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1. Inledning 

Med början i 1840-talet skedde omfattande politiska och ekonomiska förändringar i Sverige, 

vilket inledde en moderniseringsprocess av landet. Gamla regleringar och begränsningar som 

behärskat arbetsmarknaden revs ned, samtidigt som ett modernt bankväsende uppstod och 

aktiebolaget etablerades som organisationsform. Med de nya förutsättningarna tog den 

svenska industrialiseringen fart från 1800-talets mitt och därmed förändrades hela den 

ekonomiska modellen. Landet omvandlades allt mer till en marknadsekonomi, till skillnad 

från den tidigare hushållsekonomin, där familjeenheterna i stort var självförsörjande.1 

Samtidigt var befolkningsökningen kraftfull2, något som innebar att det växte fram jordlösa 

grupper, som måste finna alternativ till sin försörjning.3 Att söka lyckan utomlands blev en 

utväg. Cirka 1,4 miljoner svenskar utvandrade till Nordamerika och Kanada mellan 1861-

1930.4 Ett annat alternativ var att söka sig till industrierna, vilket många gjorde och 

industristädernas befolkning växte snabbt.5 

Syftet med denna uppsats är att undersöka några sociala och demografiska konsekvenser av 

industrialismens inmarsch i en medelpadsk jordbrukssocken. Det som studeras är närmare 

bestämt trävarubolagens förvärv av fastigheter från självägande jordbrukare under sent 1800-

tal 

Längs med norrlandskusten förvandlades trävaruhanteringen under senare delen av 1800-talet 

till en storindustri.6 Med anledning av världsekonomins högkonjunkturer under 1850, 60 och 

70-talen kom en starkt ökad efterfrågan på sågade trävaror.7 Sågverken som tidigare drivits 

med vattenkraft och som huvudsakligen hade tillgodosett den lokala marknaden med plank 

och bräder8 genomgick en massiv förändring i och med införandet av ångkraften. 1849 hade 

landets första ångsåg anlagts vid Tunadal i närheten av Sundsvall.9 Denna följdes snart av 

flera och runt 1890 hade siffran stigit till ett fyrtiotal i sundsvallsdistriktet.10 Den nya tekniken 

innebar att sågverkens kapacitet ökade betydligt och man kunde bättre möta den växande 

1 Larsson, Mats (red.) Det svenska näringslivets historia 1864-2014 (Stockholm 2014), s. 54 ff. 
2 Lundkvist, Sven: Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920 (Uppsala 1977), s. 215-216. 
3 Lundberg, Ove: Skogsbolagen och bygden (Umeå 1984), s. 5. 
4 Morell, Mats: Jordbruket i industrisamhället (Stockholm 2001) , s. 76. 
5 Larsson, Mats (red.), s. 48 ff. 
6 Rolén, Mats: Skogsbygd i omvandling (Uppsala 1979),  s. 11. 
7 Westberg, Johannes: Att bygga ett skolväsende (Lund 2014), s. 37. 
8 Tedebrand, Lars-Göran: Västernorrland och Nordamerika 1875-1913 (Uppsala 1972), s. 31. 
9 Arpi, Gunnar, Hjulström, Filip, Lövgren, Esse: Sundsvallsdistriktet 1850-1950, (Uppsala 1955),  s. 116. 
10 Larsson, Mats (red.) s. 114. 
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internationella efterfrågan på trävaror. Människor sökte sig från avlägsna delar av landet och 

även från de finska kustbygderna, för att arbeta inom den norrländska sågverksnäringen.11 För 

Västernorrlands del ökade befolkningen med hela 72 % mellan 1870-1900, detta till stor del 

beroende på trävaruindustrins utveckling.12 

Som en följd av att efterfrågan på trävaror ökade behövde bolagen säkerställa sitt 

råvarubehov. Detta skedde i det inledande skedet främst genom köp av avverkningsrätter, ett 

slags leveranskontrakt, där skogsägaren som avverkade tingade sin skog åt ett särskilt bolag. 

Bolagen köpte också löstimmer av enskilda skogsägare.13 Till en början förlades den största 

delen av köpen till kusten, i närheten av industrierna. När kustområdena inte längre räckte till, 

byggdes flottlederna ut för att kunna tillgodose frakt av timmer från inlandet till kusten.14 

Enligt Enander, som forskat i skoglig historia, byggdes flottlederna ut till ”ett mycket 

finförgrenat transportsystem, som möjliggjorde transport av timmer från praktiskt taget all 

skog i Värmland, Dalarna och Norrland”.15  

De omfattande förvärven av böndernas fastigheter gjorde att ägarfördelningen av jord och 

skog, kraftfullt förändrades. De självägande bönderna försvagades medan trävarubolagen kom 

att råda över mycket omfattande arealer. År 1900 var 42 % av den enskilt ägda 

västernorrländska jorden tillhörande de industriella aktörerna.16 

Jordägandets omfördelning i och med bolagens snabbt ökande innehav av de norrländska 

gårdarna och skogarna ledde till att kritiska röster började höras. Både i den samtida 

litteraturen och samhällsdebatten svartmålades bolagen och den gängse uppfattningen att 

bönderna blev avlurade sina skogar och fastigheter började etableras.17 Bolagskritikerna 

varnade för och fruktade konsekvenserna som de menade uppstod i takt med att bolagens 

skogsuppköp eskalerade. De ansåg att den pågående proletariseringen av 

landsbygdsbefolkningen ledde till supande och moraliskt förfall.18 Motivationen att ägna sig 

åt jordbruket, skulle försvinna i och med att gårdarna såldes.19 En annan konsekvens man 

fruktade av att bondeklassen underminerades, skulle bli en omfattande utvandring från de 

11 Lundberg, s. 5. 
12 Tedebrand, s. 58-59. 
13 Lundberg, s. 8. 
14 Ibid, s. 18. 
15 Enander, Karl-Göran: Skogsbruk på samhällets villkor (Umeå 2007), s. 17. 
16 Tedebrand, s. 16. 
17 Enander, s. 21-22. 
18 Sörlin, Sverker: Framtidslandet (Stockholm 1988), s. 156. 
19 Ibid, s. 158.  
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norrländska bygderna.20 För att reda ut frågan tillsattes en Norrlandskommitté som hade till 

uppgift att presentera hur ”en självägande befolkning i Norrland skulle kunna räddas.”21 För 

utvandringsproblemet tillsattes också en särskild Emigrationsutredning.22  

Som ett resultat av den brännande norrlandsfrågan antogs 1889 en lag, som begränsade 

bolagens avverkningsrätter till maximalt 20 år.23 De besvär detta innebar för bolagens 

långsiktiga planering gjorde att de istället började köpa upp hela fastigheter. I 

sundsvallstrakten nådde köpen av hela fastigheter sin topp år 1890.24 Lagen kan därmed sägas 

fått en motsatt effekt till vad den ämnade. 

 

2. Syfte, avgränsningar och disposition 

Mitt övergripande syfte är att undersöka trävarubolagens verksamhet i Sättna socken, 

Medelpad och de därpå följande sociala och demografiska effekterna. För att besvara detta har 

två delstudier gjorts, där den första koncentrerar sig på bolagens uppköp av 

jordbruksfastigheter. Den andra delstudien undersöker hur säljarfamiljerna påverkades, under 

kortare och längre sikt. Det studeras utifrån ett socialt och demografiskt perspektiv. Utifrån 

detta uppställs följande frågor: 

• Vilka trävarubolag var verksamma i Sättna? 

- Hur stor del av Sättnas jordbruksfastigheter kom bolagen i besittning av under 

perioden 1870-1910? 

- Hur såg fördelningen av uppköp ut mellan de olika bolagen? 

- Vilka byar i Sättna berördes av bolagens förvärv? 

 

• Hur såg de sociala och demografiska effekterna ut för säljarna? 

- Hur förändrades säljarnas sociala status?  

- Hur såg den demografiska förändringen ut efter försäljningarna?  

- Hur påverkade försäljningen de äldsta sönerna i säljarfamiljerna, med tanke på de      

uteslutna arvsmöjligheterna till föräldragårdarna? 

20 Lundberg, s. 205. 
21 Sörlin, s. 156. 
22 Rolén, s. 179. 
23 Arpi, Gunnar, Hjulström, Filip, Lövgren, Esse, s. 178. 
24 Ibid, s. 160. 
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Jag har avgränsat undersökningen till att fokusera på de fastighetsaffärer som gjordes mellan 

privata ägare och bolag. De övriga affärerna där bolagen var inblandade, som köp sinsemellan 

eller försäljning från bolag till privatpersoner, kommer endast att beröras i korthet. 

För den inledande delen, där bolagens utbredning undersöks, har samtliga 

fastighetstransaktioner där de privata ägarna säljer till bolag inkluderats, med undantag för ett 

köp av en strand längs med Sättnaån, där lagfarten avslogs.  

Den valda tidsperioden för undersökningen gällande fastighetsköpen är 1870-1910. Främst för 

att det var den mest expansiva perioden av fastighetsköp från privata ägare och dels för att 

lagfartsböckerna täcker in i stort sett hela tidsspannet.25 Efter att den norrländska 

förbudslagen trädde i kraft 1906 stoppades i stort sett bolagens fastighetsköp i Norrland, 

därför kan det vara lämpligt att stanna vid 1910. 

För den därpå följande sociala och demografiska delstudien har inte köp av avverkningsrätter, 

skogsskiften och hela eller mindre delar av fastigheter där säljarna inte varit bosatta på platsen 

medtagits. Detta med anledning av att de sociala och demografiska konsekvenserna givetvis 

starkast berörde den som sålde en fastighet denne bebodde och brukade. 

Gällande de sociala konsekvenserna är tidsperioden betydligt vidare. Individerna som sålde 

kommer att följas så långt det går. I de fall det är möjligt kommer de enskilda individerna att 

studeras fram till sin död, med andra ord, en bra bit in på 1900-talet. Säljarnas äldsta söner 

kommer att följas upp då de nått 40 år, och deras livsbana troligtvis blivit någorlunda 

utstakad.26 Jag har gjort en avgränsning i att jag fokuserar på personerna som säljer, samt den 

äldsta sonen i varje familj. Detta för att försäljningen starkast borde påverkat säljarna och 

deras äldste son, med tanke på arv och möjligheten att äga en jordbruksfastighet. Jag har inte 

forskat i säljarnas föräldrageneration, med undantag för ett typfall som studerats närmare. 

Huruvida det rör sig om nybyggen eller gårdar som gått i samma släkt under generationer som 

säljs, kommer alltså inte att beröras. Köpesummorna är heller inte närmare undersökta, med 

tanke på tidigare forskningsresultat som visat att pengasumman inte var avgörande för om 

säljarna flyttade, köpte en annan gård eller stannade kvar.27  

25 Lagfartsböckerna tar sin början 1875. 
26 I likhet med Roléns undersökning från Revsunds tingslag. 
27 Rolén, s. 176. 
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Då ingen socialhistorisk undersökning rörande trävarubolagens fastighetsförvärv finns från 

Medelpad hoppas jag här kunna presentera några drag av den norrländska industrialiseringens 

konsekvenser i en av de medelpadska socknarna, Sättna. 

Uppsatsens disposition som följer: 

Kapitel 3 behandlar uppsatsens metod och källmaterial. Kapitel 4 tar upp forskningsläget. 

Kapitel 5 presenterar undersökningsområdet. I kapitel 6 presenteras den första 

delundersökningen, där trävarubolagens etablering och expansion redogörs för. Kapitel 7 tar 

upp några av de olika uppfattningarna om anledningarna till att bönderna och torparna sålde 

sina fastigheter till bolag. I kapitel 8 undersöks de sociala och demografiska konsekvenserna 

för säljarna. Kapitel 9 visar hur försäljningen påverkade säljarnas äldsta söner. Kapitel 10 

sammanfattar resultaten och jämför dessa med den tidigare forskningen inom området. 

Kapitel 11 avslutar uppsatsen med en förteckning över källor och litteratur. Bilaga 1 

innehåller fotografier på några av säljarna och deras barn. 

 

3. Metod & Källmaterial 

För att undersöka bolagens ägande av jordbruksfastigheter i Sättna har taxeringslängderna 

studerats. Taxeringslängderna presenterar by för by, de olika fastigheterna, vem som äger 

dem, fastighetens mantal och uppskattat värde. Med nedslag på 10 års mellanrum, mellan 

1870 och 1910 har förändringen i trävarubolagens fastighetsinnehav kunnat följas. 

Taxeringslängderna för Västernorrlands län finns på landsarkivet i Härnösand. 

Genom lagfartsböckerna för Selångers tingslag, Medelpads västra domsaga, har alla 

identifierbara fall av transaktioner mellan privata ägare och bolag hämtats. Lagfartsböckerna 

ger uppgifter om var fastigheten låg, dess storlek, vem köparen var och när köpebrev har 

tecknats, säljarens namn samt uppgifter om hur länge denne varit ägare. Slutligen är antecknat 

datum då lagfart sökts och beviljats samt eventuella övriga anteckningar rörande fastigheten. 

Lagfartsböckerna förvaras på Landsarkivet i Härnösand och finns tillgängliga via riksarkivets 

digitala forskarsal SVAR. Ett källproblem med lagfartsböckerna, är att det kan vara svårt att 

identifiera alla bolagsköp. Detta beroende både på användandet av bulvaner och att det i vissa 

fall inte är bolaget som antecknats som köpare, istället står någon av bolagets huvudmän med 

sitt eget namn. Genom mina studier av de personer som var verksamma i bolagen, torde 

åtminstone de allra flesta kunnat identifieras. 
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Via Selångers tingslags häradsrätts arkiv har köpekontrakten för de berörda fastigheterna 

kunnat studeras. I dessa finns uppgifter om säljare och köpare, villkoren för försäljningen och 

köpesumman. 

