen strand 

28 aug 1762 Vrakhus öster om Nyforsholmen i Matforsen 

26 jan och Offna och Specksta två notvarp 
10 okt 1764 (anlades 1764) 

19 mars 1764 Mjösunds och Berge stakagård (notvarp). Fisket 
"utgrundades" och ödelades samma år 

nov 1764 Dingersjö stakagård vid Sekelsanden (ödelades 
1771) 

7 jan 1765 Dingersjö södra laxfiskebyggnad (fisket fanns än
nu ej 1767) 

30 okt 1766 Bleckörens notvarp 

30 okt 1766 Krokforsens notvarp 

11 nov 1766 Vifsta och Målsta byamäns samt Calwagens lax
fiskebyggnad 

5 nov 1766 Vii, Klingsta och Berge fiskebyggnad 

9 nov 1766 Vifsta, Svanängs, Klingsta och Målsta byamäns 
samt expeditionsfogden Nordelis laxfiskebyggnad 

Syn 1767 Dingersjö fiskebyggnad i den övre Dingersjöforsen 
(återuppbyggnad) 

13 juni 1767 Två tenled för laxfiske (fullbordades aldrig) 

7 juli 1770 Notvarp i Skottsund (utnyttjades aldrig) 

1772 Kasthällans notvarp 

10 juni 1774 Skottsunds stakagård (flyttning) 

Kyrkoherden i Njurunda 

Vifsta byamän 

Kvitsle byamän 

Lunde byamän 

Offna och Specksta byamän 

Komminister Dam in och 
tre bönder i Dingersjö 

Prosten Jonas Törnsten 

Klingsta och Berge byamän 

Vifsta och Målsta byamän 
samt landmätaren Calwagen 
(därav Calwagen 3/7) 

Calwagen 1/5 
Nils Ersson, Vifsta 2/5 
Israel Månsson 1/5 
Per Hansson 1/5 

Vii och Klingsta byamän 
samt Per Persson i Berge. 
Vii byamän hade 1/3 i 
fisket 

Se fiskets namn: Nordell 
hade 1/14 i fisket 

Hindrich Ohlsson och Erick 
Andersson i Dingersjö samt 
Östen Pärsson i Värsta 

Allsta byamän 

Befallningsmannen Sten-
klyft, Per Mårtensson i 
Skottsund samt Nils Mår
tensson i Näfsta 

Kronolänsman Tunfors 

Olof Mårtensson i Skott
sund, Erik Jonsson och Mår
ten Olofsson i Kvitsle 
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Resolution Fiskets benämning Fiskets anläggare 

22 aug 1775 Tenled under Njurunda stora bro (i stället för 
Kvitsle stakagård) 

Länsman Björklund och en 
bonde från vardera Dinger
sjö och Kvitsle 

1779 S takagård uppströms Å by, utanför Prästbordets 
och Västbos stränder (i stället för tenledet under 
Njurunda bro) 

Länsman Björklund 

1779 Laxnotvarp nedströms Wifstaforsen Per Hindersson i Wifsta 
Erik Persson i Borgen samt 
Olof Olofsson och Olof 
Persson i Vii 

1781 Stakagård nedanför Per Hinderssons gård Erik Persson i Borgen samt 
Wifsta byamän 

28 juni 1781 Stakagård vid inflödet i Marmen ovanför medlet 
av sundet av Forsholmen och Näsudden (ödela
des efter två år) 

Erik Jonsson i Fors 

18 april 1782 Kvitsle och Nolby notvarp (återupptagande) Erik Jonsson och Mårten 
Olofsson i Kvitsle samt 
Nils Olofsson, Erik Nils
son och Nils Mårtensson i 
Nolby (Enligt resolutionen 
skulle samtliga byamän vara 
med) 

26 sept 1783 Å och Dingersjö notvarp (Sekelsanden) (I själva 
verket blev Dingersjöfisket en stakagård. Å-fisket 
förblev notvarp) 

Å byamän, Nils Persson i 
Västbo, Kyrkoherden samt 
ett antal Dingersjö-bor 

1789 En ny laxbyggnad i Viiforsen Bönderna i Berge 
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Bilaga 2. Beräknad fångst i de olika ålfiskena inom Ljungans nederbördsområde åren 1552-
1618. Kilo respektive år. Appendix 2. Calculated catches in the different eel - fisheries in the 
Ljungan catchment area between 1552 and 1618 in kilograms for the respektive years. 

Stångeå 
ålhus 

Sörfors 
ålhus 

Viifor-
sens 
vrakhus 

Forneby Gimeå 
ålhus ålhus 

Getterà 
ålhus 

Ensillre 
ålhus 

Summa Summa 
för de för för 
med * allt ål-
markera- fiske 
de fiske
na 

1552 B - - B B - B 20 
53 7 - - 7 ? - ? 
54 41 82 - ? 82 - B? 
55 41 ? - 20 ? - B 204 
56 0 0 - 0 0 - 7 
57 82 0 - 0 0 0 82 
58 ? ? - ? ? ? 7 
59 10 163 - 16 41 ? 175 405 

1560 124 407 — 62 45 0 255 893 
61 ? 163 — ? 61 0 91 
62 0 204 — 30 62 0 84 380 
63 0 163 - 0 143 0 122 428 
64 0 41 - 0 191 0 163 395 
65 * * — * * 0 * 590 590 
66 41 163 — 43 102 0 39 388 
67 122 41 — 10 122 0 193 488 
68 7 ? - ? 7 7 7 
69 122 163 - 61 427 0 407 1.180 

1570 163 244 - 10 285 0 428 1.130 
71 ? ? - * * 0 * 896 
72 * * - 0 # 0 * 1.273 1.273 
73 * * - * * 0 * 641 641 
74 * * - 0 * 0 * 657 657 
75 * * - * * 0 * 700 700 
76 * * - * * 0 * 886 886 
77 * * - * * 0 * 611 611 
78 * * - * * * * 581 581 
79 * * - * * * * 529 529 

1580 * * - * * * * 424 424 
81 * * - * * * * 351 351 
82 * * - * * * * 419 419 
83 * * - * * * * 263 263 
84 * * — * * * * 264 264 
85 * * — * * * * 407 407 
86 * * — * * * * 366 366 
87 * * — * * * * 163 163 
88 * * — * 325 * * 174 499 
89 163 163 - * 325 * * 61 712 

1590 163 163 — * 325 * * 41 692 
91 163 163 — * 325 * * 41 692 
92 82 82 — * 163 * * 102 429 
93 ? ? _ 9 0 7 7 
94 0 244 — 0 0 82 41 367 
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år Stångeå Sörfors Viifor- Forneby Gimeå Getterà Ensillre Summa Summa 
ålhus ålhus sens ålhus ålhus ålhus ålhus förde förför 

vrakhus med* allt ål-
markera- fiske 
de fiske
na 

95 0 163 0 0 0 0 163 
96 0 244 - 0 0 41 82 367 
97 0 163 - 7 7 ? 7 
98 82 163 - 0 20 20 91 376 
99 106 0 - 0 181 33 122 442 

1600 37 0 - 0 204 41 102 384 
01 12 0 - 0 178 34 41 265 
02 82 0 - 0 204 20 41 347 
03 2 0 — 0 158 36 59 255 
04 61 0 - 0 143 321 117 642 
05 57 0 - 0 196 82 532 867 
06 107 0 - 0 143 0 143 393 
07 117 0 - 0 143 0 122 382 
08 102 0 - 0 184 61 143 490 
09 0 0 82 0 143 0 82 307 

1610 ? ? 82 7 143 + ? 7 7 
11 ? ? 82 9 7 7 7 
12 ? ? ? 7 7 7 7 
13 ? 9 0 7 7 7 7 
14 ? ? ? 7 7 7 7 
15 ? ? ? 7 7 7 7 
16 ? 0 0 0 143 36 82 
17 ? 9 9 7 7 7 7 
18 41 0 0 0 285 143 143 612 

B = Byggnadsår Medeltal för ovanstående 47 år: 521 
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Bilaga 3. Utdrag ur längd över beviljad kvarntull inom vissa socknar i Medelpad upprättad år 
1625.200 

Socken, by och antal Antal bäckkvarnar som gick "vår och höst" under följande 
bönder som påförts antal månader per år 
kvarntuU 1/4 1/2 1 2 3 6 9 12 Anteckn. 

Njurunda 

Västbo 1 1 
Nolby 2 2 
Kvitsle 1 1 
Dingersjö 3 3 
Mjösund 1 1 
Skott sund 1 1 
Nyland 2 2 
Juni 2 2 
Berge 4 4 
Rotvik 1 1 
Skedlo 2 1 1 
Stångom 2 2 
Ullberg 1 1 
Ovan sjö 1 1 
Böle 1 1 
Maj 2 2 
Myre 1 1 
Gästad 1 1 
Veda 1 1 
Svedje 1 1 
Torsjö 1 1 
Bredbyn 2 2 
Näset 
Baggböle 

2 
1 

2 
1 

Skärsätt 1 1 
Ängjom 2 1 1 
Bun sta 2 2 
Solberg 2 2 
Häljum 2 1 1 

Summa 46 3 1 5 10 27 

Tuna 

Tunaby 2 2 
Allsta 4 4 
Beige 2 2 
Klingsta 4 4 
Svanäng 1 1 
Vifsta 4 4 
Målsta 2 2 
Bergdom 2 2 
Runsvik 2 2 
Ängom 3 3 
Vattjom 2 2 

200 Räkenskaper. Kvarntullen 1625-1627. II.II.3 (RA). 

740 



Socken, by och antal 
bönder som påförts 
kvarntull 

Skallböle 
Hällsjö 
Rännö 
Bällsta 
Fors 
Lunde 
Ön 
Långskog 

Antal bäckkvarnarna som gick "vår och höst" under följande 
antal månader per år 

1/4 1/2 1 2 3 6 9 12 Anteckn. 

1 

Summa 43 1 28 13 1 

Stöde 

Ede 3 3 
Källsta 2 2 
Ed sta 2 2 
Kärvsta 5 5 
Lo 5 5 
Nedansjö 5 5 
Usland 1 1 
Bölestad 1 1 
Fanbyn 1 1 
Vigge 1 1 
Forneby 4 4 
övergård 2 2 
Gräfte 1 1 
Östanå 1 1 
Högen 1 1 
Tjernsjö 1 1 
Grensjö 1 1 
Ulvsjö 2 1 1 
Lillström 2 2 

Summa 41 5 15 21 

Selånger (del) 

Huljen 1 1 

Torp 

Hångsta 4 4 
Ovanede (Övergård) 4 4 
Byn 2 2 
Hammar 1 1 
Komsta 3 3 
Getsjö (Gissjö) 1 1 
Âlsta 5 3 2 
önsta 1 1 
Tirsta 2 2 
Klöstre 3 3 
Boda 2 2 
Gim 1 1 

Finnar 

Finne 
« 

Finnar 

741 
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Socken, by och antal Antal bäckkvarnarna som gick "vår och höst" under följande 
bönder som påförts antal månader per år 
kvarntull 1/4 1/2 1 2 3 6 9 12 Anteckn. 

