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Abstract	  
Avvittring, alienation of Crown forests or enclosure in northern Sweden, was first prescribed in 

1683 because of concern with the supply of wood and charcoal for the mining industry. 

Initially it meant settling borders, especially of the Crown forests. A second aim, which grew 

in importance, was to establish new farms by allocating parts of the Crown forests to settlers. 

    The avvittring in the county of Jämtland was exceptional since it did not start until 1755. I 

have found two reasons for the delay: no mining industry, and, secondly, that the Crown lands 

(avradsland) were leased by the peasants; a kind of relict of the Danish era, which the peasants 

wanted to retain for themselves and their descendants. The avvittring was finally pushed by 

the owners of a sawmill in eastern Jämtland, and for the first time a special court was set up 

for the avvittring. 

    I have examined the avvittring in four parishes in eastern Jämtland. I have found the wide-

spread opinion that it was made possible by breach of contracts and abuse of power to be 

essentially wrong. Moreover the court was fast in settling borders and allocating forests to new 

farms and to the sawmill in 1755-1757. Thereafter the process was much slower because of 

resistance of the peasants and disagreements within the state, due to different views on the 

future; scientists and higher officials believed in a substantial increase in the population of the 

northern counties by developing the farming. I have found that, paradoxically, these dynamic 

ideas became a hindrance for the avvittring in Jämtland. 

    Other results are that the court, in most cases, used the principle of ancient usage (urminnes 

hävd) with local sanctioning when borders were settled, and that it used some tricks in order to 

make the allocations of land look fair with respect to the fiscal units (mantal) of the farms; the 

main one to label certain percentages of the forests as useless without even defining the 

concept. 

    The avvittring in Jämtland was, although incomplete, cancelled in 1786, but started again in 

1820. As a reform the 18th century avvittring was not as intended; it was slower and it allowed 

parties of the process to influence the decisions. The long term results were ratified borders 

and new farms. Without the avvittring the same development would not have taken place or 

would have been delayed. 

Keywords: Enclosure, Crown forests, colonization, settlers, northern Sweden, sawmill 

industry.  
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1.	  Inledning	  
Avvittring i meningen avskiljande av kronans skogar från byarnas och böndernas anbefalldes i 

1683 års skogsordning som ett medel för att förhindra överutnyttjande av skog och säkra 

bergsbrukens behov av ved och kol. I samma syfte hade staten tidigare infört förbud och 

restriktioner för konkurrerande användningar av skogens resurser, särskilt för svedjebruk och 

sågning av timmer. I konkurrensen mellan olika näringars skogsanvändning tog centralmakten 

alltså ställning för bergsbruket och mot lokalsamhällets näringar. 

    Den övervägande delen av kronoskogarna fanns i norra Sverige och avvittringen var av 

denna anledning en nordsvensk företeelse. Den kom att pågå från 1680-talet och cirka 200 år 

framåt med innebörden utvidgad till att också omfatta avskiljande av nybyggen och byskogar. 

Förändrade uppfattningar om skogens resurser och hur dessa bäst skulle nyttjas och ägas 

ändrade även målsättningen med avvittringen under perioden. I sammanfattning kom 

avvittringen att innebära att ägandet av vidsträckta skogsmarker preciserades genom 

fastställande av gränser, att nya hemman anlades och nya byar växte fram samt, genom 1800-

talets avvittring, att kronoskogar i stor skala överfördes till byar och bönder. 

    I denna uppsats undersöker jag avvittringen i fyra socknar i östra Jämtland under perioden 

1753 – 1773 i sitt sammanhang. Jag studerar varför och hur den genomfördes samt vad den 

ledde till. För att närmare kunna presentera uppsatsens syfte och frågeställningar beskriver jag 

i de två följande avsnitten översiktligt konkurrensen om skogens resurser respektive ägandet 

och nyttjandet av skogsmark i norra Sverige på 1700-talet. 

1.1	  Konkurrensen	  om	  skogens	  resurser	  i	  norra	  Sverige	  på	  1700-‐talet	  

Jordbruket var huvudnäringen i 1700-talets Sverige och dominerades i Norrland av 

boskapsskötsel. Hemägorna var små, men på utmarken hade man fäbodar, slåtterställen och 

boskapsbeten. Skogen var en jordbruksresurs, men själva träden inte sällan till hinder, 

eftersom tät skog innebar svag gräsväxt. För den skull togs elden till hjälp; man svedjade för 

att få ny mark till odling, slåtter och bete. Svedjande gav gödning till marken och sågs som en 

effektiv jordbruksmetod i de skogrika delarna av det svenska riket. Nackdelen var att tillgång 

till stora marker krävdes, eftersom varje svedja gav utbyte endast under ett fåtal år. 

    De som levde i skogen levde också av den; den gav föda direkt eller indirekt till 

människorna och hade avgörande betydelse för hushållens överlevnad och förkovran. Skogen 

gav sommarbete och vinterfoder till hästar och boskap och vidare fanns jaktmarker och 

fiskevatten i skogarna. Produkter som smör, talg, hudar, skinn och fågel såldes och 

möjliggjorde köp av livsmedel och andra varor, som hushållen själva inte kunde producera. 
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Skogen var basen inte bara för livsmedelsförsörjningen utan för hela ekonomin i 

skogsbygderna. Hushållens egen arbetsinsats var stor; klimat och väder gjorde att missväxt 

och svält var ständiga hot.  

    Skogen gav också bränsle och virke till byggnader, gärdsgårdar och redskap samt 

möjligheter att expandera. En långsam utveckling mot utvidgning av gårdarnas och byarnas 

odlade mark ägde rum. Större delen av ängarna och åkrarna hade tidigare varit skogsmark och 

då ny odlingsmark skulle brytas vid gårdar eller fäbodar eller för nybyggen togs hindrande 

träd först bort med yxans och eldens hjälp. Sammanfattningsvis förbrukades stora mängder 

träd av olika slag och dimensioner i jordbruket, men träd sågs ändå som en överflödande 

resurs av de nordsvenska bönderna.  

    Däremot var träd en knapp resurs för bergsbruken, i synnerhet i deras närområde, eftersom 

malmbrytningen krävde stora mängder ved och metallutvinningen stora mängder träkol. För 

bergsbruken var trä i huvudsak en energikälla, inte ett material. I takt med bergsnäringens 

expansion på 1600-talet uppstod oro för att skogen i Sverige inte skulle räcka till. Då 

bergsindustrin var viktig för krigsmakten och enligt tidens merkantilistiska tänkande den 

nationalekonomiskt viktigaste näringen både skyddades och gynnades den av staten. Dels 

ingick bergsbruken i ett privilegiesystem och hade rätt att utnyttja kronoskogarna mot en årlig 

avgift, så kallad rekognition, dels utformades skogslagstiftningen på sådant sätt att järnbrukens 

och den övriga bergsindustrins framtida tillgång till skog skulle säkras.1 Avvittring av kronans 

skogar var alltså ett av statens medel för att nå detta mål; reglering av skogsanvändningen 

utanför bergsnäringen ett annat. 

    Skogens stora betydelse för bergsindustrin medförde att det förekom att skogstillgången 

styrde lokaliseringen av bruk. Graninge i Ångermanland och Galtström i Medelpad är exempel 

på järnverk, båda grundade 1673, som väsentligen var baserade på malm ifrån Utö gruvor i 

Stockholms skärgård.2 Eftersom staten hade förhoppningar att nya malmkroppar skulle 

upptäckas och exploateras gällde samma skogslagstiftning i Gästrikland, med många järnverk, 

och i Jämtland, där bergsbruk etablerades först omkring 1750. 

    Den tredje trädkonsumerande näringen var skogsindustrin, som i norra Sverige på 1700-

talet bestod av tre grenar. Den första var kolning som kan ses som en utlöpare av 

bergsindustrin. Den andra grenen var produktion av tjära och beck, som hade stor omfattning i 

kustområdena i norra Norrland och i Finland. Den tredje, som är den intressanta i detta 

sammanhang, var den egentliga träindustrin med tillverkning av plankor och bräder genom 

                                                
1 Eliasson & Hamilton, sid. 56-61. 
2 Haslum, sid. 11. 
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sågning samt bjälkar, hustimmer och annat grövre konstruktionsvirke genom bilning eller 

sågning. Handel med trävaror inklusive export, som länge bedrivits i Västsverige, fick under 

1700-talets första decennier även ett centrum i Sundsvall. Tillverkningen skedde inledningsvis 

i anslutning till mindre sågar avsedda främst för husbehov samt vid några större avsalusågar. I 

Sundsvallsdistriktet, inte bara vid kusten utan även längs älvarna in i Jämtland, fick 

timmerskogen ett nytt värde, tack vare den externa efterfrågan på bjälkar och andra trävaror.3 

Marknadens krav på trävarorna innebar att den eftertraktade skogsresursen var grova, långa 

och raka barrträd.  

    Det gemensamma för de tre näringsgrenarna jordbruk, bergsbruk och träindustri var alltså 

att de var skogsberoende och trädkonsumerande. De var konkurrenter om skogsmarken även 

om de hade olika syn på vilka av skogens resurser som var de värdefulla. Motsättningar eller 

konkurrens uppstod också mellan centralmakten, som från 1600-talet tog tydlig ställning för 

bergsindustrin, och lokalsamhället i skogrika bygder, som påtvingades sparsamhet och 

hushållning med skogens träd. 

    Det bör noteras att systematisk plantering för återväxt av skog knappast förekom i Sverige 

förrän vid mitten av 1800-talet, undantagandes ek och vissa andra ädla lövträd.4 En 

konsekvens var att bestånd av stora barrträd inte alltid sågs som en förnybar resurs, utan som 

en resurs som på kort tid kunde övergå från att vara överflödande till knapp på en 

avverkningsplats. Timmerskogar hade alltså snarast karaktären av malmfyndigheter som 

utvanns tills de var uttömda och sedan lämnades. 

 

1.2	  Ägande	  och	  nyttjande	  av	  skogsmark	  i	  norra	  Sverige	  på	  1700-‐talet	  

Stora delar av norra Sverige betraktades sedan gammalt som res nullius eller ingenmansland 

där det var fritt att jaga, fiska, odla och bosätta sig, men efter hand formaliserades ägandet och 

nyttjandet.5 Tätare befolkade bygder växte fram vid kusten och Storsjön i Jämtland, men i en 

stor del av Norrland fanns endast utspridda små byar. Runt en by låg den samfällt ägda 

byskogen eller skatteskogen, för vilken man betalade årlig ränta till staten. Som en tumregel 

sträckte sig skatteskogen upp till en mil från gårdarna, den så kallade skattemilen, såvida inte 

                                                
3 Ahnlund, sid. 234-238. 
4 Se Runefelt, sid. 60-61 om diskussioner om trädplantering omkring 1750 samt Eliasson, sid. 363-374. 
5 Almquist, sid. 369. 
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en annan by tillstötte.6 Begreppet skattemil illustrerar två förhållanden, dels att skatteskogen 

var omfattande, dels att gränsdragningen inte var preciserad. 

    Den mark som låg utanför skatteskogen hade staten som uttalad ägare sedan 1542 då Gustav 

Vasa slog fast att den tillhörde ”Gud, Oss och Sveriges krona till och ingen annan”.7 Byarnas 

bönder kunde dock utnyttja angränsande kronomark, som ofta kallades kronoallmänning, för 

olika ändamål. Förhållandena kan beskrivas med termerna dominium directum, statens 

överordnande ägande, och dominium utile, allmogens nyttjanderätt.8 Då kolonisatörer från 

Finland kom till bland annat Medelpad och Ångermanland från 1500-talet och framåt var det 

följdriktigt på kronans mark dessa så kallade svedjefinnar kunde slå sig ner och bryta ny mark, 

med eller utan formellt tillstånd.9 

    I Jämtland och Härjedalen var det annorlunda. Under den danska tiden fram till 1645 gällde 

en motsvarighet till det svenska skogsregalet med den avgörande skillnaden att bönderna i 

dessa landskap genom arrende, kallat bygsel eller böxel, hade reglerad rätt att utnyttja 

angränsande kronomark mot en årlig avgift, bygselpenningar eller avrad. Man skulle här 

kunna tala om utvidgad eller yttre skatteskog. Efter förhandlingar med den svenska staten fick 

allmogen i de två landskapen samma slags rätt som tidigare att utnyttja dessa kronomarker, nu 

kallade avradsland, mot erläggande av årlig avrad, vilket reglerades genom 1666 respektive 

1667 års avradsbrev.10 

    Begreppen avrad och avradsland har använts även i andra delar av Sverige utan att vara 

kopplade till rättigheter av samma slag som i Jämtland och Härjedalen. Det bör också noteras 

att förhållandena varierade inom de två landskapen, inte alla byar hade avradsland och ett visst 

avradsland kunde vara upplåtet till flera byar eller en hel socken.11 Handlingarna från 

avvittringen styrker att både skatteskogarna och avradslanden, där de förekom, delvis 

utnyttjades samfällt. Mulbetet och yxbörden, dvs. rätten att ta ved och husbehovsvirke, var 

oskiftade rättigheter, men fäbodställen och slåttermarker var skiftade. En större slåttermyr 

kunde vara uppdelad mellan delägarna eller så kunde slåttermyrarna och övriga slåtterstycken 

vara uppdelade mellan dem. Man kan säga att en form av tegskifte tillämpades på utmarken.  

                                                
6 Hasselberg, 1961, sid. 23 och Avvittringsrättens  i Jämtlands län, Avd. I, Arkiv ( förkortning AJ1), akt A1, fol. 
62, 87 med flera ställen (fol. står för folie och v efter numret i förekommande fall för baksidan, versa). 
7 Almquist, sid. 374-375. 
8 Molander, sid. 221. 
9 Gothe, 1993, sid. 20-33. 
10 Almquist, sid. 398-403. Förhållandena var mer komplicerade. De jämtländska bönderna hade förlorat sin 
odalrätt efter freden i Knäred 1613 på grund av de ”svurit svensken” i Kalmarkriget (i Jämtland kallat 
Baltzarfejden), men återfick gårdarna redan under första svenskåret 1645. Innan dess hade jämtarna agerat 
förgäves för detta inom det danska riket, se Lindegren & Sörlin, sid. 203. Avradsbreven kan ses som en 
komplettering drygt tjugo år senare av odalrättens återbördande. 
11 Se Tidemans förteckningar, sid. 32-45. 
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    Gränserna för avradslanden var ofullständigt givna i avradsbreven, men informella gränser 

eller ”sämjelinjer” hade utvecklats enligt behov mellan avradslanden och byskogarna samt 

mellan olika byskogar. Dessa gränser traderades från generation till generation; i 

avvittringsprotokollen talas det både om ”gamla härmelser” och urminnes hävd. Kartor 

saknades eller var bristfälliga och de fysiska gränsmärkena i skogarna få. Detta var en ordning 

som fungerade i lokalsamhället, som hade små behov av precisa gränser i de stora skogtäckta 

markerna. Staten såg som vi sett däremot behov av ett förtydligat ägande genom fastläggande 

av de egna markernas gränser mot rågrannarna i samband med prioriteringen av bergsbrukens 

behov av skog. Anmodan att avvittra kronans skogar gavs därför, som sagts, i Karl XI:s 

skogsordning från 1683 och upprepades i 1734 års skogsordning.  

    Verkställigheten av dessa uppmaningar – den äldre avvittringen – skedde på olika sätt och i 

olika omfattning i de berörda landskapen. I dåvarande Gävleborgs län, dvs. landskapen 

Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland var Gästrikland 

och Jämtland de två extremerna. I Gästrikland, där bergverken drev på, kunde avvittringen 

avslutas redan 1704, i Jämtland startade den inte förrän på 1750-talet och då under motstånd 

från allmogen. Statens målsättning var att nya hemman skulle anläggas på avradslanden och 

angelägenheten styrks av att en särskild avvittringsrätt tillsattes och att två 

avvittringslantmätare avdelades för ändamålet. 

    Avvittringen i Jämtland avbröts emellertid i förtid 1786 på grund av det konsekventa 

motståndet från allmogen. Vid avbrottet hade cirka 5600 km2 mark anslagits till hemman, 

inklusive nybyggen och 1650 km2 definierats som kronoskogar.12  En ny etapp av avvittringen 

inleddes i och med att en ny avvittringsstadga för Jämtland utfärdades 1820. Denna så kallade 

yngre avvittring var baserad på fysiokratiska och liberala idéer innebärande att landets och 

landskapets jordbruk skulle utvecklas bäst om de skogar som fortfarande ägdes av kronan 

överläts till bönder och nybyggare. Bönderna skulle göras ”fullsuttna”, vilket var en 

målsättning som ingick redan i 1683 års skogsordning.  

2.	  Uppsatsens	  inriktning,	  omfattning	  och	  uppläggning	  

2.1	  Syfte,	  avgränsningar	  och	  frågeställningar	  

Som framgått hade avvittringen i Jämtland ett antal särdrag som motiverar ett närmare 

studium: den startade sent i jämförelse med övriga landskap i länet, genomfördes av en ny 
                                                
12 AJ1, akt B1, fol 1-5v: ”Utdrag af alla, utaf Allmännings-Afvittrings-Rätten i Jemteland, hållne Protocoller och 
Domböcker ifrån dess början År 1755 intill dess slut År 1786 etc.” Areorna motsvarar cirkelskivor med 84 
respektive 46 kilometers diameter. Titeln till trots är sammanställningen ofullständig varför arealuppgifterna 
sannolikt är underskattningar. 
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institution med egna resurser samt var omstridd. Vidare var de tre näringar som konkurrerade 

om skogens resurser alla närvarande då avvittringen i Jämtland skulle utformas och inledas vid 

mitten av 1750-talet. Bergsnäringen var favoriserad av staten; på huvudnäringen jordbruket 

fanns, som kommer att visas, förhoppningar om stark utveckling, och slutligen var en vital 

sågindustri och trävaruhandel etablerad i Sundsvallsdistriktet inklusive delar av Jämtland. Ett 

studium av avvittringen i Jämtland motiveras också av Jan Eric Almquists uppfattning, som 

vidareförmedlats av andra författare, att den inleddes och möjliggjordes genom kontraktsbrott 

och maktmissbruk från statens sida.13  

    Uppsatsens syfte är att undersöka 1700-talets avvittring i Jämtland mot bakgrund av 

skogslagstiftningen, samtidens idéer för jordbruket, den tidiga sågindustrin samt avvittringen i 

de andra landskapen i Gävleborgs län. Tesen om kontraktsbrott och maktmissbruk motiverar 

ett studium av statens agerande vid starten samt av avvittringens inledning. Denna tidsmässiga 

koncentration leder till en geografisk avgränsning, nämligen till Ragunda tingslag i östra 

Jämtland eller mer exakt till socknarna Fors, Håsjö och Hällesjö, där avvittringen började och 

hade ett intensivt förlopp 1755. För jämförelsens skull undersöker jag också avvittringen i 

Bräcke socken i Revsunds tingslag, där den genomfördes senare och under en lång period, 

nämligen mellan 1763 och 1773. Med Fors i öster och Bräcke i väster bildar de fyra socknarna 

ett geografiskt sammanhängande, glesbefolkat och skogrikt område med gränser mot 

Medelpad och Ångermanland.  

    Beträffande avvittringens start gäller den första frågeställningen varför avvittringen i 

Jämtland kom igång först 70 år efter anmodan i 1683 års skogsordning; den andra varför 

avvittringen så småningom verkligen kom igång och då med en särskild institution, 

avvittringsrätten, som ansvarig; samt den tredje frågeställningen om det finns fog för 

påståendet att staten gjorde sig skyldig till kontraktsbrott och maktmissbruk. 

    För genomförandet eller implementeringen av statens intentioner med avvittringen 

undersöker jag fyra frågekomplex, varav det första gäller avvittringsrättens uppdrag, 

arbetsvillkor och arbetssätt. I det andra återknyter jag till frågan om maktmissbruk i termer av 

rättvisa och rättsäkerhet, då jag undersöker rättens avvägningar och de principer – om några –

som tillämpades vid gränsdragningarna mellan krono- och skatteskogar och mellan olika 

skatteskogar, dvs. i korthet hur tilldelningen av skogsmark beslutades .14 För det tredje ser jag 

                                                
13 Almquist, sid. 406. Uppfattningen har bland annat återgivits av Holger Wichman i Jämtland och Härjedalens 
historia, del 4, sid. 91. 
14 I enlighet med Eriksson-Trenter, sid. 18 använder jag begreppet allokering då det tydligt är frågan om 
prioritering mellan olika anspråk. 
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på allmogens agerande och för det fjärde, slutligen, på utfallet av den äldre avvittringen i 

undersökningsområdet inklusive något om dess långsiktiga konsekvenser. 

