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1. Inledande del 
 
För 200 år sedan bodde 90% av Sverige befolkning på landsbygden en siffra som år 

2015 var 15%.1 Den demografiska förändringens genomslagskraft har varit hastig och 

total. Ett snabbt överslag erbjuder en effektfull demonstration av förändringens 

genomslagskraft i relation till hur länge vi människor varit bofasta jordbrukare. 1,6% 

av den totala tiden vi varit bofasta uppgår förändringens varande, sedan vi i majoritet 

övergav den levnadsnormen till fördel för ett leverne i städer och tätorter (räknat ca. 

12 000 år sedan vi blivit bofasta delat med 200 år under vilka Sverige befolkning skiftade från 

en majoritet på bosatt på landsbygden till majoritet bosatt i stad/ tätort). En del av den 

landsbygdsbosatta befolkningen utgjordes i Sverige av självägande bönder vilket gör 

dem till en viktig befolkningsgrupp att studera i en tid då försäljningar av deras 

fastigheter till skogsbolag intensifierades. Under slutet av 1800-talet var de svenska 

skogarna i allmänhet och de norrländska skogarna i synnerhet, föremål för en kraftig 

prisstegring i paritet med den allt växande, fria, europeiska marknaden. Folkökning, 

ett snabbare produktionstempo och en växande varukonsumtion, några av 

industrialismens svallvågor drev upp efterfrågan av trävaror vilket automatiskt 

innebar ökad aktivitet i skogtäta områden.  

Genom försäljningen av fastigheter, och därmed, upphörandet av självägartiteln 

förefaller det rimligt att misstänka ett brott mot den traditionella och gamla livsstilen, 

bandet till bygden och det kulturella arvet. Eller att det åtminstone kraftfullt 

förändrades. En vetenskapligt intressant fråga kan således vara vad som hände med 

de säljande bönderna efter att de hade avyttrat sina hemman till olika skogsbolag: vart 

de flyttade och vad de kom att sysselsätta sig med? Skapade de sig ett nytt liv, någon 

annanstans, i ett annat yrke, fortsatte de vara bönder i hemorten, gjorde de en 

klassresa uppåt eller nedåt i den sociala hierarkin? 

Att försöka skapa en djupare förståelse, ta reda på varför och vilka av de självägande 

bönderna som under slutet av 1800-talet sålde sin mark till ett bolag bidrar med en 

 

1 Statistiska Central Byrån - https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/Urbanisering--fran-land-till-stad/ 
publicerad: 2015-03-03, hämtad: 2018-12-10 
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historisk dimension till dagens diskussioner om geografisk ojämlikhet, 

stad/landsbygd och huruvida hela landet kan leva eller bara leverera. Vetenskapliga 

studier i historia kan, jämsides med andra vetenskaper, erbjuda ett verktyg när vi 

tvingas nysta i dessa komplicerade förändringarna. Ambitionen är att denna 

uppsatsen och följaktligen undersökningen ska utgöra ett litet bidrag i lådan med 

verktyg.    

 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats berör självägande bönders försäljning av sin egendom under slutet av 

1800-talet. Det aktuella området, Fjällsjö socken, i nordvästra Ångermanland var 

innan industrialiseringen nådde in i de norrländska skogarna en stillsam skogs- och 

lantbruksbygd. Befolkning i socknen utgjordes i huvudsak av självägande bönder, 

nybyggare och obesuttna vilket med tiden skulle komma att ändras. 2 Allt sedan slutet 

av 1700-talet hade befolkningen i Sverige ökat stadigt. Obesuttna grupper eller 

proletärer hade ökat i takt med att fler och fler människor överlevde barnsängen.3 I 

brist på mark att bruka tvingades människor att flytta ut i utkanten av de äldre byarna 

eller i utkanten av socknen. Det var också de områdena, i periferin av det gamla, som 

byarna och de självägande bönderna i högst utsträckning böjde sig för 

industrialismens allt accelererande kraft. 1800-talets mitt innehöll också en rad 

politiska reformer som näringsfrihetslagen 1864 och aktiebolagsreformen 1848 vilka i 

förlängningen skulle komma att påverka Fjällsjö socken. Det var en kombination av 

frihandel, i och med tullarnas avskaffande på 1840-talet, och tillväxt i Europa som 

hade höjt efterfrågan på träprodukter i allmänhet och timmer i synnerhet. Under 1800-

talets första hälft, hade skogsavverkningens centrum varit förlagt till Dalsland och 

delar av Värmland. Efterhand vändes blicken mot Norrland som vid tiden tedde sig 

som ett aldrig sinande och dessutom växande varulager av oskördade träresurser. 

Fjällsjö socken var på grund av sitt geografiska läge, flottleder och tätvuxna skog 

lämpligt område för skogsbolagen att exploatera. Ångmaskinen, revolutionens 

 
2 Nydahl, Erik, Mannen med pengarna, En mikrohistorisk studie om en doldis i moderniseringen av Norrlands inland, 
Personhistorisk Tidskrift., 2017:2, 121–156, 2017, s.130 
3 Rolén, Mats, Skogsbygd i omvandling: studier kring befolkningsutveckling, omflyttning och social rörlighet i Revsunds 
tingslag 1820–1977, Univ. Diss. Uppsala: Univ. Uppsala, 1979, s.78 
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hjärtebarn, tog sig skepnaden av ångsågar och 1849 togs första kommersiella 

ångsågen i bruk vilket möjliggjorde en effektivitet av aldrig tidigare skådade 

proportioner.4      

Den boll som många år tidigare och flera hundra mil därifrån hade satts i rullning, i 

England, i och med den industriella revolutionen, hade med sin inneboende strävan 

efter högre avkastning genom återinvesterat kapital blivit en ohejdbar 

moderniseringskraft vilken nu, på gott och ont, svepte in över Fjällsjö socken 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att undersöka en strukturellt viktig förändring i ägandet av 

jordbruksmark i Norrland under en period i slutet av 1800- och början av 1900-talet då 

ett flertal skogsbolag förvärvade bondejord i stor omfattning. Konkret undersöks 

andelen och antalet bolagsköp samt vilka bönder som sålde sin egendom till ett 

skogsbolag eller aktiebolag under perioden 1876–1906 i Fjällsjö socknen. Vidare ämnar 

också undersökning att klargöra vart bönderna flyttar, ålder vid försäljningstillfället 

och i relation till om individerna bor kvar eller flyttar samt vilka arbeten som de 

upptog efter det att dem sålt sin egendom. Därefter, om möjligt, syftar också 

undersökningen att synliggöra de faktorer som låg bakom böndernas beslut att sälja 

under den aktuella perioden. Högst troligt kommer inte det valda källmaterialet att 

kunna erbjuda något vidare svar på det avslutande syftet. Däremot kan det, genom 

välgrundade hypoteser utifrån den samlade bondeskarans beslut, vilka är föremål för 

undersökningen, utkristalliseras en övergripande strävan. Ett indirekt svar kan bli 

aktuellt.5 För att nå det uppställda syftet med undersökningen är ett par vägledande 

frågeställningar nödvändiga att förhålla sig till. De två första frågeställningarna kan 

betecknas som de primära varvid den avslutande kan anses som sekundär.  

Frågeställningarna är som följer:  

• Vart flyttar de självägande bönder efter att de sålt sin mark till skogsbolagen? Hur 

stor del av de som säljer blir kvar på gården, i socknen eller flyttar utom sockens till 

mindre tätort eller större städer?  
 

4 Nydahl, Nybyggen till reapris? Bolagsköp av jordbruksfastigheter i ångermanländska Edsele socken, ca 1870–1906, Makt, 
myter och historiebruk: historiska problem i belysning, 2014, s.96 
5 Rolén, 1979, s.164 
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• Vilka yrken är vanligt förekommande bland de bönderna efter att de sålt sin mark?  

• Vilka faktorer var frekvent förekommande/avgörande i böndernas beslut att sälja 

skogen till skogsbolagen? 

 

1.3 Källmaterial och källkritik  

Grunden för undersökningen utgörs av två huvudkällor. Ramsele tingslags 

lagfartsböcker (C I a, vol. 1–6), Fjällsjö kyrkoarkivs husförhörslängder (A I, vol. 8, 9a, 9b, 

10) samt församlingsböckerna (A II, vol. 1a, 1b) 1899–1906.6 7 8 Samtliga källor har varit 

inskannade och tillgängliga genom riksarkivets hemsida. Vidare har också 

sökfunktion efter enskilda individer i folkräkningsdatabasen, digitaliserad i SVAR, 

använts som ett extra verktyg utöver det tidskrävande arbetet att uppsöka individer 

för hand i husförhörslängderna. Även detta har varit en digitaliserad tillgång 

tillgänglig på riksarkivets hemsida och brukats i alla delar utav undersökningen. 

Liksom med alla källor finns det källkritiska problem även med de ovannämnda 

källorna valda för denna undersökningen. Klart är att den första källan tillhör den 

juridiska delen av den världsliga makten och den andra källan sorteras under den 

andliga makten, kyrkan. Olika traditioner kring att organisera och hantera 

information har genom åren gett upphov till skillnader som nu medför att individer 

återfunnits i en källa men inte i den andra. Det ligger i varje fall nära till hands att 

misstänka att sådana, eller likande skillnader kan förekomma och ge upphov till 

mindre fel i undersökningen. Det bör därför hållas i åtanke.  

De utmaningar som mest frekvent har behövts tacklas är sådana som rör själva 

noggrannheten i nedtecknandet. Det kan konstateras, att ett flertal olika präster och 

tingsskrivare varit inblandade över tid och att det medfört en varierande grad av 

läsbar handstil och noggrannhet. Det är också från sida till sida i källmaterialet 

skillnader kring hur utförligt namnen skrivits ned. Allt från endast förnamnets 

initialer och efternamn till förnamn, mellannamn och efternamn. Svårigheten med 

olika antalet namn för samma person blir uppenbar när de eftersöks i 

husförhörslängderna. Anders Petter Rundström i lagfartsboken kan i nästa källa bli 
 

6 Ramsele tingslag, Lagfartsböcker, C I a, vol. 1–6 
7 Fjällsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I, vol. 8, 9a, 9b, 10 
8 Fjällsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A II, vol. 1b, 1a 
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Anders Rundström eller Petter Rundström. Eftersom detta tillsammans med svårläst 

skrivstil och andra olika grader av noggrannhetsproblem är så vanligt förekommande 

måste ett större detektivarbete med jämna mellanrum företagas. Annars hade antalet 

individer med ospecificerad flyttort eller yrke varit högre och undergrävt 

undersökningen vetenskapliga trovärdighet. Det är dock inte helt utan risk sådant 

detektivarbete utförs. Exemplet ovan är ett relativt ovanligt namn oavsett 

konstellation och om födelseåret överensstämmer mellan källorna kan det antas med 

relativt stor säkerhet att det är samma person. Svårare är det när liknande problematik 

uppstår med vanligare namn exempelvis Johansson. Det är då möjligt att ”fel” 

Johansson har registrerats den andra gången i husförhörslängderna eller inte 

återfunnits alls. ”Fel” individ kan också registrerats för undersökningen på grund av 

nutida läsfel. 

På grund av tidigare förklarade problem har ett antal individer, trots utökat letande, 

inte med tillräckligt stor säkerhet kunnat återfinnas genom de två källorna och inte 

heller med hjälp av sökfunktionen. Mer om det och undersökningens felmarginal 

återfinns på sida 27, 2.1 – säljare och bolagsköp.  