Flata 1 1 
Rogsta 2 1 1 
Fränsta 2 2 
Viken 2 1 1 
Finnsta 3 3 
Vissland 1 1 
? 1 1 Finne 
Mört sjön 2 2 Finnar 
Backen 1 1 
Hjältan 1 1 
Valls ta 1 1 

Summa 46 2 10 1 25 3 5 
Borgsjö 

Ovansjö 3 1 2 
Ånge 2 2 
Botjärn 3 3 
Parteboda 2 2 
Ensillre 1 1 
Borgsjöbyn 4 3 1 
Västersillre 3 2 1 
östersillre 2 2 
östby 3 3 
Ö 2 2 
Grundsjö 1 1 Finne 
Sillre 1 1 
Näset 2 2 
Ede 1 1 
Byn 1 1 
Magdbyn 2 2 
Gubbyn 2 2 

Summa 35 2 25 1 7 

Haverö 

Ön 1 1 
Vallen 2 2 
Säter 1 1 
Kölsillre 1 1 
By 2 2 
Viken 1 1 
Vassnäs 1 1 

Summa 9 2 7 
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Bilaga 6. Befintliga tull- och husbehovsmjölkvarnar i vissa socknar inom Västernorrlands län 
omkring år 1820. 01 

Njurunda sn 

Tullmjölkvarnar 

Mariefors i Stångån 

Stångeå i Stångån 

Vaple i Vapleån 

Husbehovsmjölkvarnar 

Galtströms bruk 
Prästbordet 
Skedlo byamän 
Stångoms och Högoms byamän 
Berga och Dingersjö 
Mjösund 
Å, Hälljom och Skrängsta 
Berga och Skottsund 
Solbeig 
Bunsta 
Nyland, Skottsund och Mjösund 
Häljoms byamäns nedre 
Skiängsta och Västbo 
Maj och Stångholm 
Kvitsle och Nolby 
Nyland, Kråksta och Skottsund 
John Sjöberg i Dingersjö 
Björkö byamän (2 kvarnar) 
Gästa byamän 
Backe byamän 
Maj byamän 
Godemajs byamän 
Böle och Räbbgård 
Ovansjö byamän (2 kvarnar) 
Slätt och Rotvik 
Ullbergs 
Ortsjö byamän 
Näset byamän (2 kvarnar) 
Södergårds byamän (2 kvarnar) 
Bredbyns byamän (2 kvarnar) 
Baggböle byamän 
Ängjoms byamän (2 kvarnar) 
Tensjö byamän 
Svedje och Skärsätt 
Svale byamän 
Veda byamän 

Utrustad med 3 par stenar. Anlagd med överfall, 
varigenom densamma ej är i gång vid högt vatten. 
Finns för övrigt tillräckligt med vatten hela året. 

Försedd med 2 par stenar. Ännu ej skattlagd 
(1826). Är igång hela året. 

Resolution 19/10 1824. (Ej inom Ljungans ne
derbördsområde.) 

Armsjöån (ej Ljungan) 
Stångån 

Mingbäcken (ej Ljungan) 
Majån 

Ovansjöån 

Norrsjöån 
Bränneån 

Baggböleån 
Tensjöån 

201 3. provinskont. konvolut 128:1 (KK) och Vn landskontor. Handl ang såg- och mjöl
kvarnar i Vn län. G IX:1 (HLA). 
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Nils Olsson i Lung Lungbäcken 
Nils Aronsson och Sulin (2 kvarnar) Döurbäcken 
Olof Jonsson i Nolby Nolbybäcken 
Bunsta byamän (2 kvarnar) Bunstabäcken 

Husbehovskvarnarna i Stångån gick "med Fothjul". Eftersom alla kvarnar i socken var "urminnes" 
saknade kvarnarnas ägare skriftliga handlingar rörande anläggningarnas tillkomst. 

Tuna sn 

Husbehovsmjölkvarnar 

Allsta byamän (4 kvarnar) 
Allsta torpare (3 kvarnar) 
Berga och Klingsta byamän (4 kvarnar) 
Berge torpare (1 kvarn) 
Svanängs byamän (2 kvarnar) 
Vii byamän (2 kvarnar) 
Tunbyns byamän (3 kvarnar) 
Torparen Nils Hallberg 
Vifsta byamän (6 kvarnar) 
" " (4 kvarnar) 
Vifsta torpare (2 kvarnar) 
Målsta byamän (4 kvarnar) 
Runviks byamän (6 kvarnar) 
Bergoms byamän (3 kvarnar) 
Prästbordet Dr Backman (1 kvarn) 
Organist Lars Allberg (1 kvarn) 
Bergs byamän (1 kvarn) 
Österdälje byamän (2 kvarnar) 
Lilldälje byamän (3 kvarnar) 
Vattjoms byamän (5 kvarnar) 
" " (4 kvarnar) 
Ängoms byamän (3 kvarnar) 
Bällsta byamän (2 kvarnar) 
Fors byamän (5 kvarnar) 
Lunde byamän (3 kvarnar) 
Värsta byamän (2 kvarnar) 
Sköle byamän (5 kvarnar) 
Sköle torpare (1 kvarn) 
Åsta och Rännö byamän (9 kvarnar) 
Myssjö byamän (1 kvarn) 
Hällsjö byamän (2 kvarnar) 
Hällsjö torpare (2 kvarnar) 

Attmars sn 

Attmarby, Specksta, Karläng (8 kvarnar) 
Karlänge byamän (3 kvarnar) 
Sörängs byamän (1 kvarn) 
Sörfors och Fjolsta (9 kvarnar) 
" " " , torpare (3 kvarnar) 
Sörböle byamän (1 kvarn) 

(1 kvarn) 
Norrböle byamän (3 kvarnar) 
Västerböle byamän (1 kvarn) 
Hamre och Kläpp (3 kvarnar 
" " " , torpare (4 kvarnar) 

Allstabäcken 

Klingstabäcken 

Vifstaforsen och Vifstabäcken 
Allstabäcken 
Tunomsbäcken 
Borgarbäcken 
Bergomsån 
Djupdalsbäcken 
Bergomsån 

Däljebäcken 
Kvarnbäcken 
Lillbäcken 
Matforsen 
Vattjomsbäcken 
Matforsen 
Värstaån 

Värstaån 
Myrbäcken 

Rännöån 
Myssjöbäcken 
Furubäcken 

Värstaån 
Karlängsbäcken 
Sörforsån 

Linån 
Sågbäcken 
Taslättån 

Sågbäcken 
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Backe byamän (2 kvarnar) 
H arvs byamän (9 kvarnar) 
Sjöviks byamän (4 kvarnar) 
Torringe byamän (1 kvarn) 
Gissjö byamän (2 kvarnar) 
Hassela byamän (5 kvarnar) 
Västergårds byamän (2 kvarnar) 
Mellangård och Östansjö (6 kvarnar) 
Rude byamän (1 kvarn) 
Norrlindsjö byamän (4 kvarnar) 
" " (1 kvarn) 
" torpare (3 kvarnar) 
Långskogs byamän (2 kvarnar) 
Långskogs Bruk (1 kvarn) 
Långskogs torpare (1 kvarn) 
" (1 kvarn) 

Talslättån 

Torringsån 
Gissjöbäcken 
Gryttjesån 
Sågbäcken 
Rudebäcken 

Lindsjöbäcken 
Sörlindsjöbäcken 
Gryttjesån 

Malingsbäcken 

Stö de sn 

Böle byamän 
Edsta byamän 
Edsta torpare 
Ede byamän 
Ede torpare 
Fanbyns byamän 
Gräfte byamän 
Gransjöns byamän 
Gransjöns torpare 
Hullsjöns byamän 
Kjärvsta byamän 
Källsta byamän 
Lillströms byamän 
Nedansjö byamän 
Nedansjö torpare 
Stormyrans byamän 
Tärnsjö byamän 
Uslands byamän 
Ulvsjöns byamän 
Ulvsjöns torpare 
Västerlo byamän 
Västerlo torpare 
Vigge byamän 
Österio byamän 
Österio torpare 
Östanå 
Öckne 
Torparen Eric Grafström 
Båtsman Pehr Jenberg 

Summa 

1 kvarn 
3 kvarnar 
2 " 

13" 
3" 

1 2 "  
4" 
2 "  

1 kvarn 
4 kvarnar 
6 "  

6 "  

2 "  

10"  
1 kvarn 
1" 
3 kvarnar 
3" 
3 kvarnar 
5" 
5" 
2 "  

3" 
6 "  

2 "  

1 kvarn 
1" 
1" 
1" 

107 kvarnar 

194 o De flesta av ovannämnda kvarnar drevs med s k "Kall Jul" d v s de gick endast höst och var. 

Torps sn 

Västerhångsta Ljungen 
Österhångsta " 
Västerkomsta (3 kvarnar i en byggnad) " 
Viken (2 kvarnar i en byggnad) " 

194 Handlingar rörande Indals älv, Ljungans och Gimåns flottleder. Svartviks Aktiebolag 
(Mo, fl); Låda Gimån, regleringar A 2 (Mo, fl). 
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Ovannämnda kvarnar var "i avseende på det dåliga fallet ganska kostsamt byggda i synnerhet 
vad dammbyggnaden vidkommer". De gick sällan mer än 2 månader per år "beroende på vatt
nets höjande och sänkande". 

Viken (2 kvarnar) 
Byn (1 kvarn) 
österhångsta (2 kvarnar) 
Byn (5 kvarnar) ' 
Gullgård (6 kvarnar) ' 
Västerhångsta (2 kvarnar) ' 
Lillmörtsjön (4 kvarnar) ' 
övergård (2 kvarnar ' 

Kvarnarna i Alderängsån gick ungefär halva året. 

Fränsta (3 kvarnar) 
Vissland (5 kvarnar) 
Viken (7 kvarnar) 
Rogsta (2 kvarnar) 
Tirsta (1 kvarn) 
Backen (1 kvarn) 
F insta (9 kvarnar) 
Ålsta (1 kvarn) 

Byforsen, Ljungan 

Alderängsån 

Kvarnarna i Råggån gick halva året. 

Backen (2 kvarnar) Getterån 
Vallsta (2 kvarnar) 
Tirsta (5 kvarnar) 
Fränsta (1 kvarn) 
Berge (1 kvarn) 
Ålsta (1 kvarn 
Gissjö (3 kvarnar) 
Österkomsta (4 kvarnar) 

Det rådde brist på vatten sommartid under torra år i Getterån. Kvarnarna stod dessutom p g a 
för mycket vatten i synnerhet under våren. 

Vissland (1 kvarn) Skärveån 
Ålsta (2 kvarnar) " 
Gim (2 kvarnar) Gimån 
Klöstre (3 kvarnar) " 
Lillboda (1 kvarn) 
Torpshammars 
bruk (2 kvarnar) " 
Boda (6 kvarnar) " 
Nordanede och Mellanleringen (4 kvarnar) " 
Nordanede (1 kvarn) 

Kvarnarna i Gimån begagnades endast höst och vår. 

Munkbyn (1 kvarn) Bjärmsjöbäcken 
Flata (6 kvarnar) " 
Björnede (2 kvarnar) " 

Kvarnarna i Bjärmsjöbäcken gick endast i maj och juni. 

Göle (2 kvarnar) 
Hjältan (4 kvarnar) 
Gösunda (2 kvarnar) 
Oxsjö (3 kvarnar) 

Bjärmsjöbäcken nedom Gölesjön 

I ånmellan Hångstaörn och Vikörn. Beständig 
vattentillgång. 
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Stormörtsjön (4 kvarnar) I ån mellan Vikörn och Lomsjön, 
Naggen (1 kvarn) Som ovan. 
Naggen (1 kvarn) Naggsjöbäcken 
Naggen (1 kvarn) Backbäcken 
Storulfsjö (3 kvarnar) Storulfsjöbäcken 
Kilen (1 kvarn) " 

Kvarnarna i vattendrag ovan, fr o m Stormörtsjö till Kälens kvarnar, gick p g a ringa vattentill
gång endast kortare tid höst och vår. 

Leringen (4 kvarnar) Hiån. Går endast höst och vår. 
Leringen (1 kvarn) Karrsjöån 
Karrsjö (1 kvarn) " 

Kvarnarna i Karrsjöån nyttjades höst och vår. 

Marktjärn (2 kvarnar) 
Kontraktsprosten Huss (1 kvarn) 
Byn (3 kvarnar) 
Ovanede (1 kvarn) 
Hångsta (1 kvarn) 
Måns Larsson (1 kvarn) 

Marktjärnsbäcken. Gick sällan. 
Granån 
By forsen, Ljungan 
11 11 

Hångstaforsen, Ljungan 
Ö-bäcken 

Alla ovannämnda kvarnar inom Torps sn var av enahanda typ - ett fyrkantigt hus med ett par 
stenar. Där 2-3 kvarnar förekom i samma byggnad åtskildes dessa av mellanvägg. 

Borgsjö sn 

Boltjärn (3 kvarnar) Harrån Används vår och höst. 