Den sociala förändringen i termer av yrkestitel samt den demografiska förändringen har 

studerats genom kyrkoböckerna. Genom husförhörslängder och församlingsböcker har jag 

hämtat uppgifter om familjerna. Däri finns uppgifter som familjemedlemmarnas födelseår, 

dödsår, boställe, yrkestitel, flyttningar med mera. För att kunna följa de som flyttar har ut- och 

inflyttningslängder använts, för att kunna återfinna dem i den nya församlingens 

husförhörsböcker och församlingsböcker. Ett flertal olika kyrkoarkiv, som i original förvaras 

på landsarkiven, har behövts användas för att följa personerna. Också detta material finns att 

ta del av i digitaliserad form via SVAR. 

Metodologiskt grundar jag min undersökning på den metod Mats Rolén använder i sin 

doktorsavhandling Skogsbygd i omvandling. Rolén har undersökt alla hemmansägare och 

torpare bosatta i Revsunds tingslag, Jämtland som sålde sina fastigheter till bolag. Genom att 

gå igenom köpekontrakten mellan 1850-1914 har han hämtat namnen på säljarna och köparna, 

fastighetsbeteckningar, eventuella födorådsavtal, tidpunkt för köpen samt uppgifter om 

köpeskillingen. Rolén har endast följt upp försäljningarna av hela fastigheter, då jordägandet 

använts som skiljelinjen för den sociala tillhörigheten. Delförsäljningarna har därför 

utelämnats. Uppföljningar av individerna har sedan skett via husförhörslängder och 

församlingsböcker, för att studera deras eventuellt förändrade yrkestitlar och vistelseorter. 

Rolén har också tagit fram en jämförelsekohort, där han undersöker en grupp som inte sålde 

till bolagen, för att kunna jämföra dessa med de som sålde. För att visa på den sociala 

stratifieringen har Rolén använt, med viss modifikation, det schema som framtogs av 

migrationsforskningsgruppen i Uppsala 1972-75. Jag kommer att utgå från det 

stratifieringsschemat, men med ytterligare modifikationer. 

För att detta arbete ska rymmas inom de tidsmässiga ramarna för en c-uppsats, har metoden 

Rolén använde i sin doktorsavhandling, behövts komprimerats. Där han studerar ett helt 

tingslag, studerar jag en socken. Där Rolén undersöker säljarnas samtliga barn, begränsar jag 

mig till den äldsta sonen i varje familj. Roléns tidsperiod är vidare än det här föreliggande 

arbetet. Någon jämförelsekohort, för att visa på förändring i titlar och omflyttning hos de som 

inte sålde, har inte tagits fram i denna undersökning.  
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4. Forskningsläge 

De viktigaste insatserna som gjorts gällande både den sociala och demografiska 

omvandlingen i spåren av trävarubolagens framfart, är Mats Roléns Skogsbygd i förvandling 

samt Ove Lundbergs Skogsbolagen och bygden. Deras undersökningar behandlar bland annat 

de frågor jag ställer i min uppsats, men i en jämtländsk respektive ångermanländsk kontext.  

Rolén har i sin forskning undersökt de omflyttningar och sociala förändringar som inträdde i 

och med bolagsköpen. I sin undersökning vederlägger han flera av de uppfattningar som 

framfördes av Norrlandskommitén, som att säljarna skulle urbaniseras eller ge sig på 

handelsverksamhet. Endast en liten andel av säljarna i Revsunds tingslag sökte sig till 

städerna eller ägnade sig åt handel. I uppemot 70 % av fallen bodde de kvar i hemsocknen och 

av dessa stannade nästan hälften kvar på de gårdar de tidigare ägt.28 Rolén visar också att de 

var de som var relativt unga som var mer benägna att flytta, de som var äldre stannade ofta 

kvar som arrendatorer eller födorådstagare.29 Köpeskillingens storlek var heller inte 

avgörande för att de skulle flytta eller köpa en ny gård. Även om säljarna fick en stor summa 

pengar vid försäljningen så var det allra vanligast att de blev kvar på hemmanet.30 Bland de 

som flyttade köpte över 50 % en ny fastighet.31 

Säljarnas barn stannade i stor utsträckning kvar i samma socken som föräldrarna. 

Emigrationsfrekvensen var högre för de barn vars föräldrar sålt sin fastighet än hos den 

fastighetsägande delen av befolkningen i Revsund. Därmed kunde Rolén dra slutsatsen att  

bolagsköpen och emigrationen hade ett direkt samband.32 

Då det gäller den sociala rörligheten kunde Rolén visa att av barnen till bönderna som sålde, 

fanns 80 % i det proletära skiktet då de nått 40 år. För barnen till de bönder som sålde, men 

som behåll sin sociala skiktning genom köp av en motsvarande fastighet, blev cirka 50 % 

proletariserade.33 De industriella aktörer som var köpare av jordbruksfastigheter i Revsund 

har inte mer ingående presenterats i Roléns undersökning. 

Ove Lundberg har forskat i den ekonomiska, sociala och politiska förändringen i spåren av 

bolagsexpansionen. Han presenterar omvandlingen i de sociala gruppernas numerär under 

28 Rolén, s. 192-193. 
29 Ibid, s. 176. 
30 Ibid, s.176-178. 
31 Ibid, s. 175. 
32 Ibid, s. 181. 
33 Ibid, s. 194. 
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industrialismens påverkan. Lundberg kunde bland annat visa på att antalet bönder i 

Örnsköldsviksområdet ökade något trots bolagens fastighetsköp. Lundberg har också forskat i 

bolagens krav på politiskt inflytande i de kommuner där de var verksamma och motståndet de 

mötte från bönderna. Bolagens utbredning och aktörer har undersökts och exempel ges från 

olika socknar.  

Lundberg visar hur det industriella genombrottet påverkade örnsköldsviksområdet under den 

andra hälften av 1800-talet. Den kraftiga folkökningen hade medfört att det under sent 1800-

tal inte var möjligt att expandera jordbruket ytterligare. Det fanns inte areella resurser för 

ytterligare hemmansklyvningar, torpbildningar eller nybyggesverksamhet. Lundberg menar 

att bolagens inverkan i området hade en positiv effekt, i det att helårssysselsättningen ökade. 

Det blev möjligt att ägna sig åt jordbruket vår, sommar och höst. Om vintern fanns arbete i 

skogen. I och med att bolagens arbetskraft kunde tillgodoses lokalt motverkades 

proletarisering och utflyttning från området. För de som inte uteslutande kunde försörja sig på 

sitt jordbruk, blev skogsarbetet vintertid ett sätt att ändå kunna bo kvar.34 1900 arbetade runt 

hälften av den manliga befolkningen i örnsköldsviksområdet inom skogsbruket.35  

I sin studie av den demografiska förändringen i Västernorrland 1875-1913, har Lars-Göran 

Tedebrand forskat ibland annat utvandringsfrekvensen i förhållande till bolagsköpen. I viss 

mån belyser han också de sociala skillnaderna, genom att jämföra utvandringen från olika 

typer av områden som jordbrukssocknar, industrisocknar och bolagssocknar.36 Tedebrands 

fokus ligger främst på bolagsköpens påverkan av mängden emigranter. Han konstaterar att 

bolagens uppköp av fastigheter ökat den västernorrländska emigrationsfrekvensen i de 

bolagsdominerade sockarna under några år på 1890-talet. Det har dock inte rört sig om någon 

massutvandring som kunnat kopplas till bolagens expansiva fastighetsförvärv.37 

Erik Nydahl har i sin artikel Nybyggen till reapris? behandlat bolagens förvärv av 

jordbruksfastigheter i Edsele, Ångermanland. Nydahl visar bland annat på det intressanta 

förhållandet att det inte bara var bolagen som var framsynta skogsspekulanter. Även hos 

bondebefolkningen fanns det de som i ett tidigt skede förstod att tjäna pengar på skogen. 

Nydahl presenterar också de verksamma bolagen i Edsele och deras ägarandelar. 

34 Lundberg, s. 125. 
35 Ibid, s. 124. 
36 Tedebrand, s. 62. 
37 Ibid, s. 290-291. 
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Ove Gerard har i sin artikel ”Feodalism” i de norrländska sågverksbolagens arrendekontrakt 

vid sekelskiftet visat på de villkor arrendatorerna levde under på bolagens hemman och torp. 

Gerard talar om uppkomsten av en norrländsk arrendatorklass, som under osäkra förhållanden 

hade att rätta sig efter bolagens befallningar. 

Sågverksindustrin, dess bolag och personligheter har studerats i riklig omfattning. För 

Medelpads del har Nils August Flodén gjort en insats i sina två böcker Sågverkspatronerna 

del 1 & 2. Helge Höglunds Såg vid såg jag såg, beskriver kortfattat och lättöversiktligt de 

medelpadska sågverkens historia och dess ledande personer. Från den norrländska 

sågverksindustrin sedd ur ett arbetarperspektiv kan nämnas Reinhold Olssons Norrländskt 

sågverksliv under ett sekel. 

Den skogliga historien har också undergått mycket forskning. Karl-Göran Enanders 

Skogsbruk på samhällets villkor kan nämnas, vari beskrivs både skogens skötsel, lagstiftning 

och brukande mellan 1850-2000. 

Gällande norrlandsfrågan har Sverker Sörlin i Framtidslandet analyserat de två lägren, som 

var för och emot bolagens förvärv. Moderniseringsprocessen som berörde Norrland väckte en 

våldsam debatt och Sörlin har sett till de ideologiska ramarna inom vilka debatten utspelade 

sig, liberalism, konservatism och socialism. Han konstaterar bland annat att de bolagsvänligas 

argument var att marknaden, utan ingrepp, skulle få avgöra Norrlands framtid. Kritikerna 

framhöll däremot både de traditionella värden som de ansåg borde bevaras och ett synsätt där 

småbrukarlivet lyftes till ett ideal. 

Om undersökningsområdet Sättna socken finns mycket litet skrivet. Enstaka artiklar och 

uppsatser har publicerats genom åren. Ingen hembygdsbok eller mer omfattande undersökning 

föreligger överhuvudtaget med utgångspunkt Sättna. Av det ringa material som finns att tillgå 

kan nämnas kyrkoherde J.A. Hammargren som i sitt 20-sidiga häfte En gammal mans minnen 

från 1934, skrivit om Sättna men med störst fokus på socknens kyrkohistoria. Folkskolläraren 

Fred Strandberg skrev 1949 en bredare, kortfattad historisk överblick i artikeln Sättna socken, 

som inleder delen om Sättna i bildverket Sveriges bebyggelse del 2. 

Att ingen socialhistorisk undersökning gällande konsekvenserna av trävarubolagens 

fastighetsuppköp föreligger från Medelpad är förvånande med tanke på landskapets roll i 

trävaruindustrins historia och utveckling.  
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5. Undersökningsområdet 

Undersökningsområdet Sättna ligger en mil nordväst om Sundsvall och därmed relativt nära 

kusten, där sågverksindustrin blomstrade under 1800-talets andra hälft. Socknen har gamla 

anor och omnämns i skrift redan 1314.38 Namnet Sättna tros syfta till ”setn” som betyder 

uppehållsort eller boplats.39 Stenåldersfynd, gravhögar, fornborg och en bevarad runsten 

vittnar också om en lång historia av mänsklig närvaro i området.40 Under 1800-talet skedde en 

betydande folkökning, där invånarantalet mer än fördubblades mellan 1810 och 1900. År 

1900 bodde 2067 personer i socknen 41 Genom socknen flyter Sättnaån, som i grannsocknen 

får namnet Selångersån och slutligen når havet via Sundsvalls stad. Sättna var en utpräglad 

skogssocken, där åkerarealen ännu 1949 endast uppgick till ca 10 % av den totala arealen.42 

Förutsättningarna för storskaligare jordbruk var begränsade. Lantmätaren J.W. Pilo skrev 

1853 i sin beskrivning över Sättna socken ”… jorden består ej av några sammanhängande 

åkerfält utan af otaliga kullar och dalar, hvilkas natur väl kan erbjuda vandraren en och annan 

skön anblick, men tillika gör jordbruket till ett mer än vanligt mödosamt arbete.”43  

 

6. Trävarubolagens uppköp och expansion i Sättna 

År 1870 var den industriellt ägda andelen jordbruksfastigheter i Sättna begränsade till två 

järnbruk. Norafors bruk ägde åtta hemman och Sulå bruk, beläget i grannsocknen Indal, ägde 

ett torp. Trävarubolagen hade ännu inte förvärvat några fastigheter inom sockengränserna. 

Järnbrukens sammanlagda innehav av taxeringsvärdet för jordbruksfastigheter i Sättna 

uppgick till 6 %.44 

Under 1880-talet började bolagen i sundsvallsdistriktet i allt större utsträckning köpa upp 

jordbruksfastigheter. Tidigare, från 1850-talet och framåt, hade avverkningsrätterna varit de 

vanligaste avtalen mellan bolag och skogsägare.45 Köpet av avverkningsrätter hade flera 

fördelar för bolagen, avverkningarna kunde ske när priserna gynnades av konjunkturerna, de 

38 Sandberg, Fred (Artikelförfattare): Sveriges bebyggelse. Landsbygden, Västernorrlands län. Del 2.(Uddevalla 
1949), s. 648. 
39 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sättna (2015-12-08) 
40 Sandberg, s. 647. 
41 CEDAR, Demografiska databasen, Umeå universitet. 
42 Sandberg, s. 644. 
43 Ibid. 
44 Taxeringslängd för Sättna socken. 1870. Västernorrlands läns landskontors arkiv. SE/HLA/1030004/E I b/219 
45 Arpi, Gunnar, Hjulström, Filip, Lövgren, Esse, s. 185. 