 

Ytterligare ett problem med källorna är de yrkestitlar som förekommer.  Somliga 

individer har betecknats med vaga yrkestitlar. Exempelvis förekommer ”arbetare” 

vilket är en mycket oprecis yrkestitel. Detta vållar vissa problem då människor skall 

delas in i kategorier. Risken är att en stor andel människor delas in samma grupp även 

fast de i realiteten kunde ha vitt skilda yrken och liv.9 I och med detta riskerar de 

skarpa nyanser och konturer som annars kunde utkristalliseras av den undersökta 

befolkningen att frånfalla. Det ska dock tas med i beräkningen att många människor 

vid tiden hade ett yrke som innefattade många olika typer av diversearbeten, ibland 

också säsongsbetonat, av vad vi idag närmast betraktar som ”enkla arbeten”. De 

oprecisa yrkestitlarna kan därför vara till stor del tillkomna då det varit för krångligt 

att nedteckna samtliga arbeten individerna hade och därför blev dem ”arbetare”. Som 

betraktare av denna uppsats skall man ha i å tanke yrkestitelproblematiken och 

 

9 Nydahl, Erik, Mannen med pengarna, 2017, s.128 
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därmed att, i synnerhet de bredare yrkesgrupperna inte sannolikt består av en 

homogen yrkesgrupp av människor vilka utför samma arbete. De övriga, vanliga, 

källkritiska kriterierna förefaller inte utgöra något större problem för denna 

undersökningen. Eftersom det rör sig kring relativt basala uppgifter kring vad 

människor heter, bor och arbetar är det därmed föga troligt att affektion eller andra 

typer av känslostyrda uppfattningar skulle påverkat de som nedtecknat uppgifterna i 

husförhörslängderna eller i lagfartsböckerna. Även om det skulle vara så att 

exempelvis det kyrkliga väsendet, vilka ansvarade för husförhörslängderna, inte drog 

jämt med någon i bygden är källorna av sådan karaktär att det antagligen inte skulle 

påverka undersökningen i någon större utsträckning. Det förefaller också svårt att tro, 

att människor skulle ha tjänat på att förvanska uppgifter i husförhörslängderna och 

lagfartsböckerna. Därmed kan de klassiska tendens- eller beroendeproblemen 

avfärdas med relativ trygghet. Kriterierna för både närhet i tid och geografisk närhet 

mellan nedtecknarna och de individer som skulle registreras i de olika böckerna 

bedöms också vara uppfyllt. Då bönderna skulle söka lagfart var de tvungna att fara 

in till bygdens centralort vilken inhyste häradsrätten. För de boende i Fjällsjö socknen 

var det Ramsele tingslags häradsrätt i Ramsele som var det administrativa centret för 

sådana ärenden. Det hände att häradsrätten sammanträdde i Backe för att komma 

närmare de berörda invånarna. Det var i anslutningen till ansökandet om lagfart som 

uppgifterna med stor sannolikhet antecknades i lagfartsböckerna. Detta är inget som 

källorna själva bevisar utan förefaller helt enkelt som det rimligaste av häradsrätten 

att göra. Å andra sidan finns det heller inte några tecken på att de inte skulle ifyllt de 

relevanta och viktiga uppgifterna så snart som uppgifterna var kända. Det andliga 

väsendet vilka utförde husförhören antecknade också med stor sannolikhet antigen 

under förhören eller då de kom tillbaka till det administrativa centret, vilket förefaller 

vara prästgården eller kyrkan.  
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1.4 Metod, teori, begrepp och definition 

1.4.1 Metod och teori 

Demografiska undersökningar av olika slag har enligt Mats Rolén, förklarat i hans 

avhandling, dominerats av mikrohistoriska undersökningar.10 I vilka ett mindre 

område utförligt dissekeras och varpå stora mängder information kvantifieras, 

kategoriseras och presenteras i tabeller och diagram. Generellt sett är kvantifieringen 

en god angrips modell vid demografiska undersökningar då det oftast handlar om att 

hantera och presentera mycket information, som dessutom lämpar sig bra att 

presentera i tabellform. Vidare förklarar Rolén att olika demografiska studier som 

utförts med stöd av Kohorttekniken har visat vara mycket effektivt. I motsats till en 

stor anonym mängd information följer man istället en grupp individer vilka ofta delar 

samma födelseår eller på annat sett har ett förenande attribut. Gruppen studeras 

under hela livet eller under en period av livet för att undersöka sociala, ekonomiska 

och demografiska förändringar inom gruppen. Dock kan, som i fallet med den här 

undersökningen, både den mikrohistoriska metoden och Kohorttekniken kombineras 

med Rolén avhandling som förebild. Genom att först identifiera de självägande 

bönder som säljer, i lagfartsböckerna, och registrera de individerna för att sedan 

eftersöka dem i husförhörslängderna/församlingsböckerna är en typ av nedkortat 

Kohortteknik. Där individerna följs under en kortare period i deras liv, efter de att 

lagfarten är sökt. Då detta är klarlagt kategoriseras individerna efter olika parametrar 

vilka är intressant för undersökningen och presenterade i kapitel 1.2 Syfte och 

frågeställning. Ålder, flyttort och yrke är sådana parametrar som är intressanta för 

denna undersökning och sådan information som i nästa skede kvantifieras med syfte 

att göra undersökningens resultat överskådligt. Kvantifieringen och tabellförandet av 

den informationen som är upptagen genom följandet av de säljande bönderna 

möjliggör i det här fallet en något bredare analys där större trender kan lyftas fram 

och samband synliggöras. Att enskilt förlita sig på Kohorttekniken för en 

undersökning av det här slaget hade med stor sannolikhet mynnat ut i ett allt för 

smalt resultat och i ett större perspektiv blivit ointressantare. 

 

10 Rolén, 1979, s.18 
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1.4.2 Begrepp 

Ett par återkommande begrepp måste deklareras och förklaras, alternativt klarläggas 

för att ge betraktaren en bättre förståelse och sammanhang. Bolagsköp är ett begrepp 

som är central för denna uppsatsen och därmed också ofta brukat. I detta 

sammanhang avser ett bolagsköp syfta till när ett skogsbolag eller aktiebolag köper en 

egendom. Vanligen en jordbrukande fastighet med tillhörande mark av en 

självägande bonde. Vidare kommer alla bolag som är inblandade i köp och/eller 

försäljning av skog benämnas som skogsbolag. Även de fåtal fall registrerade i 

undersökningen där Fjällsjö kommun köpt egendom av privatpersoner också 

inkluderats i begreppet. Även om Fjällsjö kommun inte är ett skogsbolag och 

eventuellt inte säljer vidare den mark de förvärvat till något skogsbolag kvarstår ändå 

det faktumet att tidigare privatägd bondejord övergått till en organisation. Då inga 

skillnader emellan aktiebolag gjorts, trots att somliga bolagsnamn inte antytt att det 

skulle röra sig om ett skogsbolag, har de ändå registrerats som ett sådant. I ett bredare 

perspektiv ämnar undersökningen att belysa skiftningar i ägandeförhållande av 

bondejord, från enskilt och privat ägande till organisation/bolagsägt, och därför 

inkluderas Fjällsjö kommun i linje med syftet.   

Utöver det finns också en rad yrkestitlar vilka bör ges sitt sammanhang. Faktor, 

inspektor och skogsförvaltare återkommer flertalet gånger i undersökningen och är 

exempel på sådana yrkestitlar som syftar till en mellanhög position inom ett 

skogsbolag. För enkelheten skull och för att minska antalet olika begrepp kommer 

också självägande bönder hädan efter, i de fall det går, att betecknas som 

hemmansägare. Inom gruppen hemmansägare finns stora skillnader mellan större och 

mindre gårdar, den ekonomiska och social statusen. Denna undersökningen avser inte 

att nyansera eller problematisera hemmansägarna som enhetlig befolkningsgrupp och 

därför görs heller ingen skillnad på den sålda markarealens storlek.  

 

Ytterligare ett förtydligande måste göras och då kring vad som avses med de 

individerna som sorteras in under kategorin ”stanna på gården”. De fall där 

individerna bedömts stanna på gården efter de att de sålt sin fastighet till ett bolag är 

då byn, i husförhörslängderna eller via sökningar i SVAR, varit den samma innan som 
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efter försäljningstillfället. Det är möjligt att somliga individer ägt flera fastigheter på 

olika platser runt om i socken och att de således säljer en fastighet på annan plats än 

boendeplatsen. Men i de allra flesta fall bedöms individerna bott på den plats där de 

under perioden sålt sin fastighet. Sju individer har identifierats bo på annan plats 

samtidigt som de säljer fastigheter runt om i Fjällsjö socken och då presenteras de, 

däribland av den anledningen, separat i den undersökande delen. Huruvida 

individerna ärvt fastigheter har inte tagits i beaktande då undersökningens 

huvudfokus varit förändringar i ägarförhållanden mellan enskilda, privata aktörer 

och aktiebolag. Har bönder ärvt en fastighet eller en del av fastighet, sålt den 

samtidigt som de bott i en annan by, finns givetvis risken att det registrerats som 

flyttare. Dock är undersökningen genomförd under en rimlig tidsperiod och har 

således kontrollerats upprepade gånger. Sökverktyget på riksarkivets sida har varit 

mycket värdefullt i detta avseende och att få pejl på svårkartlagda individer genom 

folkräkningens dokument, före och efter, året då bolagsköpet ägde rum. Allt 

sammantaget bedöms risken för felaktiga uppgifter eller feltolkningar av en sådan 

grad vilken kan förvränga resultatet vara mycket små.  

 

Yrkeskategorierna för undersökningens andra skede är utformade med en rad större, 

liknande undersökningars yrkeskategorier som grund. Intryck från ett flertal likande 

undersökningars yrkeskategorier är värdefullt då annars låsningar kring en typ av 

yrkesindelning lätt kan bli begränsande. Givetvis har vissa modifieringar gjorts för att 

anpassa kategorierna så att de tjänar denna undersökningens syfte och frågeställning. 

Grunden har utgjorts av Roléns indelning i hans avhandling och Kenneth Eklunds och 

Lars Fröistedts arbete. 11 12 Yrkeskategorierna för denna undersökningen är i högst 

grad överensstämmande och några yrkeskategorier är helt adopterade från deras 

arbeten. Vidare har även resonemang kring yrkeskategorier samt fullständiga 

yrkeskategorier hämtas från Ove Lundbergs avhandling samt Ewa Axelsson Lantz 

doktorsavhandling. Sammantaget ger de fyra arbetena vetenskaplig grund och 

intellektuella erfarenheter till denna undersökningens yrkeskategorier. Detta är ett 

 
11 Rolén, 1979, s.66 
12 Eklund, Kenneth, Fröistedts, Lars, In- och utflyttning till - från Umeå stad 1899–1900, Umeå universitet, 
Institutionen för historia, 3-betygsuppsats, Umeå, 1972, s. 2 
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viktigt led, för att i slutändan, skapa ett vetenskapligt förtroende för resultatet och den 

följande analysen.13 14 Vidare har Eklund och Fröistedts också varit avgörande för 

ålderskategoriernas skapande då deras kategorisering har hämtats från samma 

arbete.15 Ålderskategorierna ger en bra bild av åldersfördelningen utan att klumpa 

ihop förstora grupper av människor. Indelningen är heller inte för smal så att det 

utifrån åldrarna är svårt att dra några slutsatser.  