Borgsjöbyn 
Västernäset 
Sülre 
Västanå 
Östernäset 

(14 kvarnar) Täljeån Kunde begagnas större delen av året. 

Ede 
Byn 1 (2 kvarnar) Ljungan 

Låg vid Ede bys ägor, höger strand. 
Gick större delen av året. 

Ö (2 kvarnar) Ljungan Vid vänster strand, ö bys ägor. 

Västanå 1 
Gubbyn J 1 (2 kvarnar) Ljungan 

Låg vid Borgsjöns utlopp. Kunde en
dast,begagnas 6-7 veckor per år. 

Parteboda (3 kvarnar) Ljungan Vid Partebodas land. Gick större de
len av året. 

Ensillre (4 kvarnar) Ljungan Låg vid byn. Gick endast vår och höst. 

Ensillre (1 kvarn) Skarpbäcken På byns ägor. Gick 14 dagar under 
våren. 

Västanå 
Sillre 
Ön 
Östbyn 

(18 kvarnar, 
trösk, stamp
verk och lin-
skäkt) 

Sillreån Ån ligger på gränsen mellan Sillre och 
Västanå. Verken gick 7-8 veckor höst 
och vår. 

Ön i 
Ede J 

(3 kvarnar) Djupbäcken På Ede ägor. Gick 14 dagar per år. 

Byn J 
Magdbyn > 

(4 kvarnar) Ramsjöbäcken Gick en månad höst och vår. 
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Byn 
Gubbyn 
Magdbyn 

Gubbyn 

Borgsjöbyn 

Grundsjö 

örsåsen 

(2 kvarnar) Fettjeån 

(6 kvarnar) 

(8 kvarnar) 

(2 kvarnar) 

(2 kvarnar) 

(3 kvarnar) 

Ramsjöbäcken 

Lönnån 

Grundsjöån 

Julåsbäcken 

Ångan 

"Vid Jämtskogen". Gick beroende på 
deras avlägsenhet från gårdarna -
ly-2 mil - endast 3 månader per år. 

Än skär byns ägor. Kvarnarna gick en
dast höst och vår. 

Ån utfaller i Borgsjön. Kvarnarna gick 
endast höst och vår. 

Ån från Stora Gransjön. 

Utfaller i Ångesjön. Förde tillräckligt 
med vatten. 

Ovansjö (2 kvarnar) Ovansjö-Vattenån 

I Borgsjö fanns dessutom en tullkvarn, belägen vid Ljungans utflöde ur Borgsjön vid Ede bys 
strand. Den var skattlagd år 1815 och var försedd med två par stenar. 

Haverö sn 

(9 kvarnar) 
(14 kvarnar) 

Ljungan 
Vid mindre vattendrag 

Alla kvarnar i Borgsjö och Haverö bestod av små fyrkantiga hus med ett par stenar. I dessa kvar
nar kunde vid god vattentillgång ej malas mer än 1 à 1 1/4 t:a per dygn. 

Lidens sn 

Byamän 
Torpare 

Holms sn 

Byamän 
Torpare 

(86 kvarnar) 
(15 kvarnar) 

(29 kvarnar) 
(11 kvarnar) 

Inom Lidens och Holms socknar fanns ingen tullmjölkvarn. 
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Bilaga 8. Uppgifter om samtliga laxfiskerier i Ljungan inom Njurunda, Tuna, Attmar, Stöde och 
Borgsjö socknar enligt åren 1838 och 1842 upprättade förteckningar. 9 Ani = anläggningsår. 

Njurunda sn 

Böle och Västbo forsbyggnad 

Nolby forsbyggnad 

Dingersjö två norra forsbyggnader 

Dingersjö södra forsbyggnad (Ani. 1762) 

Dingersjö fiske vid Sechelsanden (Ani. 1764) 

Kvitsle stakagård 

Skott sunds stakagård 

Prästbordets nya stakagård (Ani. 1765) 

Skottsunds nya stakagård (Ani. 1775) 

Stakagård vid östra landet (Ani. 1821) 

Stakagård vid Haraberget (Ani. 1815) 

Stakagård vid Österänget (Ani. 1815) 

Nätfiske vid Å byamäns land 

Å och Västbo notvarp (Ani. 1783) 

Kvitsle och Nolby notvarp (Ani. 1762) 

Notvarp vid Sandslån (Ani. 1821) 

Notvarp mellan Stakagårdsören och Vallhol
men (Ani. 1824) 

Tuna m 

Allsta laxfiskebyggnad (Urminnes) 

Laxfiskebyggnad å s.sid. i Vifstaforsen 

Tunagrenens laxfiskebyggnader 

Forsbyggn. å nedre udden av Nyforsholmen 
(Ani. 1882) 

Nyforsholmens laxfiske (Urminnes) 

36 meter stenkistor 

4 stenkistor, 332" m ut i älven 

Den övre alldeles borta, i den nedre tre stenkis
tor, 392" m 

9 stenkistor, 75 j m ut i älven 

Stakagård, 96 m ut i älven 

Stakagård, 72 m ut i älven 

Stakagård, 99 m ut i älven 

Alldeles förfallna stenkistor 

Ingen byggnad 

84 m ut på älven 

72 m ut på älven 

48 m ut på älven 

72 m ut på älven 

36 fots not 

96 fots not 

Stakagård, 84 m ut på älven 

42 fots not 

Två stenkistor längs efter strömmen om Hj-m. 
En 51 m lång stenkista mellan vilka mälor kan 
nedsättas. 

Två malaled. Har en 12 m och en 25 m stenkista. 

Summa 6 stenkistor. Närmast land 17j m, nr 2 
och 3 14 m vardera, en om 12^- m och 2 st 7 m 
långa. Låg mellan landet och en holme. 

En 8 m landkista finns kvar. Resten, en av ström-
rensn. kommissionen uppförd stenmur - liksom 
större delen av allt som på statens bekostnad 
byggdes 1821 och 1822 - bortförd av ström
men. Senast utarrenderat 1842. Nu utan anbud. 

En stenarm på n. sid. 362" m och en å södra sid 
352" m- Låg helt i sidogren av älven. 

Byggnad saknas. Bällsta notvarp 

Öhr och Ängoms notvarp " " 

Forsholm svarpet " " 

öns notvarp " 

349 Tuna länsm.distr F V:l. 1838 års Concept Fiske Syner och Kronof i Medelp fögderi 
arkiv, G X:1 (HLA). 
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Kasthällans notvarp (Ani. 1820) 

Lunde notvarp (Ani. 1762) 

Wattstens 2ne malaled 

En malaled vid östra stenarmen i flottleden 
(Ani. 1825) 

Malaled överst i Matforsen invid sågrännan 
(AnL 1820) 

Stakagård nedanför Vifsta by 

Stakagård i sjön Marmen (Ani. 1820) 

Tvenne malaled i Vifstaforsen å norra sid. 
(Ani. 1836) 

Tvenne malaled vid Sköle skatteland s. sid. 
(Ani. 1834) 

Två malaled vid översta delen av Matforsen 
(Ani. 1840?) 

Attmars sn 

Stakagård vi Sjöviks byamäns land (Ani. 1821) 

Stakagård vid holme i Marmen (Ani. 1821) 

Stöde sn 

Laxfiskebyggn. iNackforsen (Ani. 1821) 

En dito ovan Hemgrafsforsen, n. sid. 
(Ani. 1827) 

Ett malaled vid Hemgrafsforsen, n. sid. 
(Ani. 1820) 

Malaled vid Fiskeholmen (Ani. 1827) 

Malaled vid s. sid. av Edeforsen vid Skäftes-
holmen. (Ani. 1827) 

Malaled ån. sid. av Edeforsen vid Ström-
svedjan 

Stakagård vid Baggnäsudden 

Stakagård vid n. sid. av Kärvstagrundet 
(Ani. 1827) 

Notvarp för laxfångst ovan Edeforsen 
(Ani. 1827) 

Malaled för laxfångs å n. sid. av Edeforsen 

Alldeles obrukbart. Fyrkantig stenkista, 6y m, 
byggd på en klippa. 

Förstört genom skärningar. Ingen byggnad. Se
nast utarrenderat 1842. Nu utan anbud. 

Norra sid. av fisket är Matfors bruks dammbygg
nad. Den södra består av en 38 m lång stenarm. 

Fisket är omgivet på yttre sid. av en 12 m lång 
stenkista och på den övre av en på 38 m. 

Efter strömrensningen står fisket utom under 
flod tid på torra klippan. Har bestått av 2 tre
kantiga stenkistor: 6 m, 5 m och en långkista på 
63- m. En trekantig, 9 m kista stöter mot Watt
stens 2ne malaleder. Utarrenderat 1842. Nu utan 
anbud. 

Oduglig - för ringa fångst. Ingen byggnad. Ut
arrenderat 1842. Nu utan anbud. 

Senast utarrenderat 1834. Nu utan anbud. 

En stenkista om 10 m och en 24 j m lång. Un
der frihetsår. 

Fick ej uppföras enl KK:s utslag den 12 novem
ber 1835. 

En stenkista om 185- m och en om 242" m. Un
der frihetsår. 

Har ej funnits på många år. Senast utarrenderat 
1835. 

Do. Senast utarrenderat 1834. 

Hela Skäftesholmen bortskuren. Endast en 11 m 
stenkista kvar av fisket. Senast utarrenderat 1838. 

Aldrig byggt. 

Dito. 

Odugligt och utan byggnad. Utarrenderat sista 
gången 1832 utan anbud. 

Odugligt och utan byggnad. Utarrenderat sista 
gången 1838 utan anbud. 

Odugligt och utan byggnad. Arrenderat sista 
gången 1838 utan anbud. 

Do. Senast utarrenderat 1835. 

Oduglig. Ej beg. på många år. 

Likaledes. 

En stenarm längs land, 29 m. Stället odugligt. 
Senast utarrenderat 1832. 
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Tvenne malaled i Hemgravsforsen (Ani. 1827) 

Stakagård ovan Skäftesholmen (Ani. 1827) 

Borgsjö sn 

Fiskebyggnad för laxfångst vid Gullholmen 
(Ani. 1841) 

Malaled för laxfångst vid södra sidan fVäst-
anåforsen (Ani. 1829) 

Två stenkistor om 7 m vardera samt en om 32 m, 
alla stående längs efter strömmen. Nu odugligt 
Utan anbud. Utarrenderat senast 1842. 

Ej begagnat efter första misslyckade försöket. 
Inget anbud 1838. 

Två dammaimar, den norra 27 m och den södra 
30 m lång. 

Någon byggnad aldrig anlagd. 
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Bilaga 9. Fiskeräntor enligt 1832 års fiskeförteckning m m. 