 
 

                                                           

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/s%C3%A4ttna


14 
 

behövde inte bekymra sig över inägojorden eller skötseln av skogsmarken efter avslutade 

avverkningar.46  

Att man lade om taktiken från avverkningsrätter till köp med full äganderätt, berodde delvis 

på bolagens konsolidering. Samhället hade hunnit anpassa sig till den nya marknaden, där 

krediter, tillit och regler kunde tillgodose industrisamhällets behov.47 Det är därför sannolikt 

att det var först från 1880-talet och framåt som trävarubolagen hade möjlighet att administrera 

ett omfattande jordägande. Mot slutet av 1880-talet intensifierades bolagsköpen av 

jordbruksfastigheter i sundsvallsdistriktet, efter att den längsta tillåtna tiden för 

avverkningsrätter sänkts från 50 till 20 år.48 Hemmansköpen blev det enda sättet bolagen 

kunde försäkra sig om virkestillgång över en längre tid.49  

För Sättnas del skaffade sig trävarubolagen under 1880-talet full äganderätt till allt fler av 

socknens hemman och torp. Någon intensifierad uppköpsverksamhet efter de avkortade 

avverkningsrätterna kan inte ses genom antalet köp i Sättna. Från 1889 och framåt köpte 

bolagen istället färre men större jordbruksfastigheter, sett till taxeringsvärdet.50 Något som 

också pekar på att bolagen hade ekonomiska resurser för att förvärva mer omfattande 

fastigheter. 

Sett till taxeringsvärdet ökade trävarubolagens ägande av Sättnas jordbruksfastigheter med 4 

procentenheter mellan 1880-1890. Under perioden 1890-1900 skedde en ökning på 8 

procentenheter. Från 1900-1910 ökade bolagen sitt innehav med ytterligare 8 procentenheter51 

Trenden höll i sig fram till bolagsförbudslagen som antogs 1906. Den förbjöd bolag och 

ekonomiska föreningar att köpa fast egendom i stora delar av de norrländska länen.52 Sett till 

taxeringsvärdet för jordbruksfastigheterna ägde bolagen 1910 totalt 27 % av 

jordbruksfastigheterna i Sättna.53 Med andra ord skedde en ökning på 21 procentenheter 

46 Ibid, s. 175-76. 
47 Larsson, Mats (red), s. 90. 
48 Arpi, Gunnar, Hjulström, Filip, Lövgren, Esse, s. 178. 
49 Enander, s 9. 
50 Taxeringslängder för Sättna socken. 1870, 1880, 1890, 1900 samt 1910. Västernorrlands läns landskontors 
arkiv. E/HLA/1030004/E I b/219, SE/HLA/1030004/E IV/12, SE/HLA/1030004/E IV/30, SE/HLA/1030004/E IV/60, 
SE/HLA/1030004/E IV/100. 
51 Ibid. 
52 Tedebrand, s. 41. 
53 Taxeringslängd för Sättna socken, 1910. Västernorrlands läns landskontor. SE/HLA/1030004/E IV/100. 
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mellan 1870-1910. Enligt de uppgifter lantmäterikontoren sände till Norrlandskommitén ägde 

trävarubolagen hela 45, 1 % av Sättnas areal år 1900.54 

Diagram 1. Bolagens fastighetsinnehav i Sättna enligt taxeringsvärdet 
för jordbruksfastigheter 1880-1910. 
 

 

Källa: Taxeringslängder för Sättna socken. 1870, 1880, 1890, 1900 samt 1910. Västernorrlands läns landkontors 

arkiv. SE/HLA/1030004/E I b/219, SE/HLA/1030004/E IV/12, SE/HLA/1030004/E IV/30, SE/HLA/1030004/E 

IV/60, SE/HLA/1030004/E IV/100. 

 

De aktiva bolagen i Sättna 

De tre största uppköparna av jordbruksfastigheter i Sättna var G.F. Burman & Co, A.P. 

Hedbergs AB samt Skönviks AB.  

Bakom firmanamnet Burman & Co dolde sig jämtlänningen G.F. Burman och medelpadingen 

Gustaf Sundberg. Sundberg hade anlagt Gustafsbergs ångsåg på Alnön 1873 och slagit sig 

54 Tedebrand, s 42. Tedebrand presenterar via fögderiernas uppgifter att trävarubolagens ägande av 
jordbruksfastigheter, sett till det sammanlagda taxeringsvärdet, uppgick till 17,8 % för år 1900. Min genomgång 
av Sättnas taxeringslängder för år 1900 ger en något högre siffra, 19%. Den höga angivelsen 45,1 i % visar på 
trävaruindustrins areal i procent av jord tillhörig enskilda. Det måste indikera att de 19% av 
jordbruksfastigheterna de ägde år 1900 var omfattande rent storleksmässigt. Sannolikt var skogarna Skönvik 
förvärvade då de köpte Norafors järnbruk av mycket omfattande arealer. 
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ihop med Burman. Den sistnämnde ägde sedan tidigare Härnösands ångsåg, men sålde den i 

samband med att de två blev kompanjoner. De utökade sin verksamhet i och med köpet av 

Alviks sågverk på Alnön 1885. Sundberg avled 1886 och två år senare gick Burman samma 

väg. I och med Burmans frånfälle ombildades firman till ett aktiebolag, G.F. Burman AB. 

Gustaf Sundbergs son Adolf Sundberg tog vid som disponent. Så småningom började 

affärerna gå sämre och trots försök att rädda företaget genom att auktionera ut 

avverkningsrätter och  skogsfastigheter gick bolaget  i konkurs 1896.55  

A.P. Hedbergs AB grundades av A.P. Hedberg som var född i Västergötland 1820. Han hade 

tidigare arbetat som västgötaknalle, men startade en garn- och vävnadsbutik när han i 35-års 

åldern kom till Sundsvall. Knalletakterna satt i och varorna såldes delvis genom 

gårdfarihandel. Starten på hans i fortsättningen mycket omfattande skogsaffärer ska ha varit 

när han under en försäljningstur ”bytte bort ett lass varor mot en skog.”56 1868 anlade 

Hedberg Klampenborgs ångsåg tillsammans med kompanjonen Bing.57 Hedberg köpte senare 

också Stockviks sågverk 1877.58 Vid sidan av dessa var han delägare ibland annat Sunds och 

Tunadals sågar. Efter A.P. Hedbergs död 1882 samlades hans affärer under ”A.P. Hedbergs 

aktiebolag”. Samtliga skogar och sågverk såldes till Tunadals AB 1898.59  

Till viss skillnad mot de tidigare presenterade bolagen blev Skönviks AB ett stabilt och 

framgångsrikt företag. Detta berodde på att de tidigt började köpa upp avverkningsrätter och 

hemman, vilket gjorde att de under långvariga perioder var självförsörjande med virke.60 I 

Sättna köpte de Norafors bruk 1873 och lade därmed betydande skogsarealer under sig.61 

Skönviks AB styrdes av Fredrik Bünsow, som var född i Tyskland 1824. Genom en släkting 

som var bosatt i Sundsvall hamnade Bünsow i staden. Redan 1851 anlade han en ångsåg på 

Mon, som senare såldes i samband med satsningen på Skönviks sågverk. Bünsow köpte 

Skönviks lastageplats och glasbruk 1856 och anlade där 1861 distriktets största ångsåg. 

Samma år bildades Skönviks AB. 1880 utökades företaget när Östrands sågverk köptes upp. 

Bünsow blev med tiden mycket förmögen och lär efter Alfred Nobel ha varit Sveriges rikaste 

55 Höglund, Helge Såg vid såg jag såg (Sundsvall 1957), s 105-106 samt 113 
56 Ibid, s 139. 
57 Ibid, s 140. 
58 Ibid, s 154. 
59 Ibid, s 141. 
60 Arpi, Gunnar, Hjulström, Filip, Lövgren, Esse, s 167 ff. 
61 Lagfartsböcker, Selångers tingslag. Inskrivningsdomaren i Medelpads västra domsagas arkiv. 
SE/HLA/1040220/C I b/1 
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man.62 Efter Bünsows död 1897 tog en son över som chef. Skönviks AB uppgick 1929 i 

SCA.63  

Trävarubolagen som var verksamma i Sättna under perioden 1 

880-1910, var vid sidan av de redan uppräknade, Sunds AB, Tunadals AB, E.A. och J.A. 

Enhörning samt Norrviks ångsågs AB. Totalt gjordes 33 bolagsköp mellan trävarubolag och 

enskilda ägare, mellan 1880-1905.64 

Tabell 1. Initiala bolagsköp av jordbruksfastigheter i Sättna 1880-
1905 
 

Köpare Burman Skönvik Hedberg Sund Enhörning Norrvik Tunadal Totalt 
1880 3       3 
1881    3    3 
1882 1       1 
1883  2      2 
1884 3  1 1    5 
1885        0 
1886        0 
1887 2       2 
1888 1       1 
1889 1    1   2 
1890  1 1  1   3 
1891        0 
1892 2       2 
1893 1       1 
1894   1     1 
1895        0 
1896        0 
1897   2     2 
1898        0 
1899       1 1 
1900      1  1 
1901  1      1 
1902        0 
1903        0 
1904        0 
1905  2      2 

                                                                                                                         Summa      33 

62 Arpi, Gunnar, Hjulström, Filip, Lövgren, Esse, s. 168. 
63 Höglund, s. 43-48. 
64 Lagfartsböcker, Selångers tingslag. Inskrivningsdomaren i Medelpads västra domsagas arkiv. 
SE/HLA/1040220/C I b/1, SE/HLA/1040220/C I b/2. 
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Källa: Lagfartsböcker. Selångers tingslag. Inskrivningsdomaren i Medelpads västra domsagas arkiv. 
SE/HLA/1040220/C I b/1, SE/HLA/1040220/C I b/2. 

Av de sju verksamma fastighetsuppköparna var G.F. Burman & Co. de i särklass mest 

verksamma. De förvärvade totalt nio hemman och fem torp och stod för hela 45 % av 

uppköpen i Sättna. Skönvik, som tidigare hade lagt under sig skogar, hemman och torp i och 

med köpet av Norafors bruk 1873, stod sedan för 15 % av fastighetsköpen. A.P. Hedberg hade 

15 %. Sund 12 %. Enhörningarna 6 % Norrviks ångsåg och Tunadal hade 3 % vardera. Efter 

det initiala förvärvandet skedde många transaktioner mellan bolag, något gjorde att 

ägarfördelningen kraftfullt förändrades med tiden. Dessa affärer är dock ej närmre undersökta 

här. 

1884 var det mest aktiva året med fem köp av enskilda fastigheter, fyra hemman och en 

lägenhet. G.F. Burman & Co förvärvade tre, och Sund och A.P. Hedberg en vardera. Vanligen 

låg den totala summan mellan 1-3 köp per år med några undantag. Under nio år fördelade på 

perioden, med tyngdpunkten på 1890-talet år köptes inga fastigheter överhuvudtaget från 

enskilda.65 Av fastigheterna som köptes 1880-1905 var 21 hemman och elva torp eller 

lägenheter. Ett skogsskifte om 25 hektar förvärvades också.66 

Främst köptes hela fastigheter men även delar. 23 försäljningar var totalförsäljningar och tio 

försäljningar rörde delar av fastigheterna. Fyra personer återkommer som säljare två gånger.67  

Den sista försäljningen till ett trävarubolag skedde 1905, för de resterande åren fram till 1910, 

har ingen sådan affär återfunnits. Detta kan kopplas till den norrländska förbudslagen som 

trädde i kraft 1906, och som därmed verkar ha fått avsedd effekt åtminstone i Sättna. 

 

 

 

 

 

65 1885, -86, -91, -95, -96, -98, 1902, -03,- 04. 
66 Lagfartsböcker. Selångers tingslag. Inskrivningsdomaren i Medelpads västra domsagas arkiv. 
SE/HLA/1040220/C I b/1, SE/HLA/1040220/C I b/2. 
67 Ibid. 
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Källa: Lagfartsböcker. Selångers tingslag. Inskrivningsdomaren i Medelpads västra domsagas arkiv. 

SE/HLA/1040220/C I b/1, SE/HLA/1040220/C I b/2. 

 

Konkurser och affärer mellan bolagen ledde till att antalet bolagsaktörer i Sättna minskade 

med tiden. Vid undersökningsperiodens slut 1910, kvarstod fyra bolag med ett innehav om 27 

% av taxeringsvärdet för Sättnas jordbruksfastigheter. Av dessa var Skönvik störst, med 53 % 

av det totala taxeringsvärdet för de bolagsägda jordbruksfastigheterna. Tunadal innehade 29 

%, Sund  13 % och Enhörning 5 %.68 

Även om det är transaktionerna mellan privata ägare och trävarubolag som är i fokus i denna 

undersökning så bör även nämnas något kort om bolagens övriga affärer i Sättna. 

68 Taxeringslängd för Sättna socken, 1910. Västernorrlands läns landskontors arkiv. SE/HLA/1030004/E IV/100.  

Diagram 2. Trävarubolagens fördelning av 
antalet initiala köp av jordbruksfastigheter i 

Sättna 1880-1905

G.F. Burman & G. Sundberg

Skönviks AB

Sunds AB

A.P. Hedbergs AB

E.A. & J.A. Enhörning

Tunadals AB

Norrviks ångsågsbolag AB
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Under mitten av 1800-talet fanns det nio järnbruk i Medelpad.69 Sund köpte under 1870-talet 

Lögdö bruk i Hässjö socken70 och Skönvik förvärvade, som tidigare nämnts, Norafors 

järnbruk 1873.71 

Norafors järnbruk fick tillstånd att starta sin verksamhet 179572 och var sedan i drift fram till 

1878.73 Till järnbruket hörde mycket stora skogsarealer, något som var nödvändigt med den 

stora kolmängden som åtgick vid arbetet.74 Det avtecknade sig också i Norafors bruks 

mantalsskrivning, där majoriteten av brukets arbetare fanns ute i skogsbygderna och inte i 

direkt anslutning till bruksanläggningen. Norafors bruk hade år 1850 torpare och kolare 

bosatta på sina hemman och torp i Bäckegren, Djupdalen, Näsvattnet, Lövsjön och Nora.75  

Vid mitten av 1800-talet började järnbruken i Medelpad spela ut sin roll.76 Den 1 maj 1873 

köpte Skönvik järnbruket med tillhörande fastigheter av ägaren Lars Gustaf von Celsing.77 

Celsing var en framgångsrik industriman under 1800-talet. Så pass framgångsrik att det fanns 

ett talesätt om honom som sade ”För Gud och Lasse Celsing är ingenting omöjligt”.78 Den 

främsta orsaken till Skönviks förvärv av bruket var att komma åt de betydande skogsarealerna 

som hörde till anläggningen. En av de norrländska industrimännen lär ha fångat 

järnbruksepokens slutfas i orden ”Vi sjunker med järnet och flyter på träet.”79 Skönvik drev 

järnbruket i mindre skala fram till 1878, för att täcka det egna behovet av järnvaror.80  

Det förekom att trävarubolagen avyttrade fastigheter de förvärvat. Till exempel köpte J.M. 