2.2	  Tidigare	  forskning	  om	  avvittringen	  samt	  angränsande	  forskning	  

Forskningen om avvittringen är liten till sin omfattning. Anna Eriksson-Trenter menar att detta 

är förvånande med tanke på hur omfattande den var och vilka djupgående konsekvenser den 

kom att få.15  Flera forskare, varav några nämns nedan, har berört avvittringen vid behandling 

av ämnen såsom naturresurskonflikter, skogsbrukets utveckling, skifteslagstiftning och 

industrialismens framväxt, men har inte funnit anledning att gå in närmare på orsakerna till  

och implementeringen av avvittringen. Detsamma kan sägas om lokalhistoriker i de berörda 

landskapen. 

    Det mest heltäckande arbetet om avvittringen är Jan Eric Almquists 129-sidiga uppsats ”Det 

norrländska avvittringsverket” i Lantmäteriets jubileumsskrift från 1928. Författaren går 

utförligt igenom utformningen av förordningar, stadgor och instruktioner för avvittringen 

inklusive diskussioner och förarbeten i anslutning till dessa, inte sällan med en kritisk hållning 

till statsmakten. Uppsatsen ägnas endast i liten utsträckning åt hur avvittringen genomfördes 

och vidare har Almquist huvudsakligen ett administrativt perspektiv, inte ett bygde- eller 

nybyggesperspektiv. Betecknande är att avvittringen i Ångermanland 1742 – 1801 och 

Jämtland 1752 – 1786 beskrivs under kapitelrubriken ”Avvittringen som ren 

gränsbestämning” och avvittringen i Jämtland 1780 – 1786 under rubriken ”Avvittring som en 

ny form av skattläggning”. 

    Almquist går utförligt igenom de särskilda förhållanden som gällde för Jämtland och 

framför därvid tre konkreta påståenden som förtjänar att prövas, eftersom andra författare gett 

dem spridning. Det första är att initiativet till avvittringen i Jämtland togs av den 19-årige 

Henning Tideman genom avhandlingen ”Jämtelands Afradsland”, framlagd 1750 vid Uppsala 

universitet.16 Det andra påståendet är att avradsbreven från 1660-talet innebar att bönderna i 

Jämtland hade ständig besittningsrätt till avradslanden och det tredje, som redan nämnts, att 

avvittringen i Jämtland möjliggjordes genom kontraktsbrott och maktmissbruk från statens 

sida. 

    Avvittringen i Gästrikland, Hälsingland och Medelpad ägnas litet utrymme i Almquists 

arbete. Däremot har Gunnar Prawitz i uppsatser i Svensk Lantmäteritidskrift på 1940- och 

                                                
15 Eriksson-Trenter, sid. 44. Bristen på forskning kan ha bidragit till att den polemiska formuleringen 
”förskingringen av statens skogar”, som myntats av motståndarna till den yngre avvittringen, fått genomslag och 
även förknippats med den äldre avvittringen.  
16 Almquist, sid. 404-405. 
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1950-talen kartlagt avvittringen i dessa landskap och betonat bergsbrukens pådrivande roll 

samt skogsregalets betydelse för finnkolonisationen. Ännu äldre än arbetena av Almquist och 

Prawitz är Herman Ludvig Rydins avhandling om den svenska skogslagstiftningens historia 

från 1853, då den yngre avvittringen ännu pågick. Rydin hävdar att inte mycket av den 

påbjudna avvittringen verkställdes före 1720 och anger bristen på skickliga lantmätare som 

förklaring. Han konstaterar att 1700-talets avvittring avstannade i Ångermanland och avbröts i 

Jämtland på grund av stridigheter mellan kronan och enskilda utan att förklara vad dessa 

berodde på.17 Almquist, Prawitz och Rydin var alla juris doktorer och deras texter präglas av 

detta. Prawitz var därutöver högre tjänsteman inom Lantmäteriverket. 

    Birgitta Ericsson framhåller i sin uppsats ”Frihetstidens näringspolitik” att Tidemans 

avhandling från 1750 låg i tiden och att den var starkt präglad av handledaren Anders Berch; 

hon förmodar att denne enligt tidens sed hade skrivit större delen av avhandlingen. Ericsson 

anser vidare att avhandlingen fick betydelse för det fortsatta händelseförloppet genom att den 

riktade statsmaktens uppmärksamhet på de jämtländska avradslanden. Hon redogör också för 

det konsekventa motståndet mot avvittringen från böndernas företrädare i Jämtland, med stöd 

av riksdagens bondestånd, ända tills avvittringen ställdes in 1786. Enligt Ericsson var 

böndernas huvudargument att avradslanden behövdes för försörjningen, inte att avradsbreven 

innebar att de hade ständig besittningsrätt till avradslanden. Hon går alltså emot Almquists 

uppfattning, som hon återger.  

    Ingen av de nämnda författarna har diskuterat utfallet av avvittringen för dem som var 

närmast berörda, nämligen bondehushållen. Detta gör Anna Eriksson-Trenter i ”Anspråk och 

argumentation”, där undersökningsområdet är nordvästra Hälsingland och tidsperioden mitten 

av 1800-talet. Eriksson-Trenter har funnit att allokeringen av skogsmark vid avvittring i stor 

utsträckning bestämdes av de anspråk som fördes fram samt de hänsyn som togs lokalt under 

processen. Anspråken hade till exempel stor betydelse då bönderna förhindrade etableringen 

av nya hemman, trots att avvittringen enligt stadgan skulle främja en sådan utveckling. Liksom 

i Jämtland på 1700-talet använde bönderna behovsargumentet; de hänvisade till sitt 

försörjningsläge och vikten av stora utmarker. När den ansvarige lantmätaren motsatte sig 

avyttring av skogar till skogsbolag tog han däremot stor hänsyn till samma avvittringsstadga.18 

    I sin genomgång av konkurrensen mellan utmarkens användning för livsmedelsproduktion å 

ena sidan och trädproduktion å den andra samt i vilken grad denna konkurrens styrdes av 

centralmakten har Per Eliasson funnit att fluktuationerna var stora i båda avseendena från 

                                                
17 Rydin, sid. 21 respektive sid. 33. 
18 Eriksson-Trenter, sid. 146-149. 
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Gustav Vasas tid till slutet av 1900-talet. Han har också funnit att centralmaktens inflytande 

var oförändrat starkt under hela frihetstiden och att de förändringar som ägde rum under denna 

period bestod i en utveckling i jordbruksvänlig riktning; för avvittringen gällde detta från cirka 

1740, vilket även Almquist påpekat.19 

    Att jordbruksvänlighet inte innebar att staten accepterade svedjande som jordbruksmetod 

generellt har Kalle Bäck visat i sin uppsats om kampen för rätten att svedja i södra 

Östergötlands skogsbygder. Det framgår att synen på denna brukningsmetod varierade mellan 

slättbygder och skogsbygder och mellan skogsbygder med respektive utan bergsbruk även i ett 

och samma landskap.20 

    Ett gemensamt drag hos arbetena av Bäck, Eliasson, Ericsson och Eriksson-Trenter är att 

böndernas aktuella försörjningssituation betonas. I andra arbeten och sammanhang är 

säkerheten i ägandet för framtiden mera framträdande. Maud Molander har studerat ett 

värmländskt ”avvittringsfall” från 1730-talet rörande en kronoallmänning som både bönder 

och bruksägare gjorde anspråk på. Molander visar i uppsatsen att böndernas agerande syftade 

till ett långsiktigt och säkert ägande.21 I skiftesrörelsen var det just detta trygghetsargument 

som var centralt för böndernas representanter. Ronny Pettersson menar att framgången med 

laga skiftes-reformen bottnade i att böndernas representanter då ansåg att regelverket 

tillgodosåg äganderättens säkerhet.22 

    Så länge urminnes hävd gällde som laga fång kan man säga att långsiktig säkerhet i ägandet 

förelåg. Ett resultat av Maria Ågrens studier av hur jordegendomar kunnat vinnas och 

bibehållas är att urminnes hävd under senare delen av 1600-talet upphörde att gälla som laga 

fång. Undantag var fall då lokal sanktionering förelåg; då kunde gemensamma resurser göras 

privata genom åberopande av urminnes hävd.23 

    Nyttoidealet i det ekonomiska tänkandet under frihetstiden har behandlats av Leif Runefelt i 

”Dygden som välståndets grund”. Han har sett de gjorda inventeringarna och kartläggningarna 

av ekonomin som de mest konkreta uttrycken och påpekat den betydelse Jacob Faggot hade 

genom sina skrifter från 1741 och framåt. Runefelt har även kommenterat 

Norrlandsoptimisternas orealistiska förväntningar på utökad odling och nya grödor och mer 

specifikt deras övertro på de möjligheter en förbättrad dränering gav.24 

                                                
19 Eliasson, sid. 49 och Almquist, sid. 382 och 388. 
20 Bäck, sid. 184-191. 
21 Molander, sid. 235. 
22 Pettersson, sid. 101-112. 
23 Ågren, sid. 262-273. 
24 Runefelt, sid. 54. 
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    Nils Ahnlund har lyft fram den tidiga träindustrin i Sundsvallsdistriktet i tvåbandsverket 

”Sundsvalls historia”. Han har visat att inriktningen var produktion och försäljning av bjälkar 

och andra kraftiga trävaror samt att områden för virkesfångst successivt måste sökas allt längre 

inåt landet.25 Utifrån detta kan man tala om en timmerfront av samma karaktär som den på 

1800-talet, som rörde sig i västlig riktning längs de större vattendragen. Maurits Nyström har 

uppmärksammat en annan aspekt av sågverksindustrins historia, nämligen svårigheterna att få 

tillstånd att anlägga så kallade finbladiga sågar, när denna nya teknik blev tillgänglig efter 

1740, på grund av konkurrensen från bergverken, som hade en stark ställning.26 

2.3	  Källor	  och	  metod	  

Källmaterialet utgörs av fyra grupper av material. Den första är det statliga regelverket för 

skogar, skiften och avvittring från 1647 års skogsordning till och med förordningen om laga 

skiftet 1827. Den andra gruppen, som är den minst omfattande, består av Per Abraham 

Örnskölds landshövdingeberättelser från dåvarande Västernorrlands län för åren 1765, 1768 

och 1769. Man kan säga att de ger ett mellanperspektiv, eller regionalt perspektiv då 

avvittringen behandlas i samband med jordbrukets, sågverkens och bergsbrukens utveckling i 

länet.  

    Den tredje gruppen källmaterial är den i särklass mest omfattande och den som i huvudsak 

ligger till grund för de empiriska undersökningarna, nämligen avvittringshandlingarna på 

Landsarkivet i Östersund. I huvudsak har jag använt material från Avvittringsrättens i 

Jämtlands län handlingar, Avd. I, Arkiv, 1755 –1786, totalt 26 fysiska volymer eller 2,1 

hyllmeter text som är dubbelsidigt handskriven på ark i folieformat. Tack vare att den äldre 

avvittringen i Jämtland genomfördes av en särskild rätt finns huvuddelen av 

avvittringshandlingarna samlade på detta sätt. Registerhäftet och registren till akterna, utom 

akt B1 som saknar register, är sockenvis uppställda utifrån den sockenindelning som gällde 

när registren upprättades i början av 1900-talet. Detta kan ibland vara vilseledande liksom den 

sammanblandning av namnlika bynamn som förekommer på några ställen i register och 

protokoll. Ingen systematisk genomgång av originalhandlingarna från den äldre avvittringen i 

Jämtland tycks vara gjord sedan registren togs fram. På Landsarkivet har jag också använt 

akten Jämtlands läns landskontor, Avgjorda mål 1764 – 1778, som innehåller dokumentation 

av överklagandet av ett av de första avvittringsärendena i Jämtland samt ytterligare ett 

avvittringsärende. 

                                                
25 Ahnlund, sid. 234-238. 
26 Nyström, 1982, sid.52. 
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    Den fjärde materialgruppen är de digitaliserade avvittringshandlingarna rörande Jämtland i 

Lantmäterimyndigheternas arkiv, huvudsakligen lantmätaravfattningar och kartor avsedda 

som underlag för avvittringsrätten. Här finns även handlingar från tiden före tillkomsten av 

avvittringsrätten i Jämtland, varav en del gäller isolerade lantmätarförrättningar som 

genomfördes oberoende av den äldre avvittringen. Mest värdefull är en lantmätaravfattning 

från 1754 rörande Hällesjö avradsland, som jag ser som den första avvittringshandlingen för 

Jämtland. 

    De två arkiven kompletterar alltså varandra. Båda innehåller framförallt protokoll från olika 

förrättningar, i avvittringsrättens fall inklusive utslag, dvs. förslag till beslut. I detta arkiv finns 

dessutom ett stort antal brev från lantmätarna och avvittringsdomaren till landshövdingen med 

information av mer inofficiell karaktär, bland annat om svårigheter orsakade av vädret, 

avsaknad av vägar, långsam postgång, tredskande bönder och oenigheter mellan rätten och 

lantmätarna. Handlingarna i båda arkiven ger huvudsakligen ett perspektiv uppifrån, även om 

inlagor eller referat av sådana från nybyggessökande, byamän och andra representanter för 

lokalsamhället förekommer. På köpet ger materialet viss information om lokalbefolkningens 

försörjningsförhållanden, dock aldrig om familjers eller hushålls sammansättning och liv. De 

mycket få kvinnor som nämns i materialet var antingen bondeänkor eller bondedöttrar. 

    Hänvisningar till häradsrätterna förekommer av två slag, dels sådana som rör ärenden från 

tiden före avvittringsrättens tillkomst, dels sådana som rör tillstånd för nybyggen eller syn av 

nybyggen. För sådana tycks praxis ha varit vacklande. Tilldelning av skog till nybyggen hörde 

till avvittringsrättens ansvarsområde och nybyggesärenden remitterades normalt dit, ibland 

dock med avsevärd fördröjning. Vidare finns viss osäkerhet beträffande dokumentationen av 

överklaganden i Avvittringsrättens arkiv. De förmodade luckorna i källmaterialet skulle 

troligen kunna elimineras genom sökning i häradsrätternas arkiv, men min bedömning är att 

det källor jag redogjort för och använt innehåller tillräckliga uppgifter för en undersökning av 

avvittringens start i Jämtland och dess förlopp i de fyra socknarna. 

    Efter och parallellt med lokaliseringen av källmaterialet har jag gått igenom allt det som rör 

den äldre avvittringen i de fyra socknarna, uppskattningsvis cirka 10-15 procent av materialet 

om avvittringen i Jämtland. Under genomgången har jag reflekterat över avvittringens syfte 

och de olika aktörernas intressen. Jag har tagit fasta på begrepp som förekommer i 

källmaterialet samt sökt sammanhang, mönster och förklaringar tillika med kopplingar till 

tidigare forskning. För överblick och för underlättande av överväganden kring uppsatsens 

frågor har vissa faktauppgifter från källmaterialet aggregerats i tabeller. 
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2.4	  Disposition	  

I de närmast följande tre kapitlen beskriver jag relativt utförligt tre olika bakgrunds- eller 

bestämningsfaktorer för avvittringen i Jämtland. Kapitel 3 ägnas åt det som borde ha varit 

tillräckligt, nämligen regelverket för användningen av skogens resurser, inklusive avvittringen, 

i form av förordningar och instruktioner. Fokus ligger på förändringar samt på hur 

lagstiftningen påverkade eller påverkades av bergsbruket, jordbruket och sågindustrin och i 

vilken utsträckning den genererade konflikter mellan centralmakten och lokalsamhället. För att 

vidga perspektivet ser jag på en ganska lång tid både före och efter undersökningsperioden. 

Jag ger löpande kommentarer till verkställigheten av lagstiftningen, särskilt till utvecklingen i 

Ångermanland. 

    Kapitel 4 handlar om politik och visioner för Sveriges utveckling med tyngdpunkt på norra 

Sverige under senare delen av frihetstiden då avvittringen i Jämtland startade. Kommentarer 

ges till vissa av idéerna och deras koppling till verkligheten. Kapitel 5 ägnas åt ett område som 

frihetstidens visionärer förbisåg, nämligen sågverksindustrin och trävaruhandeln. Jag beskriver 

dess status och utveckling med betoning på första halvan av 1700-talet och på 

Sundsvallsdistriktet, i vilket jag innefattar de områden varifrån transporter av trävaror och 

timmer till kusten vid Sundsvall var kommersiellt möjliga. 

    I kapitel 6 behandlas avvittringens start i Jämtland och statens beslutsfattande i samband 

därmed. För att ge bakgrund har information om undersökningsområdet respektive 

avvittringsrätten samlats i var sitt avsnitt. I Kapitel 7 presenteras de empiriska 

undersökningarna, baserade på genomgångar av avvittringshandlingarna för de fyra socknarna 

och diskuteras de frågeställningar som rör avvittringens genomförande. 

    Uppsatsen avslutas med kapitlet ”Sammanfattande diskussion och slutsatser”, där jag även 

pekar på företeelser under 1800-talet som kan kopplas till den äldre avvittringen. 

3.	  Skogslagstiftning	  och	  regelverk	  för	  den	  äldre	  avvittringen	  
Skogslagstiftningens syfte är att fördela ansvar och rättigheter avseende skogens resurser. 

Genom regleringar av skogens användning från mitten av 1600-talet skulle överutnyttjande 

och utödning av skogen förhindras. Erfarenheter av avskogning i Storbritannien och på 

kontinenten förklarar att oron för skogsbrist länge kom att prägla den svenska 

skogslagstiftningen.27 Avverkning kunde ge snabbt utbyte, men på grund av den långa 

                                                
27 Se Eliasson, sid. 22-24 om skogsbrist och avskogning allmänt och Runefelt, sid. 59 om skogsbrist i Skåne samt 
på Öland och Gotland. 
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växttiden för träd kunde det dröja hundra till tvåhundra år innan nästa uttag kunde göras på 

samma ställe. 

 

Avvittring enligt skogsordningarna 1683-1739 

1647 och 1664 års skogsordningar, som sinsemellan är mycket lika, var inriktade just mot att 

förhindra att brist skulle uppstå på ved och kol för bergsbruken samt på stora träd till master 

och större byggnationer.28 Restriktionerna gällde inte bara kronoallmänningarna utan även 

byskogarna. En tresidig komplettering med inriktning på de orter där ”stora och vidlyftiga” 

skogar fanns, dvs. i Värmland, Dalarna, Norrland och Finland utfärdades 1683 av Karl XI.29 

Bergsbrukens stora betydelse för landets ekonomi framhölls och förhoppningen uttalades att 

nya gruvor och flera och större bruk skulle tillkomma. Följdriktigt lades ett stort ansvar för 

vård och uppsikt av skogarna på Bergskollegium.  

    Det var i detta sammanhang som behovet av klara gränser för kronans skogar i norra 

Sverige uppstod och begreppet avvittring introducerades för avskiljandet av kronoskogarna. 30  

Förordningen föreskrev att byar och gårdar skulle tilldelas så mycket skogsmark att de blev 

”fullsuttna” i förhållande till skatten innan avvittring kunde ske. Vad fullsuttenhet innebar 

kvalitativt och kvantitativt angavs inte på annat sätt än att utrymmet skulle vara så stort att det 

var skäligt i förhållande till varje gårds och bys egenskap och beskaffenhet.31 Guvernörer, 

landshövdingar och ”betjänte i landsorten” uppmanades att ombesörja att avvittringen 

verkställdes. 

    Dalarna, Värmland och Finland nämndes alltså i skogsordningen, men Dalarna berördes 

inte, eftersom skogarna där ägdes av socknar eller delar av socknar och varken byskogar eller 

kronoskogar fanns.32 I Värmland skedde tilldelning av kronoskogar till bruk, men 

benämningen avvittring tycks inte ha kommit till allmän användning.33 Beträffande Finland 

har jag inte funnit några belägg för att avvittring förekommit, i varje fall ingen systematisk. 