Fiske Nuvarande ränta 
T:r Lll 11 

Njurunda sn 

Sandslåns stakagård - 3 2 
Harabergets stakagård 2 11 -

Skottsunds stakagård (den äldsta) 1 - -

Nolby och Kvitsle notvarp 3 4 -

Stakagård vid östra landet - 6 -

Kvitsle stakagård 1 10 10 
Skottsunds stakagård (nyanlagd) - 4 1 
Notvarp mellan Stakagårdsören och Vallholmen 9 - -

Notvarp vid Österänget - 7 -

Dingersjö norra forsbyggnad 1 8 -

Dingersjö södra forsbyggnad 1 - 11 
Prästbordets nya stakagård (forsbyggnad) - 3 16 
Â och Västbo notvarp - 5 12 
Sekelsandens stakagård - 11 -

Å stakagård - 4 -

Nolby forsbyggnad 1 6 2 
Vestbo och Böle forsbyggnad — 8 1 

Tuna sn 

Allsta laxbyggnad - 1 6 
Notvarp nedom Dammören - - 10 
Tunagrenens laxbyggnad - 7 5 
Krokforsens notvarp 1 5 -

Ett notvarp nedom Viiforsen - 5 13 
Ett nytt notvarp nedanför Vifstaforsen 7 1 12 
Tvänne malaled och där nedanför ett vrakhus 4 8 -

Vifsta forsbyggnad - 3 2 
Vifsta stakagård (höger strand) - - -

Vallholmens notvarp 
Vifsta stakagård (vänster strand) 
Skedviks stakagård 
Stakagård vid Lillholmen 
Öns notvarp 
Lunde notvarp 
Forsholmens notvarp 
Bällsta notvarp 
Ör- och Ängesvarpet 
Kasthällans notvarp 
Nyforsholmens vrakhus 
Norrforsholmen (malaled) 
Watt stens 2ne malaled 
Fyra laxmalaled i Matforsen 
En forsbyggnad av 2ne malaled 
Matforsens översta laxfiske (2 malaled) 
Kornsvedjans notvarp 
Skallböleforsens nedersta forsbyggnad 
Skallböleforsen mellersta forsbyggnad 
Skallböle översta forsbyggnad 
Groforsens notvarp 

öde 
- öde 
5 
2 

— öde 

3 
10 

11 

1 
9 
3 

9 
1 1 

1 6 
2 12 -
Frihetsår 
Frihetsår 
Frihetsår 
- - - öde 
Frihetsår (därefter öde) 

7 10 
Frihetsår (därefter öde) 
— — - öde 
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Fiske Nuvarande ränta 
Ta: Lll 11 

Stöde sn 

Stakagård vid KäUstagrundet 
Ett malaled vid Strömsvedjan 
Malaled i Edeforsen, på norra sidan av Stockholmen 
Malaled vid Skäftesholmen 
Fiske i Hemgravsforsen 
Fiske i Nackforsen 

Frihetsår 
Frihetsår 

- öde 

- öde 
(därefter öde) 
(därefter öde) 

- öde 

Torps sn (Enligt andra källor) 

2ne Stakagården vid Vistholmen 
2ne fisken med nät i Lillströmmen 
Vrakhus nedom Gimeå ålhus 
Malaled i Gimån ovanför bruksbron 
Malaled i strömmen Svelten 
Två malaled mitt emot Torpshammars brunnshus 
Nätfisken vid Målstackede och Mälsmobäcken 
Stakagård från västra landet 
Nätfiske utanför Pehr Strömbergs gärda 
Malaled vid Torpshammars bruksbro 
Malaled nederst i Hångstaströmmen 
Vrakhus mitt emot Gammelänget 
Nätfiske i Flyn 
Malaled vid Johannisbergs ägor 

Borgsjö sn (Enligt andra källor) 

Malaled i Västanåforsen 
Två malaled i Edeströmmen vid västra ändan av Borgsjön 

Tillfälligt öde 

1 

(öde 1834) 
öde 
(öde 1848) 
öde 
(öde 1838) 
öde 
öde 

(öde 1834) 

Frihetsår (därefter öde) 
Frihetsår (därefter öde) 

1 - (öde 1834) 
Frihetsår (därefter öde) 

Frihetsår (öde 1839) 
Frihetsår (därefter öde) 
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Bilaga 10. Laxfìskeairenden (i kilo) åren 1773-1850 (något modifierade1070). 

År Njurunda Tuna sockn Tuna och Summa ha Fr o m Ljungan Gimån 
socken en Attmars 

socknar 
fr o m 
Matforsen 

vet t o m 
Matforsen 

Skallböle-
forsen tom 
Stödesjön 

uppströms 
Södesjön 

1800 1.661 594 1.536 3.791 2 
1801 1.661 594 1.536 3.791 2 
1802 1.661 594 1.536 3.791 2 
1803 1.661 594 1.536 3.791 2 
1804 1.661 594 1.536 3.791 2 
1805 1.661 594 1.536 3.791 2 
1806 1.661 594 1.667 3.923 
1807 1.661 594 1.667 3.923 
1808 1.661 594 1.667 3.923 
1809 1.661 594 1.667 3.923 
1810 1.661 594 1.667 3.923 
1811 1.661 594 1.667 3.923 
1812 1.661 594 1.667 3.923 
1813 1.661 594 1.667 3.923 
1814 1.661 594 1.667 3.923 
1815 1.016 140 569 1.724 
1816 2.047 302 1.226 3.934 
1817 2.407 302 1.226 3.934 
1818 2.672 332 1.418 4.421 
1819 2.672 332 1.418 4.421 
1820 2.672 314 877 3.862 89 
1821 2.483 350 912 3.744 89 
1822 1.429 160 893 2.482 89 26 
1823 1.429 160 1.127 2.716 89 26 
1824 1.481 375 1.246 3.102 89 26 
1825 2.055 1.307 1.349 4.710 89 26 
1826 2.055 1.308 1.491 4.854 89 12 26 
1827 2.055 1.299 1.491 4.844 89 12 38 
1828 2.933 1.305 1.481 5.719 89 12 38 
1829 2.929 1.305 1.481 5.716 89 12 38 
1830 5.906 1.381 1.305 8.591 89 13 38 
1831 4.408 1.364 1.460 7.231 88 13 13 

1070 Tabellen bygger på alla av mig kända uppgifter om arrenden och arrendeauktioner (i huvud
sak efter Rumars uppgifter från HLA). Redovisningarna för varje fiske, varje år har summerats 
årsvis. I de fall ett fiske vid anläggandet beviljats frihet från avgift under någon period har arrendet 
under dessa år av mig likställts med den första avgift som senare togs ut av kronan för samma fis
ke. 

"Sockenarrendet" (1800—1815) var en gemensam utarrendering av alla fisken under en 15-
årsperiod. Varje fiske taxerades dock även då var för sig. Den långa och för alla fisken sammanfal
lande arrendeperioden medförde, att arrendeavgifternas storlek ej följde avkastningskurvan. 

Med början på 1820-talet förlorade kronan äganderätten till en del fisken, och år 1851 var prak
tiskt taget alla fisken i fiskerättsägarnas ägo. Arrendeavgifterna för de fisken, som övergått till "lan
dägarna", har av mig beräknats som för närmast föregående period, under vilken avgift erlagts. 
När fisken nyanlades fick man som regel några års frihet från avgift för att täcka anläggningskost
naderna. Arrendeavgifterna för sådana perioder har av mig ur avkastningssynpunkt beräknats som 
för närmast följande period, då avgift erlagts. 
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År Njurunda Tuna sock Tuna och Summa har Fr o m Ljungan Gimån 
socken en Attmars 

socknar 
from 
Matforsen 

vet t o m 
Matforsen 

Skallböle-
f o r s e n  t o m  
Stödesjön 

uppströms 
Södersjön 

1832 4.632 1.367 1.479 7.477 88 13 13 
1833 4.420 1.364 1.478 7.262 88 13 13 
1834 3.349 1.178 810 5.337 12 13 
1835 3.349 1.225 1.109 5.683 12 1 
1836 3.240 889 1.030 5.159 12 26 
1837 2.757 961 608 4.326 12 26 
1838 2.687 957 597 4.241 12 25 
1839 1.546 957 1.030 3.533 12 25 
1840 1.849 1.204 1.053 4.105 12 25 
1841 1.888 1.051 968 3.906 12 25 
1842 1.917 1.051 909 3.876 12 25 
1843 2.019 1.051 909 3.979 12 25 
1844 1.980 1.042 758 3.780 12 25 
1845 1.629 1.042 910 3.581 12 25 
1846 1.463 1.102 746 3.310 12 25 
1847 1.635 1.102 743 3.479 12 
1848 1.694 1.102 749 3.545 12 
1849 2.053 1.146 749 3.947 12 
1850 1.749 1.140 713 3.602 12 
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Bilaga 12. Större broar inom Ljungans vattensystem under 1800-talet. 

Brons namn och läge Byggnadstid (Tillstånds- Beskrivning av bron m m 
givning) 

Ljungans dalgång 

Njurundabron 

Matforsbron 

Byggdes om 1850. Skulle 
byggas om 1890 

Byggdes 1844 

Stödebron uppströms äl
vens inflöde i Stödesjön 

Hjältansbron (Gösunda-
bron) ett stycke ned
ströms Morrforsen 

Gösundabron "vid byns 
följeställe" 

Nya Gimbron över Ljung
an strax nedströms Gi-
måns inflöde 

Byggd under 1800-talets 
första hälft 

Tillstånd till ny bro ge
nom ett häradsrättens 
utslag den 18 juni 1862 

KB gav tillstånd till ny 
bro den 8 juni 1883 

Anlades 1893 

Gamla Gimbron över 
Ljungan uppströms Gi-
måns inflöde 

Bro över Getterån 

Bro över Lillströmmen 
nedström Torpsjön 

Byggd under 1800-talets 
första hälft 

Ny bro byggdes av Dick
son & Comp och av de 
flottande från Sunds
vall 

Vikbron 

Byforsbron 

1799 var bron 180 m lång och vilade på 
åtta bropelare, allt av timmer. Undergick 
vintern 1867/68 "en grundlig reparation" 

Träbro i flera spann, varav ett större av
sett för att släppa fram flottgods. Över
byggnaden i detta spann bestod av häng-
verk och i de övriga spannen av bjälkar. 
Landfästena utgjordes av stenmurverk 
och mellanstöden dels av stenfyllda trä
kistor och dels av träbockar. Bron var to
talt 130 m lång och hade 4-5 m fri bredd 

Förfallen 1899 

30 meters spann, av vilket ägaren pålade 
igen sju meter efter tvist med de flottande 

En träbro med en totallängd om 135 m. 
Bron utfördes i 19 spann, varav ett var 
störrre och 18 mindre. Landfästena bygg
des som murverk av sten medan mellan
stöden bestod av pålok och pålgrupper. 
I det stora spannet, mittspannet, vilket 
var avsett för flottningen, bestod över
byggnaden av hängverk med underligg
ande brobana. Överbyggnaden till de min
dre spannen utgjordes av bjälkar 

I bron fanns 1874 en 21 m bred öppning 
genom vilken flottgodset leddes. Otrafl-
kabel 1891 

Byggdes 1886 

Ny bro hade byggts 1828 
i stället för gammal flott
bro. Ny bro byggdes 1886 
några 10-tal m uppströms 
gamla bron 

Bron hade år 1873 en "mittelöppning" 
genom vilken flottgodset gick. Den hade 
för övrigt sex spann, varav två om 28 m. 
Användes ännu år 1899 

Lång träbro. Står kvar än i dag 

Uppfördes i tre spann. Landfästerna bygg
des som stenmurverk och mellanstöden 
som stenfyllda träkistor, överbyggnaden 
utfördes i trä och bestod av spännverk 
med överliggande brobana 

790 



Brons namn och läge Byggnadstid (Tillstånds- Beskrivning av bron m m 
givning) 

Bro vid Hångstaforsens 
slut 

Johannisbergsbron 

Västanåbron (landsvägs
bro nedom Borgsjön) 

Järnvägsbro nedströms 
Borgsjön 

Partebodabron 

Järnvägsbro över Ljungan 
vid Parteboda 

Bro över Lillströmmen 
nedströms Ångesjön 

Järnvägsbro vid Ålderns 
utlopp 

Landsvägsbro vid Ålderns 
utlopp 

Kölsillrebron 

Bro över Galvattsån 

Bro över Rätansströmm-
arna vid Långsillret 

Norsbron vid Rätanssjöns 
sydspets 

Bron över Röjån från 
landsvägen mot Hälsing
land och för väg till 
Klövsjö 

Åsarnabron (Åsansbron) 

Bro över Fudan 

Bro över Arån 

Raserad 1908 

Byggd under 1800-talets Hade strömpelare mitt i älvfåran 
första hälft. Ny bro bygg
des 1902 

Ny bro uppfördes under Träbro med för flottningen hinderligt 
femårsperioden 1851- mittspann 
1855. Ny bro insynades 
1908 

Öppnades 1878 

Anlades på 1890-talet 

Öppnades 1878 

Gamla bron ofarbar 1887. 
Ny bro skulle byggas 

Öppnades 1881 Byggd i ett spann över älvens huvudgren 
och i tre spann över en närbelägen hög
vattenfåra 

Under uppförande åren Bron försågs med nio span med fria 
1886-1892 spännvidder på 15,0-21,2 m. Den fria 

brobredden uppgick till 4,0 m. Land
fästen och pelare bestod av stenmurverk 
i kallmur. överbyggnaden utgjordes av 
hängverk och brobanan av trä 

