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kapitel 4

Kampen om vattnet
Stat och näringar i riksdagsdebatten 

om vattenrätten år 1880
Erik Nydahl

I våra strömmar har försynen gifvit oss ett perpetuum mobile, som 
vi icke böra bortkasta, dertill föranledda af en inbillad nyck af jord-
brukarne. (Anders Wallenius, FK)1

Jag hemställer, huruvida det kan vara något nöje att se hundratals 
flottningsarbetare springa öfver bördiga åkerfält och ängar utan att 
det är nödvändigt. (Magnus Jonsson, AK)2

Vatten har sedan äldsta tider och i många olika sammanhang varit 
föremål för konflikter. I vissa delar av världen är det en bristvara, 
ett livselixir som måste ransoneras. På andra håll finns det närmast 
i överflöd. Även i Sverige, vars yta till uppemot 10 procent består av 
sjöar och vattendrag, har nyttjanderätten stundom varit omstridd. 
Främst har det då handlat om det strömmande vattnet. Statsmakten 
har under olika tider agerat för att reglera såväl individers nyttjande-
rätt som samhällets tillgång till den viktiga naturresursen. 

Ser man till vattenrättens historiska utveckling var de förordningar 
som antogs av 1880 års riksdag ett viktigt steg på väg från en äldre till 
en modernare lagstiftning. Vattenrätten av år 1880 var produkten av 
nära två decenniers mödosamt utredningsarbete. I en skrivelse date-
rad den 14 mars 1863 hade Rikets ständer gett i uppdrag till Kungl. 
Maj:t att låta utarbeta en ny och sammanhållen lag som kunde ersätta 
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tidigare lagar på området. Det skulle dröja nästan sjutton år innan 
ett skarpt förslag låg på riksdagens bord. Till det bidrog att frågan 
var juridiskt komplicerad men framför allt att det var många olika 
intressen som berördes och hade åsikter om lagens utformning.3 

Vattenrättsfrågan stod i nära samband med industrialiseringen av 
landet, som hade börjat ta fart vid denna tid och gjorde att konkur-
rensen om vattendragen successivt hårdnade. Tiden från seklets mitt 
och framåt kännetecknades av ett febrilt arbete med att rensa de stora 
Norrlandsälvarna och deras biflöden för att stödja den framväxande 
trävaruindustrin med transportleder för timmerråvaran. Åtgärderna 
krävde stora ingrepp i vattendragen, samtidigt som de aktualise-
rade frågan om vem som egentligen ägde rätten att bestämma över 
flottningen. Under 1800-talet var även jordbruket på frammarsch 
med nyodlingar och dikningsprojekt som krävde en god avrinning 
i vatten dragen. Detta sammanföll med att hemmansägarklassen blev 
alltmer självmedveten och efter representationsreformen fick större 
inflytande i den svenska riksdagen. Även vattenverk som drev indu-
striella anläggningar av olika slag hade ökat i antal och betydelse 
under 1800-talets första hälft, och det var en utveckling som fortsatte 
fram emot sekelskiftet. Till skillnad från de flottande och de dikande 
behövde vattenverksägarna ransonera avrinningen. 

Under 1860- och 1870-talen pågick en dragkamp om vilka principer 
som skulle reglera framtida rättigheter och skyldigheter mellan olika 
vattenintressen, en kraftmätning som alltså fick sin temporära lösning 
genom 1880 års riksdagsbeslut. De inledande citaten är hämtade ur 
riksdagsprotokollet och kommer från två ledamöter som flitigt var 
uppe i talarstolen. Ingenjören Anders Wallenius från Skaraborgs län 
tillhörde dem som talade för att ge vattenverken bättre möjligheter att 
hushålla med vattnet genom förslag på en utsträckt dämningsrätt. I 
det avseendet såg han konservativa jordbrukare som sin huvudmot-
ståndare. En av dem, Magnus Jonsson, hemmansägare från Söderala 
i Hälsingland, lade för sin del ut orden om att flottningskarlar med 
den nya lagen skulle få rätt att ta sig fram till stränderna utan att be 
markägaren om lov. I hans ögon var det ett flagrant brott mot ägan-
derätten och något som otillbörligt gynnade industrin. 

Citaten ur riksdagsdebatten pekar på några av de konflikter arbetet 
med den nya vattenrätten rörde upp när olika näringar hamnade på 
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kollisionskurs med varandra och med lagstiftningen. En av de främ-
sta knäckfrågorna var den enskilda äganderätten till vattendrag och 
stränder. Hur stark kunde den tillåtas vara när den stod i vägen för 
någon annans mer vinstbringande verksamhet?

Syftet med föreliggande artikel är en genomgång och analys av 
de bärande idéerna bakom, samt det politiska spel som ledde fram 
till, 1880 års vattenrättslagstiftning. Hur formerades och uttrycktes 
i riksdagen olika intressen i kampen om vattnet? Vilka sorts argu-
ment fördes fram? Vad för intressen prioriterades i det beslut som 
blev lag? Vilka värden fick stå tillbaka? I grunden handlade det om 
vilka statsrättsliga principer som skulle ligga till grund för den nya 
lagen, om synen på vad som hörde till statens ansvar att beskydda 
och vad som skulle lämnas åt de enskilda näringarna att lösa på egen 
hand enligt tidens liberala doktrin. Skulle lagen värna den allmänna 
samhällsnyttan, den privata äganderätten eller en fri konkurrens om 
vattnet? Och i så fall, en fri konkurrens på vilka villkor?

Källmaterialet består framför allt av riksdagsdebatten såsom den 
återspeglas i det tryck som rör vattenrättsfrågans behandling under 
1880: kammardebatterna, propositionerna och lagutskottets utlå-
tanden. Till det kommer betänkanden från tre tidigare utredningar 
från 1866, 1870 och 1879. Jag använder mig också av några samtida 
publikationer som kommenterar den nya lagstiftningen. 

Analysen behandlar de argument och värderingar som framfördes i 
förarbetena och under debatterna i riksdagens båda kamrar. Förutom 
huvudförordningen om jordägares rätt till vattnet på sitt grund ingick 
i lagstiftningspaketet förordningar om allmän flottled, allmän farled, 
dammlucka samt flottningsstadga och tillägg till expropriationslag-
stiftningen. Eftersom varje förordning behandlades och godkändes 
var för sig, paragraf för paragraf, blev riksdagsbehandlingen lång 
och bitvis lagtekniskt komplicerad. 

För att belysa vad jag uppfattar som de mest väsentliga motsätt-
ningarna i kampen om vattnet kommer jag att lägga fokus på tre 
områden som var föremål för intensiv debatt: inrättandet av all-
män flottled, dämningsrätten samt definitionen och beräkningen 
av kungsådra. Sammantaget ger de en grund för att analysera hur 
man såg på ägande- och nyttjanderätt till vatten och vattendrag i 
industrialismens genombrottstid.
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Syftet med artikeln, ska sålunda sägas, är inte att redogöra för vat-
tenlagstiftningens detaljer utan att förklara den ideologiska stomme 
som den grundade sig på samt det politiska spelet fram till beslut. 
Den defensiva sidan av vattenrätten, som gällde avledning av vatten, 
fick en lösning 1879 i den så kallade dikningslagen och kommer inte 
att vidare behandlas här.

Områdesöversikt
De konflikter som uppstått kring vatten har historiskt berört många 
olika områden. På svensk mark har det främst handlat om rätten till 
att nyttja och förändra de strömmande vattendragen: som drivmedel, 
transportmedel eller som en entitet som riskerar att svämma över och 
skada egendom. Liksom en avledande damm eller föroreningar i torra 
områden kan beröva nedströms boende människor deras dricksvat-
ten kunde en fördämning i 1800-talets Sverige göra så att värdefull 
odlings- eller betesmark svämmade över. Eller en flottled försvåra för 
båttrafiken och för strandägarna. Faktum är att ingrepp i strömmande 
vatten nästan alltid påverkar andras möjligheter att tillgodogöra sig 
vattnet. Det är själva grunden till att det behövs en lagstiftning som 
reglerar vad man får göra och inte får göra med hänsyn till andras 
lika berättigade intressen. Eller mer korrekt: det som samhälle och 
stat betraktar vara enskilda och samhälleliga rättigheter som ska 
skyddas i lag, vilket mycket väl kan förändras över tid.

På svensk mark finns det en ganska omfattande forskning om 
statens förändrade aktionsradie under 1800-talets senare del och 
in på 1900-talet. En av de mera kända teorierna, som också har fått 
motta en del kritik, är den om kapitalismens fyra faser och mer spe-
cifikt övergången till ”organiserad kapitalism”. I Sverige är det Rolf 
Torstendahl som har introducerat denna från början tyska modell,4 
medan Svenbjörn Kilander med en studie av riksdagsdebatter från 
1860 till 1910 har visat hur ideologi och statsuppfattning förändrades 
runt sekelskiftet 1900. Kilander pekar på att man vid 1800-talets mitt 
och decennierna därefter såg samhället som uppdelat i två sfärer: den 
allmänna respektive den enskilda. Enligt Kilander handlade diskus-
sionerna i riksdagen under denna tid inte i första hand om huruvida 
staten skulle vara passiv eller aktiv, nattväktarstat eller interventions-
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stat, utan om ”var gränsen mellan samhällskonceptionens ’allmänna’ 
och ’enskilda’ sfärer borde gå. Och därmed om statens verksamhets-
fält”.5 Staten ansågs ha mandat att agera inom samhällets allmänna 
sfär men fick inte ingripa i den enskilda. Inte bara gränsen mellan 
allmänt och enskilt skulle enligt tidens samhällssyn bevakas, det sågs 
också som en statens plikt att upprätthålla en rättvis ordning mellan 
de olika näringar som verkade inom samhällets enskilda sfär, att inte 
favorisera en näring framför en annan.6 

Kilander beskriver den ideologiska förändring som följde från 
1880-talet och framåt i termer av att gränserna mellan samhällets 
allmänna och enskilda sfärer blev allt otydligare. För samhällshel-
hetens bästa motiverades en lång rad ingrepp i vad som tidigare hade 
betraktats som enskilda angelägenheter för medborgarna, inte minst 
på det sociala området.7 Utan att explicit åberopa fyrfasmodellen, 
med det teoretiska tankegods som den innehåller, har också andra 
historiker pekat på tullfrågans omsvängning under 1880-talet som en 
vattendelare mellan en äldre och en modernare politisk kultur som 
innebar att statens mandat att ingripa därefter kraftfullt utökades.8 
När vattenrätten debatterades i riksdagen 1880 befann sig samhället 
alltså i en politisk brytningstid, vilket på olika sätt torde ha avsatt 
sina spår även i denna fråga. 