Avvittringen var sålunda en norrländsk företeelse. 

    Enligt 1683 års skogsordning skulle befintliga hemman således ges förutsättningar att 

försörja ägarna och deras familjer. Skrivningarna om nybyggen inklusive finnkolonisationen 

                                                
28 Kongl. Maij:ts til Sverige Ordning och Stadga om Skogarne i Rijket, Åhr 1647 respektive Kongl. Maij:ts till 
Sverige Ordning och Stadga om Skogarne i Rijket. Gjordt och förbättrat Åhr 1664. 
29 Kongl. Maj:ts Nådigste Förordning och Påbud Angående Skogarne och hwad därwid i acht tagas bör, 19 
December 1683. 
30 Stavningen var afwittring. Redan i skogsordningarna 1647 och 1664 användes dock verben ”affwettra” 
respektive ”affwittra”. I den senare förekom också den allra första uppmaningen att avvittra kronans mark. 
31 Begreppen fullsuttenhet och beskaffenhet förekommer på många ställen i förordningarna. Se vidare avsnitt 6.4. 
32 Prawitz, 1943, sid. 181. 
33 Se dock Molander, särskilt sid. 219 och 220, där benämningen förekommer. 



 
 

17 

var vaga och varierande i 1600-talets skogsordningar, men önskan om jordbrukets utvidgning 

och förkovran kan läsas in. Dock sågs svedjandet med oblida ögon och jämställdes närmast 

med vårdslöshet. Alltför mycket sågande skulle också stävjas för att spara på träden till 

bergverken. I de tre skogsordningarna från 1600-talet markerade staten sin roll som 

skogsägare och som ansvarig för både allmänna och enskilda skogars bestånd.  

    Avvittring i 1683 års förordnings anda hade genomförts redan 1681 i Galtström söder om 

Sundsvall, vars järnverk anlagts 1673 på grund av den goda tillgången till skog.34 En annan 

tidig tillämpning av förordningen var tilldelningen av skog till Ljusnedals kopparverk 1687 –

1688, vilket var det enda fallet av äldre avvittring i Härjedalen.35 Den största betydelsen hade 

1683 års förordning dock för Gästrikland. Med bruken som pådrivande kunde avvittringen där 

slutföras redan 1704. Resultatet var att en del av de skogar som tidigare ansetts som byskogar 

förklarades som kronoskogar. Gunnar Prawitz anger två orsaker till att protester uteblev: att 

bönderna blivit vana vid att det skulle finnas kronoskog utanför skatteskogen, samt att de fick 

fortsätta att utnyttja sina gamla slåtterställen.36 Det senare innebar att ett flerskiktat 

rättighetssystem kunde bibehållas på liknande sätt som efter avvittringen i nordvästra 

Hälsingland på 1840-talet.37  

    Den första avvittringen i Hälsingland gällde skog till Iggesunds bruk 1688, varefter ärenden 

för andra bruk följde tills processen avstannade i brist på initiativ.38 I Medelpad efter 

Galtström hade också ytterligare avvittringar genomförts för brukens räkning i slutet av 1600-

talet.39 Herman Ludvig Rydins uppfattning att avvittringsambitionerna i 1683 års 

skogsordning inte infriades före 1720 på grund av bristen på lantmätare40 strider klart mot 

Almquists och Prawitz uppfattningar vad gäller Gästrikland, men även beträffande 

Hälsingland och Medelpad. Förklaringen är sannolikt att Rydin sett 1683 års skogsordning 

som en order att genomföra systematisk avvittring i respektive landskap. 

     Problemen med överutnyttjande av skog kvarstod ur statens synpunkt in på 1730-talet 

enligt ingressen till den nya skogsordningen av år 1734.41 Omfattande skrivningar om 

                                                
34 Haslum, sid. 11-13. 
35 Almquist, sid. 380. Almquist placerar dock Ljusnedal i Jämtland. Ljusnedal tillhör Jämtlands län sedan 1810, 
men har aldrig tillhört landskapet Jämtland. Fallet indikerar att avradsbrev inte kunde stoppa avvittring till 
förmån för ett bergverk. 
36 Prawitz, 1943, sid. 219-221 och Almquist, sid. 379-380. 
37 Eriksson-Trenter, sid. 58-61. 
38 Prawitz, 1944, sid. 31-36. 
39 Prawitz, 1947, sid. 249-251. Noteras bör att Almquist anser att den första avvittringen i Medelpad skedde först 
1723, sid. 380. 
40 Rydin, sid. 21. 
41 Kongl. Maj:ts Allmenna Förordning om  Skogarne i Riket/ Giord/ öfwersedd och förbättrad wid Riksdagen uti 
Stockholm åhr 1734. 
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missbruk av skogar ingick. Svedjande sågs som det största problemet, inte bara träd förstördes 

utan även själva skogsmarken och jorden (§§ 10, 12, 24). Vikten av sparsamhet med träd av 

alla storlekar framhölls; direktiv gavs till exempel om att använda grenar av mogna granar till 

störar i stället för unga träd, att bygga murar av sten i stället för gärdsgårdar av trä, att ta enbart 

stubbar och dåliga tallar till tjärbränning etc. (§§ 6,7,9,16). Vikten av att stödja bergsbruken 

för att öka rikets inkomster framhävdes även här i merkantilistisk anda och inställningen till 

sågning var fortsatt restriktiv; bara de sågägare som ägde skog fick såga under reglerade 

former (§§ 11, 19, 22). 1734 års skogsordning var som synes betydligt mer omfattande än de 

tidigare och bestod förutom av ingressen av 32 paragrafer, totalt 37 sidor, vilket kan ses som 

ett tecken på ett ökat kontrollbehov från statens sida. Angelägenheten i avvittringen framgår 

av att uppdrag gavs till landshövdingarna att slutföra den inom fyra år (§1). 

    Ovanstående genomgång står i samklang med Per Eliassons resultat beträffande 

skogsordningarna från Gustav Vasas tid fram till 1990-talet, nämligen att 1734 års 

skogsordning var extrem på två sätt: den gav centralmakten mycket starkt inflytande över 

lokalsamhällena och den var starkt inriktad mot att skogen främst skulle användas för 

trädproduktion, inte till livsmedelsproduktion.42 1734 års skogsordning bekräftar också det 

auktoritära draget i tidens statsuppfattning och uppfattningen att staten ansåg sig behöva aktivt 

styra näringslivet.43 

    Restriktionerna för svedjandet i 1734 års skogsordning mötte stark kritik. Fritt svedjande 

sågs som en rättighet exempelvis i stora delar av Finland. De tavastländska böndernas kamp 

1738 – 1770 har beskrivits av Markku Kuisma och motsvarande kamp i södra Östergötland av 

Kalle Bäck, som uttrycker det så att centralmakten och lokalsamhället var på kollisionskurs i 

frågan om svedjebränning.44 I Ångermanland var allmogen missnöjd med restriktionerna både 

för svedjande och brädsågning och protesterade genom sin riksdagsfullmäktige Anders 

Nilsson.45 Missnöjet och konflikterna härrörde alltså från konkurrensen mellan olika 

användningsområden för skogen och statens ensidiga favorisering av bergsbruken. Staten 

tvingades revidera 1734 års skogsordning genom en kunglig förklaring av 1739.46 I Eliassons 

terminologi innebar förklaringen att centralmakten behöll sin kontroll, men att stöd nu även 

gavs till livsmedelsproduktion. För landets norra delar kan detta utläsas i den sjunde 

paragrafen som uppmanade landshövdingarna att tillse att odlingen ökade i de stora skogarna 
                                                
42 Eliasson, sid. 49. 
43 Melkersson, sid. 158. 
44 Kuisma, sid. 251-255 respektive Bäck, sid. 205-209. 
45 Almquist, sid. 385-386. 
46 Kongl. Maj:ts  Nådige Förklaring Öfwer Thes wid 1734 års Riksdag utfärdade Förordning om Skogarne i 
Riket, 5 april 1739. 
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och ödemarkerna genom att nya hemman skapades och skattlades; en tydlig uppmaning att 

avvittra nya hemman från kronoallmänningarna således. I förklaringen 1739 accepteras också 

svedjande ”efter gamla vanor utan utsyning”, samt getternas betande trots att detta kunde 

orsaka skador på växande skog (§ 15 respektive § 17).  

    Synen på sågandet blev samtidigt mindre restriktiv. Det förklarades tillåtet att anlägga sågar 

eller sågkvarnar, som var den vanliga benämningen på sågar i kombination med kvarnar och 

det blev tillåtet för den som hade lämpliga vattendrag att såga även för andra. Alla sågar skulle 

dock inventeras med avseende på läge, tillstånd, skatter och produktion relaterad till 

skogstillgång och de sågar som bedömdes som skadliga skulle avvecklas. Detta visar att staten 

ville behålla kontrollen även över sågningen, men samma år utfärdades ett kungligt brev som 

öppnade nya möjligheter för ägare till så kallade finbladiga sågar; se vidare i kapitel 5. 

    1734 års skogsordning och tillhörande förklaring hade liten inverkan på avvittringen, trots 

det uttalade målet att den skulle vara klar inom fyra år. Exempelvis föranledde den inga 

avvittringar i Jämtland och Härjedalen. I Hälsingland ledde förordningen framförallt till 

fastställande av sockengränser; en ansats till allmän avvittring 1759 fick förfalla. Prawitz 

karakteriserar avvittringen i Hälsingland som en brokig samling förrättningar tillkomna efter 

stundens behov.47 I Medelpad var de flesta avvittringsärendena efter 1723 föranledda av 

nybyggessökande, vilket kan ses som en tidig förändring av avvittringen i riktning mot stöd till 

jordbruksnäringen.48 I Ångermanland, slutligen, hade viss avvittring skett av både nybyggen 

och rekognitionsskogar.49 Gemensamt för Hälsingland, Medelpad och Ångermanland vid 

mitten av 1700-talet var att kronan fortfarande var en betydande skogsägare, men att delar av 

den ursprungliga kronomarken hade överlåtits till bergsbruk och nybyggare, det senare såväl 

före som inom ramen för avvittringen. I nybyggarverksamheten ingick i vissa socknar en 

relativt omfattande finnkolonisation.50  

 

1742 års avvittringsinstruktion för Ångermanland, konsekvenser och kommentarer 

Påbudet om avvittring i 1734 års skogsordning resulterade i att bruksägarna i Ångermanland 

med Jacob Polack i spetsen agerade för att få till stånd en allmän avvittring i landskapet. De 

ansåg att böndernas svedjande och ”omåttliga sågande” hotade bruken; konkurrensen om 

skogens resurser mellan de tre näringarna framträdde alltså tydligt. Bönderna ville också få 
                                                
47 Prawitz, 1944, framförallt sid. 36-42, 48-49 och 55 samt Almquist sid. 379. 
48 Almquist, sid. 380-381 och Prawitz, 1947, sid. 249-251. 
49 Almquist, sid. 383. Detsamma framgår indirekt av Avvittringsinstruktionen för Ångermanland från 1742, § 4, 
gällande skogar som redan var anslagna till järnbruken. 
50 Se Richard Gothes böcker ”Medelpads finnmarker” och ”Finnkolonisationen i Ångermanland, Södra 
Lappmarken och Jämtland” samt Prawitz, 1943, sid. 185. 
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igång avvittringen, eftersom de förväntade sig att den skulle resultera i tillgodoseenden av 

deras anspråk på allmänningarna.51 

    Som ett komplement till 1734 års skogsordning och 1739 års förklaring utfärdade 

Kammarkollegiet den 23 november 1742 en instruktion om ”kronoskogarnes avvittring från 

angränsande byägor i Ångermanland” riktad till ”vederbörande häradshövding med halva 

nämnden samt lantmätare och kronobetjänter”.52 Synen på sågverken var densamma som i 

förklaringen från 1739 och beträffande bergsbruken gällde fortfarande att deras behov måste 

säkras (§§ 4 och 6). Delar av instruktionen ägnades åt det tekniska förfarandet med kartor, 

rågångar och råmärken och avspeglade lantmäteriets växande betydelse som institution för att 

fastställa ägoenheter såsom byar och gårdar.  

    Den andra paragrafen fastlade att varje by skulle tilldelas sin bestämda skogstrakt, 

avgränsad från kronoskogen. Utödning skulle då hindras, eftersom byamännen i eget intresse 

förväntades freda sin skog mot intrång samt nyttja den ansvarsfullt. Grunden för tilldelningen 

till byar och gårdar skulle även nu vara fullsuttenhet, vilken kopplades till skälighet. Att ökad 

bebyggelse var önskvärd i skogsbygderna framgår av instruktionens positiva grundsyn på de 

torp och lägenheter som var anlagda på allmänningar, av finnar och andra. Beskaffenheten av 

olika lägenheter skulle undersökas och där det var möjligt att anlägga ett nytt hemman skulle 

detta ske med företräde för lokalbefolkningen enligt formuleringen att barn och anhöriga ”böra 

vara närmast, ifrån hvilkas byskogar ofvannämnda trakt blifvit afsöndrad” (§ 4). Utifrån 1742 

års instruktion finns det fog att säga att avvittringen fått en ny inriktning och att den blivit ett 

medel för att öka odlingen och befolkningen i landet.53  

    Nya mål och nya medel introducerades alltså i instruktionen av 1742, men det kom att dröja 

tio år innan avvittring enligt denna instruktion började genomföras i Ångermanland. Orsaken 

var, enligt Almquist, att den ansvarige domaren hade lagt dessa arbetsuppgifter åt sidan.54 Mer 

sannolikt är att orsaken var de höga ambitionerna i 1742 års instruktion och att dessa var 

otillräckligt förankrade. För att få igång avvittringen utfärdades en förklaring till instruktionen 

den 23 juni 1752, som innebar både förenkling och renodling av uppgifterna.55 Fokus skulle 

ligga på fastställande av gränser för kronans skogar, inte gränser för byskogar eller gränser 

mellan sådana. Företrädet för de efterkommande togs bort, vilket också kan ses som en åtgärd 

i renodlande riktning, men begrepp som ”fullsuttenhet”, ”skälig” och ”vad som med rätta 

                                                
51 Almquist, sid. 383-388. Polack var pionjär inom bjälkhandeln i Sundsvall, se vidare kapitel 5. 
52 Instruktion utfärdad av Kammarkollegiet den 23 november 1742 om avvittringen i Ångermanland. 
53 Eliasson & Hamilton, sid. 67. 
54 Almquist, sid. 389. 
55 Kunglig förklaring av den 17 mars 1752 till Kammarkollegiets instruktion för avvittringen i Ångermanland. 
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tillkommer” behölls. Verkställighet inleddes 1752 med de socknar som gränsade till Graninge 

brukskogar, men upphörde efter en tid på grund av motstånd från allmogen. Förutom 

behovsargumentet att stora utmarker behövdes för försörjningen56 anförde allmogen att hänsyn 

inte tagits vid avvittringsförrättningarna till förut bestående förhållanden samt att urminnes 

hävd hade rubbats och förminskats.57 

    Bergsbruken var inte längre pådrivande, eftersom de löst sina problem genom att ge krediter 

till torpare på kronoallmänningarna mot förpliktelsen att dessa skulle leverera ved och kol till 

bruksägarna. Almquist ser detta som ett hänsynslöst utnyttjande av bestämmelser i 

instruktionens bestämmelser att nybyggesverksamhet skulle främjas.58 Faggot ville ha igång 

avvittringen och utarbetade 1757 en nationell instruktion baserad på principen att mark skulle 

tilldelas efter behov baserade på lantmätarnas kartläggningar. Ständerna förkastade emellertid 

förslaget och lät utarbeta ett nytt. Den instruktion, som kunde antas 1762, var förmånligare för 

allmogen, men resulterade istället i överklaganden från staten via kronoombuden och 

fördröjning av avvittringen.59 Kontentan är att det i Ångermanland fanns en grundläggande 

konflikt om avvittringen mellan lokalsamhället och centralmakten och därutöver motsättningar 

inom staten, som komplicerade och försenade avvittringen.  

    Även om långsiktigt tänkande låg bakom omsorgen om landets näringar framträder statens 

önskemål om säkra och helst ökande skatteintäkter i närtid som en röd tråd i avvittringens 

historia; man kan säga att statens stöd till bergsbruken och jordbruksnäringen i hög grad 

bottnade i detta, vilket inte var något nytt utan kan härledas till den fiskal-militära statens 

uppkomst.60  Då jag vill markera statens skatteintresse använder jag i det följande uttrycket 

den fiskala staten. 

    Jordbruksvänligheten i 1742 års avvittringsinstruktion var ny och kan ses som ett uttryck för 

tidens ”dynamiska lära”. Denna fäste stor vikt vid produktiviteten, som Faggot och andra 

företrädare menade kunde hållas på minst samma nivå som tidigare vid ökad odling och ökad 

befolkning, genom kvantitativ och kvalitativ utveckling av jordbruket.61 De krafter inom staten 

som verkade i enlighet med denna lära benämner jag framdeles dynamiska. Dessa hade satt sin 

prägel på 1742 års instruktion inte bara genom stödet till jordbruket utan även genom 

betoningen av inventeringar av markerna och tydliga gränser. 1752 års förklaring till 

                                                
56 Jämför Ågren, sid. 188 och Eriksson-Trenter, sid. 65-67. 
57 Almquist, sid. 390-391. 
58 Almquist, sid. 394-395. 
59 Almquist, sid. 391-396 och Rydin, sid. 33. 
60 Jämför Ågren, sid. 187-190 samt Glete, sid. 14 och sid. 189. 
61 Heckscher, 1949, sid. 850-853. 
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instruktionen var sedan en förenkling, som kan ses som ett slags reträtt från 1742 års 

instruktion i den fiskala statens anda.  

    Stöd till sågverken ingick inte i skogslagstiftningen, även om restriktionerna mildrades 

under hand. Sågverken gynnades varken av merkantilismen eller den dynamiska läran och de 

framväxande fysiokratiska idéerna torde ha uppfattat sågindustrin som en konkurrent till 

jordbruket. Sågverken var inte heller en del av manufaktursektorn som fick politiskt stöd från 

1740-talet.62 De möjligheter som ändå gavs och de initiativ som togs inom träindustrin på 

1700-talet samt den utveckling som skedde i Sundsvallsdistriktet behandlas i Kapitel 5.  

4.	  Politik	  och	  visioner	  för	  ökad	  odling	  och	  befolkning	  i	  norra	  
Sverige	  
Skogslagstiftningen innehöll många detaljregleringar och förbud, varav flera av jordnära 

karaktär. Svedjandet ägnades stort utrymme, likaså upprepades förmaningar som att kvistar, 

toppar, stubbar och vindfällen skulle tas tillvara som bränsle innan friska träd fälldes. Den syn 

som framträder är statisk. 

    Efter hand växte radikalt annorlunda tankar fram om markens användning, varav den 

dynamiska läran redan har nämnts. Carl von Linné och flera andra vetenskapsmän var aktiva 

inom den litteraturart som kallats fysikoteologi, vars grundtanke var att Gud inte hade skapat 

några platser där det var omöjligt att leva. Han hade försett Sverige med stora resurser som det 

var nationens plikt att leta upp och utnyttja.63 Hattideologen och ekonomiprofessorn vid 

Uppsala universitet, Anders Berch, hävdade, efter jämförelser med England, att Sverige skulle 

kunna ha 26 miljoner invånare, varav 24 miljoner i lantbrukshushåll genom ökad odling och 

två miljoner i 200 handelsstäder med i genomsnitt 10000 invånare. Odlingsivraren Jacob 

Faggot, presenterade 1746 en modestare beräkning, som innebar att Sverige skulle kunna ha 

450000 hemman och nio miljoner invånare på landsbygden. Till dem som trodde att Sveriges 

slumrande resurser och arbetsvilliga invånare skulle kunna skänka landet ett stort välstånd 

hörde även Jonas Alströmer.64 Vetenskapen förenades med en merkantilism, som även fäste 

stor vikt vid jordbrukets utveckling; Staffan Granér har etiketterat den senare delen av 

frihetstiden som ”reformmerkantilistisk, närmast fysiokratisk”.65 Eftersom det var jordbruket, 

huvudnäringen sedan århundraden, som var grunden för utvecklingen kan tankarna inte bara 

karakteriseras som dynamiska utan även som statiska. 