Byggdes troligen 1883 

Byggdes med böljan år Bron hade fem spann à 22 m. Brons fyra 
1889 pelare vilade på träkistor 

Fanns 1798 

Fanns 1798 

Anlades åren 1846-1850. Låg, 78 m lång träbro fanns innan sten-
Valvet störtade in tre bron togs i bruk. Den nya stenbron var 
gånger innan man fick år 1873 107 m lång och åtta meter bred. 
det att stå Den hade ett spann med 23 m vidd 

Byggdes troligen 1883 

Byggdes 1871 
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Brons namn och läge ' Byggnadstid (Tillstånds- Beskrivning av bron m m 
givning) 

Gimåns dalgång 
Landsvägsbro vid Torps
hammar 

Ny bro byggdes omkring 
1870 

Järnvägsbro vid Toips-
hammar 

Bro nedom Hesselsillret 

Bro över Gimåns båda 
grenar vid Ljungå 

Bro uppströms Lammfly-
forsen 

Bro nedströms Måssjö-
forsen 

Bro för allmänna lands
vägen vid Revsundssjöns 
utlopp 

Järnvägsbro vid Revsunds
sjöns utlopp 

Bro för sockenvägen över 
Herrevadsströmmen 

Landsvägsbron vid Gällö 

Bro över Kyrksundet, 
Revsundssjön 

Landsvägsbro över Ljung-
ån vid Ljungå 

Träbro uppfördes i nio spann, varav ett 
med 13,7 m spännvidd och de övriga med 
fria spännvidder varierande mellan 2,7 
och 9,5 m. Brons landfästen bestod av 
stenmurverk i kallmur medan mellan
stöden utgjordes dels av stenfyllda trä
kistor och dels av träbockar. Överbygg
naden, som helt bestod av trä, utgjordes 
dels av spännverk och dels av vanliga 
bjälkar 

öppnades 1878 

Fanns 1862 

Fanss 1868 

Fanns 1868 

Fanns 1868 

öppnades 1879 

Fanns 1868 

Fanns 1787 

Ny bro anlades på 1850-
talet 

Byggdes 1893-1984 

Se Figur 65 
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Bilaga 14. Flottningskostnad per klamp i Ljungan åren 1900-1940. Räknas tom 1922 per 
enkeltimmer, därefter per "reducerat timmer" tom 1930. 

Kostnad till och med Ljungans distrikt 21 Kost

Flott-
nings-

Ljungan från Gimån från 
nad för 
arbeten 

Flott-
nings- Nedre Rätanssjön, Gimåns in Gimbron, Storselet Nordanede-

vid Kvit-
sle (till 
och 
med 
bunt
ning)* 

sä- Grucken, flöde sjön 

vid Kvit-
sle (till 
och 
med 
bunt
ning)* 

song distrikt 2 distrikt 7 distrikt 17 distrikt 3 distrikt 9 distrikt 17 

vid Kvit-
sle (till 
och 
med 
bunt
ning)* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1900 46,225 22,545 9,005 32,813 25,063 12,653 _ 
1901 - 23,046 10,206 33,291 25,781 13,721 -

1902 53,161 27,771 11,991 40,198 33,008 17,548 -

1903 56,787 20,987 9,599 29,159 22,559 12,109 -

1904 46,187 23,067 9,737 -

1905 60,408 24,118 10,825 30,505 24,079 13,511 -

1906 - 25,813 11,684 37,086 29,052 15,265 -

1907 62,441 27,031 10,651 30,261 24,051 13,511 -

1908 - 28,932 11,662 37,196 27,941 14,772 -

1909 94,408 31,379 9,912 31,919 25,918 14,978 -

1910 67,295 30,298 11,117 33,810 26,761 14,229 -

1911 73,375 26,000 10,173 33,978 24,417 13,492 -

1912 - 23,873 10,116 28,507 22,507 12,921 -

1913 45,152 22,684 10,005 29,061 22,907 13,002 -

1914 56,683 30,317 15,140 36,721 28,691 18,465 -

1915 54,939 27,674 10,338 29,345 22,988 13,234 — 

1916 58,897 32,531 16,028 48,873 36,578 22,366 -

1917 70,790 40,494 19,025 50,809 41,033 25,152 -

1918 112,591 61,028 25,666 71,074 56,337 31,742 -

1919 117,595 59,800 23,267 70,364 55,147 28,520 -

1920 112,948 64,207 26,639 88,173 68,254 34,410 6.674 
1921 107,674 57,832 24,598 72,129 58,473 30,121 6,030 
1922 73,815 38,380 13,822 63,119 42,284 17,370 2,677 
1923 65,232 29,942 7,654 42,736 28,060 11,027 6,245 
1924 64,537 27,519 7,572 42,933 27,678 10,758 6,557 
1925 67,552 31,108 8,604 43,892 29,917 12,412 6,728 
1926 62,201 29,719 7,307 37,400 25,733 10,719 5,997 
1927 63,859 25,648 6,285 37,139 25,057 10,074 6,103 
1928 45,924 25,189 6,085 35,666 23,554 9,635 6,065 
1929 67,196 23,235 5,743 32,841 22,390 8,700 6,887 
1930 45,838 23,136 5,816 29,835 19,713 7,938 6,800 
1931 9,180 4,610 0,894 4,018 2,543 1,090 2,179 
1932 7,881 4,057 0,896 4,040 2,534 1,135 2,179 
1933 8,026 4,195 0,831 5,345 2,580 1,085 1,527 
1934 8,200 3,611 0,734 3,047 2,209 1,003 1,399 
1935 7,345 3,239 0,720 3,069 2,284 0,947 1,428 
1936 8,004 3,815 0,872 3,918 2,908 1,292 1,361 
1937 6,900 2,959 0,673 3,276 2,381 0,965 1,277 
1938 7,277 3,145 0,746 3,354 2,385 1,013 1,444 
1939 7,156 3,124 0,713 3,851 2.871 1,028 1,270 
1940 10,158 4,475 0,910 6,200 3,419 1,293 1,287 

* Före år 1920 ingår kostnaderna för sortering och buntning i kolumnerna till vänster. Åren 
1920-1922 redovisas kostnaderna för buntning och buntflottläggning här, och fr o m 1923 
innefattas även sorteringskostnaden i denna kolumn. 
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Bilaga 15. Flottgodsmängder i Gimån åren 1900-1940, antal klampar. 

Årtal Virke avlämnat Inven- Dessutom kolved framflottad 
vid Rev- till Gröt- till öster- till Ljungan tarier till inom distrikt 
sundssjön ingen ström nästa år 
och inom 
3 :e distriktet 0-5 6-17 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1900 339.536 2.167 
1901 162.375 
1902 21.009 
1903 25.614 
1904 6.076 
1905 360.401 41.936 273.263 584.632 8.681 9.5321 

1906 440.226 47.518 165.255 523.636 47.470 508.090 40.937 
1907 859.094 534.050 274.939 913.308 13.286 Ingår i övrigt virke 
1908 451.132 62.139 69.075 1.037.228 996.400 
1909 1.225.089 487.744 278.098 1.576.260 813.237 
1910 1.203.025 236.452 249.087 1.338.523 35.433 
1911 938.383 227.124 169.681 1.332.340 156.321 
1912 868.047 421.461 403.532 2.196.753 7.525 
1913 405.615 125.464 316.319 1.960.698 4.410 
1914 739.952 103.534 403.872 1.775.349 732.000 
1915 799.918 538.558 826.213 1.559.363 12.930 
1916 722.993 279.973 339.788 1.573.663 12.276 
1917 878.000 332.000 319.631 1.543.959 
1918 377.927 606.828 314.966 248.320 
1919 779.182 250.538 304.728 2.177.405 845.970 
1920 531.772 269.766 213.094 2.461.340 565.564 
1921 127.934 139.838 — 2.512.918 63.146 
1922 220.785 - 3.060.505 40.474 
1923 447.800 49.662 - 2.338.457 16.193 
1924 606.140 53.573 - 3.073.962 15.186 
1925 430.784 40.233 — 2.314.601 9.690 
1926 440.880 486 - 3.346.784 709.981 Nedanstående Nedanstående 
1927 347.833 231 - 4.235.453 25.368 kvantiter avser kvantiterer av
1928 255.123 31.403 - 2.844.836 11.220 Torpshammar ser Tavnäs 
1929 215.377 42.119 - 3.526.730 9.636 och Viskan 
1930 238.867 55.220 — 3.611.662 284.278 
1931 167.360 31.289 - 3.615.598 17.422 326.830 47.124 
1932 106.904 - 2.884.367 32.291 148.055 7.866 
1933 - 2.821.774 3.235 
1934 371.000 — 3.326.000 7.804 368.000 
1935 418.412 — 3.116.761 11.308 481.032 
1936 496.233 — 2.610.692 7.608 390.585 
1937 340.000 — 4.364.666 36.213 368.000 
1938 239.522 - 3.884.889 20.748 483.541 
1939 297.436 - 3.371.416 11.727 569.581 
1940 231.000 — 2.827.151 8.442 54.000 

1 Famnar 
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Bilaga 16. Ljungans biflottleder vid 1900-talets böljan. 

Vattendragets namn Rinner in Uppgifter lämnade av 
från vänster Helleberg 15/5 1899 Odelberg den 7/11 
(V) respektive (S) = krävs fast eller 1906 
höger (H) tillfällig samlingsbom 

vid inflödet i huvud
älven 

1 2 3 4 

Ljungan 
Tandån (V) Privat flottled 
Storån (V) (S) » »» 

Henån (H) « »» 

Svartsjöån (V) (S) 
St en q ö ån (V) 
Rövran (V) (S) Privat flottled 
Ringbrunnsbäcken (H) 
Flängån (H) 
Grundsjöbäcken (V) (S) 
Aloppan (H) Privat flottled 
Arån (V) »> »» 

Galan (V) »» >» 

Brynnån (H) 
Bergtjärnsbäcken (H) 
Döveisån (H) 
Fiskån (V) (S) 
Fudan (V) Reglerad Privat flottled 
Älderån (H) »> » 

Nästelsjöån (Nältsjöån) (V) Under upprensning 
(Svartvik) 

Kvamån (H) Privat flottled 
Röj ån (H) Under reglering 
Rätanstjärnsbäcken (H) (S) 
Loån (V) (S) Reglerad Under reglering 
Galvattsån (V) Reglerad Reglerad 
Bubäcken (V) 
Gillån (V) (S) Privat flottled 
Länsterån (V) (S) Reglerad »> »» 

Hortesån (H) (S) . Reglerad 
Fäningsån (V) (S) 
Ensterån (H) (S) Privat flottled 
Märrån (H) (S) 99 99 

Fåssjöån (H) (S) Privat flottled 
Stensån (H) (S) 99 99 

Sotån (H) (S) 99 99 

Köljån (H) 99 99 

Björsjöbäcken (V) (S) 
Kärrusjöån (V) (S) Privat flottled 
Kvarnån (V) »» »» 

Juån (H) (S) »» »» 

Ovansjövattenån (V) » »> 

Råsjöån (H) »j »» 

Ängevattenån (V) (S) Under reglering 
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Vattendragets namn Rinner in Uppgifter lämnade av 
från vänster Helleberg 15/5 1899 Odelbergden 7/11 
(V) respektive (S) = krävs fast eller 1906 
höger (H) tillfällig samlingsbom 

vid inflödet i huvud
älven 

1 2 3 4 

Harrån (V) Privat flottled 
Täljeån (V) (S) 
Granån (H) Reglerad 
Alderängsån (H) 
Råggån (H) Reglerad 
Getterån (V) 
Fanbyån (H) (S) » 

Hemgravsån (V) 
Värstaån (H) 
Sörforsån (H) (S) Reglerad 
Stångån (H) 
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Bilaga 17. Förteckning över de dammai i bivattendragen som utnyttjades för flottningsändamål 
enligt LÄF år 1922. (Förteckningen omfattar ej alla bivattendragen inom nederbördsområ
det). 