 

1.4.3 Definition 

Relevant för denna undersökningen är också diskussionen kring en definition av 

tätort och stad. Problemet med en tätorts definition, applicerbar i den akademiska 

världen, är de stora olikheter länder emellan. Bara inom Europa finns en uppsjö av 

definitioner och ofta har varje land en eller flera vilka är formulerade efter det 

specifika landets förutsättningar. Variationerna blir tydlig då OECD:s (Organisationen 

för ekonomiskt samarbete och utveckling) definition av tätorter och städer studeras. Enligt 

deras definition bor idag 70% av Sveriges befolkning fortfarande på landsbygden och 

endast Skåne och Stockholm räknas, i ett europeiskt perspektiv, som delvis urbana 

områden.16 Det är en rakt motsatt bild som målas upp då SCB:s (Statistiska Central 

Byrån) definition, vilken uträkningen i inledningen baserad på, föreslår att 85% av 

Sveriges befolkning år 2015 var bosatta i en tätort eller stad. Andra forskare, däribland 

kulturgeografen Erik Westholm, har uttryckt att det inte är önskvärt eller möjligt att 

ha en enhetlig definition av landsbygden på grund av de stora, i inledningen 

beskrivna, regionala och nationella skillnader. Det blir dock uppenbart i gapet mellan 

definitionerna vilka problem och utmaningar det ställer på demografiska 

undersökningar av den här typen där någon form av användbar tätortsdefinition 

eftersöks. Eftersom det är en svensk socknen som undersöks ligger det närmst till 

hands, i djungeln av tätortsdefinitioner att se till våra svenska definitioner. Av vilka 

 
13 Lundberg, Ove, Skogsbolagen och bygden: ekonomisk, social och politisk omvandling i Örnsköldsviksområdet 1860–1900, 
[Inst. för ekonomisk historia, Univ.], Diss. Umeå: Univ. Umeå, 1984, s. 80 
14 Axelsson Lantz, Ewa, Naturresurser, sågverksbolag och bönder konflikter i Västernorrland 1863–1906, Umeå universitet, 
Diss. Umeå: Umeå universitet, 2018, s.10 
15 Eklund & Fröistedts, 1972, s.9 
16 Bergsten, Lovisa, Flytta eller stanna? Unga vuxnas flytt från landsbygdskommuner, Sveriges lantbruksuniversitet, 
Alnarp, 2016, s. 24–25 
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SCB:s definition har hög trovärdighet och ofta förekommer i liknade uppsatser. Enligt 

den definitionen måste minst 200 människor bo mindre än 200 meter från varandra 

för att orten ska få kallas tätort.17 Dock kommer, för att undvika stelbentheten och de 

historiska skillnader vissa modifikationer göras. Eftersom urbaniseringen bara är i sin 

linda vid den aktuella tidsperioden och många av de som flyttar antagligen inte 

kommer, i första flyttsteget, röra sig mot en tätort enligt den moderna definitionen 

kommer Backe inom Fjällsjö socken vilken är den enda by med urbana tendenser att 

räknas som en mindre tätort. Det är i kontrasten till övriga byar i socknen som Backe 

erhåller den etiketten.  

Det blir också i ljuset av definitionsproblematiken tydligt att det är med staden som 

utgångspunkt som också motsatsen, landsbygden, definieras. Landsbygden definieras 

sällan utifrån sina egna kriterier utan det är kontrasten till staden som landsbygden 

uppstår. Det urbana tolkningsföreträdet ger staden sina egenskaper och det som inte 

ryms inom de ramarna får utgöra landsbygden. Det finns paralleller här till en 

argumentation av Sverker Sörlin vilken kretsar kring att människor idag, ofta kan ha 

svårt, att uppfatta landsbygden som ett subjekt. Inte att landsbygden finns i egen rätt 

utan att dennes existensberättigande ligger i syfte av serva staden med färdiga 

produkter, tjänster eller råvaror. Kanske har förhållningsättet, med staden som 

utgångspunkt, omöjliggjort en riktig, nyanserad och användbar definition av både 

tätorter men framförallt av landsbygden.18 Kanske hade en användbar modell 

framträtt om en definition byggts utifrån kriterier av båda vad som utgör en stad och 

vad som utgör landsbygd samt vilka egenskaper de båda delar.  

 

1.5 Avgränsningar 

För att möjliggöra en vetenskaplig undersökning av det valda ämnesområdet har en 

rad avgränsningar varit nödvändiga att tillämpa. Givetvis är arbetets övergripande 

undersökningsperiod, 1876–1906 en av de större, mer grundläggande 

avgränsningarna. Särskilda lagfartsböckerna över det aktuella geografiska området 

 
17 Bergsten, s.25 
18 Sverker Sörlin, Resten av Sverige, avsnitt 1 [Elektronisk resurs], 2016 publicerad: 2018-10-18, hämtad: 2018-12-19 
http://www.svtplay.se/video/10416454 
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finns tillgängliga från 1875 vilket ger undersökningsperioden en tydlig tidsmässig 

gräns att förhålla sig till. Slutåret, 1906, motiveras genom riksdagen antagagande av 

den norrländska förbudslagen vilket innebar direkt förbud av bolagsköp. Det ledde 

till att den typen av fastighetsförvärv som tidigare varit vanliga under stora delar av 

1800-talet, med betoning på de avslutande decennierna, omedelbart upphörde. Därför 

erbjuder året 1906 en annan naturlig tidsavgränsning för denna studien.19 Att startåret 

alltjämt inte är satt till 1875 finns det också grund till. Vid instiftandet av ett nytt 

administrativt och statistiskt system kan första tiden med föra en viss osäkerhet inför 

arbetsuppgifterna och nya rutiner vilka i sin tur kan leda till fel. Det förefaller inte 

troligt att felen skulle vara så stora att de skulle komprimera undersökningens 

trovärdighet men är alltjämt något att överväga.  

Vad det gäller tidsramar måste alltjämt försäljningsåret motiveras för att en 

uppföljning av böndernas tillvaro skall vara möjlig. Året som fastställts till 

försäljningsåret är det som angivits i lagfartsböcker, sökandes namn, där det 

lagfartssökande bolagets namn också stått, alltså då kontraktet upprättats. Det är de 

året som mest konsekvent har varit nedtecknat sett över alla lagfartsböckerna och det 

är därför de året har valts för undersökning. Vidare ska även tidsramen, för inom 

vilken böndernas flyttort och yrkesval efter försäljningen definieras. Intressant för 

syftet och i förlängningen frågeställningarna, är böndernas initiala handlingar efter 

försäljningen och det eventuella uppbrottet med bygden. Det är önskvärt i 

demografiska undersökningar av detta slag, liksom förklarat i inledningen, att kunna 

säga något om stadens dragningskraft och de tidiga urban influenserna och huruvida 

de påverkade böndernas flyttbeslut. Därför undersöks, i den mån källmaterialet 

tillåter det, böndernas flyttort och deras nya arbete först två år efter de att bolagsköpet 

genomförts. Eftersom större transaktioner och livsomställningar kunde ta tid i slutet 

av 1800-talet har tiden två år fastställts. Vanligast är att källmaterialet inte tillåter att 

bönderna återfinns i källorna exakt två år efter de att dem sålt. Därför är i realiteten, 

på grund av folkbokföringens 10 års intervaller då individerna eftersöks ibland annat 

SVAR, majoriteten av böndernas flyttort och nya yrke fastställ inom en 2–11 års ram 

 

19 Nydahl, Nybyggen till reapris? 2014, s.95 
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efter det att bolagsköpet genomförts. Att uppföljningen först kan ske 11 år efter beror 

dels på om individerna ej går att finna i husförhörslängderna dels på 

folkräkningsintervallen. Om en individ säljer sin fastighet 1889 är de närmaste 

uppgifterna från 1890 vilket understiger de ovan motiverade två åren och kan därför 

inte räknas. Därefter är nästa tillgängliga folkräkningstillfälle 1900 vilket gör att det 

kan bli 11 år förutsatt att uppgifterna återfinns med jämna mellanrum. Sett över hela 

undersökningen hör det till ovanligheten att maxtiden 11 år uppnås.  

Hade ett längre perspektiv och uppföljning av böndernas situation antagits istället för 

den initiala uppföljningen hade den självägande bondes flytt- och yrkesbeslut med 

stor sannolikhet påverkats av en serie faktorer som uppkommit efterhand. Det är 

också möjligt att individerna i fråga hunnit flytta flertalet gånger.                    

Dessutom hade undersökningen blivit mycket mer arbetskrävande om det längre 

perspektivet antagits. På följande vis ges det goda förutsättningar för en tydlig bild av 

de säljande böndernas första boendeort och första arbete efter de att bolagsköpet 

genomförts och genom de insikterna, möjligheter till värdefulla slutsatser.  

Andra avgränsningar har också gjorts. Given är den geografiska som avser Fjällsjö 

socknen. Eftersom denna undersökningen är utformad inom ramen för ett 

forskningsprojekt, Skogens entreprenörer: industrialisering och modernisering av Norrlands 

inland 1850–1910 är det geografiska området i första hand valt för att tjäna det större 

syftet och vara relevant inför forskningsprojektet. Vidare var Fjällsjö en skogstätt 

socken i ett större område som under perioden genomgick stora förändringar som 

konsekvens av industrialismens och ett ökat trävarubehov. Det har inte, till 

upphovsmannens kännedom, genomförts en liknande undersökning av Fjällsjö 

socknen. Sammantaget bidrar det till ett högt potentiellt, vetenskapligt, nyhetsvärde 

vilket också i sig motiverar valet att avgränsa undersökningen till Fjällsjö socknen. En 

socken av Fjällsjös storlek är vidare ett rimligt geografiskt område för att med de 

givna, relativt snäva, tidsramar på ett meningsfullt och vetenskapligt tillvägagångssätt 

undersöka utan att tumma på kvalitén eller representativitetsgraden.  

Ytterliga avgränsningar som varit nödvändiga att definiera är de hur en säljande 

bonde räknas och presenteras i resultat delen. Vid alla typer av kategoriserande och 

större undersökningar ges avkall på detaljerna till förmån för den större övergripande 
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bilden. Trots att denna studie i högre grad tillhöra vad man hade kunnat benämna 

mikrohistoria, har även i detta fall vissa hopbuntningar av olika konstellationer 

behövts göra. I de fall där en man tillsammans med sin hustru säljer sin egendom till 

ett bolag preciseras det inte i resultatdelen för undersökningen. En familj räknas som 

en flyttenhet oavsett antalet personer som ingår i hushållet. Om det är flera individer 

som säljer delar av en egendom till ett eller flera bolag räknas bolagsköpen till antal 

säljande personer. Detta trots att det endast rör sig om en fastighet. Intressant för 

undersökningen är vart och vad människor tar sig för efter försäljningen och då är det 

viktigt att följa samtliga, självständiga aktörer inom ett bolagsköp. Säljer en individ 

flera fastigheter vid olika tillfällen registreras den som en individ med flera bolagsköp. 

Individen följs upp efter den sista registrerade försäljningen inom 

undersökningsperioden. 

 

1.6 Tidigare forskning 

Demografi eller befolkningslära är ett brett forskningsområde där många aspekter av 

sådant som är mätbart av en befolkning studeras.   

Olika typer av inriktningar har inom historisk demografi under många decennier varit 

föremål för intresse inom den vetenskapliga världen. Så även i Sverige. Allt sedan 

omfattningen av utvandringen till Amerika kunde konstateras har olika typer av 

geografiska omflyttningar fått ökat fokus, både inom och ut ur Sverige. Däribland 

relationen mellan industrialismen och utflyttningen mellan stad och land. De senaste 

decenniernas utveckling har visat på en allt växande klyfta mellan stad och landsbygd 

vilket också forskarvärlden intresserat sig för. Det har lett till andra discipliner och 

vetenskapers inblandande vilket också speglar komplexiteten av ämnesområdets 

problem. Vetenskapliga inriktningar som filosofi, ekonomisk historia, 

beteendevetenskap men även lantbruksuniversiteten har intresserats sig för den 

mänskliga omflyttningen under de senaste 200 åren. Eftersom demografi i de allra 

flesta fall handlar om hanterandet av mycket information tenderar 

undersökningsområden och/eller tidsperioderna att bli tämligen korta och avgränsade. 
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Det är därför inte svårt att finna aspekter, perioder eller områden som ännu inte är 

undersökta.  

 

Det finns några arbeten vars undersökning har uppenbara likheter med 

undersökningen för den här uppsatsen vilket gör dem särskilt intressanta. Mats 

Roléns avhandling från 1979 utgör en av denna undersökningens vetenskapliga 

grundpelare.20 I avhandlingen undersöker Rolén demografiska aspekter av Revsunds 

tingslag 1820–1977. Det är ett övergripande verk som bland annat redogör in- och 

utflyttning inom Revsunds socken, urbana influenser, bolagsköp och social rörlighet 

samt järnvägens betydelse för utvecklingen av Norrlands inland. Rolén beskriver 

processen, genom en rad olika undersökningar, hur skogen gick från anspråkslös och 

oändlig naturtillgång i böndernas händer till sågverksbolagens egendom, inre och 

yttre, intressen jämsides med ett samhälle i snabb förändring. Delen som för denna 

undersökningen har högst relevans är kapitlet där Rolén undersöker bolagsköp, social 

förändring och omflyttningar. Roléns arbete har många likheter med denna 

undersökningen vilket ger möjligheter till värdefulla komparationer av resultaten. 