                                                
62 Melkersson, sid. 155. 
63 Frängsmyr, sid. 191-192. 
64 Sörlin, sid. 35 och Frängsmyr sid. 197 och 202. 
65 Widmalm, sid. 55-56 och Granér, sid. 83. 
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    Norra Sverige framhölls i de visionära kretsarna som jungfruligt och sedan 1600-talet som 

ett svenskt Indien. För dess stora obrukade landområden formulerades storslagna visioner. 

Prästen Pehr Högström hävdade att klimat och natur inte var något hinder för odling i 

Lappland och andra delar av Norrland. Han gjorde för övrigt själv försök med nya växter och 

grödor på sin gård i Skellefteå. Högströms efterföljare Carl P. Fjellström menade att det var 

människors flit och landets styrelseskick som var avgörande för välståndet.66 

    I efterhand ter sig denna typ av visioner som mycket orealistiska och ovetenskapliga. Det är 

sannolikt att de fick näring och trovärdighet i vida kretsar inte bara av Indiens exploatering, 

utan även av den framgångsrika koloniseringen och uppodlingen av Nordamerika. Med facit i 

hand kan vi säga att kan vi säga att det blev en mycket stark folkökning i Norrland, särskilt på 

1800-talet. Det var dock inte jordbruket som var den stora motorn i norra Sverige utan 

skogsindustrin, som visionärerna inte alls talade om. 

    Jacob Faggot var som anhängare av den dynamiska läran en ledande förespråkare för 

jordbrukets förbättring. Som överdirektör för lantmäteriet påverkade han utvecklingen genom 

storskiftesstadgorna 1749 och 1757 och förarbetena till dessa. Som vi sett var Faggot även 

engagerad i avvittringen i Ångermanland på 1740- och 1750-talen. Eftersom förändringar 

skulle baseras på vetenskaplig grund, måste hela ekonomin först granskas och kartläggas, 

enligt Faggot.67 Konkret kan detta utläsas av hans instruktion till två avvittringslantmätare i 

Ångermanland år 1757. Noggranna sockenundersökningar skulle utföras och kartor 

framställas; sjöar, strömmar, kärr, oländiga berg, odlingsmöjligheter, vägar och stigar skulle 

utmärkas; tillståndet för jordbruket, boskapsskötseln och fisket skulle också undersökas.68 

Detta var långt ifrån avvittringens ursprungliga syfte att avskilja kronoskogarna.  

    Anders Berch och andra vetenskapsmän ägnade sig åt inventeringar liknande dem som 

Faggot förespråkade. Ett resultat var den unge Berch-eleven Henning Tidemans avhandling 

Jämtelands afradsland från 1750, som Jan Eric Almquist betraktar som initiativet till 

avvittringen i Jämtland. I avhandlingen förtecknas avradslanden sockenvis med redovisning av 

antal avradsinnehavare och årlig avrad per avradsland. Den politisk-visionära delen består av 

en plädering för en ökning av antalet hemman i Jämtland genom avstyckning av delar av 

avradslanden till nybyggare, vilket skulle gagna både kronan och invånarna i Jämtland. 

                                                
66 Runefelt, sid. 53-55 och Sörlin, sid. 43-47. 
67 Runefelt, sid. 47. 
68 Lantmäterimyndigheternas arkiv, avvittring, Jämtland, akt 23-JÄM-10. 
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Tideman anvisade inga konkreta metoder, men grundtanken att utnyttja mer av marken för 

livsmedelsproduktion, var densamma som hos visionärerna.69  

    Konkreta åtgärder för jordbrukets utveckling vidtogs genom att en del av visionerna bröts 

ned till åligganden för bönderna. Av tre landshövdingeberättelser för Västernorrlands län,70 

avlämnade av landshövding Örnsköld under 1760-talet, framgår att en åtgärd för att utöka och 

förbättra jordbruksmarken var avlägsnande av stenar från åkrar och ängar samt att den 

viktigaste åtgärden var dikning. Bortledande av markvatten kunde inte bara skapa ny 

jordbruksmark utan även förbättra klimatet, eftersom myrstråk och andra vattensjuka marker 

nära gårdarna förde med sig frost och ”kalla dunster”. Genom dikning skulle klimatets hårdhet 

till stor del försvinna.71 Skrivningar av detta slag, eller önsketänkande i visionärernas anda, 

förekom inte sällan i avvittringsprotokollen för Bräcke socken från perioden 1763 –1773, dvs. 

under och strax efter Örnskölds tid som landshövding i länet.  

    Till de många etiketter som satts på frihetstidens tänkande hör även utilism. Jag har 

förenklat genom kalla de krafter och idéer som verkade för genomgripande utveckling av 

jordbruket för dynamiska. Det kan noteras att den fiskala staten i grunden hade samma mål för 

jordbruket, men att den var mindre långsiktig och fäste stor vikt vid kostnaderna för olika 

åtgärder. Tron i början av 1750-talet att landskapen i norr kunde bära en väsentligt utökad 

livsmedelsproduktion och befolkning om odlingen utökades och jordbruket förbättrades hade 

starkt stöd av vetenskapsmän och högre ämbetsmän och påverkade politiken då avvittringen i 

Jämtland beslutades och började genomföras. Även om böndernas traditionella 

försörjningssätt i stor utsträckning byggde på det som naturen producerade var de inte 

ointresserade av utvidgande av åkrar, ängar och slåttermarker eller förbättringar genom 

dikning och stenrensning. De höga förväntningarna hos visionärerna, ofta baserade på 

otillräckliga kunskaper om vardagliga och reella problem, var dock en grund för motsättningar 

eller kulturkrockar mellan staten och de berörda lokalsamhällena. Leif Runefelt konstaterar 

utifrån talesättet ”ängen är åkerns moder” att brist på gödsel uppstod om åkern utvidgades på 

ängens bekostnad.72 Av avvittringsprotokollen från östra Jämtland framgår att gödselbrist var 

en realitet, trots att hälften av åkermarken låg i träda årligen. Samtidigt uppmanades eller 

åtminstone råddes bönderna att odla upp mer åker där detta var möjligt. Ökad åkerareal skulle 

                                                
69Tideman, sid. 32-49.  
70 Bildat 1762 genom delning av det tidigare Gävleborgs län i en sydlig och nordlig del. Den nordliga bestod av 
Medelpad, Jämtland, Ångermanland och Åsele lappmark och hade Sundsvall som residensstad. 
71 Underdånig berättelse om Västernorrlands hövdingedöme till 1765 års riksdag, nytryck 1993, sid. 67-70 och  
Underdånig berättelse om Västernorrlands hövdingedöme till 1769 års riksdag, nytryck 1993, sid. 155-162. 
72 Runefelt, sid. 52-53. 
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kräva mer gödsel, alltså mer boskap och alltså mer betes- och slåttermark. Det fanns således 

begränsningar för odlandet och även ett samband mellan utmarkernas och åkrarnas storlek. 

Böndernas ord att ”avradslanden behövs till våra svaga hemmans understöd” kan tolkas även 

mot denna bakgrund. 

5.	  Trävaruhandel	  och	  sågindustri	  i	  Sundsvallsdistriktet	  på	  
1700-‐talet	  
I Västsverige fanns i början av 1700-talet en tradition av export av timmer och sågade trävaror 

till England och andra västeuropeiska länder. Det gällde särskilt trakterna kring Uddevalla och 

Göteborg, som var de största utskeppningshamnarna.73 Den stora aktören på den 

västeuropeiska trävarumarknaden var emellertid Norge. Då oro uppstod på 1720-talet för 

utödning, dvs. att uttagen av stora träd till bjälkar och master var för stora, infördes 

restriktioner.74 Detta torde ha varit gynnsamt för Sverige och Östersjöområdet inklusive 

Sundsvallsdistriktet.  

   I varje fall utvecklades Sundsvall från början av 1700-talet till ett centrum för handel med 

bjälkar och annat kraftigt konstruktionsvirke. Denna trävaruhandel var också stommen i 

stadens näringsliv. Den ledande trävaruhandlaren och skeppsbyggaren i Sundsvall, Jacob 

Polack, fick exempelvis en för tiden mycket stor statlig order 1724 om leverans av virke till 

nya fortifikationsverk i Stockholm. Vidare gick, trots det bottniska handelstvånget, en 

betydande mängd bjälkar på export på Polacks egna fartyg, Den kommersiella träindustrins 

utveckling drevs alltså av en kombination av krafter inom och utom landet.75  

    Råvara i form av dimensionskraftig skog fanns inledningsvis nära Sundsvall, men efter hand 

tvingades köpmännen söka sig till skogar längre in i landet. Den södra älven, Ljungan, var i 

praktiken stängd för flottning på grund av de laxfiskeanläggningar som var uppförda i 

Matforsen, cirka två mil från mynningen. Däremot var den norra älven, Indalsälven, trots ett 

antal forsar, flottbar från Edsforsen i Fors socken i östra Jämtland ner till kusten.76 Att 

trävaruhandel förekom längs Indalsälven upp till den nämnda forsen bekräftas också av 

avvittringsprotokollen från Fors socken. De visar också att det liksom i Norge var bjälkar och 

andra kraftiga trävaror som dominerade. Man skilde nämligen konsekvent mellan 
                                                
73 Schön, sid. 92-93. 
74 Rian, sid. 131-138. 
75 Ahnlund, sid. 235-238; Bromé, sid. 253 och Nyström, 2002, sid. 85. Jacob Polack (1683-1750) var född på 
Frösön, son till en fängelsedirektör, senare brukspatron och politiker. Se artikel av Lars Magnusson i Svenskt 
biografiskt lexikon. 
76 Ahnlund, sid. 234-235. Edsforsen var den nedre delen av en sträcka av flera forsar. Storforsen eller 
Gedungsforsen användes ofta som namn på hela sträckan. Sedan strömfåran torrlades av misstag 1796 kallas den 
Döda fallet. 
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husbyggnadstimmer, som kunde användas till egna byggnader, och sågtimmer. På det senare 

ställdes högre dimensionskrav, eftersom de tillverkade trävarorna skulle kunna användas i 

stora byggnationer i Stockholmsområdet och Västeuropa.  

    Råvaran till de bjälkar och andra trävaror som köpmännen handlade med, dvs. stora träd, 

kontrollerades av skattebönder. De som hade skogar med ur flottningssynpunkt gynnsamma 

lägen till exempel i Fors socken fick möjligheter till en ny typ av inkomster; deras skogar fick 

ett alternativvärde. Ökande efterfrågan på trävaror i kombination med god tillgång till råvara 

ledde vidare till att förädling av timmer i större skala startade 1723 i östra Jämtland. Då anlade 

Nils Gulliksson Lundberg en grovbladig såg för avsalu vid Ljungån nära dess utlopp i Gimån i 

Hällesjö socken. Sågplatsen, liksom rätten att avverka på omkringliggande skog, hade 

Lundberg tillhandlat sig av två bönder, som ansåg att marken i fråga tillhörde deras 

skatteskog.77 Omständigheterna beträffande denna skatteskog kom att spela en betydande roll 

för avvittringen i Jämtland, se avsnitt 7.2. 

    Den skogsexploatering som beskrivits kunde alltså försiggå trots skogsordningarnas 

restriktiva hållning till sågning, som till en del kan förstås utifrån de sätt en bjälke 

framställdes, nämligen genom bilning eller sågning vid ett så kallat grovbladigt sågverk. 

Oavsett teknik kom bara en mindre del av trädet till nytta, vilket rimmade illa med den 

sparsamhet som var ledstjärnan för staten. Emellertid drevs en ny teknologi fram av 

skeppsbyggarna i Holland, nämligen tunnvalsade sågblad som inte bara gav en slätare sågyta 

utan även mindre spill. Dessa nya blad föranledde den svenska staten att modifiera sin 

restriktiva inställning till sågning. Enligt en cirkulärskrivelse från 1739 skulle tillstånd kunna 

ges till anläggande av finbladiga sågverk och deras ägare skulle kunna få privilegier liknande 

bergsbrukens, dvs. rätt att utnyttja kronoskogar för sin näringsverksamhet. Sågverksägarna 

fick på detta sätt själva träden utan kostnad eller mot en mindre avgift till staten.78 

    Med den nya politiken och tekniken gjorde nya aktörer sitt inträde i sågverksbranschen. Till 

dem hörde rådman Lars Lund i Sundsvall och hans kompanjoner, som 1744 sökte tillstånd att 

anlägga finbladiga sågverk dels i Matforsen, dels vid Ljungån i Hällesjö socken som ersättning 

                                                
77 Wichman, sid. 188-189 och Ahnlund, sid. 238-239. Gulliksson Lundberg (1690-1764) var tredje son till en 
bonde i Lund, Hällesjö socken och hade burskap i Sundsvall då han fick tillståndet att anlägga sågen. 
78 Nyström, sid. 52 och Staaf, sid. 31-32. Påståendet i Heckscher, 1957, sid. 217 att de finbladiga sågarna innebar 
ofantliga besparingar av virke är en mycket stor överdrift. Vid tillverkning av bjälkar och andra kraftiga trävaror 
krävs ett fåtal längdsnitt. En grovbladig såg gav naturligtvis större förlust i form av sågspån än en finbladig, men 
den stora förlusten bestod i att bara en del av trädet, kanske bara rotstocken, togs tillvara. Därvidlag innebar den 
finbladiga sågen ingen förändring. Min tro är att de nya sågbladen togs som förevändning för att införa privilegier 
för en ny kategori sågverksägare.  



 
 

27 

för den nämnda grovbladiga sågen, som de förvärvat.79 Ansökan rörande Matforsen avslogs, 

men landshövding Gripenhielm80 beviljade 1751 tillståndet vid Ljungån och samtidigt rätten 

att avverka 1800 träd årligen på Hällesjö avradsland. Anmärkningsvärt är att tillståndet gavs 

innan avradslandet var avvittrat. Att en annan rådman från Sundsvall, Peter Modeen, i samma 

skede ansökte om sågtillstånd i Fors socken bekräftar att det fanns ett intresse för 

sågverksindustrin med dess nya villkor från nya ägargrupper, nämligen borgare i städerna med 

tillgång till kapital.81 

     Då den restriktiva politiken mot sågverksnäringen mildrades stärktes sågverken i 

konkurrensen med övriga skogsintressenter, men detta innebar inte att näringen släpptes fri. 

Enligt Maurits Nyström behöll järnverken länge sitt grepp i den meningen att deras lägen 

styrde lokaliseringen av de nya sågarna.82 Detta stämmer väl med att tillstånd beviljades för en 

finbladig såg i Ljungå, 9 mil från Graninge järnverk enligt protokoll83, men inte för Fors, ca 

två mil från Graninge. Lunds ansökan om tillstånd för en finbladig såg i Matforsen mötte 

motstånd från en annan näring, nämligen laxfisket. Både bönderna, som hade inkomster från 

fisket och staten, som hade skatteintäkter menade att fisket skulle försämras om ett sågverk 

och därmed sammanhängande flottning tilläts. Det dröjde därför till början av 1800-talet innan 

en finbladig såg kunde anläggas i Matforsen.  

    Bristen på accepterade lägen för de moderna sågverken bekräftas av att etableringen skedde 

i långsam takt. I Ångermanland anlades de första finbladiga sågarna i Kramfors och Lo åren 

1742 respektive 1744. I Jämtland var Ljungåsågen, som i avvittringen 1755, se avsnitt 7.2, 

tilldelades stora skogsmarker för virkesfångst, under hela 1700-talet den enda finbladiga 

sågen. Den första i Medelpad etablerades i Sillre vid Indalsälven först 1763. År 1769 fanns 

endast tio finbladiga sågar i dåvarande Västernorrlands län, varav Ljungå Exportsåg var en av 

de största. Den var förutom rådman Modeens grovbladiga såg i Fors det enda sågverk i 

Jämtland som levererade sina produkter till Sundsvall via Indalsälven.84 Eftersom Ljungå inte 

låg i Indalsälvens vattenområde transporterades det sågade virket landvägen en sträcka från 

                                                
79 Jag har förgäves sökt biografiska uppgifter om Lars Lund, men sannolikt har dokumenten förstörts i Sundsvalls 
bränder. Av avvittringsprotokollen framgår att Lund avled mellan 1766 och 1770. Hans kompanjoner var 
rådmannen Eric Harvelin i Sundsvall och borgmästaren Gustaf Kierman i Stockholm, vilkas namn jag utelämnar i 
fortsättningen eftersom Lund var den mest aktive. Se artikel om Kierman av Olof Jägerskiöld i Svenskt 
biografiskt lexikon. 
80 Axel Johan Gripenhielm (1686-1755), landshövding i Gävleborgs län sedan 1750, tidigare general. 
81 Se Heckscher, 1949, sid. 350-351, där uttrycket ”ståndspersoner” används; Nyström, sid. 51 och AJ1, akt A1, 
fol. 57v. 
82 Nyström, sid. 50-51; Eliasson & Hamilton, sid. 64-66. 
83 AJ1, akt A1, fol. 133v. 
84 Underdånig berättelse om Västernorrlands hövdingedöme till 1769 års riksdag, nytryck 1993, sid. 176-177 
samt Ahnlund, sid. 239. 
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Gimån till Indalsälven. I flottningshänseende var Gimån, som är ett vänsterbiflöde till 

Ljungan, således ett högerbiflöde till Indalsälven85 och paradoxalt nog transporterades 

produkterna från den största sågen i Ljungans vattenområde vid 1700-talets slut till kusten via 

Indalsälven.86 Det var naturligtvis virkesförråden i Gimåns vattenområde, enligt geografen 

Gunnar Arpi den bästa skogsmarken, som gjorde att landtransporten utvecklades och bibehölls 

ända till 1920.87  

    Skogsindustrin i Sundsvallsområdet var inte bara etablerad utan tog även initiativ för att 

säkra den framtida tillgången till råvara. Eftersom förvärv av skogsfastigheter – en 

framgångsstrategi för köpmän och skogsbolag på 1800-talet – inte var möjliga innan avvittring 

var gjord, försökte man göra flottning möjlig från trakter allt längre inåt landet i Indalsälvens 

och Gimåns vattenområden. Exempelvis diskuterades planer att anlägga en flottningsled förbi 

Storforsen i Indalsälven redan på 1740-talet av bönder, köpmän och industrimän, däribland de 

nämnda Jacob Polack och Lars Lund.88  

    Det här sagda motsäger inte, utan kompletterar och nyanserar, Heckschers bedömningar att 

den totala omfattningen av den svenska skogsindustrin var blygsam till slutet av 1700-talet och 

att tjäran stod för en större andel av exporten än trävarorna.89  

6.	  Den	  äldre	  avvittringens	  start	  och	  inledning	  i	  Jämtland	  	  

6.1	  Utgångsläget	  i	  början	  av	  1750-‐talet	  

Trots att principbeslutet om avvittring tagits redan 1683 och upprepats 1734 hade ingen 

avvittring skett i Jämtland vid 1750-talets början. Då fanns starka förespråkare för ökad 

kolonisering av Norrland; då hade avvittringen förändrats i en jordbruksvänlig riktning och då 

hade sågindustri och virkeshandel etablerats i delar av östra Jämtland, vilket innebar att 

försäljning av timmer och trävaror framstod som en ny inkomstkälla för bönderna. En annan 

omständighet var att kronans skogar i Jämtland fortfarande var utarrenderade i enlighet med de 

avradsbrev som utfärdats nära 90 år tidigare mot avrad som inte korrigerats för penningvärdets 
                                                
85 Hjulström, sid. 100-103. Avståndet mellan Holmsjön i Gimåns vattenområde och Indalsälven är bara drygt en 
halv mil då det är som minst. Unikt är att Holmsjön ligger på 190 meters högre nivå än Indalsälven samt att 
avståndet i höjdled till vattendelaren endast är cirka 20 meter. Detta möjliggjorde landtransport av virket från 
Österström vid Holmsjön till krönet för att sedan låta det, i ordnade former, rutscha till Indalsälven för vidare 
flottning. Landtransportleden, Österströmsbanan, förbättrades successivt ända fram till nedläggningen 1920, 
genom att järnväg byggdes, ånglok anskaffades och en lång träränna för nedtransporten till Indalsälven byggdes. 
Se kartan i slutet av uppsatsen. 
86 Nordberg, 1977, sid. 88. 
87 Arpi, sid. 138. 
88 Jämför Eliasson & Hamilton, sid. 64-66 om en ny intressegemenskap mellan bönder och borgare. Man kan 
säga att planerna beträffande Storforsen förverkligades 1796 då Ragundasjön tömdes och Döda fallet skapades. 
Ett resultat av det havererade projektet var faktiskt förbättrad flottbarhet i Indalsälven. 
89 Heckscher, sid. 347-351. 
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fall. Böndernas kostnader för avradslanden var därför låga, exempelvis var avraden två daler 

silvermynt för det milsvida Hällesjö avradsland, att jämföra med de 172 daler silvermynt 

Hällesjö sockens hemmansägare betalade i årlig ränta.90 Vissa nyodlingar hade gjorts på 

avradslanden, men få utbrytningar av nya hemman, sannolikt för undvikande av ny 

skattläggning och högre kostnader.91 Skillnaden var tydlig mot Medelpad, där nybyggen 

avvittrats sedan 1720-talet.  