I Ljungans vattensystem 

Skärkan 

Tandån 

Lillån 

Storån 

Henån 

Rövran 

Ringbrunnsbäcken 

Grundsjöbäcken 

Aloppan 

Arån 

Galån 

Brynnån 

Bergtjärnsbäcken 

Döveisån 

Fiskån 

Fudan 

Nällsjöån 

Kvarnån 

Röj an med Svinkan 

Rätan tjärnsbäcken 

Loån med Börmån 

Galvattsån 

Gillån 

Ingen damm 

Rulibo dammen 
Dammtjärnsdammen 
Lillbacksdammen 
Kongrodammen 

Förfallen spardamm 

Ingen damm 

Lilla Lövsjödammen 
Storavandammen 
Stortjärnsdammen 

Ingen damm 

Flärkdammen 
Fiskådammen 

Stordammen 
Vastängsdammen 

Nällsjödammen 
Lilldammen 

Kvarn sjödammen 
Lugnådammen 

610 

Ingen damm 

Börmtjärnsdammen 
Losjödammen 
Skoglundsränndammen 
Brattränndammen 
Långränndammen 
Loådammen 

Örasjöd ammen 
Övre Galvattsjödammen 
Nedre 

Gärd sjödammen 
Karlsbergsdammen 
Två små dammar i sillren 

Låda A, 1- (Mo, fl). 
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Länsterån 

Hortesån 

Fåssjöån 

Gry tån 

Enste rån 

Stensån 

Kvisselbäcken 

Köljån 

Säterån 

Kärrsjöån 

Kvarnån 

Juån 

Råsjöån 

Dysjövattenån 

Harrån 

Ocksjödammen 
Bleksjödammen 
Länstersjödammen 
Långränndammen 

Vitvattshortdammen 
Två mindre ränndammar 
Björnrö sdammen 
Lillrösdammen 
Knippelhögsdammen 
Stormångsdammen 
Dammtjärn sdammen 
Djuphortdammen 
Sågtjärnsdammen 
Bosjödammen 

Fåssjödammen 
Bosjödammen 

Grytqödammen 

Enstersjödammen 

Stavsjödammen 
Stensjödammen 

Ingen damm 

Håtjärnsdammen 
Köljesjödammen 

Ingen damm 

Stora Kärrusjödammen 
Lilla Kärrusjödammen 

Harrsjödammen 
Flarktjärn sdammen 
Lilldammen 

Juvattsdammen 
Flarkdammen 

Hällsjödammen 
Mellansjödammen 
Råsjödammen 
Sågdammen 

Vattensjödammen 
Vattenmyrdammen 
Flottringsdammen 
Dy sjödammen 
Modammen 
Sågdammen 

Stora Harrsjödammen 
Lilla 
Stora Kärrsjödammen 
Jämtkrog sdammen 
Grytdammen 
Lombäcksdammen 
Boltjärnsränndammen 
Kvarnängesdammen 
Harråkvarndammen 



Granån 

Brambergsån 

Getterån 

Stumån 

Hemgravsån 

Huljeån 

Fanbyån 

Storgran sjö dammen 
Gällsjödammen 
Lillgran sjö dammen 
Boängesdammen 

Tjämdammen 
Brambergsdammen 
Nyängesdammen 

Torringsdammen 
Fettjendammen 
Lindbergsdammen 
Ormhälldamm en 
Höglundsdammen 
Lilldammen 
Håljedammen 
Gräsqödammen 
Västanådammen 
Dickssonsdammen 
Skinnsjödammen 
Kallbäcksdammen 
Gåsbacksdammen 
Gammelbodammen 
Ev Göranssons dammen 
Nils Olssons dammen 
Prästdammen 
Per Pålsdammen 
Jon Jonssons dammen 
Skomak ardammen 
Hampsänkedammen 

Hällsjödammen 
Lindqvists damm 
Sundbergs damm 
Stumådammen 

Örasjödammen 
Lycksjöammen 
Hällsjödammen 
Kvarndammen 
Sågdammen 
Finnhällsdammen 
Sågdammen 
Kvarndammen 

Backtjärnsdammen 
Sågdammen 
Huljesjödammen 
Sågdammen 
Kvarn tjärnsdammen 
Söderbergs damm 
Specksjödammen 
Svartådammen 

Gim sjödammen 
Håsjödammen 
Sågdammen 
östanå kvarndamm 
Fabriksdammen 

Distrikt IV 

Distrikt VI 

(Distrikt I) 

(Distrikt II) 
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Krafstationsdammen 

Sörforsån Malungsdammen 
Långskogsdammen 
Brondgryttjedammen 
Gryttjedammen 
Malstabodammen 
Norådammen 
Täljeåslättdammen 
Sörforsdammen 

I förteckningen ovan saknas bland annat Täljeån, Råggån, Alderängsån och Stångån. 

n Gimåns vattensystem 

Själva Gimån 

Hungeån, Vålesån 

Mjölk sjöån 

Övre Mjölksjöån 

Orrboån 

Bodsjöbyån 

Gölån 

Mellsjöån 

Mjölkvattenån 

Norån 

Slump y ärnsbäcken 

Gålesån 

Sörviksån 

Övre Bodsjödammen 
Kvarn selsdammen 
Långselsdammen 
Bodsjöselsdammen 
Storselsdammen 
Rotselsdammen 
Täckesjöd ammen 
Måssjöådammen 
Drogsjödammen för Lamflyn 

Endast verksdammar 

Romonsjödammen 
Storstavstjärnsdammen 
Mjölksjödammen 
Långränndammen 
Intagsdammen 
Åkroksdammen 
Sidsjödammen 

Långtjärnsdammen 
Störöstjärnsdammen 

Lillfisktjärndammen 
Storgårdstjärn sd ammen 
Mellansjödammen 
Mellansj öränndammen 
Vaksjöd ammen 

Pånsjödammen 
Håtjärnsdammen 

Toppselsdammen 

Mellsjödammen 
Östersjödammen 

Stordammen 
Djuptjärnsdammen 

Nordammen 
Kiltjärnsdammen 

Slumptjärnsdammen 

Tre dammar 

Tre dammar 

Två dammar 



Bensjöån 

Sandtjärnsbäcken 

Binnån 

Böijesjöån, Hovdsjöån 

Gårdsjöån 

Myssjöbäcken 

Angelån, Sännån 

Ovån 

Rotån 

Täckelån 

Ansjöån, Ljungån 

Navarån 

Hallsjöån 

Karrsjöån 

Bensjödammen 
Torparkvarndammen 

Sandtjärnsdammen 

Binnsjödammen 
Sinkmyrdammen 
Fetmyrdammen 
Östgård smy rdammen 
Värdshustjärn sdammen 

Börjesjödammen 
Röringsdammen 
Gissjödammen 
Sunnerådammen 
Mellsjödammen 
Lillsjödammen 

Gårdsjödammen 
Kvarndammen 

Myssjödammen 

Hemsjödammen 
Kvarnvallsränndammen 
Angelsjö dammen 
Seldammen för rännan ned till Västra Gråsjön 
Västra Gråsjödammen 
Långselsdammen 
östra Gråsjödammen 
Sågdammen nedströms Gråsjön 

Korsjödammen 
Nybyggesjödammen 
Bodsjödammen 
Långränndammen 
Ljungbergsränndammen 
Lu stgårdsränndammen 

Räggsjödammen 
Räggrännedammen 
Långrännedammen 
Damm för 15O-metersrännan 

" 260-" 
" 450-" 

Tre dammar 

Fyra dammar 

En damm i Gastsjöån 
Fyra dammar i övre Ljungån 
Två " i Flärkån 
Två " i Mjöån 
Åtta " i Sörån 

Navarsjödammen 

Hallsjödammen 

Oxsjödammen 
Sörsjödammen 
Lilla Karrsjödammen 
Damm för övre och Nedre Tjärn 

804 



Tivsjöån Stora Tivsjödammen 
Lilla 

Hiån Tre dammar 
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Bilaga 18. Utbyggd vattenkraft.777 

Nr på Vattendrag och an- Vattenföring Tillgodogjord 
kar läggning Utbyggd Neder 50% Nor vat fallhöjd, Upp
tan, (Ombyggd) börds var malt ten gifter
figur område aktig låg mängd na av
146 het, vatten, ser år 

år km2 m3/s m / s  m / s  m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ljungan 

1 Ljungdalen 1924 

2 Kvarnfallet, Skålan 1914-1917 8,1 6,5- 7,4 
6,5- 7,4 1924 

2.620 25 4,5 10,0 6,5 1930 

3 Hummelön Fanns 1919 
8 1924 

Nedlade s före 
1933 

4 Bursforsen 1914 ca 4 

5 Kölsillre 1918-1919 ca 3 
3,5 1924 

1928-1929 4.750 44 18 8 3,2 1930 
3,2 1935 

6 östavall 1918 1,2 1924 

7 Svarveln, Alby 1898-1899 22 
38 1913 
46,2 22,0-23,0 1917 

22 1924 
5.330 48 19 50 22 -23 1930 

22 -23 1940 

8 Ringdalsforsen 1905-1906 
1907 

40,0 17,0-18,0 1917 
17 1924 

5.330 48 19 41 17 -18 1930 
Slutet av 50 
1930-talet 

9 Hångstaforsarna, 1910-1912 
Ljungverk 

47,3 38,0-39,0 1917 
39 1924 

6.200 55 22 47,3 38 -39 1930 
1928,1934, 50 38 -39 1936 
1936 

10 Reseivstationen, 1910 
Ljungverk 

6.200 55 22 2,7 6 1930 

777 I huvudsak SOU 1924:11 och 17 samt Kommerskollegium 1931. Dessutom bl a Sv 
Vattenkraftföreningens publikationer. 
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Nr på Vattendrag och an- Vattenföring Tillgodogjord 
kar läggning Utbyggnad Neder 50% Nor vat fallhöjd, Upp
tan, (Ombyggd) börds vai> malt ten gifter
figur område aktig- låg mängd na av 
146 het vatten ser år 

år km2 m3/s m / s  m / s m 

Revs ut 
1934 

11 Morrforsen 1908 0,9 
1918? 0,7- 1,1 
1932 
Nedlades ca 
1943 

12 Edforsen, Nederede 1880,1911 
2 1924 

6 2 1926 
11.710 83 35 6 2 1930 

1,9 1936 

13 Hem gravsforsen, 1871-1900 6,6 1901 
Nedansjö 30 8,3 1910 

25,0 7,8- 8,2 1917 
1916-1918 70,0 1918 
1917-1921 87 8 1921 

8 1924 
11,860 84 35 90 8 1930 

14 Matforsen, Matfors 1894 40 1895 
40 1900 

1915-1917 15,5 7,8- 8,8 1917 
8,5 1924 

90 1926 
12.070 85 36 100 9,5 1930 

15 Matforsen, Ylle
fabriken 

Nedlades 
1918 

16 Matforsen, Skjöle 1910 
1,2 5,5- 7,0 1917 

Nedlades 
1918 

17 Viiforsen 1899 55,0 
1907 5,8- 6,1 1907 

55,0 5,9- 6,1 1917 
6 1924 

12.530 89 37 55 5,9- 6,2 1930 

18 Dingersjö 1909 3,5 1,3 
1936 6 1,75 1937 

Fåssjöån 

19 Fåssjöån Fanns 1936 
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Nr på Vattendrag och an Vattenföring Tillgodogjord 
kar läggning Utbyggnad Neder- 50% Nor vat- fallhöjd, Upp
tan, (Ombyggd) börds var malt ten- gifter
figur område aktig låg mängd na av 
146 het vatten ser år 