Dahlberg 1880 en fastighet om 6 mål under Västansjö No 2 av G.F Burman & Co. som 

förvärvat gården 1874.81 I försäljningen ingick också en skogsdel, vilken sannolikt utgjorde 

den lagstadgade stödskogen.82 De övriga skogsdelarna förbehöll sig G.F. Burman & Co. att 

äga och avverka under en tid av 20 år. Dahlberg hade dock rätt att ta virke till stängsel, ved 

69 Arpi, Gunnar, Hjulström, Filip, Lövgren, Esse, s. 63. 
70 Ibid, s 155-56. 
71 Lagfartsböcker, Selångers tingslag. Inskrivningsdomaren i Medelpads västra domsagas arkiv. 
SE/HLA/1040220/C I b/1 
72 Grubb, Jan: Norafors – ett järnbruk i Medelpad  (Sundsvall 1986), s. 3. 
73 Norberg, Petrus: Medelpads nedlagda järnbruk (Stockholm 1960), s. 63-64. 
74 Nyberg, Vallis. Gamla järnbruk i Medelpad (Sundsvall 1950), s. 11-12.   
75 Arpi, Gunnar, Hjulström, Filip, Lövgren, Esse, s. 63-64. 
76 Olsson, Reinhold: Norrländskt sågverksliv under ett sekel (Stockholm 1949), s. 12. 
77 Lagfartsböcker, Selångers tingslag. Inskrivningsdomaren i Medelpads västra domsagas arkiv.   
SE/HLA/1040220/C I b/1 
78 Lars Gustaf Celsing, von, urn:sbl:14756, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Boëthius.), hämtad 2015-12-20 
79 Olsson, s. 12. 
80 Sandberg, Fred, s. 646. 
81 Småprotokoll. Selångers tingslags häradsrätts arkiv. SE/HLA/1040065/A/A II/20 
82 Arpi, Gunnar, Hjulström, Filip, Lövgren, Esse, s. 162. 
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och lövträd från den av Burman förbehållna skogen. Det indikerar att den skog Dahlberg fick 

direkt tillgång till vid köpet, inte var särskilt omfattande om den inte ens räckte för den 

nödvändiga vedbranden. Dahlberg hade också rätt att anlägga vattenverk längs med ån, men 

inte så att det hindrade eller försvårade flottningen.83 Antagligen har de flesta affärer där 

bolagen sålde till privatpersoner sett ut på följande sätt. Byggnader, jordbruksmark och en 

mindre skogsdel har sålts, men den största delen av skogen har av förklarliga skäl behållits av 

bolaget som sålde.  

Som tidigare nämnts har också fastighetsaffärer mellan bolagen varit vanligt förekommande 

och genomgripande förändrat ägarstrukturen i Sättna under den aktuella perioden. 

 

De berörda byarna i Sättna 

Av Sättnas 28 byar84 var uppköpen begränsade till sju av dessa. De mer centralt belägna 

byarna berördes knappt, med undantag för Gårdtjärn. Istället var det i skogsbyarna Nora och 

Västansjö de flesta transaktionerna från enskild till bolag skedde. Nydahl har i sin 

undersökning från Edsele kunnat påvisa liknande resultat. Även där förvärvade bolagen störst 

andel fastigheter i de perifera områdena. Det var främst nybyggen med stora skogsarealer som 

såldes till bolagen. De gamla skattehemmanen såldes i betydligt mindre utsträckning.85 

Bara i två av Sättnas byar, Nora och Västansjö, skedde hela 21 köp mellan 1880 och 1905. I 

Västansjö blev bolagsdominansen total. 1908 var byns samtliga fem hemman ägda av 

Tunadal. Fem av byns 21 torp var också tillhöriga bolaget.86 Att Tunadals fastighetsinnehav 

här är så högt i jämförelse med diagram 2 beror på att bolaget sedermera ökade sitt innehav 

genom köp av andra bolag i Sättna, trots att de initialt endast köpte en fastighet direkt av en 

privat ägare. Därtill har troligen delningar av fastigheterna förekommit eftersom Tunadal 

1908 äger tio fastigheter i Västansjö, men endast sju försäljningar återfinns i lagfartsböckerna. 

Eventuellt har användandet av bulvaner också ökat på siffran. 

83 Småprotokoll. Selångers tingslags häradsrätts arkiv. SE/HLA/1040065/A/A II/20 
84 Husförhörslängd för Sättna socken. SE/HLA/1010198/A I/12a. Enligt byregister till Sättnas husförhörslängd 
1893-99. Norafors här medräknad.  
85 Nydahl, Erik: Nybyggen till reapris. Artikel i Makt, myter och historiebruk. (Mittuniversitet Sundsvall 2014), s. 
104.  
86 Fyrktalslängd för Sättna socken 1908. Kommunalnämnden Sättna D I. Medelpadsarkiv. 
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Att de logistiska förutsättningarna spelat roll går att utläsa genom att samtliga sju berörda 

byar, med undantag för Gravtjärn, ligger längs med Sättnaån. Flottning kunde med lätthet ske 

på vattendraget, som närmare Sundsvall byter namn till Selångersån, tills timret nådde havet 

för vidare transport. För trävaruflottningens behov lät bolagen bekosta en upprensning av 

Sättnaån under perioden 1886-1890. Kostnaden för regleringen var 66, 600:-87 

 

Tabell 2. Antal köp av bolag från enskilda ägare fördelade på Sättnas 
byar 1880-1910 
 

Nora 14 

Västansjö 7 

Gårdtjärn 6 

Gravtjärn 3 

Bjärme 1 

Lövsätt 1 

Östanå 1 
Källa: Lagfartsböcker. Selångers tingslag. Inskrivningsdomaren i Medelpads västra domsagas arkiv.  
SE/HLA/1040220/C I b/1, SE/HLA/1040220/C I b/2. 
 

7. Anledningar till försäljningarna 

Att trävarubolagen lurade av bönderna och torparna deras skogar och fastigheter är en 

uppfattning som fortfarande är livaktig. Huruvida det verkligen var så undersöks inte här, men 

eftersom frågan är återkommande då bolagens förvärv diskuteras, presenteras här några 

uppfattningar.  

Norrlandskommittén menade att i uppköpens tidigaste skede hade ”skogsspekulanternas 

tillvägagångssätt vid själva avtalets uppgörande inte alltid varit fullt korrekt, och att man har 

begagnat sig av mer eller mindre tvetydiga ombud, vilka för att förmå jordägaren till önskad 

försäljning använt medel av i hög grad förkastlig beskaffenhet”.88 Det fanns med andra ord 

fog för misstankarna om vilseledande av säljarna, enligt Norrlandskommittén. I svaren på de 

87 Bisos 1886-1890. 
88 Enander, s. 22. (Norrlandskommittén 1904) 

 
 

                                                           



23 
 

enkäter som Norrlandskommittén sände ut till kyrkoherdar, kronofogdar, sockenombud med 

flera angavs de utsträckta avverkningsrätterna vara en av de vanligaste anledningarna till att 

man sålde sin fastighet. När dispositionsrätten återgick till ägaren, var skogen ofta helavverkat 

och det gick inte att få någon utkomst från därifrån. Det gjorde gårdens bärkraft så svag att en 

försäljning kunde anses nödvändig.89 Lundberg talar om ett symbiotiskt förhållande mellan 

jordbruket och skogsarbetet, där problem uppstod om något av de båda verksamheterna 

sviktade.90 Något som alltså kunde hända då fastighetsägaren ibland stod helt utan skog, efter 

att ett bolags avverkningsrätt löpt ut. 

Reinhold Olsson ansluter delvis till uppfattningen av de tveksamma metoder 

Norrlandskommittén beskrev. Han tar upp brännvinet, som sades flöda under 

sammankomsterna mellan säljare och köpare, och att bönderna i berusat tillstånd övertalades 

att skriva under köpehandlingarna. Olsson menar visserligen att alkoholen hade en betydande 

roll i dåtidens affärsliv, och bevis för att brännvin medtogs på uppköpsresorna finns i 

reseräkningar från tiden. Han säger ändå att det beskrivna förfarandet blivit starkt överdrivet i 

folktraditionen. Istället pekar han på uppköparnas goda övertalningsförmågor och de stora 

pengasummorna som medfördes och varur ett tilltaget förskott kunde lämnas i miljöer där 

kontanter var sällsynta.91 

Gunnar Arpi, som forskat i sundsvallsdistriktets skogsindustrier, bemöter argumentet att 

bolagen lurat av bönderna skogen. Arpi menar att det måste ses mot bakgrunden att innan 

flottlederna rensats, och det blev möjligt att transportera timret, var rotvärdet mycket lågt. 

Rensningen av flottlederna, som var kostsamma projekt, bekostades till största delen av 

trävarubolagen. Något som bönderna knappast hade klarat av att göra själv och som de 

skogsägande bönderna också fick glädje av.92 

Bolagens förvärv och hantering av jordbruksfastigheterna i Medelpad har också givit upphov 

till en del folklore. I Ljustorp berättades det till exempel om Per Kalls jala.93 Per Kalls bodde 

på en fastighet som hade hamnat i ett trävarusbolags händer. Bolaget hade beslutat att ta 

åkermarken som hörde till gården i anspråk och istället sätta skogsplant. I och med det 

tvingades Per Kalls flytta och det gjorde han med följande ord ”Dä som ha vare, dä ha vare. Å 

89 Ibid, s. 22.. 
90 Lundberg, s. 5-6. 
91 Olsson, s. 13-14. 
92 Arpi, Gunnar, Hjulström, Filip, Lövgren, Esse, s. 179. 
93 Medelpadska för gärde, inhägnat område. Också ofta använt i betydelsen ”gård”. Se exempelvis Algot 
Hellboms Medelpadska dialektord (Sundsvall 1982). 
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dä som ä, dä ä. Men en sak ska jäg säga – Att på Per Kalls jala komme dä allri växa nan 

skog”. Enligt berättelsen blev det också så, bolaget satte plant, men det växte inte. Det 

misslyckades flera gånger, varför man slutligen fick ge upp.94 Berättelsen förmedlar en 

uppfattning om den enskildes skyddslöshet mot bolagets bestämmelser men också på 

motståndet underifrån, i detta fall genom en magisk hämndaktion. En hårdhänt hantering av 

åborna, i detta fall genom vräkning eller tvångsförflyttning, hämnas. Om inte rent 

handgripligen så genom andra, fördolda medel. 

Som sagt strävar inte denna uppsats till att reda ut denna fråga, men några uppfattningar har 

här fått belysa problemet. 

 

8. Sociala och demografiska konsekvenser för säljarna 

De sociala och demografiska förändringarna hänger delvis ihop och går ej att helt särskilja. 

Här presenteras först i huvudsak de demografiska konsekvenserna och därefter de sociala. 

De som här undersöks är de säljare som sålde hela fastigheten95 till ett bolag och som 

bebodde och brukade gården. De delförsäljningar som medtogs i den första 

delundersökningen är alltså inte medtagna här. Det rör sig då om 19 försäljningar, fördelat på 

15 bönder och fyra torpare. 

 

Demografiska konsekvenser 

Av de totalt 19 undersökta säljarna stannade tio kvar i Sättna. Åtta flyttade till grannsocknarna 

och endast en flyttade något längre, till Njurunda, en kustsocken i Medelpad.  

Fem flyttade direkt i samband med försäljningarna. Sex bönder stannade kvar som 

arrendatorer i minst tre år. Åtta bönder stannade kvar resten av sina liv som arrendatorer.  

94 Efter Håkan Jansson, Göteborg, vilken hört farmodern Nelly Jansson, född i Ljustorp, berätta denna historia. 
95 Mindre avsöndringar förekommer, men endast sådana som inte möjliggjorde en ekonomisk försörjning för 
säljarna och deras familjer. Ex. en betesmark eller liknande. 

 
 

                                                           



25 
 

Av torparna flyttar endast en i samband med försäljningen, och då för att bli arrendator på ett 

av förvärvarbolagets hemman i grannsocknen Selånger. De övriga torparna bodde kvar som 

arrendatorer.96 

Räknat i procent flyttade 26 % av säljarna i samband med försäljningen. 32 % flyttade så 

småningom från fastigheten, men bodde kvar i minst tre år. 42 % kom att bo kvar på den 

försålda fastigheten resten av sina liv. 

Den största andelen, 74 %, blev alltså kvar på gården i minst tre år efter försäljningen. I detta 

har arrendatoryrket en stor del, något som kommer tas upp framledes. 

Medelvärdet för säljarnas ålder var 44 år. Torparna skiljer sig något mot bönderna, i det att 

samtliga fyra torpare var döda inom tio år efter försäljningen. Deras medelålder var dock 

högre, 58 år vid försäljningarna, och kan kanske tjäna som förklaringen därtill. Det går inte att 

se något samband, som hos Rolén, att de yngre säljarna var mer benägna att omgående flytta 

från gården efter försäljningen, jämfört med säljarna i mer mogen ålder.97 För de sättnabor 

som flyttade i direkt samband med försäljningen varierade åldrarna mellan 31 till 63 år. 