I Sverige, till skillnad från i många andra västeuropeiska länder, har 
det inte historiskt gjorts någon uppdelning mellan privata och offent-
liga vatten. Enligt vad som brukar kallas strandägarrättsprincipen 
har allt från de största älvarna till de minsta bäckarna betecknats som 
privat egendom. Grunden till detta var de medeltida landskapslagarna 
och i 1734 års lag uttrycks principen i termer av att ”den som eger 
strand, eger vatten”. Ägandet av vattendragen har alltså varit förenat 
med ägandet av strandremsan och med det har även följt rätten att 
utnyttja vattnet för produktiva ändamål. Det närmaste man i svensk 
vattenrätt kommit ”offentligt vatten” är bestämmelserna om kungs-
ådra. De kan inte likställas med offentligt ägda floder i andra länder, 
men har historiskt sett inneburit en inskränkning av strandägarrät-
ten för att säkerställa ett naturligt flöde i de större vattendragen.9 

Huvudsakligen har svensk lagstiftning fram till 1800-talet utgått 
från principen om att upprätthålla ett naturligt flöde, att vattnet ska 
rinna som det alltid har gjort, balanserad mot principen om skäligt 

Bild 1  in här
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bruk, att använda vattnet på ett sätt så det inte skadar någon annan. 
I och med industrialiseringen skärptes under 1800-talet motsätt-
ningarna mellan ”naturligt flöde” och ”skäligt bruk”, vilket på sikt 
innebar att strandägarnas (och jordbrukets) rättigheter försvagades 
till förmån för industrins.10 

Den finske historikern Timo Myllyntaus har pekat på att det finns 
en inbyggd motsättning i de nordiska ländernas vattensystem mellan 
pro-dammers och anti-dammers, mellan dem som har intresse av att 
spara på vatten respektive av att leda bort det.11 Det är också så som 
1880 års svenska vattenrättslagar har tolkats i tidigare forskning: 
som ett led i en pågående dragkamp mellan jordbruksintressen och 
industriintressen, mellan anti-dammers och pro-dammers. 

De flesta historiker är ense om att 1880 års reformer fick stor bety-
delse för skogsnäringens utveckling. Med förordningen om allmän 
flottled kom förutsättningarna på plats för en effektiv utbyggnad av 
flottledsnätet och för en successiv omorganisation enligt de nya reg-
lerna om flottningsföreningar. Perioden från 1880 och fram till sekel-
skiftet 1900 kom i det avseendet att bli både expansiv och formativ.12 

Det har pekats på att de beslut som togs på 1880 års riksdag till-

En bild från år 1900 inifrån första kammarens plenisal i gamla riksdagshuset. 
Källa: Stockholms stadsmuseum.
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godosåg flottningens, delvis också jordbrukets intressen, medan 
vattenindustrins fick stå tillbaka. Nils Eklund förklarar det med att 
flottningens företräde ”avspeglade verkligheten” eftersom trävaru-
rörelsen hade kommit före vattenkraften till de stora älvarna.13 Eva 
Jakobsson, som studerat vattenkraftsutbyggnaden i Sverige under 
tidigt 1900-tal, framhåller i stället att vattenrättsförordningen speg-
lade ”specifikt agrara intressen”. Hon anför till stöd för denna tes att 
dämningsrätten fortsatt starkt begränsades samt att principen om 
naturligt flöde låg fast och i vissa fall till och med förstärktes. Även 
Lars Lundgren och Charles Edquist har uttryckt samma uppfatt-
ning: att produkten blev en i flera stycken bakåtsträvande lag som 
inte förmådde vara den språngbräda in i en ny tid som många indu-
strialister hoppats på.14 

Torbjörn Nilsson, som är en av få som har tittat närmare på själva 
riksdagsdebatten, pekar i likhet med andra historiker ut flottnings-
intresset som den stora vinnaren. Han menar dock att bilden av de 
agrara intressenas framgångar måste modifieras och att vattenlagarna 
inte i första hand gick böndernas väg.15 Han ifrågasätter också den 
teoretiska modellen som förlägger ett skifte mellan klassisk industri-
kapitalism och organiserad kapitalism till åren omkring 1890. Staten 
var enligt Nilsson också tidigare villig att ingripa på näringslivets 
område. Bland annat kom det till uttryck i att vattenrättsfrågan fick 
sin lösning genom att den enskildes rätt till vattnet fick ge vika för 
det som uppfattades gagna det allmänna. Utvecklingen mot en mera 
ingripande statsmakt var enligt honom en naturlig följd av liberalis-
mens sammansatta karaktär och uppbyggande sida.16 

Till båda dessa diskussioner knutna till Jakobsson och Nilsson, 
återkommer jag längre fram. Innan jag går in på själva riksdagsde-
batten följer först en genomgång av hur vattenrätten utreddes under 
1860- och 1870-talen, vilket utgjorde bakgrunden till det som senare 
blev lag.

Den första vattenrättskommitténs betänkande
Den första vattenrättskommittén tillsattes av Rikets ständer och Kungl. 
Maj:t våren 1863. I uppdraget ingick, som det hette i instruktionerna, 
att reda ut ”jord- och strandegares rättigheter och skyldigheter i för-
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hållande såväl till hvarandra, som till innehafvare af vattenverk eller 
annan egendom”. Så ville man komma till rätta med en del inkon-
sekvenser i den befintliga lagstiftningen som inte var samlad i en och 
samma lag och dessutom ”sinsemellan stridande samt osammanhäng-
ande och ofullständig”.17 Till utredningen bifogades memorial i samma 
ärende från styrelserna för svenska lantbruksmötet i Göteborg 1860 
och skånska lantbruksmötet 1862. De var framför allt angelägna om 
att dikningslagstiftningen skulle reformeras.18

I kommittén ingick juridisk och teknisk expertis, men även repre-
sentanter för några olika näringar. Ordförande var kammarrådet 
greve Tönnes Hellmuth Wrangel. Tre andra ledamöter fullföljde 
utredningen fram till betänkandet: Hjalmar Elworth, då intendent 
vid statens järnvägstrafik; Henric Gahn, brukspatron på Kåfalla bruk 
utanför Lindesberg; samt kommissionslantmätaren V. Dahlgren. Som 
sekreterare tjänstgjorde juristen Otto W. Staël von Holstein, längre 
fram president i Göta hovrätt.19 

Med utgångspunkt i svenska förhållanden inledde kommittén sitt 
betänkande med att beteckna vattnet som ett outtömligt förråd, en 
mänsklig rättighet som ”naturen sjelf likasom utbjuder […] åt alla 
människor för tillfredsställande af lifvets behof” och vidare att ”ingen 
lag skulle kunna hindra utöfvandet af denna naturliga rättighet”.20 
Det mesta utrymmet ägnades som förväntat åt frågor som rörde flott-
ning, dikning och dämning, men kommittén såg också att vattnet 
”i det allmännas interesse” behövde skyddas i lag från föroreningar, 
till exempel från kemiska fabriker och färgerier, liksom från att ledas 
bort i större mängd från tätare bebyggda orter.21 I övrigt lyste dock 
miljö- och kulturaspekterna med sin frånvaro, både i detta första 
betänkande och i frågans fortsatta beredning fram till 1880. 

En viktig uppgift för kommittén, kanske den främsta, var att klar-
göra vad allmänna och enskilda intressen hade för berättigade anspråk 
i förhållande till varandra och till gammal rätt. I slutbetänkandet, 
som är daterat den 15 juni 1865, tog kommittén fasta på en, som den 
tyckte, problematisk skillnad mellan svensk och utländsk vattenrätt. 
Den svenska vattenrätten, som saknade begreppet ”offentligt vatten”, 
grundade sig enligt de kommitterades mening i alltför hög grad på den 
enskildes äganderätt. ”Vattnets natur att vara i ständig rörelse” gjorde 
att det inte lämpade sig för ”eganderätt i vanlig mening”. Strandägar-
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rätten var därför att anse som en ”inskränkt besittning”, inte lika stark 
som äganderätten till fast egendom och alltid begränsad av ”andra 
likadana rättigheter eller af det allmännas behof”, som det hette.22 
Kommittén ansåg också att det ”ur nationalekonomisk synpunkt” 
var vattenrättens uppgift att se till så vattnets krafter kom till ”största 
möjliga användande [på] det mest inbringande sätt”. Avsikten var inte 
alls att förstatliga nyttjanderätten till vattendragen, det vände sig de 
kommitterade starkt emot, men däremot att underkasta den prin-
ciper enligt vilka det enskilda ägandet i vissa fall fick maka på sig.23

Mest trängande var behovet att se över flottningslagstiftningen. 
Volymerna av flottat timmer ökade kraftigt vid denna tid och likaså 
antalet vattendrag som det flottades i.24 Men det fanns en stötesten: 
den gällande lagstiftningen på området föreskrev att flottningsrätten 
var förenad med strandägarrätten. I ett kungligt brev av den 8 april 
1811, som hade förklarats gälla för hela landet, slogs det fast att det i 
vattendrag där kungsådra, flott- eller farled inte funnits av hävd var 
”egarne till samma vattendrag”, det vill säga strandägarna, som hade 
rätt att bestämma om villkoren.25 Den som ägde stranden kunde med 
andra ord ta betalt för flottningsrätten. Eller neka den. Något som 
gjorde flottningen i de flesta mindre vattendrag beroende av frivilliga 
överenskommelser med strandägarna.26 

Vattenrättskommittén kritiserade skarpt detta stadgande som den 
ansåg vilade på felaktiga premisser. Den omsorg om äganderätten som 
1811 års prejudikat gav uttryck för menade kommittén inte bara var 
principiellt felaktig utan också hade varit landet till stor skada. Med 
stöd av lagen hade strandägarrätten utvecklats till en handelsvara 
som såldes av jordägare och köptes av flottningsintressenter, vilket 
bidrog till att monopolisera flottlederna och i förlängningen också 
de lokala timmermarknaderna. Detta hotade den fria konkurrensen, 
ledde till ”ingrepp i andras rättigheter att fritt afsätta sina produkter” 
och framkallade ytterst ekonomiska ”förluster för tredje man och för 
Kronan”. Ja, till och med, menade kommittén, hade många jordägare 
nog själva förlorat mera på att tvingas sälja sin skog på en monopol-
marknad än vad de tidigare hade tjänat på att sälja strandägarrätten.27

Hur ville då utredarna skriva om flottningsrätten för framtiden? 
Betänkandet tog avstamp i ett resonemang om att strömmande vat-
ten inte kunde ägas av någon enskild, att flottleden som kommu-
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nikationsmedel ”till sjelfva sin natur är allmän” och som sådan en 
”inskränkning” i den enskilda strandägarrätten, men ”sjelf lika litet 
som farleden något föremål för enskild eganderätt”.28 De ifrågasatte 
därmed själva grundsatsen om privat ägande av flottningsrätten, och 
underströk att en enskild strandägare inte skulle ha möjlighet att sätta 
sig över vad som betraktades som allmänna rättigheter. 

Långtgående åtgärder föreslogs för att komma till rätta med ”nuva-
rande ofullständiga lagstiftning”. I förslaget till lagtext hette det bland 
annat att Konungens befallningshavande skulle ges rätt att ”utan hinder 
af strandegares bestridande, tillåta flottning i alla vattendrag och delar 
deraf”. Villkoret var att farleder, broar, fiske och vattenverk som var 
”för orten och det allmänna nödigare och nyttigare än flottningen” 
inte skulle ”omintetgöras eller väsendtligen skadas”.29 Jorden nämndes 
inte som ett explicit intresse men till skydd för strandägarna stadgades 
att skador på omgivande jordbruksmark skulle ersättas. Huruvida 
flottningen skulle tillåtas och på vilket sätt den i så fall skulle bedrivas 
sattes alltså i relation till den sammanlagda samhällsnyttan, vilken 
skulle utredas i varje särskilt fall. Dock råder det inga tvivel om att 
kommittén såg framför sig att stängda och monopoliserade åar och 
bäckar nu skulle kunna öppnas upp för fri konkurrens mellan olika 
intressenter, allt till nytta för det allmänna.