    Med undantag för Alanäs socken i norra Jämtland hade inte heller någon finnkolonisation 

ägt rum i Jämtland till skillnad från i Ångermanland och Medelpad. I dessa landskap hade 

skogsregalet gjort det möjligt att bereda finska kolonisatörer utrymme för nya hemman på 

kronans skogar. Sedan Jämtland blivit svenskt 1645 hade finnar försökt slå sig ner också i 

obebodda delar av de jämtländska avradslanden. Richard Gothe skriver om friktion och 

konflikter mellan finnar och sockenbor i Ragunda, Fors, Hällesjö och Bräcke socknar, varav 

någon med dödlig utgång, men gör ingen koppling till det faktum att kronans mark var 

utarrenderad i dessa socknar. När samme författare behandlar finnkolonisationen i Alanäs 

socken, skriver han däremot att den kunde ske trots avradsbreven tack vare finnarnas 

förslagenhet. Janrik Bromé har sedan väsentligen tagit över Gothes historieskrivning i 

Jämtland och Härjedalens historia,92 men Maud Wedins genomgång av den finska 

kolonisationen i Jämtlands län visar att sådan bara kan redovisas för de delar av länet som 

ligger utanför landskapen Jämtland och Härjedalen, förutom i undantagssocknen Alanäs.93 

     Två slutsatser kan dras: avradsbreven hade bromsat anläggandet av nybyggen och i stort 

sett stoppat finnkolonisationen i Jämtland.94 Till detta kommer att inga bergverk varit 

pådrivande i Jämtland. Graninge järnverk låg visserligen bara ett par mil från byarna i Fors 

socken, men hade redan tilldelats rekognitionsskogar. Vad gäller kopparverken på Åreskutan i 

västra Jämtland etablerades de först på 1750-talet. Jag menar att det här sagda förklarar varför 

avvittringen startade så sent i Jämtland. En konsekvens av att både nybyggesverksamheten och 

finnkolonisationen var blygsam var att det fanns stora obebodda skogsmarker i Jämtland, 

vilket också framhölls i Tidemans avhandling.  

                                                
90 AJ1, akt 1, fol. 122-132v och akt 2, 168v-181v; 229v-257v. 
91 Jämför Granér, sid. 80. 
92 Gothe, sid. 161-163, 169-178 och Bromé, sid. 157-161. 
93 Wedin, sid. 19-25. 
94 Slutsatsen om finnkolonisationen finns i modifierad form i en bildtext på sid. 260 i Norrländsk uppslagsbok, 
band 1. Den vidstående kartan över finnkolonisationen visar tydligt skillnaderna mellan landskapen. 
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6.2	  Kungl.	  Maj:ts	  beslut	  att	  starta	  avvittringen	  i	  Jämtland	  	  

Allmogen i Jämtland ingav 1751 besvär till riksdagen genom sina riksdagsfullmäktige, där de 

hävdade att avradslanden var omistliga för deras svaga hemman samt motsatte sig att personer 

utifrån skulle tilldelas mark av avradslanden. De jämtländska bönderna kände uppenbarligen 

sina avradsland hotade. Tankarna och förslagen i Tidemans avhandling och andra skrifter 

torde ha påverkat, liksom det faktum att avvittring föreskrivits i Ångermanland med en 

instruktion som var positiv till nybyggen och en efterföljande förklaring som inte gav förtur 

till avradsinnehavarnas barn. Allmogens besvär fick stöd av bondeståndet i riksdagen, men 

avslogs av Kungl. Maj:t i en resolution daterad den 29 juni 1752, hädanefter kallad 

resolutionen. 95 Tre motiv gavs för avslaget: att avradslanden var av avsevärd storlek, att 

avraden var ringa samt att innehavarna inte hann sköta och odla upp dem i den utsträckning 

det fanns jordmån och lägenheter till. Det meddelades därutöver att avvittring skulle starta, 

varvid vederbörande ämbetsmän noga skulle undersöka beskaffenheten av alla avradsland, 

skogar, fiskerier, ängar, ödesbölen och allmänningar. Sedan varje by tilldelats det den ”med 

rätta tillkommer” i förhållande till skatten skulle resterande mark förklaras som krono. På 

denna mark skulle nya hemman kunna anläggas, dvs. ytterligare hushåll ges möjlighet att 

försörja sig. Överensstämmelsen med Tidemans avhandling är tydlig och, eftersom noggranna 

undersökningar av avradslanden betonades, kan vi se att de dynamiska idéerna också fått 

genomslag. Uppmaningen att förrättningarna skulle genomföras snabbt – helst under 1753 – 

underförstått utan stora kostnader och med högre skatteintäkter som resultat visar att 

resolutionen främst präglades av den fiskala staten. Denna hade emellertid även denna gång 

orealistiska föreställningar om uppdragets omfattning och den arbetsinsats som var nödvändig. 

När avvittringen kom igång 1755 pågick den i 31 år, med vissa uppehåll, tills den inställdes 

1786 innan den var fullbordad.  

    Situationen i Jämtland 1752 liknade den i Ångermanland. Även där har vi sett att bönderna 

opponerade sig mot avvittringen med stöd av behovsargumentet och även där fanns delade 

meningar inom staten; de dynamiska idéerna hade gjort sig gällande i instruktionen av år 1742, 

men staten hade retirerat genom förklaringen av år 1752. Det dödläge som uppstod i 

Ångermanland hävdes inte heller av bruken, eftersom dessa hade fått sina ved- och 

kolleveranser säkrade genom lån till torpare på kronoskogarna.  

    Trots resolutionens klara ambitioner för Jämtland kom avvittringen inte igång 1752. 

Militärmakten genom chefen för Jämtlands regemente, Johan Hastfer, kunde inte heller ändra 
                                                
95 Kungl. Maj:ts Resolution och Förklaring uppå de Allmänne Beswär etc, den 29 juni 1752, § 36, där även 
besvären återges. 
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på detta. Hastfer begärde att en särskild domare och särskilda lantmätare skulle tillsättas för 

avvittringen av de cirka 70 befälsboställena i landskapet och bedömde att avvittringen annars, 

med de resurser som var aktuella, skulle ta 50-100 år – en god prognos skulle det visa sig.96  

    Jag beskriver därför det ärende som, enligt min mening, blev avgörande för avvittringens 

start i Jämtland. Rådman Lars Lund och hans kompanjoner hade, som sagts, sedan 1751 

tillstånd att anlägga en finbladig såg vid Ljungån i Hällesjö socken samt tillstånd att avverka 

1800 träd per år på det ännu ej avvittrade Hällesjö avradsland. Lund hade dessutom året 

därefter sökt tillstånd att anlägga nytt hemman i anslutning till sågplatsen, dels för att få egen 

skatteskog med timmerförråd, dels för produktion av livsmedel för sågverkets eget bruk, 

eftersom sågplatsen låg en mil från närmaste bebyggelse, som var Sörbygden i väster.97 

    Gränserna för Hällesjö avradsland angavs i avradsbrevet från 1667 med sex punkter, som 

också var punkter på landskapsgränsen mot Medelpad, dvs. den gamla riksgränsen. Gränserna 

inåt mot socknens skatteskogar var däremot inte angivna.98 Det förelåg alltså osäkerhet om 

gränserna för det avradsland sågverksägarna redan hade fått tillstånd att utnyttja. Det var inte 

heller klart om sågplatsen och den tilltänkta nybyggesplatsen låg på Sörbygdens skatteskog 

eller avradslandet. Till detta kom att förre sågverksägaren Nils Gulliksson Lundberg också 

ansökte om att få anlägga nybygge på platsen. På grund av föreliggande osäkerhet och 

konkurrens beordrade landshövding Gripenhjelm år 1752 lantmätarundersökning och 

kartläggning av Hällesjö avradsland. Uppdraget, i praktiken begränsat till en undersökning av 

den södra delen av avradslandet, genomfördes i augusti 1753 och juni 1754 och resulterade i 

en rapport, som gav Lund fullt stöd, och därutöver fem kartor. Kommentarer till denna rapport 

och kartorna ges i avsnitt 7.2. 

    Jag ser denna undersökning av Hällesjö avradsland som den första avvittringsförrättningen i 

Jämtland och som den reella starten på den sammanhängande process som kallas den äldre 

avvittringen i Jämtland. Ungefär samtidigt som rapporten avlämnades, den 9 juli 1754, togs 

beslut om en särskild avvittringsrätt för Jämtland.99 Ytterligare steg togs den 2 december 1754, 

då två lantmätare avdelades för avvittringen och den 24 april 1755 då avvittringsdomaren 

                                                
96 Brev till landshövdingen bland annat den 5 maj 1755, AJ1, akt B1 fol. 101-101v. Se även Kungligt svar den 7 
juli 1754 på besvär inlämnade av Jämtlands regemente om utbrytning av boställen. 
97 Sörbygden är samlingsnamn för de intill varandra liggande byarna Byn, Karlsgård, Hårdgård och Västanbäck. 
98 Hasselberg, 1961, sid. 25. I lantmätarprotokollet över Hällesjö avradsland från 1754, akt 23-HÄL-1, 
förekommer ytterligare en punkt. 
99 Almquist, sid. 407. 
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förordnandes. Efter planering och vissa förarbeten kunde det första sammanträdet hållas den 

25 juni 1755, vilket var den formella starten på avvittringen.100  

    Orsakerna till fördröjningen av avvittringen i Jämtland fram till resolutionen 1752 är redan 

klarlagda. Jag har också hävdat att den därefter följande treåriga fördröjningen kan förklaras 

på samma sätt som dödläget i Ångermanland, med viss förstärkning av de jämtländska 

avradsbrevens betydelse. Orsaken till att ett genombrott kom i Jämtland menar jag var att 

Ljungåärendet väntade på avgörande sedan lantmätarrapporten avlämnats i juli 1754. Ingen 

enskild person kan ses som initiativtagare till den äldre avvittringen i Jämtland, vilket har 

hävdats, men flera nyckelpersoner kan utpekas. Lund var pådrivande i sin dubbla roll som 

sågverksägare och nybyggessökande, Gripenhielm hade gett sågtillstånd och beordrat 

lantmätarundersökning och Tideman och Berch hade genom sin avhandling uppmärksammat 

de jämtländska avradslanden och påverkat resolutionen från 1752.101 

    Jag övergår nu till frågan om kontraktsbrott och maktmissbruk, som Almquist har hävdat 

möjliggjorde avvittringen i Jämtland. Skogsordningarna nämnde varken avradsbreven eller de 

specifika förhållanden som gällde i Jämtland och Härjedalen, men i resolutionen klargjorde 

Kungl. Maj:t att kronan aldrig avhänt sig äganderätten till avradslanden. Det hade varit rimligt 

att staten samtidigt visat att den var medveten om att avradslanden var utarrenderade och 

kommenterat detta. Ur den synpunkten kan det vara befogat att tala om kontraktsbrott. Vidare, 

att ägarna till Ljungå finbladiga såg fick rättigheter att avverka skog på Hällesjö avradsland, 

innan detta var avvittrat, var onekligen ett sanktionerat intrång på marker som socknens 

bönder enligt avradsbrev från 1667 hade rätt att nyttja mot årlig avrad. Man skulle, som Jan 

Eric Almquist, här kunna tala om både kontraktsbrott och maktmissbruk, men kanske hellre 

om okänslighet eller orättvisa gentemot en grupp bönder och deras familjer till förmån för 

”ståndspersoner”. 

    Utgångspunkten för Almquists starka utsaga var dock en annan, nämligen uppfattningen att 

staten åsidosatte den ständiga besittningsrätt som han menade att bönderna tillförsäkrats 

genom avradsbreven med formuleringen att  
ingen, varken nu eller i tillkommande tider skulle hava makt att tillfoga de nuvarande innehavarna eller 

deras arvingar något hinder … i deras vällovliga nyttjanderätt till avradslanden.  

                                                
100 Almquist, sid. 407 och AJ1, akt 1, fol. 7. Almquist pekar ut ett par tidigare ärenden i Jämtland som avvittring, 
sid. 405. Då dessa var isolerade fall utan koppling till den process som startade 1755 har jag bortsett från dem. 
101 Intressant är att kopplingar fanns mellan alla de nämnda personerna. Tidemans avhandling var underdånigt 
tillägnad landshövding Axel Johan Gripenhielm i ett företal och den samtida avhandlingen Jämtelands djur- och 
fogelfänge av Æskil Nordholm, en annan Berch-elev, var bland annat tillägnad rådmannen Lars Lund. 
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Detta tolkade Almquist som ständig besittningsrätt, ett begrepp som han själv införde. Det 

framgår dock inte av Almquists framställning i vilken utsträckning han själv hade tagit del av 

avradsbreven.102 Jag har hittat den citerade formuleringen på ett ställe i avvittringsprotokollen, 

vilket visar att det förekom att dylika löften skrevs in i avradsbreven.103 Det gjordes dock inte 

regelmässigt; exempelvis innehöll avradsbrevet för Hällesjö avradsland inga sådana löften. 

Däremot talade motsvarande avtal från 1542 med den norske hövitsmannen Vincens Lunge 

om rättigheter för de namngivna böndernas ”barn och barnabarn”.104 Janrik Bromé, författaren 

till Jämtland och Härjedalens historia, tiden 1645 – 1720, tar i sin korta text om avradsbreven 

inte upp någon omständighet som liknar ständig besittningsrätt.105 Däremot har Holger 

Wichman i samma verks fjärde del för tiden 1720 – 1880, i allt väsentligt följt Almquist i sin 

text om avvittringen och återgivit Almquists uppfattningar. Wichman har sedan citerats av 

andra.106 

        Om bönderna haft ständig besittningsrätt hade de haft en mycket stor säkerhet i det 

framtida nyttjandet av vidsträckta och ofullständigt definierade markområden. Detta kan 

ställas mot att äganderättens säkerhet var en av nyckelfrågorna i skiftesrörelsen ända fram till 

laga skiftet 1827. Det var först då som bönderna kunde känna trygghet i ägandet för sig och 

sina efterkommande.107 

    Under avvittringen visade bönderna i flera byar upp sina avradsbrev, men argumenterade 

aldrig utifrån att de skulle ha ständig besittningsrätt till avradslanden. Bönderna hävdade 

visserligen i besvärsskrivelsen att avradslanden var ”böxlade” sedan forna tider samt att 

förnyelse av arrendena skett vid avradsrannsakningarna 1666 och 1667. De önskade också 

företrädesrätt för sina efterkommande med formuleringen att delar av avradslanden ”ej måge 

lämnas åt andra, som till oländig Marcks upodling sig anmäla”. Som Birgitta Ericsson påpekat 

var det behovsargumentet som bönderna genomgående framhöll då de begärde att få behålla 

avradslanden så länge den årliga avraden erlades.108 

    Bönderna gjorde anspråk på avradslanden men ingenting talar för att de själva ansåg sig ha 

ständig besittningsrätt till dem. Med detta som huvudargument och med stöd av det i övrigt 

                                                
102 Almquist, sid. 402-407. Påståendet på sid. 403 att en mängd avradsbrev är intagna i avvittringsprotokollen för 
1755 anser jag vara en överdrift. Det kan noteras att Rydin, sid. 10, använder begreppet ständig besittningsrätt för 
att beskriva den syn kronan hade på markägande före Gustav Vasas tid, nämligen att böndernas hemman låg på 
kronans mark, men att dessa hade ständig besittningsrätt till hemmanen. Detta förhållande gällde alltså 
skatteskogen. 
103 Avradsbrev gällande Gudsjölandet i Fors socken, AJ1, akt A1, fol. 10. 
104 Hasselberg, 1961, sid. 24-25 och Jämtlands läns landskontor. Avgjorda mål 1764-1778, sid. 929. 
105 Jämtland och Härjedalens historia, tredje delen, sid. 353-357. 
106 Jämtland och Härjedalens historia, fjärde delen, sid. 91 samt Nordberg 1977, sid. 17 och 20. 
107 Pettersson, sid. 53 och 101. 
108 Ericsson, sid. 128-132. 
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anförda drar jag slutsatsen att bönderna i Jämtland inte erhållit ständig besittningsrätt till 

avradslanden genom avradsbreven från 1666 och 1667 mot att de betalade den årliga avraden. 

Jag menar att avradsbreven stället kan ses som arrendeavtal med föråldrade och ofullständiga 

specifikationer. Således faller Almquists påstående om att ”avvittringsverket i Jämtland i stort 

sett möjliggjordes genom maktmissbruk från kronans sida”.109 Detta utesluter inte att 

maktmissbruk förekom under avvittringens genomförande, vilket också undersöks i det 

följande. 

6.3	  Undersökningsområdet	  	  

Lantmätarna beslutade att börja sitt arbete i Ragunda tingslag enligt brev till landshövdingen 

avsänt från Frösön den 3 april 1755110 och valde sedan, innan domaren var förordnad, att starta 

i tingslagets och Jämtlands östligaste by, Utanede i Fors socken. Jag har inte hittat några 

uttalade motiveringar för dessa beslut, men de har styrt mitt arbete. Jag har valt att undersöka 

socknarna Fors, Håsjö och Hällesjö, där avvittringen började, samt Bräcke socken, där den 

genomfördes 1763-1773. De fyra socknarna bildar ett sammanhängande område i den östra 

delen av Jämtland med nära tio mils utsträckning i öst-västlig riktning och cirka fem i nord-

sydlig. Området kan än idag karakteriseras med orden skogsbygd, glesbygd och gränsbygd; 

det sistnämnda särskilt giltigt för Fors och Hällesjö med orientering mot kusten snarare än mot 

centrala Jämtland. Naturen, klimatet och förutsättningarna för jordbruk var likartade i hela 

området, men socknarnas kommunikationer och lägen i förhållande till större vattendrag, 

järnbruk och sågverk var olika. Se karta i slutet av uppsatsen. 

Tabell 1: Uppgifter om undersökningsområdet och avvittringens förlopp 

Socken Fors Håsjö Hällesjö Bräcke 
Invånarantal 1754  342 169 164 134 (1749) 
Antal hemman 1755 26 15 14 21 (1763-1768) 
Antal avradsland/ 
antal innehavare 

6/8 1/5 1/11 4/10 

Avvittringens första 
fas, lantmätare 

1755 
Mellin, 
Calwagen 

1755 
Calwagen 

1753-1755 
Esping, Kiäl-
bäck, Mellin 

1763-1768, 
Calwagen 
 

Fortsatta 
avvittringar 

1757 
1777-79 

1757 
1777-79 

1756-57, 1770 
1777-79 

1772-1773 

Anmärkningar: Befolkningsuppgifterna är hämtade från Hülphers, sid. 212, 218, 216 respektive 34; uppgifterna 
om hemman från respektive avvittringsprotokoll (avsnitt 7.2-7.4) och uppgifterna om avradslanden från Tideman, 
sid. 33-34. 
Jordnaturen var skatte med undantag för gästgiverierna i Bräcke, som var krono liksom 

boställena för befäl under Revsunds kompani vid Jämtlands regemente. Sådana fanns i alla 
                                                
109 Almquist, sid. 406. 
110 AJ1, akt B1, brev 86 (fol. 266). 
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socknarna utom Hällesjö. Prästbord fanns i alla och fungerade som övriga hemman med 

undantag för att de hade tiondeintäkter.  