 

 

96 Husförhörslängder, församlingsböcker samt in- och utflyttningslängder i HLA, församlingarnas kyrkoarkiv. 
97 Rolén, s. 176 

Diagram 3. Demografisk förändring efter 
försäljningar av jordbruksfastigheter till 

trävarubolag i Sättna 1880-1905

Flyttar i samband med
försäljningen

Bor kvar på fastigheten i minst 3
år efter försäljningen

Bor kvar på fastigheten i resten
av sitt liv
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Källor: Husförhörslängder, församlingsböcker samt in- och utflyttningslängder i HLA, församlingarnas 
kyrkoarkiv. 

 

Flyttningsmönstret var likartat för samtliga utflyttade. De höll sig inom Medelpads gränser 

och grannsocknarna Stöde, Indal och Selånger. Endast en flyttade något längre, till Njurunda, 

en medelpadsk kustsocken. Med tanke på närheten till Sundsvall och industrierna längs kusten 

ligger det nära till hands att tro att åtminstone någon skulle söka sig dit i direkt samband med 

försäljningen, men så var inte fallet. 

Ingen av säljarna har heller emigrerat i samband med affären. Utvandringen från Sättna var 

totalt sett mycket låg. Cirka 1, 3 % av sättnaborna utvandrade.98 Tedebrand förklarar den låga 

siffran beroende på närheten till de ”urbana och industriella influensfälten.”99 Sättna, i 

egenskap av bolagssocken och gränsande till flera andra bolagssocknar,100 gav möjlighet till 

att få utkomst genom arbete åt bolagen. Tedebrand menar att närheten till Sundsvall, gjorde 

att en flytt in till staden var ett alternativ till emigration.101 Den uppfattningen är rimlig, men 

får dåligt stöd åtminstone om man ser till flyttningsmönstret för de sättnabor som sålde till 

trävarubolagen. Däremot har han rätt i att säljarna fick sin utkomst genom bolagsarbete. Att 

bo kvar som arrendator på sitt hemman var för de undersökta personerna det vanligaste sättet 

att klara sin försörjning. Men de varken emigrerade eller sökte sig till staden. Några flyttade 

flera gånger efter att de lämnat hemgården, men kvarblev då i de allra flesta fall i agrara 

miljöer.102  

Att banden till jorden och den agrara näringen var djupa, kan man se genom att så få sökte sig 

till industrier och urbana miljöer. Bland säljarna i jämtländska Revsund fastslår Rolén att 

deras ”rötter i agrarsamhället varit anmärkningsvärt starka.”103 Det är giltigt också för Sättna, 

benägenheten att lämna hemsocknen var i båda områdena ringa.  

I tre fall har de som sålt fastigheten de bebodde och brukade, låtit behålla en mindre del för 

fäbodar och bete. 

98 Tedebrand, s. 137.  
99 Tedebrand, s. 147. 
100 Ibid, s. 62. 
101 Ibid, s. 146. 
102 Husförhörslängder, församlingsböcker samt in- och utflyttningslängder i HLA, församlingarnas kyrkoarkiv. 
103 Rolén, s. 179. 
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Bonden P.O. Nordin f. 1852 sålde sin fastighet 2 ¼ mål av Nora No 4 till J.A. Enhörnings 

trävaruaktiebolag 1890 för 5000:- Därefter var han arrendator på sitt försålda hemman i nio år 

innan han blev bonde på en annan gård i Gårdtjärn, Sättna. I köpekontraktet undantogs ett 

fäbodställe med inhägnad jordäga omfattande 3 740 kvadratmeter i areal.104 

Bonden J.M. Dahlberg f. 1845 sålde sin gård om 6 mål i Västansjö No 2 till G.F. Burman & 

Co. 1889 för 10 000:- I köpekontraktet bestämdes att bolaget fick tillträde till skogen 

omgående, bolaget skulle också överta en undantagsförmån som var knuten till gården. Trots 

att familjen lämnade Sättna i samband med försäljningen, undantog de ett område där de 

skulle ha kreatur och uppföra byggnader för fäboddrift. Ett utdrag av köpekontraktet lyder: 

”Wi säljare förbehåller oss under en tid af femtio år från nedanskrifne dato fäbobete för fem 

kreatur /ej getter/ å det så kallade Långmarksskifte jemte en jordtrakt å nämnda skifte uti 

Koflabodarna om tre tunnlands arial. Gränsar i vester mot vestanbäckvägen i norr. Öster och 

söder emot tväne 2ne der befintliga bäckar. Till byggandet af nödiga fäbodhus för föreskrifne 

kreaturs antal och vedbrand jemte stängselvirke till sagde lägenhets inhägnande får tagas 

vindfällen och sämre torrskog å det förskrifne Långmarksskiftet”.105 

J.M. Dahlberg med familj flyttade försäljningsåret till Nacksta, Selånger. Dahlberg var efter 

försäljningen titulerad jordägare. Efter 21 år i Selånger flyttade han 1911 till Sundsvall.106 Där 

arbetade han som grovarbetare fram till sin död 1932.107 

Bonden O.N. Nordin f. 1843 sålde 1894 sin fastighet om 6 mål tillhörande Västansjö No 2. 

Köpare var A.P. Hedberg, vilka betalade 12 000:- Säljarna förbehöll under sin och sin dotters 

livstid rättighet ”till mulbete för tio kreatur å det hemmanet underlydande s. k. Westerskiftet 

äfvensom rättighet att efter utsyning af löparen taga virke till uppförande och underhåll af 

stuga och fähus med vedbrand å nämnda skogsskifte samt björkträd å all skogsmark till 

slöjd.”108 O.N. Nordin blev efter försäljningen arrendator på hemmanet och avled som f.d. 

arrendator 1922.109 

Dessa exempel visar att fäbodkulturen i allra högsta grad var levande i Sättna ännu fram emot 

sekelskiftet 1900. Både J.M. Dahlberg och O.N. Nordin hade till och med för avsikt att bygga 

104 Småprotokoll, Selångers tingslags häradsrätts arkiv. SE/HLA/1040065/A/A II/25 
105 Småprotokoll, Selångers tingslags häradsrätts arkiv. SE/HLA/1040065/A/A II/25 
106 Församlingsbok, Sättna socken. SE/HLA/1010170/A II/2a 
107 Församlingsbok, Sundsvall. SE/HLA/1010190/A II a/11 
108 Småprotokoll, Selångers tingslags häradsrätts arkiv. SE/HLA/1040065/A/A II/27 
109 Församlingsbok, Sättna socken. SE/HLA/1010198/A II a/4 
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nya fäbodhus medan P.O. Nordin lät undanta ett befintligt fäbodställe. Samtidigt visar det på 

de starka band man hade till jorden, något som också visar sig i att de allra flesta säljare blev 

kvar inom den agrara sektorn. 

Bonden Olof Mattias Westman f. 1844 och hans hustru Sofia Westman110 f. Ström 1835, kom 

att sälja sin fastighet i två omgångar. Hemmanet omfattade 6 mål av Västansjö No 1 och 

såldes 1887 för 10 000:- kronor till G.F. Burman och Co. Flera skulder vidlådde hemmanet, 

totalt uppgående till 4544:-, och kanske påverkade det beslutet att sälja. Den största skulden 

var till Norrlands hypoteksförening men det fanns också skulder till privata utlånare, bland 

annat faktorn och skogsägaren E.O. Ytterström i Sättna.111 

Vid denna första försäljning undantog familjen ett torpställe. Torpet kom senare att säljas och 

därför har Westman medtagits i denna delundersökning. I köpekontraktet bestämdes att 

Westman och hans efterkommande "I everderlig tid" hade rätt att äga och besitta 

"Skänkåstorpet", som omfattade nio tunnland. Från hemmanets skog ägde torparen rätt att ta 

vindfallen löv och torrskog. Torparen skulle varje år göra fem "mansdagsverken" 

sommartid.112 Familjen bodde på Skänkåstorpet fram till november 1892.113 Då flyttade O.M. 

Westman med hustru och 3 barn till Stöde. Westman blev torpare under Kärvsta No 4.114 

1899 sålde makarna det sista av fastigheten, Skänkåstorpet, till Tunadal  för 1200 :-115 

Hustrun avled 1913 och O.M. dog som f.d. torpare 1927, då ägdes torpet av Karl Kerfstedt.116 

Sannolikt har Westman varit födorådstagare sina sista år. 

Med anledning av Norrlandskommiténs antaganden att staden och andra urbana miljöer skulle 

bli målet för säljarna har undersökts huruvida några överhuvudtaget så småningom flyttade 

till städer. Endast tre av de undersökta hamnade så småningom i Sundsvall eller i stadens 

närhet. För de allra flesta blev alltså inte viljan eller nödvändigheten att söka sig till staden 

eller industrierna starkare med tiden.  

Den enda som hamnade i den omfattande medelpadska sågverksindustrin var den tidigare 

bonden A.W. Karlsson f. 1851. 1884 sålde han sitt hemman 9 5/16 mål, Bjärme No 1 till A.P. 

110 Se bilaga 1 för fotografi. 
111 Småprotokoll, Selångers tingslags häradsrätts arkiv. SE/HLA/1040065/A/A II/24 
112 Småprotokoll, Selångers tingslags häradsrätts arkiv. SE/HLA/1040065/A/A II/24 
113 Husförhörslängder, Sättna socken. SE/HLA/1010198/A I/11b 
114 Församlingsbok, Stöde socken. SE/HLA/1010189/A II a/1 
115 Småprotokoll, Selångers tingslags häradsrätts arkiv. SE/HLA/1040065/A/A II/29 
116 Församlingsbok, Stöde socken. SE/HLA/1010189/A II a/8 
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Hedberg för 8500:-. Hemmanet var skuldsatt och dessa löstes av köparen.117 Efter 

försäljningen blev han först torpare i Nolby, Njurunda. Därefter flyttade han och familjen till 

Ortviken i Sköns församling hösten 1896, där han jobbade på sågverket. Två år senare 

flyttade familjen till Skönsmon i närheten av Sundsvalls och hans titel var arbetare. 1904 

flyttade familjen till Alnön, en kustsocken i Medelpad, och Karlsson arbetade som kantare på 

Nacka sågverk. Familjen stannade endast några månader på Alnön innan de åter blev torpare i 

Nolby, Njurunda. 1907 gick flyttlasset till Karlssons födelseplats Gotland. Han slutade sina 

dagar som bonde i Etelhem.118 

Två andra säljare hamnade också i en urban miljö, om än inte i sågverksindustrin. Den ene var 

den tidigare omnämnda bonden J.M. Dahlberg som så småningom hamnade i Sundsvall. Den 

andre var bonden och nämndemannen E.G. Norwall f. 1838, innehavare av 6 mål under Nora 

No 2, som sålde till A.P. Hedberg 1890. Köpesumman var 7000:-  I köpekontraktet framgick 

att G.F. Burman & Co. sedan tidigare innehade avverkningsrätt på delar av skogen.119 

Norwall var först arrendator i tre år på sitt försålda hemman. Troligen i samband med att 

arrendekontraktet löpt ut, flyttade han till Selånger och stod som jordägare och innehavare av 

en egendom i Nacksta.120 Från 1906 var han skriven i Sundsvall och stod som gårdsägare av 

Fredsgatan 22, fram till dödsåret 1925.121 

De ovan beskrivna ödena är som sagt undantag. Sättnabornas flyttningsmönster stämmer väl 

in med det som Rolén påvisar i sin undersökning av Revsund. Säljarna flyttade sällan längre 

än till de angränsande socknarna. Det går att konstatera att varken emigration eller urbana 

miljöer hade någon större dragningskraft på säljarna. Samtliga höll sig, åtminstone initialt, 

kvar i jordbruksbygder. I de fall de lämnade Sättna så var det i första hand grannsocknen 

Selånger de sökte sig till, som tillsammans med Sättna utgjorde ett tingslag. De båda 

socknarna hade gamla kontakter, i bland annat administrativt och kyrkligt hänseende.122          

I andra hand flyttade de till någon av de övriga angränsande församlingarna. 

 

117 Småprotokoll, Selångers tingslags häradsrätts arkiv. SE/HLA/1040065/A/A II/22 
118 Husförhörslängder, församlingsböcker samt in- och utflyttningslängder i HLA samt ViLA, församlingarnas 
kyrkoarkiv. 
119 Småprotokoll, Selångers tingslags häradsrätts arkiv. SE/HLA/1040065/A/A II/25 
120 Husförhörslängder, Selånger socken. SE/HLA/1010170/A I/14a 
121 Församlingsbok, Sundsvall. SE/HLA/1010190/A II a/8 
122 Hammargren, Jakob Albert: Om Sättna socken i Medelpad (Östersund 1934), s 10. 
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Sociala konsekvenser 

Vad innebar då en försäljning för säljaren och dennes familj? Kvarstannade de i sitt sociala 

skikt genom ett omgående köp av en annan fastighet eller blev de, som Norrlandskommitén 

befarade, ett jordlöst proletariat utan intresse för jordbruket? Som i korthet berörts i avsnittet 

ovan, pekar undersökningen på något annat. 

Även om hela familjen påverkades vid en försäljning är det mannens eventuella förändring i 

yrkestitel som här kommer undersökas. Detta eftersom kvinnorna vid tiden i de allra flesta fall 

var utan yrkestitel och arbetade på familjens gård. Mannens förändrade förutsättningar 

påverkade alltså hela familjen, och det är via hans yrkestitel den sociala förändringen här 

kommer utläsas.123 För att se hur försäljningen påverkade individerna på längre sikt har jag 

undersökt deras titel tio år efter försäljningen samt vad de är antecknade som i kyrkböckerna 

när de avlider. 