En annan kritisk punkt i vattenrätten rörde vattenverksägares 
möjligheter att få dämma upp för att bättre kunna hushålla med 
vatten och få ett effektivt utbyte i vattenhjulen. Som den då gällande 
1734 års lag var formulerad fick det inte byggas i vattendrag så att 
”annan ofvan eller nedan deraf mehn hafver”.30 Det tolkades under 
1800-talet som att ingen strandägare hade legal rätt att förändra det 
naturliga flödet i ett vattendrag om andra drabbades av det, i så fall 
krävdes det en godvillig uppgörelse mellan de berörda. 

Vattenrättskommittén föreslog nu en alternativ princip som inne-
bar att den absoluta äganderätten fick ge vika för vad som gjorde 
störst nytta för samhällshelheten och som samtidigt gick att förena 
med den liberala principen om näringarnas rätt att konkurrera om 
vattnet på lika villkor. I avvägningen mellan olika vattenintressen 
menade kommittén att det ur ett konkurrensperspektiv skulle vara 
”oklokt att icke taga vara på” den kraft som naturen så frikostigt 
försett landet med. Emellertid fick dämning inte göras till vilket pris 
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som helst. Den odlade jorden måste fredas, var man överens om. Men 
med ouppodlad mark ”som endast begagnas till bete eller på sin höjd 
till ängsmark” var det enligt kommitterade ”en dålig hushållning” 
att behöva ”uppoffra tillfällen att vinna en drifkraft af öfvervägande 
värde”.31 I sådana fall skulle tillåtelse till dämning kunna ges av dom-
stol och skadan ersättas med expropriation eller skadestånd. Förslaget 
motiverades av ett principiellt resonemang om ägandet av vatten som 
en speciell ägandeform ihop med doktrinen om ekonomisk frihet, 
nämligen ”den fullt billiga grunden af likställighet emellan jordbruket 
och industrien vid deras konkurrens i vattenrättsliga förhållanden”. 
Den övergripande maximen var att den som är ”relativt vigtigare i 
ekonomiskt hänseende får företräde framför den andra”.32 Detsamma 
föreslogs gälla i fråga om den defensiva vattenrätten, det vill säga 
jordägares möjligheter att få lösa in vattenverk vid dikningsföretag. 

Sammanfattningsvis innebar den första vattenrättskommitténs 
förslag att den mycket starka strandägarrätten ifrågasattes och att 
jordägarens ställning underminerades gentemot flottnings- och 
vatten industrins intressen. För att legitimera dessa åtgärder åbero-
pades konsekvent, fast på något olika sätt, ”det allmänna intresset”.

Vattenrättsfrågans fortsatta utredning fram till 1879
En ny vattenrättskommitté, som tillsattes av Kungl. Maj:t år 1869, fick 
i uppdrag att låta omarbeta delar av det tidigare lagförslaget. Bakom 
låg en utbredd kritik mot att det gick ”mera i öfverensstämmelse med 
främmande länders lagar än med den inhemska rätten”, något som 
hade uttalats av ett flertal remissinstanser.33 Kritiken gällde att den 
förra kommitténs förslag inkräktade för mycket på den enskildes 
äganderätt och att jordbrukets intressen fick stå tillbaka för industrins. 
Således var det en rättskonservativ och jordägarvänlig reaktion som 
hade vunnit gehör.

Den nya kommittén inledde sitt arbete med en skarp markering 
om att den inte skulle låta sig påverkas av utländska lagar som satte 
samhällets rätt till vattnet före den enskildes. Själva det utländska 
blev här som ett skällsord. I stället såg kommittén som sin uppgift att 
bygga vidare på den ”inhemska, äldre och nuvarande lagstiftning-
ens allmänna riktning” och förena den med ”den nuvarande tidens 
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åsigter och behof”.34 I en av huvudfrågorna, den om dämningsrät-
ten, innebar det ett steg tillbaka. Nu sades det att äganderätten inte 
kunde villkoras gentemot så vaga begrepp som ”nytta” och ”skada”, 
och pekades på att det som var obrukad jord i dag mycket väl kunde 
bli odlad jord i morgon. Så parerades det missnöje som hade riktats 
mot det tidigare förslaget.35

Beträffande principerna för en ny flottningslagstiftning delade 
den nya kommittén föregångarens kritik mot strandägarrätten. Som 
det uttrycktes i betänkandet skulle i de fall ”flottning medför för en 
hel ort och för en större folkmängd en väsendtlig fördel” flottledens 
natur av ”allmän kommunikationsanstalt” väga tyngre än det enskilda 
intresset att monopolisera nyttjandet av den.36 Den första kommit-
tén hade föreslagit ett oktrojsystem som innebar att flottningsrätten 
i allmän flottled överläts på viss tid, 20 till 30 år, till ett bolag som 
skulle ombesörja flottningen mot avgifter.37 Den nya kommittén 
förordade i stället ett system med flottningsföreningar som skulle 
ombildas varje år och vara öppna för alla svenska undersåtar som 
ville flotta att ansluta sig till. Det var ett förslag som ursprungligen 
hade lanserats av ingenjören Hjalmar Elworth, en av ledamöterna i 
den första kommittén, efter en beprövad modell som redan tilläm-
pades i Klarälven, Ljusnan och Indalsälven.38

Ytterligare en utredning, Nya lagberedningen, tillsattes något år 
senare och arbetade vidare med vattenrättsfrågorna under större 
delen av 1870-talet. Precis som föregångarna såg den som sin främ-
sta uppgift att söka underlätta vattendragens användande för flott-
ning, och som motivering framhölls åter ”trävarurörelsens vigt för 
det allmänna” och den ”framstående plats trävaruexporten intager 
i vår handel med andra länder”. Åberopad statistik från Kommers-
kollegium visade att trävarorna vid denna tid hade kommit att bli 
”rikets förnämsta exportartikel”.39 I 1860-talets utredning hade man 
sett på flottningen som ett pionjärföretag, en exploateringsrörelse av 
engångskaraktär, som längre fram skulle få ge vika för andra intres-
sen, främst odlingar och vattenverk. Synsättet på flottningen som 
en begränsad fas i civilisationens utveckling, ”der yxan ännu bryter 
bygd”, eller tills skogen skulle ta slut, kom dock att förändras under 
1870- och 1880-talen till ett mera långsiktigt perspektiv.40

Lagberedningen utredde också dämningsfrågan. Jordägares rätt 
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att neka dämning på sina marker var ett känsligt område att ingripa 
på, men beredningen insåg att den utgjorde ett ”hinder” mot viktiga 
vattenanläggningar. Detta ville den komma runt genom att tillämpa 
ägoutbyten i enlighet med skiftesstadgan. Förhoppningen var att 
jordbrukets och industrins intressen på så sätt skulle kunna sam-
manjämkas utan att ”förnärma” äganderätten. Det som föreslogs var 
alltså en utökad tvångsrätt för dämning, men i en form som bered-
ningen trodde skulle öppna för parterna att lättare komma överens.41 

För att sammanfatta 1860- och 1870-talens utredningar om vat-
tenrätten präglades de sålunda av både samförstånd och söndring. 
Utredarna var ense om behovet av reformer på flottningens område, 
där det väntade genomgripande förändringar av gällande lagstiftning. 
Dämningsrätten var mera kontroversiell och i detta avseende fanns 
det olika bud om vilka principer som skulle få prioritet.

Allmän flottled
De tidigare gjorda utredningarna låg till grund för den proposition 
som lämnades av regeringen till riksdagen i december 1879 och som 
med små ändringar upptogs av lagutskottet senare samma vinter. I 
de delar som rörde flottningen innebar lagförslaget att möjligheterna 
för strandägare och för bolag som köpte upp strandrättigheter att 
stänga eller monopolisera timmermarknaden kring ett vattendrag 
effektivt vreds dem ur händerna. I den första paragrafen i förslaget 
till förordning om allmän flottled slogs den grundläggande principen 
fast att ”i allmän flottled stånde en hvar öppet [att] låta flottgods löst 
framflyta”. Vidare gavs mandat åt Konungens befallningshavande i 
varje län att förordna om att utlysa ett vattendrag, vilket som helst, 
till allmän flottled. Villkoret såsom det uttrycktes i författningstexten 
var att ”sådant pröfvas vara af nöden och kunna medföra väsentligt 
gagn för orten eller eljest lända till nytta för det allmänna”.42 

I det lagda förslaget flyttade således det allmänna fram sina positio-
ner genom en inskränkning i den tidigare mera utsträckta äganderät-
ten av och omkring vattendragen. Förutom att ha förlorat kontrollen 
över flottningsrätten skulle strandägarna nu även få tåla de åtgärder 
som krävdes för att göra vattendragen flottningsbara. Flottningen 
skulle organiseras genom föreningar med gemensamt ansvar för 
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allt flottgods i leden. Vidare hette det att flottningsmanskapet ”utan 
särskildt lof” av markägaren skulle äga tillträde till stränderna vid 
flottleden när det var behövligt för flottgodsets framförande, dock 
fick väg över tomt, åker, äng och planteringar endast väljas när annan 
väg till stranden inte kunde ”utan väsentligt hinder eller uppehåll 
beredas”.43 Uppkommen skada skulle ersättas i efterhand av de flot-
tande med full kostnadstäckning.

Allmän flottled – en res communis omnium?
Förordningen om allmän flottled förelåg för diskussion och beslut 
i riksdagen i början av mars 1880. Tongångarna var höga. I första 
kammaren talade statsrådet Almqvist, justitieminister fram till den 
19 april, myndigt om att ”här föreligger ett så stort statsekonomiskt 
och finansielt intresse, att man måste besluta sig för att tillåta att 
den enskilda eganderätten i någon mån rubbas till förmån för detta 
stora allmänna intresse”. Strandägarrätten, förklarade han, fick inte 
anses ”så absolut och ovilkorlig” att den inte ”för statens intresse i 
någon mån tåla rubbning”. Dessutom var det lagstiftningens uppgift 
att reglera ”de stora intressenas ömsesidiga anspråk”.44 Lagutskottets 
ordförande Gerhard Lagerstråle, jurist och tongivande liberal, fyllde 
på med att det inte bara var det ”stora statsekonomiska intresset” som 
berättigade ingreppet. Ännu viktigare var det för staten att säkra fung-
erande kommunikationer till de avlägsna trakter som saknade andra 
verkliga vägar för forsling av gods än med vattenströmmarna. Han 
gjorde en jämförelse med landsvägen. Precis som den skulle allmän 
flottled vara ”tillgänglig för alla” att nyttja vid behov.45 

En majoritet av ledamöterna verkar ha delat den meningen, att 
samhällets rätt till kommunikationsleder var ett legitimt skäl att 
begränsa strandägarrätten, men många ansåg också att staten måste 
tänka på att underlätta för en stor och viktig industrigren. Ledamoten 
Per Samzelius, statskommissarie, påminde kammarens ledamöter 
om att ”hvarje nation gifver akt på sina stora nationalekonomiska 
intressen”. Och ledamoten Anderson såg ett bättre ordnande av flott-
ningen som en livsfråga inte bara för de skogsrika norrländska länen 
utan för ”varuutbytet med främmande länder” och i förlängningen 
för ”den allmänna välmågan inom vårt land”, där de största rikedo-
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mar fanns att tillgå men ”på ett betydligt avstånd från hafvet” och 
med strömmarna som den ”enda naturliga kommunikationsleden”. 
Därför var lagen om allmän flottled enligt honom att beteckna som 
en ”res communis omnium”, en för alla gemensam angelägenhet.46 

Tidigare justitiestatsministern Carleson, jurist även han, lämnade 
som en ensamt ropandes röst in en protest mot hela lagen. Enligt 
honom gjordes ingrepp i äganderätten till fördel för ett ”visst ekono-
miskt intresse” som förkläddes till ett allmänt intresse. Och i vilket 
fall som helst, menade han, var det en viktigare uppgift för staten att 
värna egendomsskyddet än att ”befordra nationalekonomiska intres-
sen”.47 Men han var en av få som opponerade sig mot flottningslagens 
bärande principer. Även andra kammarens bönder hade till synes 
accepterat de framlagda argumenten för en reform.