Intressanta jämförelser där regionala skillnader och likheter kan framträda är utav 

stort värde för uppsatsen och inte minst den avslutande diskussionen.  

Rolén lyfter fram en rad faktorer i vilken hans undersökning har visat vara av 

betydelse för vilka fastigheter och bönder som sålde. Bebyggelsens ålder, plats och 

invånarnas kontaktnät spelade roll för i vilken utsträckning människor sålde sina 

fastigheter till bolag samt vart individerna flyttade.21 Vidare poängterar Rolén 

järnvägens framväxt i hans undersökningsområde och för tidsperioden i allmänhet. 

Både i ett transport och kontaktskapande avseende men också i bolagens möjligt att 

expandera och för industrialiseringen grepp om inlandet. Vad det gäller utflyttning 

menar Rolén att det medför problem att betona järnvägen som förklaring för 

människors omflyttningar och dess karaktär. Eftersom undersökningen också visar att 

 
20 Rolén, Mats, Skogsbygd i omvandling: studier kring befolkningsutveckling, omflyttning och social rörlighet i Revsunds 
tingslag 1820–1977 
21 Rolén, 1979, s.57 
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relativt långväga flyttar inte nödvändigtvis ökar i takt med att järnvägen kommer till 

region eller järnvägsnätets vidare utbyggning i slutet av 1800-talet.22  

 

De övergripande resultaten och slutsatserna från Roléns undersökning återkopplar till 

hypotesen, att glesbygdens problem under 1960- och 70-talet, tog sin början under 

1800-talets andra hälft. Inledningsvis konstateras att under perioden 1820–1874 

präglades av en stadigt ökande befolkning inom Revsunds tingslag framförallt på 

grund av lägre dödlighet. Rolén drar slutsatsen att det undersökta området befann sig 

i första fasen av den demografiska transitionen.23 Trots denna förändring bestod den 

social strukturen relativt oförändrad under samma fas. Allt eftersom industrialisering, 

med sågverksbolagen i spetsen under 1800-talet senare del, kom också 

marknadsekonomi att göra sitt intåg. Det var en kombination av varukonsumtion, 

bolagsköp och lönearbete som ökad penninganvändning. Rolén argumenterar för att 

det var här det gamla traditionella agrarsamhället kolliderade med det blivande 

industriella och marknadsstyrda samhället. I samklang med den förändringen började 

också under 1860-talet brott i flytt mönstret uppstå. Den långväga utvandringen till 

Nordamerika är ett sådant exempel. Dock visar de longitudinella 

kohortundersökningarna, vilka lyfte fram de sociala förändringarna kopplat till 

bolagsköp, att hälften av de undersökta bönderna stannade på gården efter 

försäljningen. Roléns undersökning visar på att det endast var 8% utav den 

säljargruppen som utvandrade. 24  Därtill visar också undersökningen att de urbana 

influenser som exempelvis Östersund utgjorde under perioden inte lockade de 

undersökta individerna.25  

De före detta självägande bönderna utgjorde alltjämt ett hack i den annars nya och 

tilltagande trenden, att flytta stegvis längre ifrån hembygden. Deras barn, vilka 

proletariserade, hade en tre gånger starkare emigrationsfrekvens och konsekvenserna 

för landsbygden blev stora. Utan unga människor minskade födelsetalen och från 

med 1920-talet började samhällena stagnera för att sedan på sikt se invånarantalet 

 
22 Rolén, 1979, s. 172 
23 Rolén, 1979, s.241 
24 Rolén, 1979, s.242 
25 Rolén, 1979, s.172 
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sjunka.26 Det är också här koppling till hypotesen och 1960- och 1970-talets problem 

börjar bli synliga. Ohälsosamma befolkningsträd och vikande skattebas för 

landsbygdskommuner som följd av färre unga människor gjorde att de tillväxtdopade 

åren efter andra världskriget, med en viss ökning av befolkning och industriell 

expansion framförallt i järnvägssocknar, endast utgjorde en parantes för den 

övergripande, nästan förutbestämda utvecklingen.  

Förklaringen till landsbygdens situation, med sina nedlagda affärer, fabriker och vars 

service som drar sig tillbaka och centraliseras för ens kunna erbjudas, menar Rolén 

skall sökas i det traditionella agrarsamhället och de förändringar som under slutet av 

1800-talet företogs. Rolén argumenterar för att sågverksindustrins framväxt och 

expansion, därigenom hela industrialismen, satte sten i rullning vilken genom en 

kapitalistisk produktionsordning koncentrerat industrier och följaktligen människor 

till färre och större enheter.27 Stenen, vilken än idag inte slutat rulla har med allt 

tilltagande hastighet försatt människor på landsbygden i utkanten av makten, 

besluten och händelsernas centrum.   

 

Ove Lundbergs avhandling är ett annat verk som också utgör en av grundpelaren 

inom litteraturen för den här undersökningen.28  

Lundbergs arbete är mycket likt Roléns avhandling om än han angriper demografin 

och samhällsförändringarna utifrån ett mer ekonomiskt perspektiv. Stort fokus får 

även bolagens roll i det regionala beslutsfattandet. Lundbergs övergripande syfte är 

alltjämt, liksom Rolén, att belysa en regionens förändring, däribland sociala och 

demografiska, kopplat till industrialiseringen. Även Lundberg yrkeskategorisering 

och metod del har varit särskilt viktiga. Analys och slutsatserna har också varit 

centrala för denna undersökningen.  

I linje med övrig forskning och litteratur kan även Lundberg konstatera att 

förändringarna av det norrländska samhället under slutet av 1800-talet varit total. Det 

var med ”chockartad ekonomisk stimulans” som under perioden hade bidragit till att 

 
26 Rolén, 1979, s.243 
27 Rolén, 1979, s.244 
28 Lundberg, Ove, Skogsbolagen och bygden: ekonomisk, social och politisk omvandling i Örnsköldsviksområdet 1860–1900. 
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nedmontera självförsörjningens ekonomi till förmån för den marknadsinriktade.29 

Lundberg argumenterar för att det var med yttre initiativ och utländska intressen 

samt kapital som agerade startmotor för den beskrivna förändringen. Att 

industrialiseringen, i egen kraft, inifrån Norrlands inland själv skulle ta fart, utvecklas 

och förändra samhället menar Lundberg var uteslutet. Dock understryks det faktum 

att det redan under perioden för undersökningen pågick en omvandling av samhället 

vilken föregick det industriella genombrottet.  

Mycket av den etablerade fakta från andra liknande arbeten förekommer också i 

Lundbergs undersökning. Det beskrivs hur befolkningen fördubblas i 

undersökningsområdet, hur 1870-talets konjunkturutveckling ledde till att bolagen i 

allt högre takt förvärvade av skogsarealer och hemman i form av bolagsköp. Även i 

denna undersökningen är det i högst utsträckning nybyggena som är föremål för 

bolagsköp. Som förklaring till varför just nybyggena var så utsatta för 

marknadskrafterna lyfter Lundberg en något annan förklaring än Rolén. Jordbrukarna 

i periferin av den äldre byn var långt ifrån självförsörjande och erbjöds under denna 

tiden pengar för skogen vilken de själva inte tillskrev något särskilt värde. Att de 

sedan i många fall kunde stanna och bruka jorden precis som förut, kan i deras ögon, 

framstått som en ”win win” situation och skäl nog att sälja. Lundberg redovisar också 

en relativ nedgång av bondeklassen även fast den var mindre än förväntat. Denna 

motverkades till stor del utav en extensiv hemmansklyvning i synnerhet inåt landet.30 

Jordbruket fortsatte alltjämt, efter industrins genombrott och under perioden, att var 

den primära försörjningen för människorna i bygden.31  

Avslutningsvis redogör Lundberg för hur det kommunalpolitiska beslutsfattandet 

förändrades, genom tre faser, över undersökningsperioden. Från en fas där de 

jordägare och bönderna hade det riktiga inflytandet genom den konfrontativa fas där 

bolagen alltmer tog över och i vissa fall uteslöt bönder helt ur regionala 

kommunalpolitiska beslutsprocesser.32 Den avslutande kompromissfasen är svårare 

att i efterhand belägga dels för att bolagen vuxit sig så stora att regionala skatter inte 

 
29 Lundberg, 1984, s.204 
30 Lundberg, 1984, s.205 
31 Lundberg, 1984, s.206–207 
32 Lundberg, 1984, s.209 
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längre slog lika hårt mot dem. Lundberg menar att det är svårt att säga något alls om 

den avslutande fasen utan stor osäkerhet. Dock fortsatte utvecklingen och det 

norrländska samhället var förändrat i grunden även om Lundberg understryker att 

det trots omvälvningarna fanns förvånansvärt många kopplingar mellan 

skogsbolagen och bygden.33      

 

När demografiska undersökningar av detta slag företas, är Lars-Göran Tedebrand 

arbeten också viktiga. I synnerhet ett som behandlar omflyttningar i Västernorrlands 

län under 1800- och delar av 1900-talet.34 Stor fokus inom omflyttningsstudierna för 

Tedebrands undersökning ägnas åt de individerna som utvandrar från bygden och 

lämnar Sverige samt de som återvandrar. Vidare undersöks också flyttningsmönstret 

internt för hela det geografiska området, Västernorrlands län. I den delen lyckas 

Tedebrand identifiera tre intressanta faser för att beskriva de stora tendenserna av det 

undersökta länets interna omflyttningar. Den första fasen karaktäriseras av stark 

inflyttning av framförallt män kopplat till ökad efterfrågan av arbetskraft i linje med 

den industriella utvecklingen. Flyttavståndet är i huvudsak kort och området ökar 

kraftigt i befolkning. Den andra fasen försätter vara expansiv och produktionen stiger 

även om inflyttningsvinster mattas av. Kvinnor utgör den kortväga inflyttningen och 

männen den långa. Utflyttningsnivå är alltjämt densamma under fas två och tre. 

Under den tredje och sista fasen avtar och slutligen bryts den industriella expansionen 

vilket får direkt effekt för de som flyttat dit av den anledningen och bygden på längre 

sikt. Stagnation, kraftigt minskad inflyttning och en ökad utflyttning är några 

generella drag. Tedebrand menar också att det är under denna fasen som andra centra 

börjar locka till sig den arbetskraften som platsen för tre fas beskrivningen först 

attraherade. De olika faserna bildar tillsammans ett vad Tedebrand benämner som 

migrationsschema.35  

Både i ett litet och ett stort perspektiv visar undersökningen på att 

jordbrukssocknarna i området på längre sikt minskar, befolkningsmässigt av den 

 
33 Lundberg, 1984, s.210 
34 Tedebrand, Lars-Göran, Västernorrland och Nordamerika 1875–1913: utvandring och återinvandring, 
Läromedelsförlag, Stockholm, 1972 
35 Tedebrand, 1972, s.124–125 
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arbetskrafts relaterade inflyttningen till industrisocknarna. Dessa arbetsvandringar 

har också i senare studier visat sig vara avgörande för trävaruindustrins möjlighet till 

industriell expansion i inledningsskedet. Tedebrand menar att denna typ av 

omflyttningar kopplat till säsongsarbeten initial, tillsammans med socialpsykologiska 

faktorer, motverkat den permanenta och långväga utflyttningen och på så vis knutit 

människor till deras eget närområde trots omvälvande industriella 

samhällsförändringar. Fenomenet kallar Tedebrand en rural-industriell barriär.36   

Avslutningsvis kan Tedebrand konstatera att utvandringsfrekvensen varit särskilt hög 

i industrialiserade socknar och socknar i länets periferi samtidigt som frekvensen varit 

lägst i städer och kring industriella centra. Emellertid fungerar några centrala 

industrisocknars extensiva flyttstatiskt som undantaget vilket bekräftar det 

övergripande mönstret. Vidare kopplas emigrationsfrekvensen till tider av inhemsk 

lågkonjunktur då det framstod som ett rimligt alternativ för individerna gentemot 

vanlig migration. Tedebrand tillskriver den industriella expansionen med 

sågverksbolagen i spetsen stort inflytande över den ekonomiska och sociala 

utvecklingen och omvälvningen vilken både folkomflyttningarna är en del- och en 

konsekvens av.37 

 

Utöver Rolén, Lundberg och Tedebrand har även tre olika artiklar av Erik Nydahl 

varit av stor relevans för undersökningen.38 39 40 Framförallt vad det gäller att bekanta 

sig med dels det geografiska området men också i att skapa en djupare förståelse av 

tiden och region i denna studie samt hur bolagsköp genomfördes i praktiken. Nydahls 

artikel är av mikrohistorisk karaktär och beskriver emellertid endast några enskilda 

personers liv och de större samhällsförändringarna sett genom de individernas liv. 