Yrkestitlarna 

Sett till det geografiska området framhåller forskaren Ove Lundberg de särskilda norrländska 

omständigheterna, till skillnad från förhållandena i södra Sverige. Det norrländska samhället 

uppvisade flera specifika drag. ”Bland dem bör särskilt framhållas frånvaron av gods, 

bondesamhällets karaktär av småjordbruk med liten avsaluproduktion, torpbildningens 

karaktär av komplement till hemmansklyvningen och en betydande nybyggesverksamhet.”124  

De norrländska bönderna var i regel självägande skattebönder.125 Bönderna var i många fall 

inte beroende av att arbeta åt trävarubolagen eller andra arbetsgivare.126 Deras status ökade 

också av att de i regel innehade rösträtt, och var det representerade skiktet i socken- och 

senare kommunalstämmorna.127  

En arrendator ägde inte, till skillnad från bönderna och torparna, jorden denne brukade. I de 

fall säljaren flyttade från gården, kom vanligtvis i dennes ställe en arrendator utifrån. I de fall 

säljaren satt kvar, blev denne arrendator i överenskommelse med bolaget som förvärvat 

fastigheten. Det fanns flera fördelar för bolagen i att säljaren blev kvar som arrendator. På det 

123 Lundberg, s.79 
124 Lundberg, s. 79. 
125 Red. Larsson, Bengt MP, Morell, Mats, Myrdal, Janken. Agrarhistoria (Stockholm 1997) Artikelförfattare 
Ågren, Maria: Ägande och beskattning, s. 289. 
126 Rolén, s. 170. 
127 Brännström, Johan: De debattlystna bönderna. En studie av den sociala och kulturella kontexten kring 
Selångers diskussionsklubb 1885-1888. B-uppsats vid MIUN, 2015. S. 11-12. 
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viset fick bolagen erfarna jordbrukare och som dessutom fanns inom avverkningsområdena 

och användes som skogsarbetare.128 Arrendatorerna hade före beslutandet om den norrländska 

arrendelagen 1909, en osäker besittningsrätt, som sällan sträckte sig längre än två år. 129  Det 

gjorde att arrendatorerna underlät att investera i gården, eftersom ingen ersättning utgavs om 

arrendatorn lämnade sitt värv.130 Arrendatorns rösträtt kunde också regleras i 

arrendekontrakten. Tunadal införde i vissa av sina kontrakt att rösträtten ägdes av bolaget och 

inte av arrendatorn.131 En bestämmelse som var lagvidrig, då arrendatorn alltid var den som 

skulle inneha den kommunala rösträtten.132 Det förekommer också i Tunadals kontrakt att 

”arrendatorn skall vara skyldig betjäna bolaget med huggning och körning av skogen mot 

samma ersättning som tilldelas andra.”133 Andra arrendatorer vid sidan av 

bolagsarrendatorerna förekom också. Det fanns de som exempelvis arrenderade en ärvd 

fastighet av de övriga delägarna, något som kommer ges exempel på längre fram. 

De norrländska torparna hade till skillnad från de i mellersta och södra Sverige, äganderätt till 

sina torp. Torparna i norra Sverige hade därmed en betydligt starkare ställning än de som 

bodde i övriga delar av landet och enbart innehade nyttjanderätt.134  I ett köpekontrakt från 

Sättna, upprättat mellan bonden Olof Olofsson och torparen Lars Näslund 1848, belyses den 

norrländska torparens fria ställning. Torpet såldes ”på everdliga tiden” och fortsatte med 

torparens skyldigheter ”Torparen skall vara åbon behjelplig uti bråto hägnader och slutligen 

skall torparen utgöra 12 dagsverken om året hälften mans och hälften qvins dagsverken och 

beräknar hälften vinter och hälften sommar om året uti 50 år framför andra när det påfordras 

på hemmansägarens boställe men sedan 50 år är förgådh så försvinner alla dagsverken”. Det 

som torparen hade rätt till var ”nödigt timmer till husbyggnad, med mulbete och vedbrand, 

stör och skogsfång”.135 Med tiden blev alltså torparen eller de efterkommande på fastigheten, 

helt sin egen och fri från dagsverksskyldigheter. 

Då det gäller arbetarna, går det att dela upp dem i två kategorier. De som arbetade inom 

industrin och de som arbetade i agrara miljöer. För sågverksarbetarna, antecknades ofta de 

128 Lundberg s. 105-106. 
129 Rolén, s. 170. 
130 Lundberg, s. 105. 
131 Gerard, Ove: ”Feodalism” i de norrländska sågverksbolagens arrendekontrakt vid sekelskiftet. Artikel i Från 
Fugger till Kreuger (Lund 1957) s. 98. 
132 Aldén, Gustaf. A: Medborgarens bok II: Handledning för menige man i svensk kommunalkunskap. (Stockholm 
1896) s. 12. 
133 Gerard, s. 90. 
134 Lundberg, s. 101. 
135 Gårdsarkiv, Byn 2, Sättna. Fastighetshandlingar 1844-1932. FI:I. Medelpadsarkiv. 
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särskilda yrkeskategorier som förekom inom sågverksindustrin. Men de som jobbade i 

skogsarbete eller jordbruksarbete, sammanfördes vanligen vid denna tid under benämningen 

jordbruksarbetare, då skogsarbetet sågs som en binäring till jordbruket.136 Ingen med titeln 

skogsarbetare har återfunnits i denna undersökning, men det är alltså sannolikt att de som 

antecknats som jordbruksarbetare i själva verket varit skogsarbetare. 

Gällande lägenhetsägarna så ägde de en mindre avstyckad del från en jordbruksfastighet. 

Något i likhet med torparna, fast med skillnaden att omfattningen var mindre på deras 

ställen.137 Till samma skikt torde också den i denna undersökning förekommande jordägaren 

kunna räknas. Benämningen jordägare verkar inte innebära att personen ägde några större 

arealer. Åtminstone om man ser till den i undersökningen förekommande jordägaren och hans 

levnadsbana. Något som kommer presenteras framledes. 

Social gruppindelning. 

För att kunna se huruvida en försäljning ledde till en försämrad social ställning måste en 

social gruppindelning först göras. 

Rolén har i sin undersökning av Revsund, adapterat och modifierat ett socialt 

stratifieringsschema som utformats inom migrationsforskningen i Uppsala.138 Rolén påpekar 

att bland jordbrukarna bör hemmansägarna betraktas som ett eget socialt skikt, i och med sin, 

åtminstone teoretiska möjlighet, att inte behöva ägna sig åt lönearbete. De räknas därför till de 

icke-proletariserade. Den del av jordbruksbefolkningen som var arrendatorer, torpare och 

lägenhetsägare bör däremot förläggas till skiktet under, beroende på deras ställning där 

lönearbete med tiden blivit mer och mer nödvändigt. De räknas därmed till de proletariserade.  

Jag har gjort några ytterligare modifikationer i tillägg till de Rolén företagit, vari de högsta 

sociala skikten strukits då de inte förekommer i följande undersökning.139 Skogsarbetarskiktet 

har också strukits, eftersom detta föll under jordbruksarbetet i kyrkoböckerna, och inte fick en 

egen kategori.140 Det har därför här sammanförts med jordbruksarbetarna. Jag har heller inte 

beaktat om personen varit före detta yrkesutövare. Den titel som nämns i samband med ett 

eventuellt ”före detta” har använts som indikator på den sociala tillhörigheten. För 

136 Lundberg, s. 107. 
137 Rolén, s. 169. 
138 Rolen, s. 171. 
139 Ibid. Exempelvis Storföretagare, godsägare, akademiker, småföretagare, lägre tjänstemän osv.  
140 Lundberg, s. 107. 
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enkelhetens skull används i undersökningen yrkestiteln bonde även då hemmansägare är 

antecknat i kyrkböckerna. Detta eftersom de syftar till samma sak141 och de båda begreppen 

ryms inom samma sociala skikt.142 Samma sak gäller då benämningen brukare förekommer, 

här läggs denna benämning under arrendator. Schemat ser då ut som följer: 

Tabell 3. Socialt stratifieringsschema 
 

Ia Bönder 
Ib Arrendatorer 
Ic Torpare 
Id Lägenhetsägare 
IIa Hantverkare, kvalificerade yrkesarbetare 
IIb Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring 
IIIc Jordbruksarbetare, ospecificerade arbetare, anställda inom husligt arbete 

Källa: Mats Rolén: Skogsbygd i omvandling s. 171. 

Möjligen borde torparna och arrendatorerna byta plats i schemat ovan. Med tanke på de 

norrländska omständigheterna där en torpare innehade full äganderätt och begränsade 

dagsverksskyldigheter. Den norrländska arrendatorn ägde däremot inte den fastighet han 

bebodde, besittningsrätten var osäker fram till införandet av den norrländska arrendelagen 

1909, han ägnade sig åt lönearbete och i vissa fall tvingades han överlåta sin rösträtt åt bolaget 

som köpt fastigheten. Det står klart att förhållandena i södra Sverige varit annorlunda men i 

ett norrländskt sammanhang borde åtminstone diskussionen lyftas. Eftersom både 

arrendatorerna och torparna befinner sig i det proletära skiktet har inte schemat ytterligare 

ändrats av denna anledning. 

 

Sociala konsekvenser 

Enligt stratifieringsschemat kommer de icke-proletariserade (Ia) och de proletariserade (Ib-

IIIc) att särskiljas  

Av de 15 bönder som sålde sina gårdar var fyra icke-proletariserade tio år senare. Av dem 

köpte två en ny gård omedelbart efter försäljningen och flyttade dit. Därmed tappade de aldrig 

sin status. Den tredje som åter är antecknad som bonde tio år senare, var först arrendator i nio 

141 Red. Bo Larsson, författare Britt Liljewall. Bondens självbild och natursyn (Stockholm 1994), s. 54. 
142 Rolén, s. 171. 
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år innan han blev bonde på en annan gård i Sättna.143 En f.d. bonde är antecknad som både 

jordägare och innehavare av en egendom och har därför räknats till de icke-proletariserade. 144 

De icke-proletariserade utgör därmed  27 %  tio år efter försäljningen. 

Elva f.d. bönder har tio år efter försäljningen, eller vid frånfället om det skedde inom tio år, 

proletariserats och återfinns som arrendatorer, torpare och jordägare. Proletariseringsgraden 

uppgick till 73 % under decenniet efter försäljningen. De två som avled inom tio år har här 

räknats till de proletariserade, den ene var arrendator vid frånfället och den andre avled 

samma år som försäljningen ägde rum och ingen förändring av yrkestiteln hann göras i 

husförhörslängden.145 

 

 

Diagram 3. De f.d. bönderna. Förändringar i social skiktning 10 år 
efter försäljningen samt vid frånfället. 
 

 

143 Husförhörslängder, församlingsböcker samt in- och utflyttningslängder i HLA, församlingarnas kyrkoarkiv. 
144 Husförhörslängd för Selånger socken. SE/HLA/1010170/A I/14a 
145 Ibid. 
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Källa: Husförhörslängder, församlingsböcker samt in- och utflyttningslängder i HLA samt ViLA, 

församlingarnas kyrkoarkiv. 

Som diagrammet visar lyckades 39 % av de före detta bönderna åter stiga till bondeskiktet, 

och i ett fall gårdsägarskiktet, innan de avled. Vid sidan av de sex personerna var 61 % f.d. 

bönder fortfarande proletariserade. Tre var arrendatorer, en var torpare, en var 

jordbruksarbetare. Därtill har två nya titlar tillkommit. En f.d. bonde, som tio år efter 

försäljningen var titulerad jordägare, återfanns vid frånfället som grovarbetare i Sundsvall. En 

f.d. bonde som tio år efter försäljningen var jordägare och egendomsinnehavare, var vid sin 

död gårdsägare i Sundsvall. Denne har i egenskap av fastighetsägare i Sundsvall här räknats 

till de icke-proletariserade. Antalet arrendatorer har minskat med en. Ingen har nått ett högre 

socialt strata, såsom tjänsteman eller liknande. 

Samtliga torpare var döda inom en tioårsperiod efter försäljningen. Av dessa var tre 

fortfarande arrendatorer då de avled. En hade återfått torpartiteln. En av torparna var A.G. 

Forslund146 f. 1834, som sålde torpet i Västansjö till Burman & Co 1893. Köpesumman var 

totalt 1200:- varav torpet kostade 800:- och skogen 400:-. Sättnas kyrkokassa hade en fordran 

i torpet om 677:- jämte ränta. Det fanns också en privat skuld om 300:-147 Efter försäljningen 

stannade Forslund kvar på torpet som arrendator fram till sin död 1901.148 

S. Modén f. 1841, sålde sitt torp i Västansjö till A.P. Hedberg 1897. Köpeskillingen var 

3000:- och säljaren förbehöll sig att under sin och hustruns livstid ”på arrende mot utskylder” 

få inneha torplägenheten.149 Modén var därefter arrendator fram till sin död 1903.150 

För att se på det industriella samhällets konsekvenser för generationsväxlingen av gårdarna, 

har ett mer utförligt exempel tagits fram. Det handlar om E.J. Hammarberg som var bosatt på 

Västansjö No 1. 