    Tabell 1 visar bland annat socknarnas folkmängd. Som synes hade Fors socken en klart 

större befolkning än de övriga socknarna. Fors hade också ett mer varierat näringsliv än de 

övriga, vilket sannolikt förklarar att invånarantalet per hemman var högst där. Förutom 

jordbruket hade man för det första ett omfattande laxfiske i Indalsälven ända till 1796 då 

flodvågen från den oavsiktliga tömningen av Ragundasjön spolade bort lekplatserna. Laxfisket 

var föremål för särskild beskattning och togs upp endast marginellt under avvittringen och 

behandlas därför inte i denna uppsats. För det andra kunde timmer och trävaror relativt lätt 

flottas på Indalsälven från socknen till kusten. Affärer mellan köpmän i Sundsvall och bönder i 

Fors hade, som nämnts, pågått åtminstone sedan 1720-talet. Detta bestyrks av protokollen från 

avvittringen, även om det utrymme som ägnas åt timmerhandeln är litet.111 För det tredje bör 

det ha funnits möjligheter att arbeta med kolning för det närbelägna järnverket i Graninge eller 

att leverera kolved dit, men ingenting sades om detta. Närheten till Graninge hade inverkan på 

annat sätt, nämligen som hinder för etableringen av ett finbladigt sågverk i socknen. Detta är i 

enlighet med Nyströms observation att järnverkens lägen styrde sågverkens.112 

    Grannsocknarna Håsjö och Hällesjö hade betydligt mindre folkmängd och även ett mer 

isolerat läge. De har historiskt setts som en enhet under namn som Rotakiäl, Kälan – som 

förekommer i protokollen – och Kälarne. Att både ”rot” och ”käl” är gamla ord med 

skogsbetydelse visar att skogen dominerade; avvittringsförrättarna klagade också på de 

besvärliga resorna på sjöar och dåliga vägar i dessa socknar.113 Hällesjö socken genomlöps av 

Gimån och Ljungån som förenas i Ljungå och Håsjö socken avvattnas praktiskt taget helt av 

Ljungån. Till sågverket i Ljungå, som alltså anlades 1723 och moderniserades och byggdes ut 

i början av 1750-talet, fanns det möjlighet att transportera timmer för sågning genom flottning 

och kompletterande landtransporter från en stor del av Hällesjö socken samt från delar av 

Håsjö socken. Däremot var möjligheterna små att sälja trävaror från dessa socknar till 

handlande i Sundsvall. 

    Bräcke socken avvattnas också av Gimån, men dess byar låg fyra till åtta mil från 

Ljungåsågen och med hänsyn till detta avstånd och Gimåns strömmar var det i praktiken inte 

möjligt att transportera timmer till Ljungå för sågning. Det kom att dröja till 1800-talets början 

                                                
111 Ahnlund, sid. 234-235 och AJ1, akt A1, fol. 43 med flera ställen. 
112 Nyström, sid. 50. 
113 AJ1, akt A5, fol. 168 och 181 med flera ställen. 
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innan affärskontakter etablerades mellan bönder i Bräcke socken och Ljungåsågen.114 Ser man 

till kommunikationerna var däremot Bräckes läge fördelaktigt, eftersom den gamla leden 

mellan Bottenhavet och Atlanten via centrala Jämtland gick genom socknen, som av den 

anledningen hade gästgiverier.115 

    I undersökningsområdet bör, liksom i andra delar av Jämtland, en omfattande bondehandel 

ha förekommit. På grund av det geografiska läget bör inriktningen ha varit försäljning av 

smör, skinn och fågel i Uppsala-Stockholmsområdet samt köp av förnödenheter där.116 Inget 

nämns om detta i avvittringsprotokollen. 

6.4	  Avvittringsrätten	  	  

I avvittringsrätten ingick förutom domaren, som var ordförande, sex nämndemän. Berörda 

lantmätare förutsattes delta som ämbetsmän i sammanträdena och vidare var ett ombud för 

kronan som part, oftast landsfiskalen, förordnat att delta. Till rättens möten kallades berörda 

skattebönder och nybyggessökande som parter samt representanter för angränsande byar.  

    Rättens utslag ställdes till landshövdingen med användande av full titulatur och 

undertecknades av domaren, som förklarade sig som ”Eders Nådes ödmjukaste tjänare”. 

Avvittringsrätten var således inte en självständig rättsinstans i modern mening. I förhållande 

till häradsrätterna var den sidoordnad; informationen om avvittringsrättens ansvarsområde i 

förhållande till närliggande organ är dock mycket knapphändig i handlingarna. Inte heller 

Almquist har behandlat denna typ av frågor.  

    Kraven på avvittringsrätten var enligt resolutionen från 1752 både höga och motstridiga. 

Denna nya institution skulle driva förändringsprocesser, som skulle föregås av både snabba 

och noggranna undersökningar. För uppdragen avsatte staten, i jämförelse med avvittringen i 

angränsande landskap, relativt stora resurser. Förutom att rätten och lantmätarna fick sin 

betalning av staten ersattes också lokalbefolkningen för den handräckning som lantmätarna 

och rätten hade rätt att avkräva dem. Enligt protokollen förekom inget missnöje från 

böndernas sida angående ersättningen, men väl om den tid som de måste lägga ned på 

förrättningarna.  

    Vid avvittringsrättens första sammanträde i Utanede i Fors socken den 25 juni 1755 

meddelade domaren Johan J. Wasell117 inledningsvis att han i maj på högre ort anhållit om 

behörig instruktion för rätten och att han fått till svar att instruktionen för Ångermanland från 
                                                
114 Rolén, sid. 27-29. 
115 Bromé, sid. 255-257. 
116 Se Wichman, sid. 204-213 om sörkörare. 
117 Johan Johansson Wasell (1722-1789), bosatt i byn Hara vid Storsjön. Han efterträddes 1772 av sin bror Carl 
Magnus Wasell (1733-1789). 
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1742 samt förklaringen till denna av år 1752 ”bör följas uti alt Thet, som är til thenna Landsort 

lämpeligt”. Rätten gavs med andra ord ett stort tolkningsutrymme och därmed ett stort ansvar. 

I protokollen hänvisade avvittringsrätten ofta till de nämnda styrdokumenten samt till 

resolutionen från 1752 och 1734 års skogsordning med 1739 års förklaring. Domaren 

meddelade också vid första sammanträdet att skyndsamhet med arbetet var anbefalld. 

    För protokollen utvecklades ett mönster. För varje sammanträde redovisades tid och plats 

och vilka som deltog. Därefter beskrevs de dokument som parterna företedde, i något fall 

dokument från 1400-talet, men vanligast var avradsbrev från 1666 eller 1667.  Hemmanens 

skattetal, som typiskt var två till tre tunnlands skatte, dvs. en tredjedels till ett halvt 

gärdemantal, angavs.118 Den årliga räntan, som oftast låg mellan 10 och 20 daler silvermynt, 

uppgavs liksom de ”dragonehåll” vid Revsunds kompani som byarna eller gårdarna hade 

ansvar för.  

    Vid förrättningarna undersöktes markens beskaffenhet och godhet för olika ändamål samt 

gårdarnas bärgning av foder. Efter insamlande av uppgifter, företagen syn och gjorda 

överväganden för en by eller en grupp av byar formulerade rätten sitt utslag som alltså sändes 

till landshövdingen. Mot utslagen kunde parterna ”vädja” under en tid, men informationen om 

detta verkar ha varit knapphändig. Jag kommer längre fram att hävda att rätten i detta 

avseende utnyttjade sitt informationsövertag. Observera dock att det fanns möjligheter att 

överklaga i senare skeden och att detta utnyttjades bland annat av bönder i Hällesjö socken. 

    Redan i skogsordningen från 1683 utsades att böndernas och byarnas fullsuttenhet skulle 

tillgodoses innan kronomarken avskildes.119 Detta upprepades i senare förordningar, i 

resolutionen från 1752 med termen ”med rätta tillkommer”.  Fullsuttenheten, som relaterades 

till skattetalen för befintliga hemman och de projekterade skattetalen för nybyggen, var i 

princip baserad på markens beskaffenhet. De två begreppen fullsuttenhet och beskaffenhet 

användes ofta både i förordningar och protokoll, alltid utan definition. På liknande sätt 

förhåller det sig med ett tredje begrepp, nämligen lägenhet. Med detta avsågs, i allmänhet, ett 

ställe där det gick att anlägga nybygge eller en plats där åker kunde uppodlas eller slåtter 

upparbetas. 

    Med följande lista, som är uppställd utifrån protokollen från den äldre avvittringen i de fyra 

socknarna, försöker jag ringa in begreppet beskaffenhet, vad som undersöktes och hur detta 

skedde. Eftersom alla poster inte alltid togs upp är det frågan om en bruttolista. 
                                                
118 Ett gärdemantal var detsamma som sex ”tunnlands skatte”; Thulin, vol II, sid. 5. 
119 Enligt SAOB var en bonde fullsutten om han ägde så mycket jord att avkastningen räckte till hans och 
familjens uppehälle och till utskylderna. Enligt Thulin, vol. I, sid. 23 var fullsuttenheten redan relaterad till 
skatten. Med den innebörden blir det problematiskt att tala om fullsuttenhet i förhållande till skattetalet. 
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1. Antal tunnor utsäde per år, nästan alltid korn men även någon råg; erhölls genom 

självdeklaration. 

2. Skördeutfallet uttryckt i termer som ”femte eller sjätte kornet” erhölls som 

medelvärden av de senaste 3-4 årens uppgifter i tiondelängderna. 

3. Inägojordens egenskaper och kvalitet, dels med beskrivningar som ”lerblandad mjäla 

på stenbotten”, dels som svarande mot ”en viss grad i skattläggningsmetoden för 

Jämtland”, utan att mer information gavs om vad graderna innebar annat än att lågt 

gradtal var bättre än högt. Jordborr användes vid undersökningen. 

4. Antal lass (eller vinterskrindor eller parmar; även viktmått kunde förekomma) hö som 

kunde bärgas under medelmåttiga år. Höet var uppdelat på hårdvallshö (eller långhö 

eller lägdehö), som var det bästa; hästehö, som var smått samt starr (eller myrfoder). 

Ibland förekom även kategorin åfoder. I de flesta fall gjordes redovisningen per 

bärgningsplats på utmarken och på inägorna, till exempel på åkerrenarna. Typiskt hade 

en gård 20 slåtterställen på utmarken varav hälften skördades varje år. Mängden foder 

deklarerades av bönderna själva med intygande av riktigheten. 

5. Antalet djur som kunde födas med hjälp av gårdens hö och av tillskott av halm, bark 

(torkad tallbark), skav (torkad aspbark), gran- och tallris. Redovisningen var uppdelad 

på hästar, nötboskap och småfäkreatur, det senare innefattande får och getter. Ibland 

särredovisades fålar och ungnöt. Svin förekom inte. Det var även här en 

självdeklaration avseende medelmåttiga år och avseende antalet djur som kunde födas 

över vintern.  

6. Mulbetet, vars egenskaper också uppgavs av bönderna.  

7. Bestånden av träd, som beskrevs översiktligt i ord samt genom det antal år det 

beräknades ta innan en tall gav hustimmer respektive sågtimmer. Undersökningen 

gjordes genom att fälla ”åtskilliga” träd och sedan studera ”safwuloppen”, dvs. räkna 

årsringarna samt beräkna medelvärdet. Hur de fällda träden valdes ut framgick inte.  

8. Skattlagt fiske redovisades; för övrigt fiske uppgavs huruvida det räckte till husbehov 

eller inte. 

9. Jakt och fågelfänge, som nämndes mycket knapphändigt. I allmänhet uppgavs att 

omfattningen var liten och lönsamheten låg. 

10. Kvarn, kvarnställe och eventuella kvarnbyggnader redovisades liksom vilka tider på 

året nyttjande var möjligt. 

Listan är omfattande, men det är oklart hur ingående syner rättens ledamöter och ämbetsmän 

gjorde. Även om rätten arbetade sex dagar i veckan hade synemännen ändå endast ett fåtal 
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dagar till sitt förfogande i varje by. Till det kommer att kartor saknades, ytorna var stora och 

markerna i stort sett väglösa. Rättens möjligheter att själv skaffa sig en helhetsbild av annat än 

hemägorna och områden i närheten av gårdarna var små. Det var också svårt för rätten att 

bilda sig en uppfattning om djurbesättningarnas storlek under ett sommarbesök, då en stor del 

av boskapen var på bete eller i fäbodar. Bönderna hade därför ett informationsövertag vad 

gäller flertalet av de undersökta egenskaperna. Jag hävdar därmed inte att bönderna lämnade 

falska uppgifter i självdeklarationerna, men det är rimligt att tro att de hellre påpekade sina 

gårdars svagheter och problem än motsatsen. 

    Som påpekats redovisades inte det överskott en gård kunde ge i form av smör och andra 

säljbara produkter, trots att uppgifterna både om bärgning av foder och djurbesättningar var 

utförliga. Varor som behövde köpas in redovisades däremot i några fall. I protokollen angavs 

vidare om humlegård fanns anlagd (vilket nästan alltid var fallet), om ”masteträd” eller ämnen 

till sådana fanns (vilket det inte gjorde) samt om ”malmstreck” eller nyttiga mineraler fanns, 

(vilket inte var fallet, ”såvitt nu kunnigt är”). Avståndet till närmaste köpstad (Sundsvall) 

angavs liksom avståndet till närmaste bergverk (Graninge i Ångermanland och i några fall 

Lögdön i Medelpad). I flera protokoll gavs uppdrag och uppmaningar att utöka odlingar och 

slåttermarker genom dikning och borthuggande av skog samt förmaningar om sparsamhet med 

träden. 

7. Undersökning	  av	  den	  äldre	  avvittringen	  i	  Fors,	  Håsjö,	  
Hällesjö	  och	  Bräcke	  socknar	  

Avvittringsrätten i Jämtland hade inga tidigare erfarenheter att falla tillbaka på utan måste 

själv finna former för samarbetet med ämbetsmännen och för samverkan med allmogen. Den 

hade också att bemästra fysiska och praktiska svårigheter i form av vidsträckta marker och 

långa avstånd, dåliga eller obefintliga vägar samt långsam postgång. Vidare accentuerades 

skyndsamhetskravet av att förrättningar i fält endast kunde genomföras under barmarkstider. 

7.1	  Avvittringen	  i	  Fors	  och	  Håsjö	  socknar	  år	  1755	  

De unga avvittringslantmätarna Eric Calwagen och Eric Mellin120, som fått sina uppdrag i 

december 1754, hade i enlighet med uppdragets angelägenhet påbörjat sina arbeten med 

sjömätningar och andra kartläggningar i april 1755, Mellin i Fors och Calwagen i Håsjö 

socken efter deras egen arbetsuppdelning.121 I det första sammanträdet med avvittringsrätten 

                                                
120 Eric Calwagen (1731-1806), född i Norrköping; Eric Mellin (1734-1794), född i Lövånger. 
121 AJ1, akt B1, brev 456 (20 maj 1755) respektive brev 457 (21 maj 1755). 
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den 25 juni 1755 deltog förutom domaren, vice häradshövding Johan J. Wasell, sex 

nämndemän, båda avvittringslantmätarna, kronans ombud landsfiskal Olof Klingberg samt 

Utanedes hemmansägare Esbjörn Nilsson, Jon Jonsson och Jon Mattsson. Inga representanter 

för angränsande byar var närvarande. 

    Rätten tog del av medförda handlingar, inhämtade information från parterna, jordeböcker 

och tiondelängder samt verkställde undersökningar på det sätt som beskrivits i föregående 

kapitel. När det visade sig att lantmätare Mellin inte hunnit ta fram tillräckligt underlag för 

gränsbestämningar i Fors socken begav sig rätten till Håsjö socken för arbeta utifrån 

Calwagens underlag. Rätten arbetade sedan växelvis Fors och Håsjö socknar, men gjorde ett 

uppehåll under den ”brådaste andetiden” 13 juli – 4 september. Detta uppehåll var inte 

planerat, utan tillkom av två skäl: dels att lantmätarna inte hunnit få fram nödvändigt underlag, 

dels att bönderna i Håsjö socken var ovilliga att medverka i avvittringsarbetet under 

bärgningstiden.  

    Det finns anledning att se närmare på det första skälet. Mellin hade inledningsvis lagt ner 

avsevärt arbete på att klara ut sockengränsen mellan Fors och Liden i Medelpad, som också 

var landskapsgräns och gammal riksgräns. Det kontroversiella var gränsens passage över den 

fiskrika Indalsälven. Han hade också ägnat sig åt den komplicerade frågan om ett ödesböle, 

delvis ägt av löjtnantsbostället, som i sin tur tidigare ägts av kyrkan; Biskopsgården, nu 

Bispgården. Dessa två ärenden rörde i strikt mening inte avvittringen, men för Mellin var det 

nödvändigt att klarlägga sockengränser och gårdarnas mantal innan skatteskogarna 

fastställdes. Domaren Wasell uttryckte redan efter första veckan i ett brev till landshövdingen 

sitt missnöje med Mellins sätt att arbeta, vilket kan ses som ett tidigt tecken på 

meningsskiljaktigheter mellan rätten och lantmätarna.122 Calwagen hade arbetat på liknande 

sätt som Mellin. Efter att i början av juli gått upp och markerat den nära två mil långa gränsen 

mellan Håsjö och Ragunda socknar begav han sig åter till skogs för att utföra samma arbete 

beträffande den lika långa gränsen mellan Håsjö och Hällesjö socknar. Därefter skulle han vila 

och ägna sig åt kontorsarbete.123 Av det anförda framgår att lantmätarna uppträdde 

självständigt gentemot rätten och att de var influerade av Jacob Faggot, som de också 

refererade till som sin förman.  

    Bristande förståelse för landsändans förutsättningar och levnadssätt tycks också ha varit en 

komplikation. Det sex sidor långa brev som domaren Wasell sände till landshövdingen den 24 

                                                
122 AJ1, akt B1, brev 624 (1 juli). 
123 AJ1, akt B1, brev 457 (21 maj) respektive 690 (14 juli). 
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juli 1755, en månad efter rättens första sammanträde, är informativt.124 Wasell berättade 

inledningsvis om skogarna och de obebodda markerna i Jämtland som var av större rymd än 

”man sig föreställa kan”. Därefter följde ett par sidor med uppgifter om att skogen var 

vanvårdad, missbrukad och utödd på flera ställen; allmogen sades förakta och hata skogen. 

Wasell använde ordet ”skogsmördande” och vände sig mot skogseldar, som han såg som 

förtäckt svedjande. Han kritiserade också barktäkten, då unga tallar fälldes på försommaren 

och den späda barken skalades av för att sedan torkas och användas som djurfoder eller i bröd 

under dåliga år. Problemet som Wasell såg det var att alla andra delar av tallarna då lämnades 

till förruttnelse. Han kritiserade också bruket av trävirke till tak och gärdsgårdar och 

propagerade för torvtak respektive stenmurar. Wasells brev är delvis ett eko av 

skogsordningarna, men avspeglar också en kulturkrock föranledd av olika uppfattningar om 

skogens resurser, vilka som var de knappa respektive överflödande. Man kan också säga att 

centralmakten stod mot lokalsamhället eller nationalekonomi mot privatekonomi. Mot detta 

kan sägas att rätten hade god kunskap om traktens jordbruk och skogar genom 

nämndemännen, som inkallades från angränsande socknar. Deras inflytande på rättens arbete 

är dock svårt att bedöma, eftersom jag inte kunnat finna ett enda exempel på ett yttrande eller 

en inlaga från en nämndeman. 

    Undersökningen av Fors sockens byar delades upp i fem delundersökningar, vardera 

omfattande en eller flera byar. Den var klar den 27 september 1755 och sammanfattas i Tabell 

2. Vi ser att korntalen och åkerjordens graderingar uppvisar mycket liten variation mellan 

byarna, med andra ord att förutsättningarna för åkerbruk var ungefär desamma i byarna. Mot 

denna bakgrund är det förvånande att tillväxttiden för husbyggnadstimmer och sågtimmer 

varierade så mycket, mellan 100 och 140 år respektive mellan 140 och 180 år.  