år km2 m3/s m3/s m3/s m 

Stensån 

20 Stensån 1940-
talet 

Juån 

21 Vandelån Rester 1973 

Täjeån 

22 Tälje övre (Gammel- (1919) 1921? 39 1922 
boda) 

40 1924 
70 0,5 37 1930 

39 1933 

23 Tälje nedre Fanns 1924 

Råggån 

24 Råggån 1911 
0,7 20,0 1917 

20,0 1924 
160 1 0,3 0,7 19,6 1930 

ombyggd 67 1942 
1942 

Getterån 

25 Gammelbodarn 1911 
0,8 22 -23 1917 

170 1,3 0,4 1 23 1924 
1 23 1930 

Ombyggd 
1954-1955 

26 Skervån 1919 8 1924 

27 3 1924 

28 H amp sänke 5 1924 

29 Rombäck 14 1924 

Hjältansbäcken 

30 Björnede 4 1924 

31 Kvarnfallet, Hjältan 
1919 40 1924 
1929 40 0,3 39,8 1930 

Fanbyån 

32 Vigge 20 1924 
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Nr på Vattendrag och an- Vattenföring Tillgodogjord 
kar- läggning Utbyggnad Neder 50% Nor 1 vat- fallhöjd, Upp-
tan, (Ombyggd) börds var malt ten- gifter-
figur område aktig låg mängc 1 nå av 
146 het vatten ser år 

år km2 m3/s m / s  m / s  m 

33 2 1924 

34 2,5 1924 

35 Fanbyn 2,5 1924 

36 Ostonströmmen, 1911,1914 1,9 1917 
Fanbyn 

6 1924 
280 2 0,4 2 6 1930 

37 Fanbyn 5 1924 

Hemgravsån 

38 Lillström 1924 

39 Huljen 5 1924 

40 Specksjö Raserades 
under 1919 
års vårflod 

41 Skulle bygga S 

1919. Rester 
fanns 1970 

Bergomsbäcken 

42 Bergom 17 1918 
18,5 1924 

Sörforsän 

43 Långskog ca 1920 1924 
Nedlades 
ca 1944 

44 Gryttjen 1924 

45 Gryttjen 1924 

46 Gryttjen 1924 

47 Täljeåslätt 1912-1913 7,4- 6,9 1912 
1,5 8,5 1917 

Ombyggd 
1921 

8,5 1924 
230 1,4 0,6 0,9 9 1930 

48 Norr tjärnsbäcken 20 1924 

49 Sörfors 1895 
7,3 12,0 1917 

Ombyggd 
1923 

12,0 1924 
330 2 0,8 9 8 -12 1930 
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Nr på Vattendrag och an-
kar- läggning 
tan, 
figur 
146 

Vattenföring Tillgodogjord 
Utbyggnad Neder- 50 % Nor- vat- fallhöjd, 
(Ombyggd) börds- var- malt ten-

område aktig- låg- mängd 
het vatten 

år km m3/s m3/s m3/s m 

Upp
gifter
na av 
ser år 

Stångån 

50 Ortsjö 

51 Södergård 

52 Västanå 

53 Baggböle 

54 Torsjö övre 

55 Skärsätt 

56 Böle och Ovansjö 

57 Lindbergs 

58 Stångeå 

59 Stångom — 

60 Stångom 

1916 

1918 

1920-1921 

1922-1923 

Ny 1939 

1917-1921 

1911 
Damm 1929 

1907-1908, 
1912 
1918-1919 

130 

130 

5,5 

1 4 

2,5 

1945 

1924 
1945 

1945 

1924 

8,5 1924 
8,5- 8,9 1930 
8,6 

16,5 
16 
16 
27 

2,5 
3,3 

3,5 
4,4 

1945 

1923 
1924 
1930 
1939 

1924 

1924 

1924 

1924 
1945 

1924 
1945 

Gimån 

61 Herrevadsströmmen 

62 Gimeå kvarn och 
kraftstation 

63 Grötinge 

1914 

1901-1902 
1905, 1910 

Ombyggnad 
1922-1923 

800 3,7 1,4 3 3 
2,3 3,2 

3,5- 4 

3,8 1,2 

1924 
1930 
1941 
1942 

1941 

10 

4,2- 4,3 1902 
ca 5 1910 

4,5- 5,5 1912 
4,0 1917 

1923 
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Nr på Vattendrag och an- Vattenföring Tillgodogjord 
kar- läggning Utbyggnad Neder 50% Nor vat fallhöjd, Upp
tan, (Ombyggd) börds var malt ten gifter
figur område aktig låg mängd na av-
146 het vatten ser år 

år km2 m3/s m3/s m3/s m 

4,0 1924 
1.720 13 5,6 6 4,5- 5,5 1930 

11,2 4,0 1941 

64 Måssjöforsen 1925, 
1941 

65 Gimåfors 1941 

66 Nordanede 1918-1919 5 1919 
5 1924 

Lershuvudforsen 4.220 29 12 1,5 7,5 1930 
1941 

67 1894 1.900 D 1894 
Träsliperiet 2.250 D 1900 

1909 
18,7 16,0 1917 

1923 13 1923 
4.320 30 12 32 15 -16 1930 

68 Nya kraftstationen 1919-1920 
1926 14 1924 

4.320 30 12 13 9,2 1930 

69 Torpshammars såg 1908, 1925 
4.320 30 12 1 18 1930 

Sidsjöån 

70 Sidsjö 1924 

Vålesån 

71 Hunge 1922-1923 10 1923 
120 1,5 0,5 1,2 9,5-10 1930 

1932 
1,2 10 1941 

72 Våle 1919 1924 
0,65 3,5 1941 

Hållborgsån 

73 Svedjefors 1924 

Märlån 

74 Kraftverksdammen 1973 

75 Grönviken 1920 
90 1,5 5 1930 

76 Såg- och kraftverks- 1973 
damm 
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Nr på Vattendrag och an Vattenföring Tillgodogjord 
kar läggning Utbyggnad Neder- 50 % Nor- vat- fallhöjd, Upp
tan, (Ombyggd) bördsr var- malt ten- gifter
figur område aktig- låg- mängd na av-
146 het vatten ser år 

år km2 m3/s m3/s m3/s m 

Hovdsjöån 

77 Ulfsjöåns 1924, 
1939 

78 Nyhem 1924, 
1939 

79 Hovdeån 1916, 
1939 

Sännån 

80 Räggm arken 1973 

Mörtsjöån 

81 Albacken 1924 

Ljungan 

82 Dockmyr 1919 38 1924 
1939 

83 Gastsjö 1924 

84 1908-1911 
Kälarne (Ansjöån) 

85 Kvarn ån 

86 Hällesjö (Gransjöån) 

Kvarnforsen (Kvarn-
vallen) 

87 

88 

5,6 

170 1,3 0,4 6,5 

1918 

410 

Kvarn ån 

Ljungå 1939 

2,0- 2,7 1917 
2,0- 2,7 1924 
2,0- 2,7 1930 

1924 

2,6 
1924 
1930 

1924 

1924, 
1939 

Österströmsån 

89 Österström 
Såg och kvarn 
elektrifiera
des 1935 
Nedlades 
ca 1952 

1924 

Navarån 

90 Östanbäck 

Karrsjöån 

91 Karrsjöån 

Omkring 
1919 

Nedlagd 

1959 

1973 
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777 Bilaga 19. Tekniska data om vattenkraftanläggningarna. 

Nr på Vattendrag och kraftverksägare Antal och typ Effekt Genera Maximal Upp-
kar av aggregat tor eff genera- gifter-
tan, ekt torbe- na av
figur last- ser år 
146 ning 

hkr kVA kW 

1 2 3 4 5 6 7 

Ljungan 

1 Ljungdalens Belysnings Förening 1924 

2 300 1915 
Bergs Tingslags £1 AB 12 turbiner 600 500 1917 

500 240 1924 
2 (6 hj) Francis 600 500 300 1930 

3 Kraft AB Turingen 35 1924 

4 120 1914 

5 90 1919 
Kölsillre Kraft AB 40 1924 
Haverö El Förening upa 2 Francis 144 90 1930 

2 propeller 104 120 1934 

6 25 15 1918 
östervalls El AB 23 1924 

7 Alby Wattenfaüs AB (Alby) 11 turbiner 9.800 1913 
7.200 1914 

10.400 1917 
Stockholms Superfosfat Fabriks 5.300 1918 
Aktiebolag 7.060 1924 

11 Francis 11.320 8.450 5.750 1930 
10 " 8.230 8.635 1935 
10 " 10.460 10.105 1936 
10" 11.110 10.550 1940 

8 Alby Wattenfalls AB (Ringda 8 (? ) turbiner 7.200 1913 
len) 

4.800 1914 
7.000 1917 

Stockholms Superfosfat Fabriks 4.412 1918 
Aktiebolag 

5.050 1924 
8 varav 7.185 5.560 4.328 1930 
6 Francis 
8 Francis 5.790 5.780 1936 
8" 9.045 6.780 1937 
5 turbiner 8.000 Slutet 

av 
1930-
talet 

777 I huvudsak SOU 1924:11 och 17 samt Kommerskollegium 1931. Dessutom bl a Sv 
Vattenkraftföreningens publikationer. 
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Nr på Vattendrag och kraftverksägare Antal och typ Effekt Genera Maximal Upp
kar av aggregat toreff genera- gifter
tan, ekt torbe- na av
figur last- ser år 
146 ning 

hkr kVA kW 

1 2 3 4 5 6 7 

9 Stockholms Superfosfat Fabriks 6 Francis 18.000 14.000 1912 
Aktiebolag 

12.819 1914 
18.200 15.600 1917 

12.900 1918 
12.900 1921 

15.840 1924 
19.000 1928 
19.240 12.820 12.625 1930 

13.880 1934 
6 Francis 15 400 16,630 1935 

10 Stockholms Superfosfat Fabriks 200 1910 
Aktiebolag (Reservstationen) 

410 240 1917 
410 1921 

1 Francis 160 120 1930 

11 20 12 1908 

12 50 40 1912 
Janne Westins sterbhus 50 1924 

4 turbiner 116,3 1928 
AB Janne Westin & Söner 4 Francis 63E+54D 1930 

4 turbiner 116,3 1939 

13 Skönviks AB (Nedansjö) 6 turbiner 1.950D 1910 
80 1914 

300E 225 1917 
2.700E 1.850 1918 
6.000E 1921 

6.300 1924 
2 Francis 6.700 6.300 5.300 1930 

14 Tuna Fabriks AB (Matfors) 8 turbiner 2.250D 1894 
1 turbin 45E 1894 

10 turbiner 
/ 4.020D 150 1914 

10 turbiner i 45E 
150 

1914 
315E 122 1917 

6.800D 1922 
122 1924 

6.000D 800 1926 
11 Francis 8.525D 1930 

350E 1930 
9 turbiner 675 5.735 1939 

15 Matfors Yllefabrik D 0,9 

16 Skjöle El. Förening 60 1910 
70E 73 1917 
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Nr på Vattendrag och kraftverksägare Antal och typ Effekt Genera Maximal Upp-
kar av aggregat toreff genera- gifter-
tan, ekt torbe- na av
figur last- serår 
146 ning 

hkr kVA kW 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Wii Elektriska AB 3 turbiner 1899 
4" 3.300 1907 

1.850 1914 
3.300 2.280 1917 

1.930 1918 
2.100 1924 

4 (10 hj) Francis ; 3.300 2.575 1.950 1930 

18 Dingersjö byamän 50 37 1909 
ca 5 1924 

50 37 1937 

Fåssjön 

19 7 Mindre anlägg* 1936 
ning 

Stensån 

20 ? Mindre anlägg 1940-
ning talet 

Juån 

21 Aug Jönssons dbo 1973 

Täljeån 

22 Borgsjö El. Förening 1 turbin 175 1922 
125 1924 

1 Francis 192 136 93 1930 
Borgsjötelje Belysningsförening 1933 

23 Borgsjötelje Belysningsförening 13 1924 
20 1933 

24 

Råggån 

Fränsta Elektriska AB (72) 1911 
35 1914 

130 72 1917 
Roggåns Elektriska AB 80 1924 

1 Francis 130 80 69 1930 
72 1934 

850 1942 
Getterån 

25 Fränsta Elektriska AB 100 1914 
J 0 Andersson 180 225 1917 
Selmer Andersson 225 1924 
Fränsta El.verk. J 0 Andersson 1 Francis 180 225 125 1930 

200 1934 
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Nr på Vattendrag och kraftverksägare Antal och typ Effekt Genera Maximal Upp-
kar av aggregat toreff genera- gifter-
tan, ekt torbe- na av
figur last- ser år 
146 ning 

hkr kV A kW 

1 2 3 4 5 6 7 

26 Skärveds El. Förening 9 1919 
15 1924 

9 1932 

27 Jon Jonsson, östervallsta 4 1924 

28 V Strand, Rombäck 5 1924 

29 Emil Beldth 20 1924 

Hjältansbäcken 

30 0 Sundell, Björnede 10 1924 

31 Hjältans Byamäns El. Kraftfö 75 55 1924 
rening 

100 1928 
1 Francis 106 75 1930 

75 1934 

Fanbyån 

32 P Viding, Wigge 25 1924 

33 E E Persson, N 0 Sjölander 3 1924 

34 Emil Eriksson 8 1924 

35 K A Norlander 15 1924 

36 Fanbyn intressenter 60 45 1917 
Fanby kvarn 30 1924 
E A Norberg m fl Fanby kvarn- A +11 f 40E 30 1930 
intressenter 

*t tu ruiiicr 
128D 1930 

58 1931 
4 Francis 58 50 1935 

37 Fanby Elektriska Verk 36 1924 

Hemgravsån 

38 Lillströms El. Förening 8 1924 

39 Huljens byamän 8 1924 

40 Specksjö byamän 

41 ? 