Om enighet fanns om själva principerna, försvann den dock när man 
kom till tillämpningen. En invändning gällde lagens lika lydelse över 
hela landet, från skogsbygd i norr till slättland i söder. Oro uttrycktes 
i första kammaren för att en förstärkt flottningsrätt i södra Sverige 
skulle kunna bli till skada för vattenverk och jordbruk där. Veteranen 
Nils von Koch, godsägare från Blekinge, tidigare justitiekansler, väl-
komnade lagen för länen i norr, där han själv på ämbetsresor under 
1850- och 1860-talen hade sett flottningens ”välgörande frukter”. För 
sydligare orter värjde han sig mot att stifta en lag som enligt hans 
mening skulle låta lösa stockar helt barbariskt ”komma dansande ned 
mot våra vattenverk eller stöta emot våra sädesåkrar” och göra så att 
man ”finge se folk utan vårt tillstånd springa öfver våra tomter och 
upp i åkern nedtrampande säden för att möta stockar”.48 

Lantmannapartisten Jöns Pehrsson från småländska Hallaryd 
jämförde de norrländska landskapen där flottningsintresset var så 
övervägande att ”det icke gerna kan tillbakavisas” med de ”sydligare 
orter” där andra näringar var av större vikt och behövde skyddas 
från flottningens primat. Hans förslag gick ut på att begränsa lagens 
räckvidd till vissa län.49 En tredje ledamot krävde ”säkerhetsåtgärder” 
till skydd för vattenverk och jordbruk i landets södra delar, främst 
att länsstyrelsen skulle bli tvungen att höra landstingen och hushåll-
ningssällskapen innan allmän flottled fick utlysas.50 

Inget av dessa yrkanden om regional särlagstiftning ledde till någon 
åtgärd från riksdagens sida. Kanske gjöt statsrådet Almqvist olja på 
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vågorna när han förklarade att det naturligtvis inte kunde komma 
på tal att utlysa allmän flottled i vattendrag där flottningen var ett 
enskilt intresse underordnat andra större intressen.51

Till försvar för strandägarrätten
Mest debatt blev det om förordningens femte paragraf som hand-
lade om flottningsarbetarnas tillträde till flottledens stränder. Som 
förslaget var formulerat föreslogs att arbetarna utan lov skulle få rätt 
att beträda stränderna men att de inte fick gå över odlade marker om 
annan väg till stranden kunde ”utan väsentligt hinder eller uppehåll” 
beredas. Detta kom in på ett känsligt område eftersom det inte bara 
var fråga om att ta ifrån strandägarna själva flottningsrätten utan 
också om att skriva in rätten för de flottande att göra skada på deras 
egendom. I övergripande ordalag motiverades bestämmelsen med 
att flottningen representerade ett så stort allmänt intresse att andra 
intressen var tvungna att tåla intrång. Men det var inte givet var 
gränsen för detta legitima intrång skulle gå.

 Eskilander Thomasson, borgmästare i Lund och vice ordförande 
i lagutskottet, menade i en reservation att lagförslaget ”i allmänhet 
väl mycket gynnar flottningsintresset på bekostnad af andra berät-
tigade intressen”.52 Även om han inte vågade ”bekämpa” förslaget i 
dess helhet, som han senare uttryckte sig i kammaren, fann han det 
alltför långtgående att i lagen skriva in en bestämmelse som när-
mast ”uppmuntrar till att trampa ned annans trädgård, den snart 
mogna skörden å hans åker, hans nyanlagda plantering o.s.v.”.53 Vad 
som utgjorde ”väsentligt hinder” var helt enkelt svårt att avgöra, och 
därför skulle det bli svårt att ställa någon till svars för att ha brutit 
mot bestämmelsen. Thomasson yrkade på att formuleringen skulle 
strykas och att tillträde över annans mark bara skulle medges när 
ingen annan väg fanns att tillgå. Så försvarades i viss mån äganderät-
ten, utan att man för den skull stjälpte hela lagen.

I andra kammaren bjöd ett flertal bönder upp till kamp för att 
försvara sina odlade marker från onödigt spring av flottningsfolket, 
”dessa odisciplinerade skaror” som Thomasson kallade dem.54 Hem-
mansägaren Magnus Jonsson från Vannsätter i Söderala socken i 
Hälsingland var den som i kammaren uppträdde till häftigast försvar 



Liss Olof Larsson företrädde böndernas intressen i andra kammaren. Han 
var född 1838 på Lissgården i byn Västannor i Dalarna och hade valts in i den 
första tvåkammarriksdagen som dess då yngste ledamot. Där fick han snart 
en ställning som en av de ledande inom Lantmannapartiet, bland annat som 
ledamot av statsutskottet från 1871. Källa: Bild ur Sveriges historia till våra 
dagar, del 13 (Stockholm 1925).
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för äganderätten. Han likställde sådant spring med vad som stadgades 
om olovligt intrång enligt strafflagen samt vittnade om att:

för mig och mången annan jordegare skulle det kännas bra hårdt och 
förödmjukande att, utan eget medgifvande, nödgas se dessa, ofta till 
hundratal uppgående flockar arbetsfolk midt för näsan på oss, under 
skydd af lag trampa ned de tegar man med mycket arbete och stora 
kostnader odlat.55 

Den inflytelserike bonden från Leksand, Liss Olof Larsson, var uppe 
i talarstolen och han skrädde inte orden när han ondgjorde sig över 
att man skulle berövas rätten ”att stänga sin trädgård för dessa flott-
ningskarlar” som nog oftast hade tid att välja en mera passande väg. 
Det lilla skydd av lagen som Thomassons reservation innebar för 
jordägarna borde inte missunnas dem, ansåg han, allra minst borde 
man ”gifva flottningskarlarne laglig rätt till åstadkommande af ohägn; 
man har nog svårt att komma till rätta med dem ändå”.56

Bönderna talade indignerat om hur det kändes att få sina marker 
kränkta och om ”olägenheter” som inte alltid kunde gottgöras med 
pengar. Men inte bara deras representanter hyste vissa betänkligheter. 
Ludvig Torpadie, rådman från Kalmar, gav vitsord åt Thomassons 
reservation från en mera principiell ståndpunkt, ”helgden af egan-
derätten”. Rätten att bestämma över sin egen mark var enligt honom 
en ”helig rättighet” som inte fick dagtingas med mer än absolut nöd-
vändigt, ens i det allmännas intresse.57 

Även i första kammaren framkom oron över att låta flottnings-
karlarna få fritt spelrum. Bland annat vittnade Ulrik Bergmanson, 
häradshövding i Medelpads västra domsaga, om att flottningsarbetare 
var en svårtyglad hop men att de hittills iakttagit en ”viss försyn” 
eftersom de vetat att det var olagligt att trampa ned åker och äng. Om 
paragrafen godkändes oförändrad, spådde han, skulle dessa skaror av 
arbetare framöver komma att ”gå fram ogeneradt hvar som helst” och 
utan att ”bry sig om den skada de kunde åstadkomma”.58 Värnandet 
om hemfriden samlade också upp delar av den flottningsskeptiska 
jordägaropinionen från landets sydligare landskap. Greve Oscar 
Mörner från östgötska Kåreholm tyckte inte att flottningskarlarna 
skulle uppmuntras att ”rusa fram som vildar” och göra hemmen 

Bild 2  in här
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otrygga för svenska medborgare, och von Koch ansåg att man inte 
borde tillåta ”sådana rena våldsgärningar” mot äganderätten. I stället 
menade han att sågverksägare i förväg borde träffa uppgörelse med 
berörda jordägare om lämplig väg till stranden.59

I andrakammardebatten utkristalliserades två huvudlinjer. Den 
ena värnade äganderätten och stöddes av framför allt småbönder, en 
del större jordägare och jurister. Den andra sade sig se till det allmän-
nas bästa och stöddes av olika industrivänliga krafter, däribland en 
del bönder med intressen i skogsindustrin. De senare försökte göra 
narr av den oro som framfördes om flottningskarlarnas framfart. 

Olof Jonsson i Hov, lantbrukare från Arbrå i Hälsingland, även 
styrelseledamot i Vallsta Ångsågs AB, såg flera problem med Thomas-
sons ändringsförslag. ”Ty ifall reservanternas förslag ginge igenom, 
skulle en jordegare kunna säga åt de flottande: ni få taga eder fram, 
huru ni viljen, antingen genom att begagna luftballonger eller att 
plumsa och vada i elfven, men på stränderna få ni icke gå!”60 Ibland, 

Bild 3  in här

Flottningsmanskap vid Kråkån i västra Ångermanland i slutet av 1800-talet, 
sammanlagt ett hundratal män och pojkar, här prydligt uppställda på led för 
fotografering. Källa: SCA/Bildhotellet AB.
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menade han, var det helt nödvändigt för manskapet att ta sig fram 
snabbt till stranden för att förhindra större skador, till exempel om 
timmer sköljdes in och fastnade på åkrar under tillfälligt högvatten. 
Då fungerade det inte med trilskande jordägare som pekade på omvä-
gar. Samma linje var Olof Perman, grosshandlare på Västernorr-
landsbänken, inne på. Med viss ironi framhöll han att det inte vore 
bra vid fara för någons liv i strömmen om manskapet skulle behöva 
ta sig omvägar för att rädda.61 

Längst av alla gick Severin Axell, sågverkspatron från Sundsvall, 
som förespråkade att hela det andra stycket i utskottets förslag, det 
som reglerade rätten att gå över annans mark, skulle strykas och att de 
flottande skulle ges fritt spelrum att välja sin väg. Enligt Axell kunde 
man inte begära att manskapet skulle ta ”utomordentliga utvägar” 
till de ”största olägenheter och kostnader” för flottningsindustrin. 
Dessutom trodde han att det skulle bli svårare för jordägarna att få 
ersättning för skadorna om man kriminaliserade själva intrånget.62

Avgörandet gick till votering i båda kamrarna. I andra kammaren 
vann Thomassons förslag över lagutskottets med 89 röster mot 48 
efter att dessförinnan ha besegrat Axells förslag med 89 röster mot 
40.63 Första kammaren godkände Thomassons ändringsförslag med 
knappast möjliga marginal, 40 röster mot 39.64 Lagutskottets ord-
förande Lagerstråle hade där uppträtt till försvar för regeringsför-
slaget, tillsammans med lantmätarna Widmark och Nyström samt 
borgmästare Sundell från Falun.65 

För att summera handlade riksdagsdebatten om allmän flottled inte 
så mycket om flottningens tillåtande i sig eller om intrånget i ägande-
rätten över vattnet. I båda kamrarna erkändes att kommunikations-
leder av allmän natur – vägar, farleder såväl som flottleder – inte fick 
stängas för svenska medborgare och att staten genom lagstiftningen 
skulle stå som en garant för det. De flesta ledamöter tycks också ha 
varit ense om att flottningen var av så stor ekonomisk betydelse för 
landet att ”flottningsintresset” på goda grunder kunde upphöjas till 
ett allmänt intresse och därmed få tillgång till lagstiftningsåtgärder 
som inte var tillåtna till betjänande av ett enskilt intresse. Nej, kraft-
mätningen stod i stället kring hur långtgående dessa ingrepp fick 
vara. Jordägarna sökte försvara rätten att avvisa arbetare som tog 
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sig onödiga friheter på deras marker. De fick stöd av rättslärda som 
helgade äganderättens princip. Det faktum att förhållningsreglerna 
för flottningsmanskapet skärptes förändrade inte lagens inriktning, 
men det utgjorde en viktig markering till skydd för äganderätten.