    Principen för marktilldelning skulle vara fullsuttenhet i förhållande till skattetalet och 

beskaffenheten. Den senare undersöktes alltså genom insamling av ett flertal uppgifter, varav 

några kommenterats. Ingen diskussion förekom om deras tillförlitlighet. Även om rätten enligt 

egen utsago formulerade sina utslag efter ”nogaste övervägande” angav den inte vilka faktorer 

som var de viktigaste för fullsuttenhet och inte heller hur de inhämtade uppgifterna 

sammanvägts.  Jag konstaterar att uppgifterna inte användes och att det inte var möjligt för 

rätten att avgöra fullsuttenheten i relation till skatten. Den påstod faktiskt inte heller att den 

gjorde det, trots instruktionen och resolutionen.  

                                                
124 AJ1, akt A1, fol. 1-6. 
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    Ändå tilldelade rätten skogsområden till byar och till kronan och angav gränser mellan olika 

skogsområden på kartor och i naturen. Min observation är att lantmätaren utgick efter de 

gamla gränser som utpekats av lokalbefolkningen, alltså att bönderna fick behålla det de hade, 

eller med andra ord att principen urminnes hävd med lokal sanktionering tillämpades. Varje 

annat förfarande hade varit både tidsödande och splittrande för rätten som ville undvika 

konflikter och tidsutdräkt. Trots den tidigare antydda kulturkrocken och underliggande 

motsättningar accepterade rätten alltså sitt beroende av lokalsamhället.125 Rättens metodik att 

arbeta med grupper av närliggande byar utan uppdelning av utmarken dem emellan medförde 

att konflikter inom socknarna också kunde undvikas.  

Tabell 2: 1755 års avvittring i Fors socken 
Byar 

 
 

Utanede Byn, 
Bispgården 

Fors präst-
bord, Åsen, 
Österede 

Västerede Österåsen, 
Västeråsen, 
Böle 

Antal hemman 3 7 4 4 8 
Mantal 1 2/3 3 2/3 1 1/4 1 3/4 3 31/72 
Åkerjord, grad 2-3 2-3 2, 4 2-3 2-3 
Korntal 5-6 5-6 5-6 5-6 6 
År för hustimmer/ 
sågtimmer 

100/150 130/180 110/140, 
118/145 

130/180 135/170, 
140/170 

Bruttoareal skog, exkl. 
sjöar och berg, tunnl 

2820 
 

8423 
 

1904 6036 5367 

Avdrag, andel 1/3 1/2 1/3 2/3 1/3 
Nettoareal per mantal, 
tunnl, enl protokoll 

1128 
 

1150 
 

1150 
 

1150 
 

1150 
 

Egen beräkning 1128 1149 1015 1150 1014 
Källhänvisningar och förrättningstider: 
Utanede (25 -27 juni, 7-12 juli 1755): AJ1, akt A1: fol. 7-17, 33v-50. 
Byn, Bispgården (27 juni, 12 juli, 5-8 och 16-18 sept 1755): AJ1, akt A1: fol. 13v-17, 45v-50, 52-59v, 68v-79. 
Fors prästbord, Åsen, Österede (12 juli, 9-12 och 16-18 sept 1755): AJ1, akt A1: fol. 45v-50, 59v-64, 68v-79. 
Västerede (12 juli, 13-18 sept 1755): AJ1, akt A1: fol. 45v-50, 64v-79. 
Österåsen, Västeråsen, Böle (12 juli, 19-27 sept 1755): AJ1, akt A1: fol. 45v-50, 79v-96v. 
 

Utfallet av det beskrivna tilldelningsförfarandet kan utläsas av de fyra sista raderna i Tabell 2. 

I bruttoarealen skogsmark är sjöar och oländiga berg borträknade, i nettoarealen är även den så 

kallade odugliga marken avdragen. Rätten räknade sedan ut antalet tunnland duglig skog per 

mantal, vilket var ett relevant jämförelsetal. Eftersom tilldelningen mätt på detta sätt, enligt 

näst sista raden i tabellen, blev nästan detsamma för alla grupperna av byar ges intryck av en 

mycket väl avvägd och rättvis förrättning. Att observera är dock att ingen definition av 

begreppet oduglig skog gavs och att inte heller någon information gavs om hur andelen 

oduglig skog erhållits. Som vi ser varierade denna andel dessutom kraftigt, mellan en tredjedel 

och två tredjedelar, vilket inte kan ha grundats på verkliga skillnader i egenskaper hos 

                                                
125 Jämför Ågren, sid. 174-178 och 265-266. 
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skogsmarker som gränsade till varandra. Slutsatsen är att skenbar rättvisa uppnåtts genom 

”rätt” val av andelen oduglig skog. När detta inte var tillräckligt gjordes ”lämpliga” räknefel, 

vilket framgår av tabellens sista rad som baseras på uppgifterna i protokollen.  

    Efter avslutade förrättningar i Fors socken begav sig rätten åter till Västanede by i Håsjö 

socken. Till den första förrättningen där, angående avradslandet Svedjelandet, hade även 

bönderna i angränsande byar och socknar inkallats. Av dessa infann sig nio för sig själva och i 

vissa fall med fullmakt för grannar. Elva av de kallade uteblev och uppmanades att mot vite 

infinna sig vid den fortsatta förrättningen. Vi ser för det första att det var frågan om en stor 

förrättning där många var skyldiga att delta och för det andra att förrättningen knappast 

välkomnades i bygden. Det senare styrks också av att dessa bönder, som sagts, vägrade ge 

handräckning under skördetiden. 

    Tabell 3 sammanfattar utfallet av 1755 års avvittring i Håsjö socken, som var avslutad den 

14 oktober. Förutsättningarna för åkerbruk framträder som likvärda byarna emellan även här, 

och liksom i Fors var variationerna i skogstillväxt förvånansvärt stora. Min uppfattning är att 

dessa variationer inte avspeglade reella skillnader, utan berodde antingen på osäkerhet eller 

tendens i undersökningarna. Det senare alternativet styrks av skogstilldelningen till Ljungå 

nybygge, se avsnitt 7.2. Vi kan vidare konstatera att en grov ”felräkning” gjordes och att 

denna lätt kunde ha gjorts mindre genom val av en lägre andel oduglig skog. 

Tabell 3: 1755 års avvittring i Håsjö socken 
Byar Svedje, 

Västanede 
Valla, Håsjö 
prästbord 

Byn, Håsjöbyn Östansjö 

Antal hemman 5 3 4 3 
Mantal 1 11/12 Tillsammans 3 1/8 
Åkerjord, grad 3 4 3 4 
Korntal 5-6 5 6 5-6 
År hustimmer/ 
sågtimmer 

110/160 130/160 
 

150/200 
 

140/180 

Bruttoareal skog, 
exkl sjöar och 
berg, tunnl 

4111 
 

Tillsammans 9375 

Avdrag andel Angavs ej 3/4 
Nettoareal per 
mantal, tunnl, enl 
protokoll 

2145 då inget 
avdrag görs 

1200 
 

Egen beräkning  - 750 
Källhänvisningar och förrättningstider: 
Svedje, Västanede (30 juni-1, 3-5 juli, 3 okt 1755): AJ1, akt A1: fol. 17v-33, 97-105. 
Valla, Håsjö prästbord (4-6, 14 okt 1755): AJ1, akt A1: fol. 105v-108v, 118-121v. 
Byn, Håsjöbyn (7-9, 14 okt 1755): AJ1, akt A1: fol. 108v-113v, 116v-121v. 
Östansjö (10-14 okt 1755): AJ1, akt A1: fol. 113v-121v. 
 
En ny omständighet var att det fanns nybyggessökande i Håsjö socken. Dragonen Anders 

Norberg och dagsverkaren vid Ljungå sågverk, Pär Andersson, hade anmält att de ville 
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anlägga nybyggen på Svedjelandet. Detta var en situation som Tideman med flera önskat och 

förväntat sig, nämligen ett intresse för uppodling av avradslanden. Det var samtidigt den 

situation som allmogen i Jämtland hade befarat och gav uttryck för i sina besvär till riksdagen 

1751.  

    Rätten uppmanade de sökande att snarast anmäla sina avsikter till landshövdingen. Den 

fastställde också genom utslag den 3 oktober 1755 gränserna för Svedje och Västanede byars 

gemensamma skatteskog samt för avradslandet Svedjelandet. I protokollet angavs gränsen 

mellan de två skogsområdena med fem gränspunkter. Andersson och Norberg fick 

informationen att deras tilltänkta nybyggen låg på avradslandet den 3 respektive 13 oktober, i 

det senare fallet med kommentaren att ingen hade vädjat mot utslaget. Detta indikerar att 

bönderna, som var både kronans och nybyggarnas motparter, inte fick tydlig information om 

möjligheten att vädja då utslaget fälldes den 3 oktober. För denna slutsats talar också det 

faktum att bönderna protesterade vid nästa förrättningstillfälle sommaren 1757 mot 

gränsdragningen samt mot att mark som de tidigare haft rätt att nyttja skulle överlåtas åt andra. 

Bönderna fick då upplysningen att utslaget från 1755 vunnit laga kraft och att gränsen därmed 

var fastställd. 

7.2	  Avvittringen	  i	  södra	  delen	  av	  Hällesjö	  socken,	  1753	  –	  1755	  

Landshövding Gripenhielms uppdrag 1752 att verkställa en så kallad geometrisk avfattning av 

Hällesjö avradsland var slutfört i juni 1754. Den åttasidiga rapporten och åtföljande kartor 

finns i Lantmäterimyndigheternas arkiv, inte i Avvittringsrättens. Den är undertecknad av 

lantmätare Mårten Kiälbäck för lantmätare Gabriel Espings räkning samt dessutom av 

landsfiskalen Haqvin Frisk och fyra nämndemän.  Det politiska innehållet stämmer överens 

med resolutionen från 1752, i korthet att de sju skattebönderna i Sörbygden, som var 

avradsinnehavare, hade så stora marker att de inte mäktade sköta dem och att marken därför 

inte gav staten den avkastning som vore möjlig. Det som avviker markant från alla övriga 

avvittringshandlingar, som jag tagit del av, är den nedlåtande tonen mot bönderna. Jag låter 

denna framgå av följande långa citat med originalstavning:  
I öfrigt äga desse afradsmän ansenliga slåtter och ängar på sina egna skatte lagde hemskogar; 

att om en del häraf kommer at bortgå kunna de likwäl wara behållne, och sina hemman icke dess 

mindre bebo om de dem eljest så häfwda och upodla gitta som en rigtig bonde och undersåte 

ägnar och bör. Men i henseende till den hushållning som de hittils idkat, lärer sådant falla dem 

swårt, emedan skogsgång, skytteri och fiske /hwilka då de i rättan tid … och synes en sådan 

lefnadsart wara mera öfwerens stämmande med en Lapp och flycktinge, än den åt hwilken 

Kronan tildelt et annat Levnadssätt och för det allmänna långt nyttigare … En sådan owana 
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kunde oförgrip(lige)n dermed så småningom afhielpas och utrotas, at deras alltför widlyftiga 

utägor blefwo något inskränkte som de til den ändan besynnerligen äga och med stor ifwer 

förswara, at derpå ifrån Olsmässan då rätta bärgningstiden för handen är, idka dag från dag sitt 

diur och fogel fänge, ända tills snön dem därifrån afhindrar; under hwilken tid hushållning, 

bärgning och andra wid den tiden för en hushållare nyttigare angelägenheter, äro anförtrodde uti 

någons quinfolks samt gåssars wård och skötsel. 

    Med namns nämnande beskrevs även det svedjande som ägt rum och de skadliga 

konsekvenser det ansågs ha fått. Det är inte helt klart vilka av omdömena i rapporten som är 

lantmätarens, sågverksägaren Lunds eller bådas, men de ges en framträdande plats i rapporten. 

Bönderna gavs däremot inte tillfälle att föra sin talan. Rapporten innehöll också en 

”beskaffenhetsdel” med redovisningar av slåtterplatser och fisken, varav åtskilliga låg nära 

sågplatsen i Ljungå, samt uppgifter om djur- och fågelfänge. Om alla värderingar tas bort från 

texten kvarstår värdefull information om levnadsvillkor och levnadssätt, som annars är 

sparsamt förekommande i avvittringshandlingarna: jordbruket var mycket extensivt, jakten var 

viktig och kvinnor och barn utförde tunga arbeten på gårdarna. 

    I enlighet med den tågordning som angavs för avvittringen redan i 1683 års skogsordning 

skulle Sörbygdens skatteskog fastställas till fullsuttenhet innan ett nybygge kunde tilldelas 

mark av avradslandet. Enligt ovanstående citat skulle det vara en fördel om bönderna i fråga 

frånhändes en del av de marker de dittills utnyttjat och tvingades hålla sig hemma på gårdarna 

mera än tidigare. Detta var också innebörden i det förslag till gränser för skatteskogen som 

lades fram med hjälp av kartor, inte i text. Det är mycket tveksamt om detta förslag 

kommunicerades till bönderna 1754, eftersom gränsen i öster drogs strax utanför bebyggelsen 

och hemägorna. Mark i Gimåns och Ljungåns dalgångar, där bönderna hade slåtterplatser, 

fäbodar och fiskeställen, skulle på så vis komma att ligga utanför skatteskogen.  

    Avvittringsrätten fick 1755 ta ställning till hur södra delen av Hällesjö avradsland skulle 

disponeras. Efter avslutad förrättning i Östansjö i norra delen av Håsjö socken begav sig rätten 

den 15 oktober 1755 cirka fem mil söderut till Karlsgård, Sörbygden i södra delen av Hällesjö 

socken där Ljungå alltså är beläget. Ett tecken på att rätten kommit i tidsnöd är att den sköt 

upp undersökningarna av de norra och mellersta delarna av Hällesjö socken, som passerades 

på vägen. Lantmätarrapporten från 1754 användes som underlag av rätten, men denna företog 

också kompletterande undersökningar av markens och gårdarnas beskaffenhet. Sörbygdens 

bönder hade nu med säkerhet uppfattat konsekvenserna av lantmätarnas förslag till gränser för 

skatteskogen. I sin inlaga till rätten motsatte de sig förslaget med åberopande av 

behovsargumentet; att de behövde slåtterplatserna, fäbodarna och fiskena särskilt i närheten av 
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sågplatsen för sin försörjning. De hänvisade också till det arbete de själva och deras förfäder 

lagt ner på den mark som nu föreslogs förklaras för krono. 

    Utslaget den 21 oktober följde ändå helt lantmätarnas förslag från 1754. Byamännen 

tilldelades 7500 tunnland skogsmark, exklusive sjöar och berg. Sedan tre femtedelar oduglig 

mark dragits av innebar detta en nettotilldelning av 1200 tunnland per mantal, vilket 

överensstämde med de manipulerade nettotilldelningarna i Fors och Håsjö och såg rättvist ut i 

rapporteringen uppåt. Böndernas missnöje gällde inte skatteskogens areal, utan dess östgräns, 

strax utanför hemägorna, som de ansåg berövade dem värdefulla jordbruksmarker och 

fiskevatten. 

    Dagen efter utslaget om Sörbygdens skatteskog, den 22 oktober 1755, behandlade rätten 

frågan om marktilldelning till ett eller två nybyggen i Ljungå. Den ene av konkurrenterna, 

Lars Lund, var en utifrån kommande industriman och ”ståndsperson” och den andre, Nils 

Gulliksson Lundberg, en före detta industriman med rötter i socknen. De konkurrerade båda 

genom sina nybyggesansökningar med lokalsamhället i form av socknens skattebönder, främst 

dem i Sörbygden. Båda sökandena var närvarande då rätten sammanträdde. Denna 

konstaterade först att sågplatsen och de tilltänkta odlingsmarkerna låg inom avradslandet 

enligt utslaget från föregående dag, som alltså ansågs ha vunnit laga kraft. Rätten fann också 

att Lundberg på eget bevåg och utan lagligt tillstånd påbörjat uppodlingar. Kronans ombud, 

landsfiskal Olof Klingberg, gick ännu längre då han menade att Lundbergs köp av sågplatsen 

32 år tidigare var både olagligt och straffbart. Kronoombudets hela plädering var till förmån 

för Lund. 

    Lundbergs yrkande var att han skulle tilldelas hälften av nybyggeslägenheten och han 

framhöll det arbete han redan lagt ner på platsen. Lund agerade offensivt och hävdade bland 

annat att Lundberg var skuldsatt och oförmögen att bära kostnaderna för anläggandet av ett 

nybygge. Detta påstående verifierades inte av någon handling, men bestreds inte heller av 

Lundberg. Lund uppvisade på samma gång samarbetsvilja då han erbjöd bönderna att 

fortsättningsvis betala hela avraden för Hällesjö avradsland, som visserligen var låg, samt att 

ersätta Lundberg för hans nedlagda arbete efter överenskommelse eller ”mätismanna ordom”.  

    Rättens utslag innebar att nybyggestillstånd endast beviljades till Lund. Delning ansåg 

rätten vara olämplig trots att det nya hemmanet skulle upparbetas till 4,5 tunnland skatte, dvs. 

det dubbla mot normalhemmanet i trakten. Nybygget fick 12 frihetsår och tilldelades 3688 

tunnland skogsmark exklusive sjöar och berg eller 1200 tunnland duglig skog per mantal. 

Bruttotilldelningen var baserad på att så mycket som tre fjärdedelar av marken klassades som 

oduglig. Lunds nybygge tilldelades således en vidsträckt skatteskog. Sågverket fick samtidigt 
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fördelen att avradslandet, där det hade tillstånd att avverka 1800 timmerträd per år, låg intill 

Lunds skatteskog; tillsammans innefattade skatteskogen och avradslandet stora partier av både 

Gimåns och Ljungåns dalgångar. Sågverket fick därmed säker tillgång till råvara för lång tid 

framåt och, som beskrivits tidigare, utvecklades Ljungå Exportsåg efter investeringar till en 

betydande såg och behöll denna position till långt in på 1800-talet.126 

    Rättens utslag kan ses som både logiskt och i enlighet med de politiska intentionerna. Staten 

hade redan tagit ställning för Lund genom att tilldela denne rätt till avverkningar på kronans 

skog och vidare önskade staten att nya hemman skulle anläggas på avradslanden. Det finns 

ändå anledning att reflektera över hanteringen av detta ärende och rättens agerande. För det 

första innebar den ensidigt framlagda lantmätarrapporten från 1754 att bönderna kunde få sina 

behov tillgodosedda och borde vara nöjda även om byskogens östgräns drogs strax utanför 

deras hemägor. I detta instämde avvittringsrätten genom sitt utslag den 21 oktober 1755 och 

därmed var traktens bönder i stort sett eliminerade som konkurrenter till Lund. För det andra 

utmanövrerades Lundberg då rätten tog till sig det partiska kronoombudets och Lunds 

påstående att Lundberg var en man på obestånd. För det tredje åsattes Lunds nybygge ett högt 

mantal, vilket enligt principen tilldelning per mantal, som gällt i Fors och Håsjö, gav stor 

skogstilldelning. För det fjärde förklarades skogsmarken som så stenig och dålig – sämre än i 

alla andra undersökta byar – att endast en fjärdedel var duglig skog, vilket drev upp 

bruttoarealen skogsmark för nybygget. Med tolkningen att oduglig skog var skog med svag 

gräsväxt, men god trädväxt, var utfallet mycket gynnsamt för en sågverksägare. Trädens 

tillväxt påstods vidare vara svagare i Ljungå än i alla de tidigare undersökta byarna; sågtimmer 

ansågs kräva 250 års växttid. Detta var med säkerhet inte sant, men gav sken av att den mark 

Lund tilldelats var svag även ur timmersynpunkt. De misstankar jag framfört om att rättens 

undersökningar av skogstillväxten var tendentiösa får därmed stöd. Sammanfattningsvis var 

rätten partisk i alla faser och ur alla aspekter, en bedömning som inte ändras av det faktum att 

den fick ett partiskt underlag att utgå ifrån. Rättens agerande i detta fall var helt annorlunda än 

i alla andra ärenden jag studerat. Förklaringen är sannolikt den särställning ärendet hade på 

högre ort; en kombination av redan givna löften, lobbyverksamhet och ett politiskt tryck på 

rätten. Ett indicium är att den finbladiga sågen kunnat anläggas redan innan avvittringen var 

gjord.127 

                                                
126 Staaf, sid. 31-58. 
127 AJ1, akt A1, fol. 144. Enligt Nordberg, sid. 289 och uppgifter i protokoll var den finbladiga sågen i drift 1753. 
Mer officiella uppgifter, troligen tillrättalagda, anger år 1757, dvs. efter avvittringens genomförande. 
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    Entreprenören Lund hade agerat målmedvetet för sin sak och var, tillsammans med 

kompanjonerna, den store vinnaren, även om de favörer han fick kanske inte var 

uppseendeväckande stora i hans samtids privilegiesamhälle. Gulliksson Lundberg var 

förlorare, men fick bo kvar i Ljungå och försörja sig som torpare.128 Lokalsamhället i form av 

skattebönderna och deras familjer var också förlorare. Först hade deras levnadssätt fördömts i 

lantmätarrapporten och sedan, vilket hade större betydelse, hade de fråndömts stora delar av de 

marker de tidigare brukat inklusive fäbodar och fisken. Även rättigheterna att utnyttja det 

kvarvarande avradslandet reducerades, eftersom rätten att avverka timmerträd hade övergått 

till sågverksägarna. 