Bergomsbäcken 

42 15 1918 
Male Sundin, Bergom 9 1924 

Sörforsån 

43 Långskogs kraftstation 7 1924 
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Nr på Vattendrag och kraftverksägare Antal och typ Effekt Genera Maximal Upp-
kar av aggregat toreff genera- gifter-
tan, ekt torbe- na av
figur last- serår 
146 ning 

hkr kVA kW 

1 2 3 4 5 6 7 

44 Hassels 1924 

45 ? Mindre anläggning 1924 

46 ? Mindre anläggning 1924 

47 Delägare i Skedviks och H arvs 1912 
byar 

70 1914 
Täljeåslätts El AB 130 88 1917 

100 1924 
1 (2 hj) Francis 130 100 80 1930 

48 ? 4 1924 

49 ?D 1895 
20E 1895 

700D 1900 
20E 1900 

Trävaru AB Svartvik ?D 1917 
20E 15 1917 

50 1924 

3 Francis 
i f 900D 18 1930 3 Francis 1 1 25E 

18 
1930 

Stångån 

50 Ortsjö byamän 1924 
1 Francis 1925 

51 Albin Nordin, Södergård 1924 
Bredby och Södergård 1 Francis 1945 

52 Västanå AB 1 Francis 1945 

53 Baggböle byamän ca 5 1924 
Baggböle El Andelsförening 1955 

54 Torsjö El Andelsförening upa Dubbelturbin 90 1920 
75 1924 

1 (2 hj) turbin 95 100 75 1930 

55 Torsjö El Andelsförening upa 200 170 1923 
1 Francis 170 155 1940 

54 Ovansjö byamän 1924 
Böle och Ovansjö Såg och El 1962 
Förening 

57 E 0 Lindberg 1924 
A Lindberg 1945 

58 Stångeå Snickerifabrik ca 5 1924 
Kjellströms Snickerifabrik 1962 
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Nr på Vattendrag och kraftverksägare Antal och typ Effekt Genera Maximal Upp
kar av aggregat toreff genera- gifter
tan, ekt torbe- na av
figur last ser år 
146 ning 

hkr kVA kW 

1 2 3 4 5 6 7 

59 Petrus Söderberg 30 1924 
18 1945 

60 Fr Lundberg och Söner 
AB Njurunda Industrier 50 1924 
Nya AB Njurunda Industrier 60 50 1945 

Gimån 

50 1914 
61 Herrevadsströmmens Kraft AB 50 117 1924 

P 0 Larsson 1 Francis +1? 95 50 1930 
P 0 Larsson 60-80 1939, 

1942 

62 Arvid Johansson, Stavre 1941 

63 275 1902 
430 1910 

330 1912 
310 1914 

AB Nya Carbo 400 333 1917 
333 700 1924 

430 1926 
AB Carbos Nya Fabriker 2 Francis 425 330 275 1930 

500 1940 
Disp Aug Nordlaner, Grötingen 1941 
Nya AB Carbo och AB Electrics 500 1942 

64 Alanäsets byamän 1920, 
1925, 
1941 

65 Statens Vattenfallsverk 1941 

66 Torpshammars AB 150 1919 
Trävaru AB Svartvik 100 1924 
Torpshammars AB 75 1926 
Torspahammars AB 1 Francis 80 80 1930 

82 1934 
Statens Vattenfallsverk 1937 

67 2.000 1900 
100E 100 1910 

80 1914 
110E 100 1917 

Torpshammars AB / 4.800D+ 
1 300E 1923, 

6 Francis 1926 
Torpshammars AB r 4.800D+ 

I lOOE 1930 
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Nr på Vattendrag och kraftverksägare Antal och typ Effekt Genera Maximal Upp-
kar av aggregat toreff genera- gifter-
tan, ekt torbe- nå av
figur last serår 
146 ning 

hkr kVA kW 

1 2 3 4 5 6 7 

68 1.035 900 1926 
Torpshammars AB 1 (2 hj) Francis 1.035 900 750 1930 

900 1934 

69 Torpshammars AB 1 140 125 100 1930 

Sidsjöån 

70 Sidsjö El Förening 6 1924 

Vålesån 

71 Hunge byamän 120 1923 
Hunge El Förening 92 1924 
A Svensson 1 (2 hj) Francis 120D 125 50 1930 

72 Våle-Finnäs El Förening 20 27,5 1924 

Hållborgsån 

73 E A Eriksson 20 16,5 1924 

Märlån 

74 ? Utriven 1973 

75 60 1920 
Ammeröns El Förening upa 60 75 1924 

1 (2 st) Francis 50 50 34 1930 

76 ? Utriven 1973 

Hovdsjöån 

77 C Aleniu s 30 1924 

78 1916 
Nyhems Kraft & Industri AB 18 18,5 1924 

1928 

79 Gimdalens El Förening 1916, 
1928 

Sännån 

80 Bräcke kommun 1973 

Mörtsjöån 

81 Alanäsets El Distributions Före 1924 
ning 

Ljungån 

82 Ramsjö Vattenkraftförening ca 75 1924 
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Nr på Vattendrag och kraftverksägare Antal och typ Effekt Genera Maximal Upp
kar av aggregat toreff ' genera gifter-
tan, ekt toce na av
figur la st- ser år 
146 ning 

hkr kVA kW 

1 2 3 4 5 6 7 

83 Gastsjö El Förening 20 1924 

84 40D+? 60 1911 
Kälarne El Såg & Kvarn AB 95 60 1917 

52 30,5 1924 
3 turbiner 130 51 1930 

85 Lövuddens El Kraft AB 85 126 1924 

86 Hällesjö El Förening upa 75 47,5 1924 
1 Francis 75D 50 50 1930 

87 Sörbygdens El Andels Före 40 1924 
ning 

88 Ljungå El-verk 11 1924 

Österströmsån 

89 Skönvik AB 85 1924 
70 1935 

Navarån 

90 ? 1919, 
1959 

Karrsjöån 

91 ? 1973 
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Bilaga 20. Redskapsuppsättningen vid laxfisken i Ljungan enligt officiell statistik. (SCB). 

P = patafiske, N = not, T = tinor, S = stakagård, n * nät (Antal bokstäver nedan— antal anord
ningar, redskap) 
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1901 p PN N NN NN NN 
1902 
1903 p PN N NN NN N TT 
1904 p PN N NNN NNN N 
1905 p PN N NNN N 
1906 p PN NN NNN N TT TT 
1907 PN NNN NNN N N TTT TT 
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1911 nnn 
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KUNGL. SKYTTEANSKA SAMFUNDETS HANDLINGAR 

ACTA REGIME SOCIETATIS SKYTTEANiE 

1 Innehåller följande artiklar: Wijnbladh, Mauritz, Skytteanska Samfundet. — Dahlstedt, Karl-
Hampus, Om namn på kraftstationer i Norrland. — Jirlow, Ragnar & Wahlberg, Erik, Jordbru
ket i Tornedalen genom seklen. — Lundgren, P.G., Medicinska högskolans i Umeå tillkomst. — 
Thomasson, Lars, De svenska lapparna och renskötseln i Sverige. Bibliografiska anteckningar 
för åren 1950—59. — Rasmusson, Nils Ludvig, Svenska akademiens medalj över Johan 
Skytte. - 1961. 15 kr. 

2 Innehåller följande artiklar; Hjelmstedt, Lennart, Pelle Molins berättarstil. — Isaksson, Olov, 
Byalag och bygemenskap. — Rosander, Göran, Säsongarbetsvandringar i övre Norrland. — 
Rosander, Göran, Hjortfänge i Lappmarken. — Ågren, Katarina och Per-Uno, Pilati dom. — 
Westin, Gunnar och Ågren, Per-Uno, Folkmåls- och Folkminnesundersökningen i övre Norr
land (FFÖN) 1954-1963. - 1963. 20 kr. 

3 Bergling, Ragnar, Kyrkstaden i övre Norrland. Kyrkliga, merkantila och judiciella funktioner 
under 1600- och 1700-talen. 1964. 40 kr. 

4 Carli, O., Ångermanlands bibliografi. Förteckning över litteratur utkommen före 1940. 1965. 
40 kr. 

5 Isaksson, Olov, Bystämma och bystadga. Organisationsformer i övre Norrlands kustbyar. 
1967. 40 kr. 

6 Nordsvensk forntid. Red. Hans Christiansson och Åke Hyenstrand. 1969. 35 kr. 

7 Königsson, Lars-König, Traces of Neolithic Human Influence upon the Landscape Develop
ment at the Bjurselet Settlement, Västerbotten, Northern Sweden. With an archeological in
troduction by Hans Christiansson. 1970. 20 kr. 

8 Lepiksaar, Johannes, The Analysis of the Animal Bones from the Bjurselet Settlement, Väster
botten, Northern Sweden. With an introduction by Hans Christiansson. 1975. 20 kr. 

9 Jonsson, Ingvar, Jordskatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid. 1971. 40 kr. 

10 Thomasson, Lars, De svenska samerna och renskötseln i Sverige. Bibliografiska anteckningar 
för åren 1960-69. 1971. 20 kr. 

11 Nordberg, Erik, Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken under 1600-
talet. 1973. 40 kr. 

12 Borgegård, Lars-Erik, Tjärhanteringen i Västerbottens län under 1800-talets senare hälft. En 
studie av produktion och transporter med särskild hänsyn till Ume- och Vindelälvens dalgång
ar. 1973. 25 kr. 

13 The Nordic Languages and Modern Linguistics 2. Edited by Karl-Hampus Dahlstedt. Procee
dings of the Second International Conference of Nordic and General Linguistics, University of 
Umeå June 14—19, 1973. Umeå 1975. 

14 Hellbom, Algot, Saköresbok för Medelpad 1541 — 1609. Umeå 1976. 50 kr. 

15 Petrus Lasstadius' Journaler: I. Journal för första året af hans tjenstgöring såsom missionaire i 
Lappmarken. Stockholm 1831. Faksimileutgåva 1977. II. Fortsättning af Journalen öfver 
missions-resor i Lappmarken, innefattande åren 1828—1832. Stockholm 1833. Faksimileutgå
va 1977. III. Kommentarer och register till Petrus Lœstadius'Journaler. Umeå 1977. Under ut
givning. 

16 Liljenäs, Ingrid. Allmänningsskogarna i Norrbottens läp, — deras betydelse för det enskilda 
jord- och skogsbruket. Umeå 1977. 70 kr. 

17 Arell, Nils, Rennomadismen i Torne lappmark — markanvändning under kolonisationsepoken i 
fr.a. Enontekis socken. Umeå 1977. 60 kr. 

18 Nordberg, Perola, Ljungan. Vattenbyggnader i den näringsgeografiska miljön 1550—1940. 
Stockholm 1977. 70 kr. 
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