Dämningsrätten
Den del i det presenterade lagförslaget som väckte allra mest debatt 
var frågan om dämningsrätten för vattenverksägare, vilken ställde 
pro-dammers och anti-dammers i direkt konfrontation. Frågan hade 
varit föremål för motsättningar i det förberedande utredningsarbe-
tet och under riksdagen 1880 formulerades inte mindre än tre olika 
förslag till beslut. 

Ett var lagutskottets som stod för att bevara formuleringen i 1734 
års lag. Det följde en rättskonservativ linje som skyddade jordägarnas 
intressen från alla former av inkräktande anspråk. Nya lagbered-
ningens idé om att tillämpa skiftesstadgan hade strukits och enligt 
”nu gällande åsigter” ansåg utskottet att inte bara den odlade jorden 
utan även avrösningsjorden, det vill säga utmarkerna, behövde lag-
skydd mot dämning.66 

Ett första motförslag framfördes av Wilhelm Lothigius, borgmästare 
i Karlshamn, som själv var ledamot av lagutskottet. I en reservation 
propagerade Lothigius för att paragrafen i stället skulle skrivas i linje 
med vad den första vattenrättskommittén hade föreslagit, det vill säga 
att den icke odlade jorden kunde offras om skadorna bedömdes vara 
ringa i förhållande till den vunna nyttan. Då skulle vattenverksägaren 
kunna beviljas inlösningsrätt efter en domstolsprövning.67 

Ett andra motförslag lanserades direkt från talarstolen i första 
kammaren av friherre Hugo Hamilton, innehavare av fideikommis-
set Boo i Närke samt brukspatron för Gryts järnbruk och Folkströms 
bruk i Hällestad. Han ville utvidga dämningsrätten till att gälla all 
slags jord, även den uppodlade, när skadan var ringa mot nyttan. I 
gengäld försökte han blidka jordägarna med en väl tilltagen ersättning 
motsvarande ”fulla värdet och hälften derutöfver”, vilket följde den 
kompensationsprincip som hade tillämpats för jordägares inlösning 
av vattenverk i dikningslagen av år 1879.68 Jämfört med hur jorden 
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hade omhuldats av tidigare utredningar och i regeringsförslaget var 
det ett mycket extremt förslag för sin tid.

Den följande debatten kom i båda kamrarna att kretsa kring hur 
man skulle definiera ett allmänt intresse och runt vattenlagstiftningens 
principer, om den skulle försvara äganderätten, befordra statsnyttan 
eller säkerställa en lika konkurrens om vattenresursen. 

Om äganderätten och det allmänna intresset
Friherre Hamiltons inspel satte prägel på förstakammardebatten och 
även den debatt som därpå hölls i andra kammaren. Hamilton argu-
menterade för att det var lagstiftningens viktigaste uppgift att lägga 
grunden för landets bästa, att maximera den ekonomiska statsnyttan. 
Därför behövde den enligt honom gå i en mera industrivänlig riktning 
för att inte lägga hinder i vägen för modern teknik och ekonomiska 
framsteg. I sitt inledande anförande tog han fasta på att det stundade 
nya tider, och att lagen måste skrivas därefter för att se till så ”vattnet 
kan användas till landets och enskildes stora nytta”. Äganderätten 
sade han sig respektera och värna, men med ett viktigt tillägg: ”när 
det icke är nödvändigt för det allmänna”. Och han fortsatte: ”men det 
allmänna består ju endast i sammanfattningen af enskilda intressen, 
och om det för de enskilde är af vigt att få bedrifva sina näringar på 
fördelaktigt sätt, måtte väl också det allmänna få nytta och fördel 
deraf”.69 Ett stort enskilt intresse skulle alltså ges företräde framför 
ett mindre, eftersom det gynnade det allmänna.

Friherre Fredrik von Essen, bosatt på Kavlås i Västergötland och 
längre fram ivrig förespråkare för jordbrukstullar, var inne på samma 
spår. Liksom järnvägen drogs fram på exproprierad mark, kunde 
också vattenverken behöva ett handtag av lagen för att nå sin fulla 
potential. ”Sådana ändamål kunna i många rigtningar uppstå”, och 
spådde han framåt i tiden att ”expropriationsrätten kommer att 
framkalla [många] nya ingrepp i den heliga eganderätten”. Från sin 
hemort hämtade han ett exempel med 112 vattenverk runt en sjö, 
vilka enligt honom var att anse som av ”väsentligt gagn för orten” 
lika mycket som en flottled, men som stoppades att dämma av några 
styvnackade jordägare som vägrade ta emot ersättning, till nackdel 
för ortens befolkning.70 
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Ingenjören och godsägaren Anders Wallenius, byggherre för ett 
flertal järnvägslinjer i södra och mellersta Sverige, pekade också på 
hur olyckligt det vore om samhället kastade bort det perpetuum 
mobile, som landet begåvats med i form av strömmande vatten, ”der-
till föranledda af en inbillad nyck af jordbrukarne”. Om lagutskottets 
förslag gick igenom skulle det enligt hans förmenande ”gifva döds-
stöten” åt en storskalig användning av vattenkraften, vilket var helt 
fel väg att gå i en tid då det gällde att haka på i den internationella 
konkurrensen. Han ifrågasatte också varför vattenverken, men inte 
jordbrukarna, ansågs representera enskilda intressen.71

Hamilton, von Essen och andra med dem propagerade alltså för 
att ett allmänt intresse kunde utgöras av ett stort enskilt intresse, 
och att det i sin tur kunde jämställas med vad som i andra sam-
manhang uttrycktes i termer av ”väsentligt gagn för orten” i form 
av ökade arbetstillfällen, inkomster och förbättrad betjäning. För att 
övertyga kammaren stödde de sig på lagen om allmän flottled och 
de argument som där hade anförts från utskottets sida. Även tidens 
stora infrastrukturprojekt, järnvägarna, drogs in i argumentationen.

Lagutskottets ordförande Gerhard Lagerstråle bemötte deras argu-
ment med en betydligt striktare syn på var gränsen mellan allmänt 
och enskilt gick. De 112 vattenverken som friherre von Essen hade 
berättat om var enligt honom att tillhopa anse som ett enskilt intresse, 
precis som vart och ett för sig, om än ett ”ganska stort sådant”.72 Men 
ett enskilt intresse blev inte ett allmänt intresse bara för att det var 
stort, det krävdes något mer. Den allmänna flottledens upptagande 
som ett allmänt intresse motiverades enligt hans mening främst 
av samhällets behov av fungerande kommunikationer. Dessutom 
säkerställdes genom förordningen allas rätt att flotta gods på jämlika 
villkor, på samma vis som på järnvägen som reglerades av särskild 
lagstiftning och taxa. Som han uttryckte det:

Just dess egenskap af att vara allmän skiljer den från industriella 
inrättningar och gör att man för åstadkommandet af flottleder kan 
medgifva både en uppdämnings- och en expropriationsrätt, som man 
icke beviljar de industriella anläggningarna.73 

Bild 4  in här



Gerhard Lagerstråle var lagutskottets ordförande under 1880 och 1881, ledamot 
av första kammaren från 1867 till 1884 samt justitieråd 1868 till 1875. Tidigare 
hade han i flera omgångar varit statsråd i systersonen De Geers regeringar. 
Som civilminister under 1860-talet signerade han två av tidens viktigaste 
liberala reformer, 1862 års kommunalförfattningar och 1864 års näringsfri-
hetsförordning. Källa: Lidmanarkivet (privat samling).
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En kvarnägare kunde mycket väl neka att mala en viss persons säd, 
varför avsaknaden av kontroll från det allmänna placerade den sor-
tens industrier i den enskilda sfären.

För dem som kämpade för vattenverkens intressen gällde saken inte 
enbart vad som kunde inkluderas i ”det allmänna”, även om retoriken 
formades utifrån det. De torgförde i förlängningen en uppfattning om 
att det fanns ett allmänt intresse av att äganderätten skulle få maka 
på sig när ett litet intresse kolliderade med ett större. Det vill säga, 
de prioriterade ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft framför en 
okränkbar äganderätt. Då blev det naturligt att argumentera för att 
staten skulle erbjuda lagskydd som främjade den mest konkurrens-
kraftiges rätt att fortsätta utveckla sin verksamhet. Detta uttrycktes 
allra tydligast av statskommissarie Samzelius, som hävdade att ”i det 
moderna samhället har man mer och mer funnit nödigt att låta det 
enskilda vika för det allmänna, ett mindre intresse för ett större”, och 
av brukspatron Gahn, som trodde att vi måste vänja oss vid att låta 
”det allmännas rätt inkräkta på den enskildes och det öfverordnade 
enskilda intresset på det underordnade”.74 I detta kan spåras en slags 
utilitaristisk strävan efter att främja den totala samhällsnyttan. Greve 
Oscar Mörner, ägare till Kåreholm i Östergötland, konservativ, tyckte 
för sin del inte att expropriation var att våldföra sig mot äganderätten 
utan ett legitimt sätt att byta ett ”förmögenhetsobjekt” mot ett annat 
då ”samhällets behof kräfver”.75

Synsättet att ett litet intresse skulle få finna sig i att offras – med 
lagens hjälp – till förmån för ett större mötte motstånd, främst i 
andra kammaren men även i första. I andra kammaren talade en 
rad bönder, liksom juristerna Torpadie och Thomasson. Torpadie 
såg framför sig hur den lagstiftande bollen nu sattes i rullning och 
så småningom skulle mynna ut i ett ”allas krig mot alla” om vilket 
enskilt intresse som var störst och mäktigast och skulle ha lagen på 
sin sida. Thomasson ansåg att lagens uppgift inte i första hand var 
att understödja den ekonomiska utvecklingen utan att skydda den 
enskildes rätt gentemot ”mäktiga påtryckningar”. Han betonade: 

Det är en erfarenhet, gjord i alla länder, att i samma mån den indu-
striella utvecklingen går framåt komma de större och mäktigare 
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intressena att allt hårdare tränga på de mindre, fast derför icke min-
dre berättigade.76

Professor Hammarskjöld, nationalekonom från Uppsala, fann för sin 
del att expropriationer förekom i ”alla civiliserade länder” men att 
tvångsmedel mot äganderätten bara var tillgripbara när ”den enskilde 
får offra sin egendom för ett allmänt intresse”, inte att lagen borde 
framtvinga ett offer av ett enskilt intresse till förmån för ett annat 
enskilt intresse.77 Godsägaren Ivar Lyttkens från Skedala öster om 
Halmstad var inne på samma linje och konstaterade att riksdagen ”ej 
ännu vågat bringa till stånd någon mot skogssköfling betryggande 
skogslagstiftning” just för att det ”förutsätter ett ingrepp i enskild 
rätt”. Samma sak menade han borde gälla med vattenrätten.78

Det vi möter i debatten är alltså två i grunden oförenliga primat. 
Det ena satte det som en överordnad uppgift för staten att skydda den 
enskilde mot inkräktande anspråk från andra enskilda intressen, med 
skyddet av äganderätten som en samhällets grundbult. Det andra 
såg det som en statens främsta uppgift att främja den ekonomiska 
tillväxten och att skydda samhället från att slösa med resurserna. 
Det förra lutade sig mot forna tiders lag. Det senare sökte sina argu-
ment i att det fanns ett allmänt intresse att göra det möjligt för den 
mest produktiva näringen att fortsätta utvecklas, oavsett vilken det 
var. Annars skulle det straffa sig i konkurrensen med andra länder.