Utöver den breda förståelsen har Nydahls arbeten även varit till stor nytta i att öka 

förståelsen för bolagsköpsprocessen olika delar. Förberedelse och korrespondens 

 
36 Tedebrand, 1972, s.126 
37 Tedebrand, 1972, s.289, 296 
38 Nydahl, Erik, "Så gör jag af med penningar", En inblick i Kramforsbolagets skogsaffärer i lappländska Hacksjö år 1887. 
Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet., 2017:1–2, 1–37, 2017 
39 Nydahl, Erik, Nybyggen till reapris? Bolagsköp av jordbruksfastigheter i ångermanländska Edsele socken, ca 1870–1906, 
Makt, myter och historiebruk: historiska problem i belysning. 2014, s. 95 - 121, 2014 
40 Nydahl, Erik, Mannen med pengarna, En mikrohistorisk studie om en doldis i moderniseringen av Norrlands inland, 
Personhistorisk Tidskrift., 2017:2, 121–156, 2017 
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aktörer emellan samt deras roller och funktioner är sådant som finns mycket 

välbeskrivet i artiklarna. På så vis har Nydahls artiklar målat en bild över bolagsköp 

vilken varit central i möjligheten till en riktigt analys av denna undersökningens 

resultat. Avslutningsvis har Nydahl i samband med bolagsköpen också identifierat 

och beskrivit en rad lokala aktörer vilka också varit relevant för denna 

undersökningen.  

Vidare har, som tidigare nämnt, Kenneth Eklunds och Lars Fröistedts arbete varit 

central för skapandet av såväl yrkes- som ålderskategorier.  

Ewa Axelsson Lantz har i sin omfattande avhandling från 2018 undersökt bolagen och 

böndernas rättsliga konflikter samt i vilka situationer dessa uppstått i.41 Området för 

undersökningen var Västernorrland och perioden 1863–1906. Lantz generella 

beskrivningar av det geografiska området och hur det under några decennier i slutet 

av förra sekelskiftet snabbt förändradade det traditionella, agrara samhället. Från ett 

Sverige som i början av 1800-talet var ett av Europas fattigaste som genom en period 

av kraftigt exploaterande av naturresurser tog sig, krona för krona, till toppen. Vidare 

fortsätter Lantz med att lyfta fram ekonomhistorikern Karl Polanyi och hans 

begrepp, ”den stora omdaningen”, som just beskriver mer ingående, de 

samhällsförändring Europa, Sverige och Norrlands inland slutligen, fast vid olika och 

överlappande tidperioder, alla genomgick. Lantz redogör för hur, Polanyi, beskrev att 

industrialismen i grunden förändrar det traditionella samhället där ekonomiska 

relationer och sociala strukturer tidigare varit sammanflätade.42 Även maktrelationen i 

socknen, förklarar Lantz, var i gungning av förändringens kraft. Under en 60 års 

period hade maktförhållandet kopplat till röster skiftat från jordägande bönder och 

präster till att utgöras av dem med kapital och ägande. Lantz menar att det var 

avgörande för bönders position och möjlighet till en röst i lokalsamhällets politiska 

beslutsprocess.43  

Vidare är Lantz en av få som grundligt diskuterar och lyfter fram missväxtåren 1867–

1869 betydelse för bolagens möjlighet att förvärva fastigheter. Liksom Rolén och 

 
41 Axelsson Lantz, Ewa, Naturresurser, sågverksbolag och bönder [Elektronisk resurs] konflikter i Västernorrland 1863–
1906, Umeå universitet, Diss. Umeå: Umeå universitet, 2018 
42 Lantz, 2018, s.8 
43 Lantz, 2018, s.47–48 
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Lundberg redogjort var de nyare bebyggelserna i högre grad, än de äldre byarna, 

utsatta för bolagens intresse och köpkraft. Eftersom de äldre byar funnits i 

generationer var också områdets bästa odlingsmark tillknuten de hemmanen. 44 

Nybyggen fick, i takt med att befolkningen ökade och den lediga brukbara jorden blev 

allt sällsyntare, leta sig längre ut från urspungsbyn och ofta kompenserades dem med 

en viss areal av skog.45 Detta gjorde de redan sociala och ekonomiskt svagare 

nybyggen ännu mer attraktiv för skogsbolagen. Lantz argumenterar därtill att dessa 

redan relativt svaga hemman blev extra sårbara för intressen utifrån under 

missväxtåren men framförallt under de efterföljande åren och decennierna.46 Redan 

1867 hade oron för nybyggares förmåga att betala skatten, överskottet av det de 

producerad, framförts. Det ligger nära till hands att föreställa pressade bönder som 

såg möjligheten, den tillsynes enkla utvägen, att bli arrendator eller att upplåta skog i 

form av avverkningsrätter, som ändå endast brukades för den egna gårdens behov. 

Sammantaget är det utöver de mer generella dragen i Lantz undersökningen, vilka 

syftar till att beskriv regionen i förändring, även resonemang samt diskussioner likt 

den kring missväxtårens betydelse intressanta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 Rolén, 1979, s.57 
45 Nydahl, Nybyggen till reapris? 2014, s.104 
46 Lantz, 2018, s.133–134  
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2. Undersökande del 
 
I följande kapitel kommer undersökningens resultat att presenteras i tabellform. 

Ovanför varje tabell ges en förklaring över tabellens funktion samt vad den syftar till 

att förklara.     

 

2.1 – Säljare och bolagsköp 
Tabell 1.1 - Relationen mellan antalet individer som säljer och antalet bolagsköp samt antalet 
individer som ej fullständigt kartlagts. 

Källa: Ramsele tingslag, Lagfartsböcker, C I a, vol. 1–6. 

 

Antalet fullständigt kartlagda individer uppgår till 84. 85 individer ingår i 

ålderfördelningstabellen tabell 1.3 då åldern är känd på ytterligare en individ som 

därefter bortfaller. Därefter kommer sju fullständigt kartlagda individer att 

exkluderas från tabell 1.4, 1.5 samt 1.6 där totalt 77 individer kategoriseras. Detta för att 

de sju individerna via sitt yrke antingen, direkt arbetar för ett aktiebolag eller agerar 

som utomstående köpare och säljare. De exkluderade individerna har vid flertalet 

tillfällen under den undersökta perioden sålt fastigheter till ett eller flera aktiebolag. 

Exkluderandet motiveras genom att en fastighetsförsäljning för dem inte 

nödvändigtvis är likställt med en avgörande förändring i levnadssättet i vilken en 

flytt eller yrkesbyte är ett måste. För dem är, köpa och sälja fastigheter, främst en 

möjlighet att tjäna pengar medans de under hela tiden bor någon annanstans ofta i 

städer eller mindre tätorter. Därför presenteras de för sig och i löpande text i avsnitt 

2.6.  

 

 

 

 

 Antal unika individer Antal bolagsköp 
100 106 

varav individer/bolagsköp ej 
möjliga att fullständigt 

kartlägga 

16 
ca. 16% 

13 
ca. 12,2% 
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2.2 – Relation mellan fastighetsförsäljningar och bolagsköp 
Tabell 1.2 - Bolagsköp i procentuell relation till det totala antalet fastighetsförsäljningar under 
perioden.  

Totalt antal fastighetsförsäljningar Bolagsköp i procent 

779 13,6% 
Källa: Ramsele tingslag, Lagfartsböcker, C I a, vol. 1–6. 

 

För att sätta uppgifterna ovan i relation presenteras här andelen bolagsägd jord. År 
1900 utgjorde den andelen i Västernorrlands län 42%, respektive 64% i Fjällsjö 
socken.47 
 

2.3 – Åldersfördelning 
Tabell 1.3 - Ålder för de undersökta individerna vid tiden för försäljningen. 

Åldersintervaller Antal individer 

0–15 0 

16–25 5 

26–35 19 

36–45 22 
46–55 19 

56–65 14 

66+ 6 

Uppgifter saknas 15 
Källa: Fjällsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I, vol. 8, 9a, 9b, 10 samt A II, vol. 1b, 1a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
47 Tedebrand, 1972, s.46 
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2.4 – Åldersfördelning i relation till flytta/stanna 
Tabell 1.4 – Ålder fördelat över om individerna flyttar eller stannar efter bolagsköpet. 

Åldersintervaller Icke flyttare Flyttare 

0–15 
Procentuell andel av flyttgruppens totala antal 

0 
- 

0 
- 

16–25 
Procentuell andel av flyttgruppens totala antal 

4 
ca. 7,8% 

2 
ca. 8% 

26–35 
Procentuell andel av flyttgruppens totala antal 

4 
ca. 7,8% 

9 
ca. 36% 

36–45 
Procentuell andel av flyttgruppens totala antal 

13 
ca. 25,4% 

6 
ca. 24% 

46–55 
Procentuell andel av flyttgruppens totala antal 

14 
ca. 27,4% 

5 
ca. 20% 

56–65 
Procentuell andel av flyttgruppens totala antal 

10 
ca. 19,6% 

3 
ca. 12% 

66+ 
Procentuell andel av flyttgruppens totala antal 

5 
ca. 9,8% 

0 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Fjällsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I, vol. 8, 9a, 9b, 10 samt A II, vol. 1b, 1a. 
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2.5 – Yrkesfördelning av icke flyttande individer 
Tabell 1.5 - Över andel individer som stannar på gården efter försäljningen fördelat över 
yrkeskategorierna.  

 Stannar på gården 

Totalt antal individer fördelat över 
yrkeskategorierna: 

51 

Jordbruk 
varav ej självägande bönder 

30 
18 

Skogsbruk/industri 
varav ledande position 

1 
0 

Militära yrken 0 

Handel & samfärdsel  2 

Hantverk 0 
Industri 0 

Allmäntjänst  0 

Tjänsteman 0 

Ospec. Verksamhet 
varav födorådstagare/änkling 

18 
10 

Källa: Fjällsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I, vol. 8, 9a, 9b, 10 samt A II, vol. 1b, 1a. 

 

12 utav de 51 individerna som stannar på gården fortsätter, efter att bolagsköpet att 

vara självägande bönder. Detta kan ha en rad förklaringar. Dels kan individen ifråga 

äga flertalet gårdar eller delar av gårdar och följaktligen redan bo och arbeta på en 

annan gård. Vidare är också en annan tänkbar förklaring att individerna omgående 

köpt en ny fastighet på samma ort. Det är också möjligt att individerna inte sålt hela 

egendomen utan bara en del av marken. På så sätt kan de behållit själva fastigheten 

och en bit mark vilken dem fortsatt att bruka. Det skall tilläggas att något sådant fall 

har inte till undersökningens upphovsmannens kännedom stötts på i litteraturen eller 

i undersökningen.  

Vidare är tillvägagångssättet som källorna, för denna undersökningen är undersöka 

på, inte har givit några uppgifter vilka styrker eller stödjer någon av de ovannämnde 

förklaringarna. Det behöver inte betyda att förklaringarna inte skulle vara riktiga utan 

endast källmaterialet inte svarar för de förklaringarna genom det arbetssätt som 

brukats för undersökningen och frågeställningarnas besvarande. 
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Antal individer vilka flyttar utom sockens fördelat över yrkeskategorierna. 