Vid mitten av 1800-talet flyttade den tidigare hammarsmeden vid Lögdö bruk, Erik 

Hammarberg f. 1786 och hans hustru Sara Cajsa Pehrsdotter f. 1785, till gården i Västansjö 

No 1. Deras äldste son Per Erik Hammarberg f. 1819 tog över gården efter föräldrarna. Per 

146 Se bilaga 1 för fotografi. 
147 Småprotokoll. Selångers tingslags häradsrätts arkiv. SE/HLA/1040065/A/A II/27 
148 Församlingsbok för Sättna Socken. SE/HLA/1010198/A II a/2 
149 Småprotokoll. Selångers tingslags häradsrätts arkiv. SE/HLA/1040065/A/A II/29 
150 Församlingsbok för Sättna socken. SE/HLA/1010198/A II a/2 
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Erik gifte sig med Märta Brita Löfqvist f. 1818. Tillsammans fick de två söner och två döttrar 

som nådde vuxen ålder. 151 

Per Erik avled 1867. Hustrun var då 49 år gammal. Den äldste sonen Erik Jonas var elva år, 

dottern Katharina Petronella var 13 år, dottern Märta Lisa var tio år och det yngsta barnet, Per 

Andreas var sex år. Änkan och barnen bodde kvar på gården efter Per Eriks död. 152 

Äldste sonen Erik Jonas, som tidigare tjänat som dräng och varit arbetare i Västansjö, blev 

arrendator på hemgården 1879. Familjen var då fortfarande ägare till fastigheten och han 

arrenderade sina syskons andelar.153 Troligen har Erik Jonas varit den som till störst del 

övertagit brukandet av gården. Han har därmed varit bonde i praktiken men inte i teorin 

eftersom han samägde fastigheten med sina syskon.154 

Erik Jonas, modern och två syskon bodde fortfarande kvar på hemmanet när de 1884 sålde 

gården som omfattade tre mål. Köpare var G.F. Burman & Co. som betalade 3 600:- Att 

köpesumman var förhållandevis låg, berodde sannolikt på att de tidigare sålt 

avverkningsrätter. Vid försäljningen övertog köparen en skuld på 1 200:- till Norrlands 

hypoteksförening. Burman & Co. skulle också ansvara över Märta Britas födoråd som 

tecknats 1866. Hon skulle därtill ha rätt att nyttja ett mindre markområde. Burman & Co. 

övertog vid köpet säljarnas andelar i Västansjö nya sågverk.155  

Det är mycket möjligt att Erik Jonas inte haft råd att lösa ut sina syskon, med tanke på de 

rådande marknadspriserna. Han har därför, fram till försäljningen, erlagt ett årligt arrende till 

151 Husförhörslängder för Sättna socken. SE/HLA/1010198/A I/8, SE/HLA/1010198/A I/9b, SE/HLA/1010198/A 
I/10b 
152 Husförhörslängd för Sättna socken. SE/HLA/1010198/A I/9b. Katarina Petronella gifte sig 1875 med 
arbetaren Johan Lindström. De bosatte sig i Näs, Sköns socken. 1876 flyttade makarna till Västansjö och blev 
torpare. Katarina Petronella avled i Västansjö 1934. (Husförhörslängder, församlingsböcker samt in- och 
utflyttningslängder i HLA, församlingarnas kyrkoarkiv). 
153 Husförhörslängd för Sättna socken. SE/HLA/1010198/A I/10b 
154 Av denna anledning har han räknats till bondekategorin i undersökningen. 
155 Småprotokoll. Selångers tingslags häradsrätts arkiv. SE/HLA/1040065/A/A II/22. De kvarboende barnen Per 
Andreas och Märta Lisa lämnade gården efter försäljningen. Per Andreas Hammarberg  tog 1884 anställning 
som dräng hos bonden O.M. Westman. Två år senare är han antecknad som arbetare i Västansjö. I 
Husförhörsboken 1911-1927 är Per Andreas arrendator i Västansjö. 1924 flyttade Per Andreas med familjen till 
Hamsta i Timrå. Han avled samma år. Märta Lisa flyttade från föräldragården 1885. Hon arbetade då som piga i 
systern Katarina Petronellas familj i Västansjö. Hon bodde där fram till 1891, då hon gifte sig med arbetaren 
Anders Petter Meijer och flyttade till Nora, Sättna. Märta Lisa avled 41 år gammal 1898. (Husförhörslängder, 
församlingsböcker samt in- och utflyttningslängder i HLA, församlingarnas kyrkoarkiv). 
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syskonen. I det fall att något av syskonen, som nu var mellan 23 och 30 år gamla, ville ha ut 

sin andel i reda pengar 1884, kan det ha tvingat fram försäljningen.  

Erik Jonas och modern blev kvar på hemmanet efter att gården sålts, de två syskonen flyttade. 

Erik Jonas blev arrendator under G.F. Burman & Co. 1885 gifte han sig med Kajsa Stina 

Näslund och de fick fyra barn tillsammans. Genom åren skiftade ägarna till fastigheten. Efter 

G.F. Burman & Co, blev A.P. Hedberg  ägare. Vid Erik Jonas död 1921 var Tunadal ägare till 

fastigheten. Då hade Erik Jonas suttit 37 år som arrendator under de skiftande ägarna.156 

Exemplet ovan visar på de svårigheter i generationsväxling som kunde uppstå i spåren av 

industrialismens intåg i landet. Hushållsekonomin hade fått ge vika för marknadsekonomin 

och stora penningsummor lockade vid en fastighetsförsäljning. Om den efterkommande 

brukaren av gården inte mäktade med att lösa ut sina syskon, kunde en försäljning vara det 

enda sättet att tillgå. Priserna på jord och skog var dessutom uppdrivna vid tiden.157 Att det i 

Sättna fanns flera konkurrerande trävarubolag bidrog säkerligen till ännu högre köpesummor. 

Böndernas hemmansförsäljningar innebar alltså en kraftig proletarisering decenniet efter 

försäljningen, då proletariseringsgraden uppgick till 73 % Undersökningen visar dock att det 

var långt ifrån omöjligt att åter stiga till det skikt de hade innan försäljningen. Efter ett flertal 

år i torpar- och arrendatorskiktet öppnade sig för många en möjlighet att åter bli bönder. Vid 

slutet av sina liv var 39 % åter bönder eller i ett fall gårdsägare i Sundsvall.  

För torparnas del fanns inte samma möjligheter att åter stiga till den status de innehaft innan 

försäljningen. Torparna som sålde var äldre än bönderna, något som eventuellt inneburit att de 

har avlidit innan de kunde avancera och stiga till sitt ursprungsskikt. Därtill har deras 

ekonomiska resurser varit sämre än böndernas.158  

Någon framväxt av ett proletariat utan intresse för jordbruket, som Norrlandskommitén 

befarade, går inte att belägga i Sättna. Tio år efter försäljningen var samtliga säljare, som 

fortfarande levde, knutna till modernäringen. Vid deras frånfällen var endast två av de 

undersökta bönderna stadsbor. 

 

156 Husförhörslängder och församlingsböcker för Sättna socken. SE/HLA/1010198/A I/11b, SE/HLA/1010198/A 
I/12b, SE/HLA/1010198/A II a/2, SE/HLA/1010198/A II a/4 
157 Nydahl, s. 118.  
158 Rolén, s. 188. 
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9. Sociala och demografiska konsekvenser för säljarnas barn 

Gårdens betydelse var stor för släkten. I Norrland praktiserades i stor utsträckning 

undantagssystemet. Det innebar att gårdens brukare vanligtvis under sin livstid lämnade 

gården vidare till en son eller måg. Den nytillträdde brukaren hade då ansvar för den tidigare 

brukarens bostad och uppehälle till dennes döddagar.159 Småbruk och större egendomar såldes 

oftare utom släkten, men för böndernas del gick gården ofta i arv. Mot slutet av 1800-talet 

accentuerades detta ytterligare. En minskning av de normalstora hemmanens försäljning av 

jord till personer utan släktanknytning inträdde vid tiden. I en undersökning från 1937 där runt 

14 000 bondgårdar undersöktes, hade hälften varit i samma släkt i 100 år eller längre. I 

Norrland hade de medelstora bondgårdarna längst stannat kvar i samma släkt.160 Av den 

anledningen känns det berättigat att se vad de blev av de barn, som i och med familjens 

försäljning av gården, uteslöts från arvsmöjligheten till en fastighet. Även de barn vars 

föräldrar omgående eller långt senare köpte en ny likvärdig gård har följts upp, för att se om 

de vid vuxen ålder bibehållit föräldrarnas sociala strata. I jämförelsen mellan föräldrar och 

barn har den sociala klass föräldrarna tillhörde tio år efter försäljningen använts. I de fall 

säljarna avlidit inom tio år efter försäljningen har titeln de hade vid frånfället använts. 

I huvudsak har den äldsta sonen i varje familj följts upp, med anledning av att även om barnen 

formellt hade lika arvsrätt, så var det i regel den äldste sonen som utvaldes till att ta över 

gården.161 I ett fall är den äldsta sonen inte kunnat följas upp vid 40 års ålder. I 

församlingsboken är han antecknad som obefintlig.162 Sannolikt har han emigrerat utan att 

begära flyttattest. Eftersom han nått vuxen ålder, 33 år, vid den sista funna anteckningen om 

honom har han ändå medtagits. Ytterligare en av de äldsta sönerna har heller inte kunnat 

följas upp vid 40 års ålder. Han var antecknad som lägenhetsägare när han emigrerade till 

Kanada, 27 år gammal. 163 Han har ändå medtagits eftersom han nått vuxen ålder. 

I de fall inga söner fötts i familjen, eller dessa gått bort före vuxen ålder, har istället den äldsta 

dottern följts upp. I döttrarnas fall kunde det hända att gården kvarblev i släkten genom att en 

måg flyttade till hushållet, gifte sig med dottern och blev brukare av svärföräldrarnas gård. I 

denna undersökning förekommer sex döttrar.164 Användandet av begreppet ”barn” i den 

159 Morell, s. 40. 
160 Ibid, s. 39. 
161 Morell, s, 42. 
162 Församlingsbok. Sundsvalls Gustav Adolfs kyrkoarkiv. SE/HLA/1010190/A II a/10 
163 Sättna kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/HLA/1010198/A II a/2 (1899-1911) 
164 Husförhörslängder och församlingsböcker i HLA, församlingarnas kyrkoarkiv. 
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följande texten skall alltså förstås som den äldste sonen, eller i avsaknad av en sådan, den 

äldsta dottern. 

Två av säljarna var barnlösa och en familj hade endast en dotter, som inte nådde vuxen ålder. 

Av de 19 säljarna undersöks därför 16 barn. Födelseåren sträcker sig från 1860-1891.165  

Självfallet fanns det inte hos alla ett intresse av att övertaga ägandet och driften, i de fall det 

var möjligt att ärva familjens fastighet. Det måste också ha hänt att de som ärvde gårdar, inte 

hade något intresse för övertagande och istället sålde gården. Beroende på när personerna 

föddes såg också samhället olika ut. En tidsbetingad samhällelig skillnad har förelegat i 

valmöjligheter till yrkesval och flyttningsalternativ.166 

Vad blev det då av barnen och var tog de vägen? 

 

Demografiska konsekvenser 

I föräldragenerationen var 74%, kvarboende i Sättna, i minst tre år efter försäljningen. För den 

efterkommande generationen såg det annorlunda ut. Totalt fanns 38% av säljarnas barn 

boendes i Sättna vid 40 års ålder. Bland böndernas barn återfinns endast ett i Sättna. De två 

övriga bodde i grannsocknarna. De som i störst utsträckning har stannat kvar är barnen till 

arrendatorerna, av dessa bodde fyra stycken i Sättna och ett i Sundsvall. Bland torparnas barn 

fanns ett i Sättna, två i grannsocknarna och en var antecknad som obefintlig, troligen hade han 

emigrerat. Jordägarens och egendomsägarens barn har båda hamnat i Sundsvall.  

En proletariserad f.d. bonde som avled försäljningsåret hade sin äldsta son i Östersund. En 

arbetarson emigrerade till Kanada.167 

I likhet med föräldragenerationen går det inte att påstå att städerna hade någon större 

dragningskraft på säljarnas barn. För de som flyttade var grannsocknarna och städerna 

likvärdiga som flyttmål. 25 % hade utflyttat till en angränsande församling. 25 % återfanns i 

Sundsvall och Östersund. Att en sådan liten andel av säljarnas barn stannade i Sättna är inte 

165 Ibid. 
166 Rolén s. 184. 
167 Husförhörslängder, församlingsböcker samt in- och utflyttningslängder i HLA samt ÖLA, församlingarnas 
kyrkoarkiv. 
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förvånande, eftersom de barn vars föräldrar vid försäljningen eller senare lämnade socknen, 

vanligtvis flyttade med.  

Två har, som tidigare nämnts, ej gått att fullt ut följa upp vid 40 års ålder. De motsvarar 12 %. 

Den ena var antecknad som obefintlig, och hade troligen emigrerat utan att begära flyttattest. 

Den andra emigrerade till Kanada. I Sättnas församlingsbok 1899-1911 har en sentida 

anteckning införts, att denne dött i Rainy river, Ontario, 1942. Han har därför på troliga 

grunder antecknats som boende i Kanada, vid 40 års ålder.  

 

 

Källa: Husförhörslängder, församlingsböcker samt in- och utflyttningslängder i HLA samt ÖLA, 

församlingarnas kyrkoarkiv. 

 

En skillnad kan märkas mellan föräldrarna och deras barn, i det att städerna har blivit ett 

vanligare flyttningsalternativ för den yngre generationen. Dock inte vanligare än en flytt till 

grannsocknen. I denna generation har också emigrationen varit ett alternativ, något som inte 

förekom hos deras föräldrar. 

 

Sociala konsekvenser 

Diagram 4. Säljarnas barn, boställe vid 40 års 
ålder

Sättna

Grannsocknar

Sundsvall/Östersund

Kanada (sannolikt)

Obefintlig (sannolikt emigrerat)
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Med utgångspunkt i föräldrarnas sociala tillhörighet tio år efter försäljningen, eller vid 

frånfället om det inträffade inom tio år efter försäljningen, har barnens sociala skikt 

undersökts. I den mån det har varit möjligt då de fyllt 40 år. I enstaka fall har de varit yngre, 

men har ändå nått vuxen ålder och därför medtagits ändå. Dessa fall är beskrivna under 

föregående rubrik. 

Undersökningen skiljer på barnen till proletariserade säljare och icke-proletariserade säljare, 

tio år efter försäljningen. En jämförelse kommer sedan att göras för att se om de vars familj 

köpt en ny gård inom tio år efter försäljningen ”klarade sig bättre”, och hur de proletariserade 

säljarnas barns framtid kom att te sig.  