Om reciprociteten och jordens särställning
I den dikningslag som antogs av riksdagen 1879 hade jordägare bevil-
jats rätt att lösa in vattenverk som stod i vägen för samhällsnyttiga 
nyodlingar och dikningsprojekt. Detta gav bränsle till debatten och 
ytterligare argument åt dem som vid påföljande riksdag önskade en 
utsträckt dämningsrätt. Argumentet löd att motsvarande rättigheter 
skulle gälla även åt andra hållet, så kallad ”full reciprocitet” mellan 
näringarna. 

Rådman Lothigius talade i sin reservation om att tillgodose den 
”fullt billiga grunden af likställighet emellan jordbruket och indu-
strien vid deras konkurrens i vattenrättsliga förhållanden”, en for-
mulering som han hade lånat från det första kommittébetänkandet.79 
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Argumentet återkom sedan i kammardebatten hos dem som försökte 
utvidga vattenverkens rättigheter. Greve Knut Strömfelt, disponent 
för Kropps AB i Bjuv samt godsägare på fideikommisset Hylinge i 
Östergötland, hävdade att han och andra som talade för industrin 
inte gjorde det för att ”vilja förskaffa industrin rättigheter gent emot 
andra intressen. Så är icke förhållandet”, påstod han bestämt: 

Vi hafva kämpat för att förvärfva denna industri någorlunda likstäl-
lighet med de intressen, hvilka genom lagen om aftappning år 1879 
erhöllo utvidgade rättigheter på industriens bekostnad.80

Statsråden Almqvist och Vult von Steyern försvarade regeringens 
(och lagutskottets) förslag med att jorden inte kunde jämföras rakt 
av med andra näringar. Vad beträffade dikningslagens stadgande 
om jordägares rätt att utriva vattenverk, vilket många pekade på 
som en jämförelse, så menade von Steyern att skälet till detta var 
att ”lagstiftaren ansett jordbrukets intressen varaktigare och för det 
allmänna vigtigare än andra näringsgrenars”.81 Almqvist pekade på 
att jordens expropriationsrätt gick tillbaka ända till en förordning 
från 1824 och således var historiskt stadfäst, men att det nu hand-
lade om att ”afbryta eller fortgå på en bana, der man för ordnandet 
af enskildes inbördes intressen godkänner såsom regel, att den ene 
kan mot ersättningsskyldighet tillegna sig den andres egendom emot 
hans bestridande”.82 Det var här inte fråga om ett allmänt behov i 
egentlig mening, menade Almqvist, bara om en enskilds rätt mot en 
annan enskild. Och enbart när det var fråga om ett allmänt intresse 
hade staten befogenhet att låta enskilda använda expropriationsrät-
ten mot andra enskilda.

Att jorden var ett intresse som krävde särskild omsorg var ett 
argument som anfördes av en del ledamöter, av bönder men också av 
andra. En av industrins frontfigurer i första kammaren, Wallenius, 
försökte lugna dem som såg jorden hotas med att expropriationsrät-
ten om den beviljades naturligtvis inte skulle kunna användas mot 
jord av ”någon större betydenhet”, eftersom ”ingen vågar sig på att 
tillvälla sig annans egendom på sådant sätt”.83

I andra kammaren talade lantbrukaren Ola Andersson från skånska 
Burlöv om vikten av att skydda jorden från övergrepp. Han påpekade 
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att man skulle göra ”en verklig nationalförlust” om Hamiltons eller 
Lothigius förslag antogs genom att potentiella marker för nyodling  
då skulle komma att dränkas.84 Allt prat om vattenindustrins stora 
samhällsnytta imponerade högst måttligt på honom och andra bönder 
som Magnus Jonsson och Liss Olof Larsson. Den sistnämnde sade 
sig ”eljest trott att det vore lika nödvändigt för landet att få jorden 
odlad, som att få en mängd vattenverk och andra industriella anlägg-
ningar”.85 Han fann det även högst orättvist att jord enligt Lothigius 
förslag skulle få tvångsinlösas till det uppskattade värdet, medan dik-
ningslagen för inlösen av vattenverk stadgade om 50 procent påslag. 
Det om något var väl ett brott mot reciprociteten. 

Damm och kvarnbyggnad, sannolikt i Småland. En av många anläggningar 
runt om i landet som påverkades av dämningslagstiftningen. Källa: Firma 
Nanny Ekström/Vetlanda museum.
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Spelet i riksdagen
Frågan om dämningsrätten ledde alltså till stor splittring mellan de 
olika vattenintressen och rättsuppfattningar som var representerade 
i riksdagen. En viktig skiljelinje gick mellan de båda kamrarna, där 
något förenklat den första stöttade vattenverkens intressen och den 
andra jordägarnas. Detta speglade kamrarnas sammansättning: 
den första dominerades av högre ämbetsmän, större godsägare och 
industrimän; den andra hade ett stort inslag av bönder.86 

I ett första skede skickade första kammaren tillbaka den kritiska 
paragraf 6 till lagutskottet för förnyad prövning. Det beslutades 
med övervägande majoritet, 73 röster mot 9, och syftade till att få 
en skrivning på plats som skulle göra det lättare för vattenverken att 
få dämma. Senare under våren antog första kammaren Hamiltons 
förslag med 51 röster mot 31. I andra kammaren var förhållandet 
det omvända. Där lades 98 röster på bifall till lagutskottets förslag 
oförändrat och 67 röster på en återremiss.87 

Ett intensivt arbete följde i lagutskottet under vårmånaderna och 
enligt ett sammanjämkningsförslag som presenterades för riksdagen 
i början av maj skulle dämning tillåtas på uppodlad jord om verket 
prövades vara ”till väsentligt gagn för orten” och skadan som uppstod 
var ”synnerligen ringa” i förhållande till vinsten av drivkraft.88 För att 
legitimera avsteget från en absolut äganderätt gjordes alltså en slags 
kodifiering av den allmänna nyttan i liknande termer som den hade 
uttryckts i flottningslagen. Sett till helheten låg formuleringarna nära 
det beslut första kammaren tidigare hade fattat, men kompromissen 
gav ett något starkare skydd för den odlade jorden. I alla förekom-
mande fall skulle skador och intrång ersättas med ”fulla värdet och 
hälften derutöfver”, vilket följde principen i dikningslagen.

Den omdiskuterade paragrafen kom upp för förnyat och avgörande  
beslut under andra veckan i maj, den 7 maj i första kammaren och 
den 10 maj i andra kammaren. Av protokollen framgår att debatterna 
utmärktes av allvarsamma talare, som var väl medvetna om att lagens 
överlevnad stod på spel. I första kammaren talade lagutskottets ord-
förande Lagerstråle engagerat för ett godkännande av kompromissen, 
som enligt honom var ett försök att ”få kyrkan stäld midt i byn”.89 I 
liknande riktning som Lagerstråle yttrade sig Lothigius om att det 
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var en rimlig kompromiss som underlättade för industrin men också 
satte upp vissa villkor till skydd för enskilds rätt.90 Andra, som greve 
Strömfelt, var mera skeptiska och tyckte att stadgandena om ”väsent-
ligt gagn för orten” och ”synnerligen ringa skador” skulle försvåra 
för vattenverken för mycket för att lagen skulle tjäna något till. De 
propagerade därför för ett avslag och var beredda att lämna frågan 
vidare till kommande riksdagar att lösa.91 

Sammanjämkningsförslaget avslogs till slut med röstsiffrorna 50 
mot 40. Första kammaren valde därmed, indirekt, att stå fast vid sitt 
tidigare fattade beslut, vilket när resultatet blev känt fick Gerhard 
Lagerstråle att utropa att ”hela det förevarande lagförslaget faktiskt 
fallit”. Så säker var han på hur andra kammaren skulle reagera på vad 
som i praktiken var ett ultimatum att antingen acceptera Hamiltons 
förslag eller lämna dämningsfrågan olöst.92

I debatten som följde i andra kammaren yttrade sig 22 ledamöter 
och av protokollet framgår att lagen på förhand förväntades falla. Ett 
tiotal bönder framträdde och lade skulden för det på första kammaren. 
De anfördes av Liss Olof Larsson, som hävdade att han hade tänkt 
vara pragmatisk och gå med på utskottets sammanjämkningsförslag. 
Men eftersom den andra sidan hade visat sig så stursk och inte det 
minsta tillmötesgående såg han ingen anledning att han och andra 
skulle ”kasta [sig] i armarne” på dem.93 

En del ledamöter uttalade sig dock för att vända andra kinden till. 
Skillnaden mellan förslagen var enligt dem så pass liten att den inte 
var skäl nog för att avslå hela lagen. Denna grupp dominerades av 
representanter som inte kunde kopplas till något specifikt jordägar-
intresse, exempelvis landshövding Asker från Gävle och lantmätare 
Helander från Södermanland. Där ingick även några bönder. En av 
dem, Olof Jonsson i Hov, industrivänlig lantbrukare från Hälsingland, 
vädjade till kammaren att visa storsinthet och rädda lagen. Ytterligare 
några ledamöter, rådman Torpadie, borgmästare Thomasson och 
landshövding Widmark från Norrbotten, avstod bestämt yrkande 
men lät förstå att de skulle rösta på första kammarens linje. Hur man 
skulle ställa sig handlade enligt dem om hur gärna man ville ha lagen 
på plats och huruvida man var beredd att kasta de nedlagda mödorna 
överbord för att dra det hela ett varv till vid kommande riksdagar.94 

I avgörandets stund lades 61 röster för att stå fast vid det ursprung-
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liga utskottsförslaget, i praktiken en röst på att fälla lagen, och 98 
röster för att ansluta till första kammarens linje.95 Andra kammaren 
gjorde därmed en kovändning och det som från början hade framstått 
som ett extremt förslag tog sig otippat hela vägen genom riksdagen. 
Orsaken tycks ha varit att det fanns en majoritet i första kammaren 
för att hellre avslå lagen än kompromissa, samtidigt som andra kam-
maren var mera mån om att föra frågan i hamn. Utfallet pekar även 
på dynamiken i tvåkammarsystemet. Om turordningen varit den 
omvända, så att andra kammaren röstat först, hade kompromissen 
som arbetats fram i utskottet sannolikt haft större möjligheter att 
lotsas genom riksdagen, alternativt hade lagen fallit. Nu bäddades i 
stället för första kammarens industrivänliga pro-dammers som med 
bästa möjliga utfall stod som segrare i kampen om dämningsrätten.