 Landsbygd Mindre tätort Större tätort 

Antal individer: 4 5 2 

Jordbruk 
varav ej självägande bönder 

1 
1 

0 
- 

0 
- 

Skogsbruk/industri 
varav ledande position 

0 
- 

3 
2 

0 
- 

Militära yrken 0 0 0 

Handel & samfärdsel 0 0 2 

Hantverk 1 0 0 

Industri 0 0 0 

Allmäntjänst 1 0 0 

Tjänsteman 0 0 0 

Ospec. verksamhet 
varav födorådstagare/änkling 

1 
- 

2 
2 

0 
- 

 

 Fjällsjö socken Backe (mindre tätort) Utom socken 

Antal individer: 10 4 11 

Jordbruk 
varav ej självägande bönder 

6 
4 

1 
1 

Skogsbruk/industri 
varav ledande position 

0 
- 

1 
1 

Militära yrken 0 0 

Handel & samfärdsel 0 1 

Hantverk 1 0 

Industri 0 0 

Allmäntjänst 0 0 

Tjänsteman 0 0 

Ospec. verksamhet 
varav födorådstagare/änkling 

3 
1 

1 
- 

2.6 – Yrkesindelning fördelat över flyttande individer  
Tabell 1.6 – Relationen mellan yrke och flyttort.        

            

 

 

 

 

     

 

      

Antal individer fördelat över flyttortens karaktär och yrke efter flytten. Backe är 

förvisso en ort inom Fjällsjö socken men visas för sig i tabellen på grund av sina, för 

den tiden, urbana tendenser. Det är endast personer som före bolagsköpet hade en 

annan boende ort än Backe och sedan flyttar till Backe som presenteras för sig i Backe 

kolumnen. De som innan bolagsköpet bott i Backe och därefter fortsätter göra så 

deklareras i tabell 1.5. 

 Källa: Fjällsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I, vol. 8, 9a, 9b, 10 samt A II, vol. 1b, 1a. 
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De människorna som bryter gängse mönster och flyttar till Backe eller utom sockens 

förefaller särskilt intressanta. I syfte att mänskliggöra dessa individer, i historien och 

kategoriseringens annars anonymiserande tillvaro, lyfts därför några av dem fram i 

löpande text nedan. Isak Petter Rundquist flyttar under åren efter 1902, då han sålde 

sin fastighet i Backe, till Skövde stad och erhöll yrkestiteln postmästare. Joh. 

Cederlund föddes 1837 och ägde åren innan 1878 en fastighet med tillhörande mark 

och skog i byn Trångåsen. Efter att Cederlund sålt sin egendom i Trångåsen flyttade 

han med familj de dryga 200km till Härnösand där han sedan titulerade sig 

Grosshandlare.  

Totalt fem individer flyttar från Fjällsjö socken till en mindre tätort utanför socken. De 

båda individerna som är deklarerade i kategorin ospec.verksamhet är båda änkor. 

Anders Andersson fru och änka, vars namn inte framgått i varken lagfartsboken eller 

husförhörslängderna, förblir i hög grad anonym trots denna ansats. Det som är känt 

är att försäljningen av hennes och den avlidna makens gård sker under 1888 och att 

hon efter försäljningen sedan lämnar Boforss för Ramsele, kanske för en ny start. 

Henriette Erstad Englund, född 1855, säljer fastigheten i Backe 1895 redan då som 

änka. Vid år 1900 folkräkningsuppgifter befinner sig Erstad Englund i Långsele. 

Endast fyra individer av samtliga undersökta flyttar under perioden till Backe. Fyra 

utifrån källmaterialet helt olika människor. M.H. Clase, född 1837, säljer sin gård i 

Smedsby 1884 och blir därefter skogsbolagens förlängda arm i Backe. Enligt 1890 års 

folkräkning bodde han alltjämt i Backe erhöll titeln skoginspektor. Andra ändan av 

skalan utgörs av Johan Emanuel Johansson, född 1864, och Nils Anders Andersson, 

född 1854 vilka både hade lägre befattningar inom den agrara sektorn. Johansson 

flyttade från Kråkbränna efter 1891 och blev torpare. Andersson tog sig från Boforss 

till Backe efter 1885 och blev dräng.  

Avslutningsvis skall i sammanhanget också Carl Olsson nämnas. Han sålde sin 

egendom i Tallerant eller Tjernnäset 1895 och flyttade också till Backe. Där var han 

verksam som handlade.    

 

 



 33 

2.7 – Bolagsköp år för år 
Figur 1.1 – Diagram över antalet bolagsköp fördelat år för år. 

 
Årtal 

Källa: Ramsele tingslag, Lagfartsböcker, C I a, vol. 1–6. 

 

2.8 – Carl Kjellberg, familjen Versteegh och Robert Bagge med 

flera48 49 

De sju individer som detta avsnitt behandlar är alltjämt en del av, och aktörer, under 

periodens samhällsomvandling men med varierad koppling till aktiebolag. Men 

eftersom de inte representerar gemeneman hade de följaktligen förvrängt statistiken i 

förhållande till de frågeställningar undersökningen ämnar besvara.  

 Carl Kjellberg är en av individerna som står för flest försäljningar, totalt tre, och är 

dessutom tätast kopplat till ett aktiebolag verksamt i trakten. Det göteborgska 

handelshuset firma J.A. Kjellberg & Söner var stora aktörer i Norrland under andra 

hälften av 1800-talet och i Fjällsjö området i synnerhet. 1852 upprättade de ett 

skogskontor i Backe vilket gav dem bättre kontroll och möjligheter att expandera 

under 1800-talets sista decennier.50 J.A. Kjellberg & Söner är också det enda bolag som 

Carl Kjellberg säljer till och det rör sig om fastigheter i både Sunnansjö och Backe som 

är föremål för bolagsköp. Kjellberg titulerade sig själv faktor och bodde år 1890 i 

 
48 Fjällsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A I, vol. 8, 9a, 9b, 10 
49 Fjällsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, A II, vol. 1b, 1a 
50 Nydahl, Mannen med pengarna, 2017:2, s.131 
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Sundsvall. En annan, för sammanhanget, stor aktör var inspektorn Jonas Adolf 

Ahnlund. Född 1868 och verksam i Fjällsjö området under perioden där han sålde en 

fastighet i Söredsta och två i Norredsta. Även handlaren Sven Nilsson, född 1848, 

säljer under perioden tre unika fastigheter i Backe.  

 Några andra individer vilka registrerats under denna undersökning har även andra 

historiker stött på deras arbeten. Den holländska familjen Versteegh är ett sådant 

exempel vilka inom Fjällsjö socken stod för totalt tre försäljningar. Ewa Axelsson 

Lantz har i sin undersökning av konflikter i samband med bolagsköp stött på delar av 

familjen Versteegh.51 Även Ove Lundberg nämner familjen Versteegh som ett välkänt 

namn då han behandlar de utländska intresset för de svenska naturtillgångarna och 

deras betydelse för den samhällsomvandling som vid tiden börjat ta fart.52 1868 

grundar F.H Versteegh Sandviken sågs Aktiebolag vilket också är bolaget han säljer en 

fastighet till i Stensvatten. Den före detta nederländska konsuln, och senare 

disponenten, bodde enligt folkräkningen år 1900 på Sandvikens ångsåg. Både Arend 

Nikulas och Hildur Augusta Versteegh säljer också vars en fastighet till ett aktiebolag 

och båda bor under perioden på Nya Warfvets Ångsåg i Säbro socken.  

 Även Robert Bagge är ett välkänt namn som förekommit i andra historikers arbeten 

däribland i Lantz undersökning och Nydahls artikel. Lantz förklarar att Robert Bagge 

tidigare varit förvaltare av Lo-sågen i Ådalen. Efter de att den förvärvades av 

Kramfors sågverk uppgick också Bagge i koncernen och blev disponent. Under 

perioden Bagge var verksam på Kramfors förvärvade han många avverkningsrätter 

och hemman.53 Även Nydahl nämner John Bagge, sonen som tar över efter far Robert 

Bagge, som en stor lokal entreprenör i sammanhanget.54 För den här undersökningen 

registreras Robert Bagge för två fastighetsförsäljningar varav en i Backe samt 

Mörtkullnäset. 

 

 

 

 
51 Lantz, 2018, s.30 
52 Lundberg, 1984, s.11 
53 Lantz, 2018, s.29 
54 Nydahl, Nybyggen till reapris? 2014, s.104 
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3. Avslutande del 
  I denna delen av uppsatsen ämnar de avslutande resonemangen och diskussion av 

undersökningens resultat att ta plats. Därefter följer en sammanfattning av arbetet 

som helhet, både uppsats och undersökning, att presenteras vilket också avslutar den 

löpande texten för uppsatsen.  

 

3.1 Avslutande diskussion 

I den avslutande diskussionen avser jag att lyfta fram och resonera kring några 

intressanta resultat framkomna av undersökningen. Syftet för undersökningen var att 

studera förändringar i markägarförhållandet under perioden 1876–1906 och hur de 

självägande bönder i anslutning till dessa förändringar agerade. I vilken grad 

bönderna stannade på gården, inom socken eller flyttade utanför Fjällsjö socken. 

Likaså har yrket de upptog efter bolagsköpet och åldern vid försäljningstillfället alla 

varit centrala delar för undersökningen. I ett något bredare avseende har 

undersökningen ämnat säga något kring mot vilken bakgrund bönderna sålde sin 

fastighet till ett bolag och vilka faktorer som kan varit avgörande.  

Något förvånande vad beträffande undersökningens resultat är uteblivande av 

individer som efter bolagsköpet utvandrat. Tedebrand visar i sin undersökning att 

under perioden 1875–1913 uppgår bruttoutvandring till Nordamerika, i förhållande 

till medelfolkmängden i hela Västernorrlands län, till 0–4 promille från Fjällsjö socken. 

Den procentuella andelen är utav hela periodens totala utflyttning från socknarna. 

Följaktligen måste frågan ställas; varför inga individer i denna undersökningen 

utvandrade?  

Först går det att konstatera att den totala andelen utvandrande individer i 

sammanhanget är relativt liten del. Därefter är också antalet individer vilka är 

studerade i denna undersökningen en liten grupp och utgör, som tidigare förklarat, i 

det här undersökningsstadiet, endast 77 individer. Detta blir tydligt då 

befolkningsmedeltalet, 1850 individer, uträknas för Fjällsjö socken, perioden 1870–

1910. De för den här undersökningen studerade individerna uppgår endast till 4,1%, 

av medeltalet för befolkningsnivån i hela socknen. Det är endast 32,2% av de 
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undersökta, fullständigt kartlagda individerna, som flyttar någonstans efter 

bolagsköpet och lägg därtill att endast 14,2% lämnar socknen. Alltså är det en mycket 

liten del, i denna undersökningen, av befolkningen vilka skulle kunna vara 

utvandringsbenägna. När dessa siffror blir tydliga är det emellertid inte så förvånande 

att den lilla delen utvandrade individer inte återfinns i den lilla andelen undersökta 

individer. Tedebrand har också visat att den transatlantiska migrationen varit störst 

bland de individer som tidigare visat hög mobilitet i socknen eller länet. Något de 

individerna som varit föremål för denna undersökningen inte visat.55 

Att människor har utvandrat från Fjällsjö socken till Nordamerika har Tedebrand 

klarlagt i sitt arbete samtidigt som denna undersökningen visar på, att under perioden 

1876–1906, utvandrade ingen från Fjällsjö socken till Nordamerika i direkt 

anslutningen till ett bolagsköp.56 

 

Om de övriga undersökningsresultaten granskas, kan det från tabell 2.4 utläsas att 51 

bönder av de totalt 77, helt kartlagda individerna, åren efter försäljningen stannade på 

gården. Det utgör 66,2%, vilket är en något högre siffra än de 50,2% Rolén 

presenterade i sin större, men liknande undersökning av Revsunds tingslag.57 

Resultatet är inte helt oproblematiska att jämföra då denna undersökningen endast 

ämnade att undersöka Fjällsjö socken medans Rolén undersökte hela Revsunds 

tingslag innehållandes fem socknar. Roléns resultat kan emellertid erbjuda en riktlinje 

men behöver inte nödvändigtvis betyda att kvarboendehet är onormalt högre för 

Fjällsjö socken under tidsperioden och regionen. Någon eller några av Roléns socknar 

inom Revsunds tingslag kan mycket väl uppvisat en kvarboendegrad kring 65% men 

att det försvunnit i den totala statistiken för hela tingslaget. Storleken på 

undersökningsområdet, socknarnas olika karaktär, med det avsett huruvida det är var 

en skogs- eller järnvägssocken är sådant som kan påverka resultatet.  