Icke-proletariserade 

Tio år efter försäljningen var endast fyra säljare icke-proletariserade. Av deras barn innehade 

två samma sociala strata som föräldrarna, då de fyllt 40 år. Två hade en lägre social skiktning, 

där den ene var jordbruksarbetare och den andre arbetarhustru i Sundsvall.168  

Proletariserade 

Av de proletariserade barnen har majoriteten sjunkit ytterligare på den sociala skalan. Sju 

personer befinner sig vid 40 års ålder lägre än föräldrarna. En har bibehållit föräldrarnas 

sociala strata. Två har stigit och två är okända.169  

Arrendatorsonen Jonas Petter Norén f. 1863 var en av de få som steg över föräldrarnas sociala 

skikt. Fadern Olof Petter Norén f. 1821, var ursprungligen bonde på Nora No 1, men sålde till 

Enhörning 1889 och blev därefter arrendator.170 1900 köpte Jonas Petter och hans hustru en 

del av hemmanet Nora No 2 av Tunadal. Jonas Petter blev därmed titulerad bonde vid 40 års 

ålder.171 

 

168 Husförhörslängder, församlingsböcker samt in- och utflyttningslängder i HLA samt ÖLA, församlingarnas 
kyrkoarkiv. 
169 Ibid. 
170 Husförhörslängd för Sättna socken. SE/HLA/1010198/A I/12a 
171 Församlingsbok för Sättna socken, SE/HLA/1010198/A II a/1 samt lagfartsböcker för Selångers tingslag. 
Inskrivningsdomaren i Medelpads västra domsaga arkiv SE/HLA/1040220/C I b/1 
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Källa: Husförhörslängder, församlingsböcker samt in- och utflyttningslängder i HLA och ÖLA, församlingarnas 

kyrkoarkiv. 

Totalt sett har 56 % av säljarnas barn har hamnat i ett lägre socialt strata än det föräldrarna 

innehade 10 år172 efter försäljningen. 19 % har en likartad status, 13 % har stigit, 13 % har ej 

gått att följa upp. Det kan dock nämnas att de två personer som ej gått att spåra befann sig i 

det proletära skiktet vid den sista funna anteckningen om dem. En var sjöman och den andre 

var lägenhetsägare. 

Detta visar något på tidens sociala mobilitet, där en bondeson kunde bli arbetare och en 

arrendatorson nå bondeskiktet. Den sociala strukturen kunde forceras, även om det endast 

skedde i undantagsfall då det gällde den uppåtgående mobiliteten. 

Även om 39 % av bönderna som sålde och proletariserades åter nådde till bondeskiktet, eller i 

ett fall var gårdsägare innan de avled, kvarblev majoriteten av deras barn i det proletära 

skiktet. De hamnade dessutom i en lägre social skiktning än föräldrarna, om man jämför med 

föräldrarnas status tio år efter försäljningen. Då föräldrarna befann sig i stratifieringsschemats 

Ib-Id befann sig barnen i IIb-IIc. Liknande resultat fastslår Rolén i sin undersökning där han 

visar att de proletariserade böndernas barn, också i Revsund, stod för den kraftigaste 

nedgående mobiliteten.173 

172 För de som avlidit inom 10 år efter försäljningen har titeln vid deras död använts. 
173 Rolén, s. 183. 

Diagram 5. Barnen, social status vid 40 års 
ålder, jämfört med den sociala status 

föräldrarna innehade 10 år efter 
försäljningen

Lika

Högre

Lägre

Okända
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Rolén har också visat att torparnas barn därstädes endast i undantagsfall steg högre än det 

proletära skiktet. Något som förklaras med deras föräldrars ”relativt svaga ekonomiska 

ställning”.174 I stort sett var den enda vägen för torparbarnen att bli självägande jordbrukare 

genom giftermål.175 

Några exempel på barnens livsöden ges nedan. 

Den tidigare nämnde bonden E.G. Norwall sålde 1890 sin gård Nora No 2, om 6 mål för 

7000:- Köpare var A.P. Hedberg.176  Efter tre år som arrendator flyttar E.G. till Selånger.177 

Gården lämnade inte släkten i och med det. Dottern Ingeborg Olivia Norwall f. 1867 och 

hennes make Jonas Niklas Lögdal blev i svärfaderns ställe arrendatorer på gården.178 1901 

lämnade familjen Sättna och flyttade först till Högom, Selånger.179 1906 flyttade familjen till 

Sundsvall och Ingeborg Olivia var vid 40 års ålder arbetarhustru i staden.180 

Bonden G.M. Lundholm sålde 1883 sitt hemman Gårdtjärn No 1, om 1 13/18 mål, till 

Skönvik för 1500:-181 G.M. avled samma år som försäljningen. De två sönerna bodde med 

modern Marta fram till hennes död 1892. Därefter hamnade barnen hos bonden Norén i 

Västergårdtjärn.182  Den äldsta sonen Lars Eugén183 f. 1876 flyttade 1893 till Östersund och 

artilleriregementet.184 Vid 40 års ålder var han snickeriarbetare i Östersund.185 

Torparen A.G. Forslund sålde 1893 sitt torp i Västansjö till G.F. Burman för 1200:-186 Dottern 

Margareta Kristina Augusta Forslund f. 1865 gifte sig 1888 med arbetaren Per Andreas 

Hammarberg187 och de bosatte sig i Västansjö. Vid 40 års ålder var hon arbetarhustru i 

Sättna.188 

 

174 Ibid, s. 188. 
175 Ibid. 
176 Småprotokoll. Selångers tingslags häradsrätts arkiv. SE/HLA/1040065/A/A II/ 
177 Husförhörslängd för Sättna socken. SE/HLA/1010170/A I/14a 
178 Husförhörslängd för Sättna socken. SE/HLA/1010198/A I/12a 
179 Församlingsbok för Sättna socken. SE/HLA/1010198/A II a/1 
180 Församlingsbok för Sundsvall. SE/HLA/1010190/A II a/5 
181 Småprotokoll. Selångers tingslags häradsrätts arkiv. SE/HLA/1040065/A/A II/21 
182 Husförhörslängd för Sättna socken. SE/HLA/1010198/A I/11a, SE/HLA/1010198/A I/11b 
183 Se bilaga 1 för fotografi. 
184 Husförhörslängd för Sättna socken. SE/HLA/1010198/A I/12a 
185 Östersunds kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/ÖLA/11109/A II a/3da 
186 Småprotokoll. Selångers tingslags häradsrätts arkiv. SE/HLA/1040065/A/A II/27 
187 Per Andreas Hammarberg var en av delägarna i fastigheten Västansjö No 1, som tidigare omskrivits. 
188 Församlingsbok för Sättna socken. SE/HLA/1010198/A I/11b, SE/HLA/1010198/A II a/2 
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10. Sammanfattning  

Den norrländska industrialiseringen berörde inte enbart kusterna där sågverk och industrier 

anlades. Råvarutillgångarna fanns till stor del i enskild ägo, och bolagen behövde komma i 

besittning av dessa. Därmed gjorde industrialismen sin entré också i skogsbygderna. 

Undersökningsområdet Sättna med sin närhet till Sundsvall och goda transportmöjligheter 

längs med Sättnaån blev ett attraktivt område för trävarubolagen.  

I den första delundersökningen har jag undersökt vilka trävarubolag som var verksamma i 

Sättna. Jag har kunnat visa hur stor del av jordbruksfastigheterna de kom att äga, hur 

uppköpen var fördelade på de olika bolagen samt vilka byar i Sättna där köpen gjordes. 

Det visade sig att Sättnas jordbruksfastigheter i stor omfattning blev bolagsägda, även om de 

självägande bönderna fortsatt kom att vara i majoritet. Från 1870 och fram till 1910 

förvärvade bolagen hemman och torp motsvarande 27 % av det totala taxeringsvärdet för 

jordbruksfastigheterna i Sättna. Tillsammans utgjorde dessa hela 45,1% av socknens areal.  

De mest aktiva uppköparna var G.F. Burman & Co. Två av de övriga bolagen som gjorde 

omfattande uppköp inom socknen var Skönvik och A.P. Hedberg. Vid 

undersökningsperiodens slut var Skönvik, i jämförelse med övriga bolag, den största 

innehavaren av jordbruksfastigheter i Sättna. De starkast berörda byarna i Sättna var Nora och 

Västansjö, där 21 av de totalt 33 bolagsköpen gjordes. Något som visar att det var i de perifera 

skogsbyarna bolagen främst gjorde sina köp. 

I den andra delundersökningen har jag studerat hur de sociala och demografiska effekterna 

såg ut för säljarna. Jag har också följt upp den äldste sonen i varje familj för att se vad som 

hände med denne, när arvsmöjligheten till gården försvunnit. 

För de bönder och torpare som sålde innebar det att de allra flesta hamnade i en lägre social 

skiktning. Särskilt påtagligt var det decenniet efter försäljningen då proletariseringsgraden 

bland de f.d. bönderna uppgick till 73 % Bönderna blev i många fall arrendatorer på sina 

tidigare ägandes hemman, eller torpare på en annan fastighet. Endast ett fåtal av bönderna 

köpte en ny likvärdig fastighet omgående efter försäljningen. För torparna som sålde kvarblev 

den övervägande delen som arrendatorer fram tills de avled.  

Det visade sig dock att det inte var omöjligt för de f.d. bönderna att åter nå till bondestatusen. 

39 % av de f.d. bönderna befann sig vid sitt frånfälle åter i bondeskiktet, eller i ett fall, som 
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ägare av en gård i Sundsvall. De allra flesta stannade kvar i hemsocknen efter försäljningen 

och kvarblev i den agrara sektorn. Ingen av säljarna har heller emigrerat i samband med 

försäljningen, eller senare i sina liv.  

De individuella motiven till försäljningarna är svåra att fastslå. Det finns dock omständigheter 

som pekar på att industrialismen och moderniseringen av de norrländska bygderna försvårade 

generationsväxlingen. Till exempel i fallet med E.J. Hammarberg. Efter faderns död 

arrenderade han gården av övriga delägare. I och med de högt uppdrivna fastighetspriserna 

hade E.J. sannolikt inte möjlighet att lösa ut sina syskon och gården såldes i detta fall till ett 

bolag. Efter försäljningen kvarblev han som arrendator.  

För familjernas äldsta söner innebar försäljningarna att deras arvsmöjligheter till fastigheterna 

försvann. Hos dessa återfanns mer än hälften i ett lägre socialt skikt än det fadern innehade tio 

år efter försäljningen. Majoriteten, oavsett föräldrarnas status tio år efter försäljningen, 

återfanns i arbetarskiktet vid 40 års ålder. 13% lyckades nå en högre social skiktning, i 

jämförelse med den sociala tillhörighet deras fäder hade decenniet efter försäljningen. 

Bland barnen var städerna ett vanligare flyttalternativ, men inte vanligare än att man bosatte 

sig i någon av Sättnas grannsocknar. I denna generation förekommer också emigration om än 

i mycket liten skala.  

Rolén kunde i sin undersökning av Revsund påvisa att den största andelen säljare bodde kvar i 

hemsocknen efter försäljningen. Något som också var fallet i Sättna. Runt hälften av 

revsundsborna som bodde kvar i hemsocknen blev arrendatorer på sina tidigare ägandes 

gårdar. Liknande resultat nås också i Sättna där 42 % av de f.d. ägarna blev arrendatorer efter 

försäljningen och fram tills de avled. I både Revsund och Sättna har säljarna i liten omfattning 

sökt sig till städer och industrier. Norrlandskommiténs antagande att undermineringen av 

bondeklassen skulle leda till ett jordlöst proletariat som i stora grupper drog till städer och 

industrier har också för Sättnas del kunnat vederläggas. 

För barnens del kunde Rolén presentera en ökad emigrationsfrekvens, vilket också 

överensstämmer med mina resultat. Emigrationen från Sättna var dock genomgående låg, 

något som ligger i linje med Tedebrands undersökning av sambandet bolagsköp-emigration. 

Rolén visade också att den största delen av säljarnas barn hamnade i det proletära skiktet, 

något som också visat sig i min undersökning. Försäljningen av gårdarna verkar alltså haft 

mer långtgående konsekvenser än enbart för säljargenerationen. 
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Lundberg och Tedebrand har båda visat att bolagens etablering inneburit att en betydande del 

av befolkningen kommit att arbeta åt bolagen. Därmed har också utflyttningen hållits nere. 

Det stämmer också i Sättna, sett till den höga andel bönder och torpare som blev arrendatorer 

på sina f.d. gårdar.  

I samklang med Erik Nydahls resultat har konstaterats att det var i skogsbygderna 

bolagsuppköpen var som mest omfattande, där det för Sättnas del var ett par perifera byar som 

tillsammans stod för de högsta talen. 

Min undersökning har som synes till stora delar överensstämt med den tidigare forskningen 

inom området. Den höga kvarboendegraden, de nära belägna flyttdestinationerna, de starka 

banden till den agrara näringen och en lägre social skiktning hos säljarna och deras barn 

förefaller vara återkommande drag i denna del av den norrländska industrialiseringen. 

Denna studie är en början men fortfarande saknas en mer omfattande social och demografisk 

studie för Medelpads del. Något som mer fullständigt kunde belysa den inverkan 

ägarförändringen av jordbruksfastigheterna innebar under det sena 1800-talet. 
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Fotografiet längst upp till vänster föreställer L.E. Lundholm f. 1876. Han var äldste son till 

bonden G.M. Lundholm som sålde sitt hemman i Gårdtjärn. L.E. var vid 40 års ålder arbetare 

i Östersund. På bilden syns också hustrun Erika Matilda och dottern Märta. Bilden tagen i 

Östersund, juli 1906. (Jamtli bildarkiv) 

Fotografiet till höger om Lundholm föreställer torparen, sedermera arrendatorn A.G. Forslund 

f. 1834 i Västansjö. (Porträttfynd.se)  

Det nedre fotografiet föreställer bonden, sedermera torparen O.M. Westman f. 1844 med 
familj. (Porträttfynd.se)   
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