Avslutningsvis vill jag fästa uppmärksamheten på att riksdagen 
när den tillkännagav för regeringen vad som beslutats i denna sak 
inte i första hand hänvisade till den allmänna nyttan av vattenverk 
utan till ”den fullt billiga grunden af likställighet emellan jordbruket 
och industrien vid deras konkurrens i vattenrättsliga förhållanden”, 
som det hette med en vid det här laget bekant formulering.96 Den 
utsträckta dämningsrätten legitimerades alltså inte i lagspråk såsom 
ett allmänt intresse utan av att riksdagen sade sig vilja likställa näring-
arna i deras inbördes konkurrens om vattnet, reciprociteten. Detta 
ligger i linje med det som Svenbjörn Kilander visat var en bärande 
tanke i den industrikapitalistiska statsuppfattningen, nämligen att 
staten skulle ta sitt samhällsansvar inte endast genom bevakningen 
av gränsen mellan de två samhällssfärerna, utan också genom en 
rättvis behandling av delarna i den enskilda sfären.97

Kungsådran
Kungsådran var den del av större vattendrag som enligt äldre lag 
inte fick stängas eller byggas över. Som juridiskt begrepp har den av 
juristen Adolf Åström liknats vid en av staten försvarad ”alle mäns 
rätt” till att nyttja vattendragen, vilket innebar en inskränkning i den 
annars så starka strandägarrätten.98 Främst var bestämmelserna om 
kungsådra avsedda som en garanti för far- och flottleder, men också 
som ett skydd för fiskens vandring och som en preventiv åtgärd mot 
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översvämningar. I det sistnämnda sammanföll den med jordbrukets 
intressen. 

Begreppet ”kungsådra” är belagt första gången i en handling från 
1442 men principen var i bruk redan i de medeltida landskapsla-
garna. Hälsingelagen stadgade att en tredjedel av vattnet i större 
vattendrag skulle ”löst löpa” och Kristoffers landslag att denna ådra 
skulle framgå ”i djupaste vattnet”. I 1734 års lag upptogs ådran med 
en formulering om att ”ther Kongsådra af ålder Warit hafwer, skal 
tridiung af Watnet öppen lemnas”, allt i djupaste vattnet. För mindre 
vattendrag, där kungsådra inte var utfärdad, bestämdes i 1766 och 
1852 års fiskeristadgor om så kallad mindre kungsådra. Där begrän-
sades den allmänna rätten till en sjättedel av vattnet.99

Inför omarbetningen av vattenrätten under 1860- och 1870-talen 
blev kungsådran föremål för attack från intressen, främst pro-dam-
mers, som i den såg ett hinder för vattenkraftens utveckling. Den 
första vattenrättskommittén, som gick på deras linje, betecknade 
kungsådreinstitutet som ”främmande och sväfvande” och föreslog 
att det skulle avskaffas för att lämna utrymme åt vattnets produktiva 
nyttjande där det inte behövdes för farleder. Den andra kommittén 
gick försiktigare fram och förordade att kungsådran skulle lämnas 
kvar i oförändrat skick eftersom den var att betrakta som en ”urmin-
nes häfd”. Däremot föreslogs att den mindre kungsådran skulle föras 
ut ur lagstiftningen.100 

Senast från början av 1870-talet torde det ha stått klart för de kraf-
ter som arbetade för vattenverkens intressen att det inte var politiskt 
möjligt att helt avskaffa kungsådran. Det gamla uttrycket om ”tridiung 
af wattnet” på djupaste stället kunde emellertid tolkas på två sätt: som 
en tredjedel av vattenytan eller som en tredjedel av vattenvolymen. 
Eftersom en tredjedel av vattenytan motsvarade betydligt mer vat-
ten än en tredjedel av vattenvolymen var det fördelaktigare att räkna 
på det senare sättet om man ville rädda kvar så mycket vatten som 
möjligt åt industrin. 

Under 1870-talet verkar det ha pågått en viss lobbyverksamhet 
gällande definitionerna, vilket framgår av att Nya lagberedningen 
såg sig tvungen att göra en markering om att det inte var legitimt att 
räkna efter volym. En tredjedel av vattendragets bredd var den gamla 
lagens mening, ansåg lagberedningen, och så ville den förtydliga for-
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muleringen i den nya lagen.101 Även lagutskottet talade i sitt förslag 
till riksdagen om en tredjedel av ”vattendragets bredd”, men utan att 
ange vid vilket vattenstånd det skulle beräknas. Utskottsordföranden 
Lagerstråle föreslog dock i en tilläggsreservation att beräkningen 
skulle göras ”vid vanligast förekommande, lågt vattenstånd”, det 
vill säga normalvattenstånd under sommaren.102 

Riksdagsdebatten som följde i denna sak kom att handla mycket 
om beräkningsgrunder, men över det hela svävade samma frågor som 
när flottnings- och dämningsrätten hade behandlats. Vilka hänsyn 
behövde tas till gammal lag? Var det fria flödet i vattendragen av så 
stort allmänt intresse att det motiverade statens beskydd? Eller var 
det mera angeläget för staten att verka för en klokast möjlig hushåll-
ning med samhällets resurser?

I första kammaren hettade det till rejält när den aktuella paragrafen 
kom upp för diskussion och beslut den 8 mars 1880. Greve Strömfelt 
begärde som förste talare ordet och drev linjen att en tredjedel av 
”vattnet” historiskt var liktydigt med en tredjedel av vattenmängden, 
och han yrkade om en återremiss i syfte att få orden ”vattendragets 
bredd” utbytt mot ”vattnets mängd”. Det var ett sätt att försöka få 
rätten av det hävdvunna på sin sida. Till stöd för sin tolkning åbero-
pade Strömfelt ett protokoll från ingenjörsföreningens diskussion i 
ämnet. Enligt dem skulle kungsådran räknas ut efter sektionsarean 
och vattnets hastighet.103 

Lagutskottets ordförande Lagerstråle ironiserade i sitt svar över 
att lagstiftarna sannolikt inte hade haft möjlighet att hämta råd och 
vägledning från ”någon ingeniörsförening” när den gamla lagen 
skrevs. För egen del sade han sig värna om lagens rätta uttydning 
och hur den hade ”tillämpats vid de allmänna domstolarne” alltse-
dan 1734.104 Herr Bergmanson var inne på samma linje, att det vore 
”förunderligt” om ”icke någon skulle hafva rätt förstått lagen förr 
än nu år 1880”, och likaså herr Asplund, landshövdingen i Jämtland, 
som fäste tilltro till juristernas ”förmåga att tolka gammal lag” men 
tvivlade på ingenjörernas dito.105 Johan Erik Nyström, lantmätare 
från Norrbotten, som hade egen erfarenhet av hur man bestämt om 
kungsådra i Lule älv och andra vattendrag i norr, slog för sin del fast 
att ”vattenmassan” inte kunde vara grund för ett ”rättvist resultat”.106

Ledamöterna som talade för en definition utifrån vattenvolym 

Bild 6  in här



Knut Strömfelt, greve och ägare till fideikommisset Hylinge i Östergötland, 
var disponent för stenkolsbrytande Kropps AB i skånska Bjuv mellan 1875 
och 1895 samt ledamot av styrelsen för Svanå bruk i Västmanland. I riksda-
gen satt han i första kammaren för Norrköping mellan 1880 och 1890. Källa: 
Kungliga biblioteket.
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argumenterade på två sätt. Dels att det var den rätta innebörden av 
det som stod i 1734 års lag, dels att det oavsett lagens tolkning var det 
bästa för samhällshelheten och att man skulle lita på den tekniska 
expertisen. Den motsatta sidan stödde sig framför allt på den befint-
liga lagen och hur den historiskt hade tillämpats i domstol. 

Liksom när dämningsrätten debatterades anfördes rent sam-
hällsekonomiska motiv. Bruksägare Gahn, som för övrigt hade varit 
ledamot av den första vattenrättskommittén, framhöll att han var 
övertygad om ”att ingen skulle satt i fråga ett så orimligt stadgande, 
som att en tredjedel af vattnet, efter ytan räknadt, i våra vattendrag, 
skulle löpa fritt fram och icke få till produktiva ändamål användas” 
om man fått skriva en helt ny lag. Enligt Gahn var det till skada för 
fosterlandet att låta en så stor del av vattnet gå till spillo i en tid när 
det gällde att hänga på i konkurrensen med andra industriidkande 
länder i Europa.107 På liknande sätt argumenterade Jöns Pehrsson, 
lantbrukare från Hallaryd. Han tog inte ställning till beräknings-
grunden men menade att det till gagn för vattenindustrin borde 
göras lättare att få stänga mer än två tredjedelar på de ställen där 
inga andra intressen skadades.108 

Anders Wallenius tog i mest av alla när han hävdade att den före-
slagna lagen skulle ”inkräkta på vattenverksegarnes rättigheter” och 
göra det omöjligt att bedriva någon större verksamhet utan att dra på 
sig orimliga kostnader. Han anklagade dessutom lagutskottet och alla 
”myndigheter” som tolkat den tidigare lagen för att vara ”ogena och 
orimliga” mot vattenverksägare genom att inte ta praktiska hänsyn 
när lagen skulle skrivas om. Om den gamla lagen lät kraften rinna 
bort var det den gamla lagen det var fel på, avslutade han.109

Med sitt agerande i riksdagen gjorde de industrivänliga krafterna 
ett försök att minska den skyddade delen av vattendragen. Men fram-
gången uteblev. I första kammaren segrade utskottsförslaget över en 
återremiss med knapp övervikt, 47 röster mot 44. Andra kammaren 
kom till samma resultat, utan votering och utan att definitionen på 
bredden egentligen hade ifrågasatts.110 Majoriteten av pro-dammers 
som hade drivit igenom den förstärkta dämningsrätten mobiliserades 
sålunda inte lika framgångsrikt i kampen om kungsådran. Sannolikt 
bidrog till det att Lagerstråles formulering om ”vanligast förekom-
mande lågt vattenstånd” inte bara tillhandahöll en lätt begriplig 
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måttstock, den skyddade också industrin från hotande anspråk på 
att mäta från ett högre vattenstånd i vilket även vårfloden skulle 
räknas in. Det gjorde att så vitt skilda krafter som friherre Hamil-
ton, statskommissarie Samzelius, rådman Lothigius och de stridbara 
bönderna Liss Olof Larsson och Magnus Jonsson kunde ställa sig på 
samma sida bakom Lagerstråle i denna sak. 

I senare tids forskning har det hävdats att beslutet om kungsådre-
definitionen ska ha inneburit en påtaglig försämring av vattenverkens 
villkor. Eva Jakobsson menar att kungsådran gavs en helt ny definition 
som byggde på bredd i stället för volym och därmed utvidgades till 
att omfatta mer vatten än tidigare. Enligt henne hade strandägarna 
genom den nya definitionen ”återerövrat” en större kontroll över 
vattendragen, vilket hon betecknar som ett ”bakslag för vattenverks-
ägarna, men en seger för de agrara intressena”.111 För att ta reda på 
hur den tidigare lagen uttolkades i domstol skulle man egentligen 
behöva gå igenom ett större antal rättsutslag, men av förarbetena och 
riksdagsdebatten framgår att de flesta sakkunniga och en majoritet 
i kammaren inte uppfattade det som att man förändrade defini-
tionen utan att man förtydligade en gammal formulering. Juristen 
Adolf Åström framhåller också i sitt arbete om svensk vattenrätt, 
som utkom 1899, att det är ”alldeles oriktigt” att kungsådran enligt 
1880 års lag skulle ”inbegripa mera vatten” än förut. Av äldre rätts 
bestämmelser framgick det enligt honom tydligt att gränserna alltid 
”tänkts dragna över vattenytan”.112 

Jakobssons dom över lagen förefaller ur detta perspektiv närmast 
vara färgad av hur industrins kamp mot kungsådran fortsatte in i 
1900-talet, då den blev ett påtagligt hinder för den storskaliga vat-
tenkraften för elproduktion. Men i sak är det svårt se att ”agrara 
intressen” eller anti-dammers flyttade fram sina positioner nämn-
värt genom de beslut som togs på 1880 års riksdag. En mera korrekt 
beskrivning är att en minoritet av pro-dammers misslyckades med 
att få gehör för sin tolkning, eller en ändring, av den gamla lagtexten. 
Deras ekonomiska intressen och argument vägde vid den tiden ännu 
inte tungt nog i vågskålen.