  En rad förklaring förekommer i litteraturen däribland Rolén lyfter fram människors 

flyttbenägenhet i relation till individens kontaktnät. Generellt sätt, flyttar individerna 

inte längre bort från hemområdet än vad man har kännedom av den nya byn, tätorten 
 

55 Tedebrand, 1972, s.295 
56 Tedebrand, 1972, s.134, 140 
57 Rolén, 1979, s. 173 
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eller staden. Däribland har tidigare etablerade personkontakter eller släktband en 

central roll.58 Att järnvägssocknar tidvis under 1880-talet hade en långt högre 

inflyttning kan styrka kontaktnätsförklaringen. Även om den förklaringen utgår från 

en generell aspekt av mänsklig natur förefaller människorna i det Fjällsjö socken inte 

vara annorlunda. Fjällsjö socken hade något sämre infrastruktur än exempelvis 

socknar inom Revsunds tingslag och där spelar järnvägen en viktig roll. Backe, den 

enda orten inom Fjällsjö socken, med tillstymmelse till någon form av urbanisering 

blev sammankopplad med järnvägsnätet först 1925, 19 år efter undersökningen 

periodens slut.59 Rolén menar att järnvägen ökade personkontakten och på lång sikt 

bidrog till, dels inflyttningar i och kring järnvägssocknar, dels långväga utom sockens 

flyttar.60 Lundberg identifierar också att de långväga flyttarna ökade under 1880-talet 

även om han tillknyter järnvägen mindre betydelse och den allt expanderande 

trävaruindustrins initiala behov av arbetskraft något mer.61 Om man endast ser till 

undersökningsperioden håller inte järnvägsförklaringen helt och hållet. Rolén har 

påvisat att kvarboendegraden var lägre under den första delen av dennes 

undersökning 1850–1879 jämfört med de två senare perioderna 1880–1899 och 1900–

1914 då järnvägen var ett etablerat transportmedel. Det måste därmed finnas en annan 

förklaring eller ytterligare förklaringar än endast kontaktnät och möjlighet att förflytta 

sig. Då urbana influenser i regionen studerats av tidigare forskning har det framgått 

att skogsbolagen hade liten framgång i att förvärva hemman i de bördiga områdena 

kring Östersund under 1880–1889. Dessa individer har i mycket liten utsträckning 

lockats till Östersund genom att sälja sin fastighet till något av de skogsbolagen som 

varit verksamma i området. Eftersom situationen kring jordbruket föreföll sig bra och 

försörjningsmöjligheterna således goda tedde sig inte de andra levnads alternativen 

tillräckligt attraktiva för att sälja sin gård. Järnvägen, närliggande städers influenser 

eller personkontakter verkade inte omedelbart påverka, under slutet av 1800-talet, 

självägande bönders flytt mönster. Tydligt är också att stadens eller tätortens 

dragningskraft inte i denna undersökningen visat sig särskilt betydelsefull. 

Sammantaget är det endast 11 av de 77 fullständigt kartlagda individerna som flyttar 
 

58 Rolén, 1979, s.59–60 
59 http://www.jarnvag.net/banguide/forsmo-hoting publicerad: - hämtad: 2019-01-03 
60 Rolén, 1979, s.172 
61 Lundberg, 1984, s. 92–93 
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till någon form av urban ort. Räknas endast städer uppgår det till 2 individer vilket 

utgör 2,5% av individerna.  Det är inte bara kring Östersund denna tendensen är 

synlig utan det är även andra historiker som dragit samma slutsatser av, äldre hushåll 

likt de kring Östersund vilka i högre utsträckning hade goda 

försörjningsmöjligheter.62 Sammantaget kan emellertid iakttagelserna från tidigare 

forskning och undersökningens resultat säga något om den samlade bondeklassen 

underliggande vilja. Hade individer en rimlig möjlighet att bo kvar och ett drägligt liv 

stannade de hellre på gården än att flytta och söka något bättre. Om man betraktar 

resonemanget ur de perspektivet framträder eventuellt en annan bild och förklaring 

till bolagsköpen. För de byar och gårdar, i många fall nybyggen, vilkas 

försörjningsmöjligheter ofta var skralare än de äldre gårdarna och där 

bolagsköpsfrekvensen var högre, kanske ett bolagsköp och pengarna de innebar en 

försäkran mot sämre tider och i själva verket det som möjliggjorde att individerna 

kunde stanna på gården och fortsätta livet de tidigare levt.63 Med missväxtåren, vilken 

betydelse för försvagandet av nybyggen Lantz påtalat, och svälten färskt i minnet kan 

pengarna från bolagsköpet fungerat som en försäkran ifall hårda tider väntade i 

framtiden.64 Under tiden kunde de stanna på gården, dock inte som självägande 

bönder, men alltjämt brukande den jorden som de alltid gjort liksom deras fäder före 

dem.  

Utgår vi ifrån att ovanstående delvis stämmer faller historiens paradox över de 

bönder som sålde gården för att behålla livsstilen. Det har emellertid framlyfts i 

tidigare forskning att kan ha varit bolagsköpen som på sikt utarmade landsbygden 

och tillslut omöjliggjorde livsstilen de genom försäljandet velat bevara. Paradoxen 

gestaltats tydligast av de många bolagsbyar och gårdar vilken under deras ägo 

stagnerade för att sedan i många fall, delvis eller helt, överges.65 66 Säkert är att de 

människorna inte hade en förutbestämd framtid nedskriven och tillgänglig i ett arkiv 

liksom vi har delar av den förutbestämda historian tillgänglig för oss. De agerade 

utifrån vad som för dem, vid den tidpunkten framstod som det bästa beslutet. 

 
62 Rolén, 1979, s.57 
63 Nydahl, Nybyggen till reapris? 2014, s.104 
64 Lantz, 2018, s.133–134 
65 Rolén, 1979, s.53 
66 Lantz, 2018, s.134 
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  Det är givetvis svårt att med säkert fastslå att så var fallet men det är en kvalificerad 

hypotes baserad på undersökningens resultat, tidigare forskningsresultat och deras 

observationer. Den i flera undersökningar upprepade, höga, kvarboendegraden tyder 

på och kan tolkas utifrån den samlade jordbrukande klassen, under slutet av 1800-

talet, som den underliggande viljan, att i den mån de var möjligt, stanna på gården. 

 

En god pension lyfts och fram som en anledning för människor att stanna på sin gård 

efter bolagsköpet något som det eventuellt finns stöd för i undersökningsresultatet.67 

10 av de 18 individer som kategoriserats som ospec.verksamhet blev efter försäljningen 

födorådstagare/änkling. Det var en pensionsliknade förmån vilket undantog bonden 

och hans fru vid en försäljning av fastigheten. De 10 individerna utgör av alla som 

stannade på gården 19,6% vilket är nära var femte person. I det här skedet skall även 

den mänskliga faktorn tas i beaktande i vilken känslor och affektion kopplat till 

boende plats, specifik gård och/eller yrke. Rolén lyfter, den känslomässiga aspekten, 

vars roll i efterhand är svår att belägga och befinner sig helt utanför denna 

undersökningens informationsradie. Var det rädslan för det nya och okända eller 

tryggheten av hembyn och det bekanta som påverkade människornas beslut? 68 Det 

ligger nära tillhands att argumentera för att den känslomässiga aspekten lär den varit 

störst bland de äldre individerna vilka under livet antagligen etablerat ett starkare 

band till gården, byn och bygden. Även Isacson har argumenterat för att det var de 

äldre som i lägre utsträckning sålde och flyttade och där känslomässiga faktorer 

spelade roll i beslutsfattandet. ”Kärleken till jorden”, stoltheten över att vara, om än 

inte jordägande, så i vart fall jordbrukande. Ett yrke som inte kunde mätas i pengar är 

delar inom det spektra som Isacson lyfter fram.69 Även Tedebrand tangerar vad man 

kan kalla ”mjuka” faktorer då han påtalar de socialpsykologiska faktorernas betydelse 

som en del i varför de permanenta omflyttningarna inte under den undersökta 

perioden företog i högre utsträckning. Med socialpsykologiska faktorer avses sådant 

som hur vi interagerar med varandra och hur inflytande utövas mellan individer eller 

mellan en grupp och individer. Att endast benämna det som grupptryck är att för 

 
67 Rolén, 1979, s.178 
68 Rolén, 1979, s.178 
69 Isacson, Maths, Industrisamhället Sverige arbete, ideal och kulturarv, TPB, Enskede, 2008, s.64 
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enkla den sociala dynamikens komplexitet. Dock handlar det om att förstå de sociala 

bandens existens och inflytande över flyttbeslutet, utöver individernas egna känslor 

till bygden och gården. Tryggheten av en välbekant grupp, människor och eventuellt 

en viss press, lär ha påverkat flyttbeslutet att stanna efter bolagsköpet, i synnerhet 

bland de äldre där det sociala band, genom levnadsåren, vuxit sig starkare till 

gruppen människor på orten.70  

De ”mjuka”, känslomässiga motiven att stanna verkade inte underperioden överföras 

i någon vidare utsträckning till de självägande böndernas barn. Tidigare 

undersökningar visar tydligt att barnen till de bönder som säljer till ett bolag i mycket 

hög utsträckning flyttar från gården och hembyn lär dels bero på att de 

proletariserade men också för att de, eventuellt, tappat kontakten med det gamla 

samhället, vilket var på kollision med den nya industrialiserade framtiden.71 Där 

bonden stod för det gamla och bolagen med sågverken och industrierna för det nya.72 

Sammanfattningsvis är det en relativ stor andel individer och 4 fler än det totala 

antalet personerna i ålderskategorin 65+.  

Det är också möjligt att koppla på ett resonemang kring relationen mellan ålder 

huruvida individerna flyttar eller stannar. Om tabell 1.4 studeras förefaller mönstret 

tydligt. Det går att konstatera att yngre människor i högre utsträckning flyttade under 

tidsperioden direkt efter bolagsköpet med betoning på åldersintervallet 26–35 vilket 

enskilt utgör 36% av de flyttande individerna. Det kan jämföras med åldersintervallet 

16–25 och 26–35 vilka tillsammans utgör 15,6% av de individerna som stannade efter 

bolagsköpet. Görs en likadan sammanslagning av de flyttande individernas inledande 

åldersintervaller utgör de 44%. Det är i nära tre gånger högre utsträckning som yngre 

individer beslutar sig för att flytta i samband med försäljningen av deras fastighet än 

att stanna kvar på gården. En likartad skillnad, grupperna emellan, återfinns i slutet 

av tabellen. Äldre individer tenderar inte flytta efter bolagsköpet något som 

framkommer tydligt av denna undersökningens resultat. Inga individer över 66 år 

flyttade kontra de 5 i samma åldersintervall vilka stannade och utgjorde 9,8% av den 

icke flyttande gruppen. Samma mönster är ihållande även om fler åldersintervaller, 

 
70 Tedebrand, 1972, s.126 
71 Rolén, 1979, s.143 
72 Nydahl, Mannen med pengarna, 2017:2, s.151 
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56–65 inkluderas. Individerna som är 56 eller äldre utgör 29,4% av det totala antalet 

individer vilka stannade efter bolagsköpet. Av de flyttande individerna vilka hade en 

sådan ålder utgjorde de 12%, mindre än hälften av vad de utgjorde för den icke 

flyttande gruppen. Denna skillnad, mellan vilka som flyttar och inte flyttar kopplat till 

individernas ålder är en trend som observerats i andra undersökningar däribland 

Rolén, vars undersökning visar på betydande skillnader i ålder mellan de som bodde 

kvar och de som flyttade. Rolén förklarar att ungas bortflyttning för gården vilken 

dem sålt är genomgående för hans undersökning och sammanfattningsvis en tydlig 

tendens från perioden.73 

 

Vad det gäller figur 1.1, avsnitt 2.6, bolagsköp år för år, identifieras enkelt sex toppar 

då bolagsköpen under ett år uppgår till åtta eller fler. Att förklara dessa toppar och 

koppla det till tidigare forskning är utifrån en undersökning av denna storleken med 

totalt 106 bolagsköp något komplicerat. Eftersom undersökningen är relativt liten och 

både till undersökningsområde och till antal bolagsköp kan lokal och regionala 

egenheter ge säregna utslag i statistiken, precis som påtalat tidigare i uppsatsen. Det 

kan därför vara svårt att dra någon slutsats kring enskilda år dock är en försiktig 

konklusion möjlig om resultatet betraktas utifrån flera sammanhängande år. Från 

1881 till 1899 understiger antalet bolagsköp tre per år endast vid tre tillfällen varav två 

sammanhängde. Detta resultatet är i linje med vad liknade undersökningar registrerat. 