Bild 7  in här
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Konklusion
I samband med industrialiseringen under 1800-talets andra hälft lad-
dades det strömmande vattnet med nya värden och inordnades som 
ett kraftfullt tillgångsslag i samhällsekonomin. Samtidigt blev det allt 
trängre i de svenska vattendragen. Vattenhjul som drev sågar, kvar-
nar och andra verk var inga nya inslag i landskapsbilden, inte heller 
flottning av timmer. Men verksamheterna växte från småskalighet 
till storskalighet, något som gjorde att konflikter mellan jordägare 
och olika industriintressen skruvades upp i styrka och omfattning.

Skulle man skriva en ny lag för en ny tid eller anpassa en gammal 
lag till att fungera i en ny tid? Arbetet med den nya vattenrätten ställde 
krafter som i största möjliga mån ville bevara det gamla mot progres-

Elproduktion genom vattenkraft var ännu i sin linda före sekelskiftet 1900. 
Sveriges första vattendrivna elverk för kommunal gatubelysning togs i bruk i 
Härnösand 1885. Utrustningen införskaffades från den amerikanska firman 
Thomson-Houston, och elektriciteten leddes från en anläggning vid nedre 
Gådeåfallet tre kilometer från staden. Källa: Tekniska museet.
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siva industrialister. Med begrepp lånade från Timo Myllyntaus: olika 
konstellationer av anti-dammers mot pro-dammers. Ovanför detta 
svävade den övergripande frågan om statens ansvar att ingripa – eller 
inte ingripa – till skydd för allmänna och enskilda intressen. En av 
de mera grundläggande frågorna handlade om strandägarrättens 
framtida ställning. Var den att betrakta som en helig rättighet som 
under inga omständigheter fick kränkas? Eller kunde den ruckas på 
för att tillmötesgå olika samhälleliga och enskilda behov? 

De olika turerna i vattenrättsfrågan hade både intressebetonade och 
ideologiska grunder. Den första vattenrättskommittén, som domine-
rades av industrivänliga krafter, rekommenderade en försvagning av 
strandägarrätten, vilket mötte stort motstånd både från jordägarhåll 
och från rättslärda som såg till den befintliga lagens mening. I två 
följande utredningar och i regeringens proposition till 1880 års riks-
dag gick man därför försiktigare fram. Framför allt drogs en skarp 
gräns mellan å ena sidan de befogenheter att expropriera mark som 
grundade sig på ett allmänt intresse och å andra sidan de åtgärder 
en enskild fick vidta mot en annan jämlike. Avvägningen mellan 
allmänna och enskilda intressen kom sålunda att spela en viktig roll 
i debatten om vattenrätten på 1880 års riksdag. 

Som Svenbjörn Kilander har visat fick staten enligt den förhärs-
kande samhällssynen efter 1800-talets mitt aktivt ingripa för att  
säkerställa och gynna allmänna intressen, men inte favorisera ett 
enskilt intresse framför ett annat. I samhällets enskilda sfär vägde 
äganderätten och näringsfriheten mycket tungt och där var statens 
uppgift begränsad till att bevaka och tillgodose lagbokens rättvisa. 
Vad som i praktiken skulle räknas till det allmänna framstår som 
mycket mera komplicerat i spelet om vattenrätten. Båda kamrarna 
ställde sig med tydlig majoritet bakom att rätten till flottning skulle 
erkännas som ett allmänt intresse och att strandägarrätten kunde 
offras för vad de uppfattade som ett högre ändamål. Det grundade sig 
på att flottningen sågs som ett viktigt kommunikationsmedel, vilket 
staten skulle stå som garant för, men också på den stora nationaleko-
nomiska betydelsen av trävaruexporten. Här hävdades den meningen 
att staten hade ett ansvar för att befordra landets utveckling när ett 
enskilt intresse blev så tungt vägande att det övergick till att bli ett 
allmänt intresse. 
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Principen att ett enskilt intresse kunde växa till sig och så små-
ningom sammanfalla med ett allmänt intresse öppnade dock för en 
rad tolkningstvister och på sikt även för en stat som kunde vidga 
sina befogenheter genom att flytta gränsen mellan det enskilda 
och det allmänna. Men det är viktigt att notera att det vid denna 
tid enbart ansågs möjligt att ingripa genom att agera inom ramen 
för ”det allmänna”, vilket gjorde det naturligt att vattenindustrins 
företrädare argumenterade så enträget i den riktningen för att också 
deras näring skulle få komma in under statens särskilda vård. Deras 
tolkning av det allmänna intresset i en form som varken hade med 
kommunikationer att göra eller kunde peka på några exportsiffror 
motarbetades dock av ledande liberala regeringsföreträdare. Och 
när dämningsrätten sedan ändå utvidgades motiverades det främst 
av att man på så vis tillgodosåg näringarnas lika konkurrens om 
vattenresursen. Den ena liberala principen, äganderätten, offrades 
för den andra, fri konkurrens. En viktig drivkraft i detta, liksom 
i frågan om tullarna, var viljan att hävda sig i konkurrensen med 
andra länder.

Torbjörn Nilsson har menat att de ganska starka rop efter en aktiv 
och hushållande statsmakt som hördes från vissa håll, bland annat i 
vattenrättsfrågan, visar att motståndet mot statliga ingripanden inte 
var så stort under den industrikapitalistiska tiden efter 1800-talets 
mitt som bland andra Kilander har hävdat. I själva verket får det dock 
anses som naturligt att det förekommer ideologiska överlappningar 
när en befintlig struktur och statsuppfattning utmanas av krafter som 
vill annorlunda. Som så småningom växer sig starka och leder till 
förändring. Viktigt att notera är att det inte var fråga om att staten 
på egen hand skulle gripa in och peka ut var vattenverk skulle byg-
gas eller flottleder utlysas; det överlämnades till marknadskrafterna 
och domstolarna. Från riksdagens sida var det således inte frågan 
om att intervenera i den enskilda sfären utan om att i en allmän 
mening säkerställa rätten till vattenkommunikationer och till en 
näringsverksamhet på lika villkor. I det avseendet låter sig debatterna 
om vattenrätten 1880 väl förenas med den gamla statens samhälls-
syn sådan den skisserats av Kilander. De visar att tron på den fria 
företagsamheten, den osynliga handen, stod sig relativt stark i den 
svenska riksdagen vid 1880-talets ingång, men att gränsen mellan 
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samhällets allmänna och enskilda sfärer var föremål för tolkning, i 
viss mån höll på att luckras upp, av krafter som gärna såg att staten 
skulle ta ett större ansvar för samhällshelheten. 

Avslutningsvis tänker jag kort beröra vilka ”intressen” den nya 
vattenlagstiftningen betjänade, vilket är en komplex fråga som tidi-
gare har kommenterats av flera historiker. Mycket talar för att den 
uppfattning som Eva Jakobsson företräder, att den var ett uttryck 
för agrara intressen, baserar sig på perspektiv och förhållanden som 
rådde i det tidiga 1900-talet och inte på hur de faktiska frontlinjerna 
såg ut ett tjugotal år tidigare. Inför avgörandet 1880 försökte indu-
strivänliga krafter bryta igenom jordägarnas och andras vallar mot 
förändring. Det lyckades i en del fall men inte i andra. Skogsindustrin 
var vinnare på att förordningen om allmän flottled passerade genom 
riksdagen, låt vara med smärre ändringar, och för vattenindustrin 
var riksdagens avgörande av dämningsrätten bättre än vad någon i 
förväg hade trott var möjligt att åstadkomma. Beslutet i denna sak 
gick till och med längre än den första vattenrättskommitténs en 
gång hårt kritiserade förslag och var således ett klart bakslag för 
jordägarna. Visserligen försvarades jordbrukets intressen till en del 
genom beslutet om kungsådran, men ser man till utgångsläget och 
det som förväntades bli lag var det vattenindustrin som genom den 
utökade dämningsrätten flyttade fram sina positioner mest under 
pågående riksdag. 

Den fortsatta utvecklingen fram emot sekelskiftet, med vatten-
industrin som en allt viktigare producent av elektricitet, skulle göra 
så att 1880 års vattenrättslagar blev föremål för omprövning redan 
i början av det tjugonde seklet. Då togs fler steg mot en industriali-
sering av vattendragen, av en stat som ytterligare förskjutit gränsen 
mellan vad som ansågs höra till det allmänna och till det enskilda.

Noter
1 Första kammarens protokoll (FK) 1880:13, s. 18–19 (Wallenius).
2 Andra kammarens protokoll (AK) 1880:20, s. 44 (Jonsson).
3 För en kommenterande framställning av 1880 års förordningar, se G.B.A. Holm & 

O. Bergius, Vattenrättsförordningen jemte i sammanhang dermed utfärdade författ-
ningar (Stockholm 1882). För en översikt av det politiska arbetet fram till beslut, 
se Lagutskottets utlåtande (LU) 1880:12, s. 16–18.
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4 Den industrikapitalistiska fasen (fram till cirka 1890) kännetecknades enligt model-
len av en tillbakadragen liberal stat som undvek att blanda sig i vad som sågs som 
samhällslivets enskilda angelägenheter. Övergången till organiserad kapitalism 
(perioden cirka 1890–1930) brukar beskrivas som att en mer intervenerande stat 
tog form, organiserad genom statlig byråkrati och kännetecknad av en växande 
gemensam intressesfär mellan staten och industrin. För en principskiss, se Rolf 
Torstendahl, ”Teknologi och samhällsutveckling 1850–1980: fyra faser i västeuropeisk 
industrikapitalism”, i Rolf Torstendahl & Thorsten Nybom (red.), Byråkratisering 
och maktfördelning (Lund 1989) s. 85–97. För kritiska perspektiv, se framför allt 
Torbjörn Nilsson, Elitens svängrum: första kammaren, staten och moderniseringen 
1867–1886 (Stockholm 1994).

5 Svenbjörn Kilander, Den nya staten och den gamla: en studie i ideologisk förändring 
(Uppsala 1991) s. 213.

6 Kilander (1991) s. 218–219. 
7 Svenbjörn Kilander, ”Staten byter ansikte: statsuppfattning och samhällssyn 1860–

1910”, i Rolf Torstendahl & Thorsten Nybom (red.), Byråkratisering och maktfördel-
ning (Lund 1989) s. 177. Se även Kilander (1991) s. 20, 186f, 226f; Svenbjörn Kilander, 
”En nationalrikedom av hälsoskatter”: Jämtland och industrisamhället 1882–1910 
(Hedemora 2008) s. 1–2 och kap. 4. 

8 Se t.ex. Leif Lewin, Ideologi och strategi: svensk politik under 100 år (Stockholm 
1992) kap. 2.

9 Vad som också varit främmande för äldre svensk lagstiftning är olika system för 
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