Nydahl har i sin forskning visat på att antal bolag i Fjällsjö socken ökade under slutet 

av 1800-talet. Vid början av 1880-talet var det 15 större bolag som bedrev verksamhet i 

och omkring Fjällsjö socken.74 Lantz menar i sin avhandling att 1889 års lag i vilken 

avverkningsrättens längd begränsades från 50 till 20 år påverkade bolagensförvärvs 

strategi. Många bolag blev aggressivare i förvärven av fastigheter vilket ledde till ett 

ökat antal bolagsköp i Lantz undersökning.75 Dock antyder inte undersökningens 

resultat att ändringen av lagen kring avverkningsrätten påverkat Fjällsjö sockens 

bolagsköpsfrekvens. Intervallen mellan 1889–1899 innehåller 49 bolagsköp vilket kan 

 

73 Rolén, 1979, s.176 
74 Nydahl, Mannen med pengarna, 2017:2, s.138 
75 Lantz, 2018, s.19 
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jämföras med föregående tioårs intervallen, 1879–1889 vilken redovisar 45 bolagsköp, 

en närmast identisk siffra. Rolén har också identifierat 1880 som starten för 

bolagsköpen huvudålder.76 Det kan för övrigt noteras att året 1889 inte innehåller ett 

enda bolagsköp.  

Avslutningsvis lyfter Lundberg också fram bolagens ovilja att binda kapital i form av 

bolagsköp i inledningsskedet av industrialiseringen vilket kan vara en förklaring till 

de endast fyra fastigheterna 1876–1880.77 

 

Intill gränsförsvars resonemanget och hur den tanken samverkade med 1800-talet 

generella införlivande av Norrland till resten Sverige för Sörlin en annan intressant 

argumentation.78 Utgångspunkten för den är att införlivandet varken var planerat 

eller systematiskt utan det ”bara hände”. Som en konsekvens av andra aktiva beslut 

blev Norrland en del av Sverige och kanske kan resonemanget ge oss en föraning om 

vart svaren för böndernas proletarisering, samhällsförändringar och dagens 

problematik med en allt mer urholkade landsbygd skall sökas. Medans en hel 

generations uppmärksamhet var förbländad av industrialismens intåg, 

varukonsumtion och jakten efter att uppnå ett högre materiellt välstånd förändrades 

samhället. Hur förklaras då Norrlandsfrågan stora uppmärksamt? Fokusen låg på de 

direkt handlingar och hur dem påverkade situationen för bönderna. Diskussioner på 

lokal- och riksnivå vilka mynnade ut i olika lagar påverkade direkt samtiden medans 

uppmärksamheten sällan riktades mot de långsiktiga konsekvenserna, spin-off 

effekterna om man så vill, av de stora skeenden och besluten. Även Isacson har 

funderat i samma resonemangskorridorer som Sörlin. Även om Isacson observation är 

 
76 Rolén, 1979, s.51 
77 Lundberg, 1984, s.8 
78 En annan intressant iakttagelse är frånvarandet av individer som upptar ett militärt yrke efter försäljningen. 
Sverker Sörlin har i sin avhandling påtalat militärens roll för urbaniseringen och 1800-talets förändrade syn på 
försvaret. Allteftersom värde av Norrland ökade tedde sig också den gamla centralförsvars idealet omodern vilket 
bidrog till övergången av ett gränsförsvars.(Sörlin, s.53) En annan historiker, Thomas Sörensen, har visat på att 
garnisonerna, vilka ofta var belägna i städer, var för många på landsbygden en av mycket få naturliga vägar för 
flytt till en stad.(Sörensen, s.34) Det absoluta frånvarandet av individer i militäryrkeskategorin visar tydligt att inga 
självägande bönder efter försäljningen lockades av militärt arbete. Förklaringarna till de uteblivna personerna i den 
militära yrkeskategorin bör finnas i säljarnas ålder och avståndet till en stadsförlagd garnison. Då majoriteten av de 
som säljer är över 35 är den militära karriären att betrakta som förbi.  
- Sörlin, Sverker, Framtidslandet: debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet, Carlsson, 
Diss. Umeå: Univ. Stockholm, 1988, s.53 - Sörensen, Thomas, Det blänkande eländet: en bok om Kronprinsens husarer i 
sekelskiftets Malmö, T. Sörensen, Diss. Lund: Univ. Malmö, 1997, s.34 
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långt senare, under 1940- och 1950-talet, och rör den direkta nedläggningen av 

framförallt småbruk finns ändå parallellerna med viss bärkraft. Som exempel lyfter 

Isacson en bonde vi namn Lennart Törn, Gagnefs socken, Dalarna som skrivit följande 

kring sin egen och jordbrukets situation, ”det blev bara så/.../man tänkte inte på att 

jordbruket avvecklades”.79 

 

3.2 Sammanfattning  

Majoriteten av de undersökta, fullständigt kartlagda individerna, stannar på gården 

efter att dem sålt sin fastighet till bolag. 84,4% av samma antal undersökta individer 

stannar efter försäljningen i Fjällsjö socken. Det är en relativt hög kvarboendegrad i 

ursprungssocken i jämförelse med andra undersökningar.80 Således har 

undersökningen givit stöd åt Norrlandskommittén dåtida konstaterade att många 

bönder stannade på gården och ännu fler i hemsocknen.81 Endast 14,2% kommer att 

vid något tillfälle under åren efter att lämna Fjällsjö socken för ett nytt hem i en annan 

socken. Följaktligen är detta mindre än hälften i jämförelse med andra 

undersökningar.82 Av de 11 individer som flyttar utanför Fjällsjö socken återgår, över 

en tredje del, till ett liv på landsbygden. Dock återgår individerna inte nödvändigtvis 

till jord- eller skogsbruket utan upptar andra yrken inom hantverk, allmäntjänst och 

ospec.verksamhet. 45,4% bosätter sig i en mindre tätort och 18,1% flyttar till en större 

tätort, i dessa fall Skövde och Härnösand. I övrigt kan det konstateras att de som 

flyttade till städerna upptog yrke relaterade till kommunikation och handel, yrken 

som lämpar sig i tätorter eller knutpunkter där mycket människor är i omlopp. De 

som flyttade till en mindre tätort upptog både i huvudsak arbeten inom 

skogsnäringen. De individerna som lämnar Fjällsjö socken utgör en liten del av det 

totala antalet undersökta individer. Dock är tendensen bland de som lämnar tydlig. 

63,5% av de som tagit det stora steg att lämna socken återgår inte till den landsbygden 

de i och med bolagsköpet lämnat. 7,7% av samtliga fullständigt kartlagda individer 

utgör de vilket i det hela sammantaget är en obetydliga del av den övergripande 

 
79 Isacson, 2008, s.65 
80 Rolén, 1979, s.172 
81 Rolén, 1979, s.179 
82 Rolén, 1979, s.173 
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tendensen. Dock kan denna trots allt intressanta observationen ge oss en hint om att 

tätortens dragningskraft alltjämt fanns vid tidsperioden men då endast hade 

avgörande påverkan på de individer som redan brutit med bygden och socknen. 

 

Åldersfördelningen och dess resultat innehåller få överraskningar och understödjer 

egentligen allmänna uppfattningen att det var i relativt unga år individer sålde och 

eventuellt flyttade. Undersökningen har visat att tyngdpunkten för de som flyttar är 

förlagd inom åldersintervallet 26–35. De och andra resultat är också ganska nära de 

senare, och nutida studier av flyttålder. Dels av vad den undersökta tidsperioden men 

också undersökningar kring slutet av 1900-talet, brukar uppvisa. De senare 

undersökningar uppvisar emellertid att flyttfrekvensen intensivaste punkt är förlag 

något tidigare, 19–35, än vad denna undersökningen redogör för.83  

Mellan 36–46 säljer flest av de undersökta individerna sin fastighet och utgör 25,8%. 

Om resultaten studeras ur ett större perspektiv förläggs tyngdpunkten av antalet 

individer som säljer sin fastighet till tre intervallgrupper över åren 26–55. De tre 

intervallerna utgör tillsammans 70,5%. Endast 7% är över 66 år då de sålde fastigheten 

till ett bolag. Den avslutande diskussionen och resultaten synliga i tabell 1.4 gör 

gällande att det med klarhet går att peka på ett direktsamband mellan individerna 

kvarboendegrad/flyttgrad och deras ålder. Yngre individer upp till 35 år tenderar till 

att i högre utsträckning flytta än att bo kvar medans äldre individer över 56 år 

generellt bor kvar. Denna trend inom människors flyttningsmönster är även något 

nutida undersökningen av nutida människor också konstaterat vilket föranleder ett 

intressant fenomen.  

Således går det att argumentera för att trots stora samhällsförändringar, är flytt 

mönster kopplat till ålder är en aspekt av människliga omflyttningen vilken över tid 

är mycket beständigt och ändras marginellt. 

   

Vad det gäller yrkeskategorierna och dess fördelning präglas undersökningen 

generellt av låg rörlighet mellan yrkena efter det att individerna sålt sin fastighet till 

 
83 Bergsten, 2016, s.4 
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ett bolag. Majoriteten av bönder förefaller vara, av fri vilja eller avsaknaden av 

möjligheter till annat yrke, låsta till tre yrkeskategorier vilka alla är kopplade till yrket 

innan försäljningen. Andelen individer vilka återfinns, oavsett flyttort efter försäljning, 

i någon av jordbruk-, skogsbruk- eller ospec.verksamhets kategorin utgör tillsammans 

88,3% av de 77 fullständigt kartlagda individerna. Resultatet kan givetvis kopplas till 

föregående kapitels diskussion kring huruvida den gemensamma bondeklassen 

underliggande vilja var att behålla livsstilen trots eller tack vare bolagsköp. Den 

övertygande majoriteten av de undersökta individer vilka i någon mån behöll ett yrke 

likt de yrket innan försäljningen samt stannade i Fjällsjö socken målar en tydlig bild 

av de självägande bönderna i det undersökta området. Att individerna i mycket hög 

grad, både vad det gäller boende och yrke under en kort period i slutet av 1800-talet, 

antingen som medvetet beslut eller i avsaknad av möjligheter till förändring, behöll 

det livet de haft innan bolagsköpet. Dock med den stora skillnaden, undantaget ett 

fåtal individer, att inte längre vara självägande. Den begynnande industriepokens 

nymodigheter däribland järnvägen, varukonsumtion, marknadsdriven ekonomi och 

växande städers influenser har enligt denna undersökning haft mycket liten påverkan, 

utöver bolagsköpet, på den generation hemmansägare som under slutet av 1800-talet 

var verksamma inom Fjällsjö socken. Individernas band till gården, yrket och det 

traditionella agrarsamhället, förefaller varit så starkt sammanflätat att en av de 

genomslags kraftigaste samhällsförändringarna, industrialisering, inte under en 

livstid, på bred front, kunde slita sönder bandet till det gamla.  

Individernas kvarboendegrad och yrkesfördelning är ett intressant 

undersökningsresultat även i ett större sammanhang vilket öppnar för flera, 

potentiellt, intressant frågor. Precis som Rolén konstaterar borde svaren på dagens 

stad och landsbygdsproblematik sökas i, och med, en ökad förståelse av 

samhällsförändringarna, de sociala förändringarna samt de demografiska 

förändringarna i 1800-talets slutskede.    
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