    Inga formella ”vädjanden” ingavs av bönderna, varken mot utslaget om Sörbygdens 

skatteskog eller om Ljungå nybygge. Förklaringen till detta kan vara ett manipulativt agerande 

av rätten, dvs. att den utnyttjade sitt kunskapsövertag och underlät att informera om 

möjligheten att vädja liksom jag anser den gjort tidigare samma år i Håsjö socken. Jag har 

tidigare hävdat att inte heller lantmätarna informerade tydligt om sina förslag till gränser 1754. 

För min tes om utnyttjande av kunskapsövertag talar också att bönderna i Sörbygden envist 

överklagade till högre instanser ända tills målet slutligen avgjordes till deras nackdel 1776.129 

    Efter avslutat sammanträde om Ljungå nybygge samlades rätten den 27 oktober 1755 för 

fastställande av gränser mellan norra delen av Hällesjö avradsland och skatteskogarna för 

byarna Lund, Tomasgård och Hällesjö prästbord.130 Undersökning av beskaffenheten 

påbörjades, men eftersom byn Lund framställde anspråk på en del av Mjösjö nybygge cirka en 

mil söderut begav sig rätten dit till fots genom skogen i brist på ridväg. Ägandeförhållandena 

för det gamla hemmanet Mjösjö, som blivit ödesböle, utreddes och syn företogs. Rätten 

konstaterade med tillfredsställelse att det fanns väl byggda och vidmakthållna byggnader för 

människor och djur. Humlegård med 100 stänger fanns också med möjlighet till utvidgning. 

Nybygget var alltså i full drift trots att avvittring inte skett. Rättens attityd var en helt annan än 

mot nybyggessökanden Lundberg i Ljungå en vecka tidigare; partiskheten i Ljungåfallet 

bekräftas. 

    Natten till den 30 oktober 1755 föll 15 centimeter snö och rätten konstaterade att det inte 

var möjligt att fullfölja avvittringen av Mjösjö hemman under året. Innan rätten lämnat gården 

infann sig dragonen Nils Nilsson Lundin och anmälde att han och hans bror Pär Nilsson ville 

                                                
128 AJ1, akt A1, f. 412.  
129 Jämtlands läns landskontor. Avgjorda mål 1764-1778, sid. 875-948. 
130 Dessa byar, som ligger intill varandra, har samlingsnamnet Hällesjö. 
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anlägga ett nybygge i Albacken i Gimåns dalgång en mil väster om Sörbygden.131 Rättens sista 

åtgärd före vinteruppehållet var att konstatera att denna nybyggesplats, enligt utslaget av den 

21 oktober, låg på avradslandet samt att anmoda de sökande, som för övrigt var söner till Nils 

Gulliksson Lundberg, att genast ”i ödmiukhet anmäla sig hos Herr Landshöfdingen om detta 

nybygges inrättande”. 

Tabell 4: 1755 års avvittring i Hällesjö socken 
Byar Byn, Karls-

gård, Hård-
gård, Västan-
bäck 
(Sörbygden) 

Ljungå nybygge Lund, 
Tomasgård, 
Hällesjö 
prästbord 
(Hällesjö) 

Mjösjö 
nybygge, före 
detta ödesböle 

Antal hemman 7 1 4 1 
Mantal 2 19/36 3/4 1 19/36 oklart 
Åkerjord, grad 2-3 Kunde inte 

avgöras 
3-4 Enbart 

beskrivning 
Korntal 6 - 4-5 Ej angivet 
År för hustimmer/ 
sågtimmer 

150/200 180/250 Ej undersökt Ej undersökt 

Skog, brutto, exkl 
sjöar och berg, 
tunnland 

7500 3688 Ej fördelat Ej fördelat 

Avdrag, andel 3/5 88 för blivande 
åker och slåtter, 
sedan 3/4 

- - 

Skog, netto per 
mantal, tunnland 

1200 (egen 
beräkning ger 
1188) 

1200 - - 

Källhänvisningar och förrättningstider: 
Byn, Karlsgård, Hårdgård, Västanbäck (aug 1753, juni 1754); Lantmäterimyndigheternas arkiv, avvittring, akt 
23-HÄL-1. 
Byn, Karlsgård, Hårdgård, Västanbäck (16-21 okt 1755): AJ1, akt A1: fol. 122-132v. 
Ljungå nybygge (22 okt 1755): AJ1, akt A1: fol. 133-145v. 
Lund, Tomasgård, Hällesjö prästbord (27-28 okt 1755): AJ1, akt A1: fol. 146-150. 
Mjösjö nybygge (27-30 okt 1755): AJ1, akt A1: fol. 150-154. 
 

Rätten hade, liksom i Fors och Håsjö socknar, uppenbarligen ett behov att uppåt visa en 

enhetlig tilldelning av mark. Detta kunde även här åstadkommas genom ”rätt” val av andelen 

oduglig skog. Till skillnad från Fors socken och de byar i Håsjö socken som inte hade 

nybyggessökande kunde principen att tilldela bönderna det de redan hade inte användas i 

Sörbygden, och som vi sett inte heller i Svedje och Västanede byar i Håsjö socken. 

7.3	  Den	  fortsatta	  avvittringen	  i	  Fors,	  Håsjö	  och	  Hällesjö	  socknar	  

Avvittringsrättens arbete under 1756 är dokumenterat dels genom brev till landshövdingen, tio 

vardera från lantmätarna Calwagen och Mellin och två från domaren Wasell under perioden 

                                                
131 Det officiella namnet är Alanäset, men namnet Albacken används för undvikande av förväxling med Alanäset 
i norra Jämtland. 
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april – oktober 1756,132 dels genom protokollet från avvittringsrättens sammanträde den 10 

juni 1756, som var det enda under året.133 Breven visar att lantmätarna startade med 

ismätningar i april månad i Ragunda socken och i Ansjö i norra delen av Hällesjö socken och 

vidare att en sen vår med mycket vatten i sjöar, åar och marker försvårade och fördröjde 

fältarbetet i övrigt. Protokollet berättar om oenighet mellan rätten och lantmätarna samt om en 

konflikt mellan allmogen och rätten. 

    Lantmätare Calwagen hade ställt frågor till överdirektör Faggot, som han såg som sin 

förman, och bland annat fått till besked att ”var socken bör avmätas och noga beskrivas” före 

tilldelning av mark. Kronans ombud, landsfiskal Klingberg, vände sig starkt emot denna 

”vidlyftighet” och pekade på den skyndsamhet som Kungl. Maj:t anbefallt i resolutionen 1752. 

De idéer som jag kallat dynamiska orsakade således splittring och de fick övertaget genom 

lantmätarna. De fick paradoxalt nog också till resultat att takten i avvittringen och skapandet 

av nya hemman blev mycket lägre de följande åren än 1755. 

    Konflikten mellan rätten och allmogen gällde timmer som bönderna i Ragunda socken 

avverkat, transporterat till Indalsälven och sålt till handlande i Sundsvall. Berörda bönder, 32 

stycken inklusive länsman Frisk, kallades till rätten och fick redovisa sin timmerförsäljning. 

Totalt hade 3894 stockar sålts under året för mellan 16 och 20 öre kopparmynt per stock.134 

Rätten konstaterade att den totala intäkten för försäljningen vida översteg den sammanlagda 

årliga ränta till staten som bönderna i fråga betalade. Detta var inte rättens problem, utan det 

bestod i att avverkningen skett i Ragunda socken, där avvittringen ännu inte var gjord. 

Bönderna menade att avverkningarna skett på skatteskogen enligt gränser från urminnes tider 

och förfädernas berättelser. De kan här ha förlitat sig på erfarenheter från grannsocknarna Fors 

och Håsjö, där gamla gränser accepterats som laga skillnader av rätten.  

    Böndernas motiv för avverkningen angavs vara behov av pengar till inköp av spannmål för 

att de skulle slippa äta barkbröd. Oavsett hur pengarna skulle användas ser vi att det fanns en 

medvetenhet i östra Jämtland om timmerträdens värde och om en möjlig ny inkomstkälla. De 

som kunde, inte bara Lars Lund, försökte få del av timmerskogarna och inkomsterna därifrån. 

Intressant är att lantmätare Calwagen, som enligt brev och protokoll förefaller ha varit en 

alltigenom rättrådig statstjänsteman, redan 1756 skaffat sig tillstånd att anlägga ett nybygge i 

Ho, Ragunda socken. Han hade dessutom samma år – utan föregående syn och avvittring – 

                                                
132 AJ1, akt A1, fol. 155-179v. 
133 AJ1, akt A1, fol. 180-188v. 
134 Cirka en sjättedels daler silvermynt per stock; omräkning enligt Utterström, sid. 500. 
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låtit hugga och dra ihop uppemot 200 timmerstockar.135 För rätten innebar de timmerbärande 

skogarnas alternativvärde en komplikation, eftersom den inte hade någon vägledning från 

högre ort om hur den skulle avväga detta värde mot andra. Ingen kunde heller veta hur detta 

alternativvärde skulle utvecklas på sikt. Rättens val var att ”passa” i frågan och att utgå ifrån 

att hushållen även fortsättningsvis skulle förtjäna sitt levebröd på jordbruk enligt gammal 

tradition. 

    En annan konflikt mellan rätten och allmogen uppstod 1757 på grund av en besvärsskrift 

som allmogen i Ragunda tingslag skickat till landshövdingen. Bönderna ville ha uppehåll i 

avvittringen och önskade en ny instruktion, som skulle ta ökad hänsyn till deras önskemål. 

Man hänvisade till diskussionerna i Ångermanland och uttryckte även missnöje med 

kostnaderna för avvittringen i form av det arbete som ålagts. Besvärsskrivelsen var och förblev 

anonym. Landsfiskalen var upprörd och förde statens talan då han återigen pekade på behovet 

av skyndsamhet med avvittringen. Han menade att alla hinder mot skogarnas avskiljande 

orsakade kronan skada och han vände sig mot att lantmätarna ägnade tid åt sockengränser. 

Dessa såg han som oviktiga eftersom det i allmänhet var kronoskog på ömse sidor om dem. 

Calwagen meddelade då kort att han fullgjorde sin förmans befallning, dvs. Faggots.136 I 

konflikten mellan rätten och allmogen var det alltså intressemotsättningarna inom staten som 

framträdde tydligast. 

    Vid rättens sammanträde den 3 juni 1757 hade den att behandla åtta nybyggesärenden, 

varav ett i Ragunda socken, som inte kommenteras här. Tre av ärendena utgjordes av 

nybyggesansökningar i Fors socken, den första på en plats mellan Böle och Västerede, men på 

grund av grannbyarnas motstånd drog sig den sökande tillbaka. De två andra ansökningarna 

var ingivna av två män från Medelpad, som båda ville anlägga nybyggen i Långliden öster om 

Utanede. När rätten bad dem redovisa tänkbara slåtterplatser angav de ett antal sådana, varav 

några så små att de bara beräknades ge ett par mansbördor hö. Utanedes byamän fick här 

anledning att hävda att de sökandes egentliga avsikt inte var jordbruk utan skogsavverkning 

och laxfiske. Rätten följde bönderna och avstyrkte ansökningarna. 

    I Håsjö socken hade, som vi sett, Anders Norberg och Pär Andersson ansökt om att få 

anlägga nybyggen på en plats inom avradslandet Svedjelandet. Ansökningarna ändrades 

senare till att avse nybyggen på två platser, sedermera Västerövsjö och Österövsjö. 

Skattebönderna i Svedje och Västanede byar protesterade, men, som påpekats, meddelade 

                                                
135 AJ1, akt A1: fol. 322 och 327-327v. Enligt en syneförrättning över beviljade nybyggen, genomförd av 
länsmannen 1763, låg stockarna då kvar, men var nästan helt förstörda av röta, AJ1, akt A1: fol. 411. 
136 AJ1, akt A1: fol. 251v-253. 
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rätten att gränserna mellan deras skogar och kronans hade vunnit laga kraft efter 1755 års 

förrättningar.137 Gränserna manifesterades sedan genom noggrann rörläggning.138 

    Två av de åtta nybyggesansökningarna avsåg Mjösjö respektive Albackens nybyggen i 

Hällesjö socken. Det senare var tänkt som ett nybygge om tre tunnlands skatte, men planerna 

ändrades till två nybyggen om sammanlagt fem tunnland skatte. Även här hade förarbetena 

gjorts av rätten 1755, nämligen då Sörbygdens skatteskog avskilts från Hällesjö avradsland 

och även här finns det anledning att tro att informationen till bönderna var bristfällig, eftersom 

en del av de forna avradsinnehavarna försökte stoppa nybyggena. 

    Tabell 5 innehåller uppgifter om de nybyggen i Håsjö och Hällesjö socknar som fick sina 

marker bestämda 1757. Undersökningarna som föregick var mindre noggranna än 1755, 

exempelvis saknades jordgradering, korntal och skogstillväxt. Tilldelningen av skog till 

nybyggena i Albacken var som synes klart lägre än för de andra nybyggena, men om man 

räknar på det ursprungligen planerade mantalet ½, vilket är rimligt, får man istället 1866 

tunnland skog per mantal. Den höga tilldelningen till Mjösjö nybygge är svår att förklara och 

samma gäller naturligtvis för variationen i andelen oduglig skog.  

Tabell 5: 1757 års avvittring i Håsjö och Hällesjö socknar 
Byar Sedermera 

Österövsjö, 
Håsjö socken 

Sedermera 
Västerövsjö, 
Håsjö socken 

Mjösjö, Hällesjö 
socken 

Albacken 
(Alanäset), 
Hällesjö socken 

Skattebönder 1 1 1 2 
Mantal 1/2 1/2 7/24 5/6 
Skog, brutto, 
tunnland 

1781 1756 2457 2333 

Avdrag, andel 881 tl, dvs. 49 
% 

816 tl dvs, 49% 3/4 3/5 

Skog, netto per 
mantal, tunnl 

1800 1800 2105 1120 

Källhänvisningar och förrättningstider: 
Österövsjö (11 juni 1757 plus ett par dagar): AJ1, akt A1: fol. 191-192, 201v-220v. 
Västerövsjö (11 juni 1757 plus ett par dagar): AJ1, akt A1: fol. 191-192, 201v-220v. 
Mjösjö (4 juli 1757): AJ1, akt A1: fol.192-192v, 237-241v. 
Albacken (7 juli 1757): AJ1, akt A1: fol. 190-190v, 241v-248v. 
 

I oktober 1758 respektive oktober 1759 gjordes undersökningar av beskaffenheten av gårdarna 

i Ansjö i norra delen av Hällesjö socken och nybyggeslägenheten Sunnansjö, senare kallad 

                                                
137  AJ1, akt A2: fol. 193-201v. Platsen för husen i Västerövsjö sades ha en ”behagelig utsigt”, en udda 
kommentar i de sakliga avvittringsprotokollen. 
138 Denna och andra rörläggningar beskrivs mycket utförligt. I rågångarnas ”knän” lades så kallade femstena-rån 
som var veritabla byggnadsverk med en 2-3 mansbördor tung hjärtsten i mitten och fyra stora stenar omkring. 
Runt dessa stenar byggdes en ringmur som fylldes med sten och jord. Denna typ av gränsmarkeringar kan ha 
bottnat i en misstro mot lokalbefolkningen och misstankar om att gränserna skulle rubbas om gränsmarkeringarna 
gjordes enklare. Avstånden mellan ”knän” angavs på en aln (ca 60 cm) när. 
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Hemsjö, i södra delen av socknen. I väntan på en ny instruktion för rätten kunde denna 

emellertid inte fälla några utslag, förutom att nybygget skulle motsvara ett sjättedels mantal 

och få 25 frihetsår.139 Åren 1760 – 1769 gjordes inga förrättningar alls i Fors, Håsjö och 

Hällesjö socknar.  

    1770 hade en ny instruktion för avvittringsrätten – den första för Jämtland – fastställts. 

Behovet att väga olika resurser och värden mot varandra hade då erkänts, hårdvallshö skulle 

till exempel värderas dubbelt mot myrhö. Timmerskog skulle också kunna vägas mot mulbete 

etc. Det är oklart om och i så fall hur dessa värderingsgrunder användes då avvittringen 

återupptogs i Ansjö 1770. Skatteskogen för denna by om sammanlagt ett mantal bestämdes till 

16625 tunnland och 9416 tunnland sedan sjöar och berg fråndragits. Sedan även två 

tredjedelar oduglig skog dragits av blev tilldelningen 3139 tunnland duglig skog per mantal, 

vilket var betydligt mer än i övriga undersökta byar. Lund, Tomasgård och Prästbordet i 

Hällesjö tilldelades sammanlagt 14433 tunnland brutto. Inga uppgifter ges i protokollet om 

avdrag för sjöar, berg och oduglig skog. Räknar man på samma andelar som i Ansjö får man 

en nettotilldelning om cirka 1800 tunnland per mantal, dvs. detsamma som för Väster- och 

Österövsjö i Håsjö socken.140 

    Ytterligare några förrättningar ägde rum i Fors, Håsjö och Hällesjö socknar 1777 och 1778 

och senare. Bland annat gällde dessa nybygget Gastsjön på Svedjelandet i Håsjö socken, 

senare överfört till Hällesjö socken, som varit i bruk sedan början av 1762 utan att ärendet 

tidigare kommit på avvittringsrättens bord.141 Även det nämnda Hemsjö i Hällesjö socken togs 

upp till ny behandling 1777.142  

    1778 fick sockenborna i Fors, Håsjö och Hällesjö tillstånd att på egen bekostnad ”förnya 

och pröva den åren 1755 och 1756 skedde allmänningsavvittringen”, men avvittringsrättens 

arkiv innehåller inga upplysningar om eventuella konsekvenser av detta.143 En ny instruktion 

utfärdades 1780 innan avvittringen i Jämtland inställdes 1786. Sammanlagt hade då tre nya 

hemman tillkommit i Håsjö socken, fem i Hällesjö socken men inget i Fors socken.  

                                                
139 AJ1, akt V2: fol. 38-44v, 101v-106v. 
140 AJ1, akt A5: fol. 168v-181v, 229v-257v. 
141 AJ1, akt A12: fol. 65v-74; akt A14: fol. 310-311 samt akt A22: fol. 162v-168. 
142 AJ1, akt A12, fol. 74-76v. 
143 AJ1, akt A15, fol. 62v. 
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7.4	  Avvittringen	  i	  Bräcke	  socken,	  1763	  –	  1773	  

Dåvarande Bräcke socken förekommer i avvittringsrättens arkiv första gången 1763, då rätten 

undersökte socknens avradsland.144 På ett av dessa, Gråsjölandet, hade Herman Jonsson två år 

tidigare fått tillstånd att anlägga ett nybygge om ett tredjedels mantal samt beviljats 25 

frihetsår. Det är troligt att de nyligen etablerade och närliggande hemmanen Gimdalen i 

Revsunds socken och Albacken i Hällesjö socken hade påverkat. Gränserna för nybygget var 

inte fastställda, men det var inte för att åtgärda detta som avvittringen inleddes i Bräcke 

socken. Anledningen var i stället de ansökningar som kammarskrivaren Carl H. Törneblad 

från Stockholm hade ingivit om anläggande av nybyggen på socknens fyra avradsland.145 

    Ingen lantmätare deltog i dessa första undersökningar, men väl berörda avradsinnehavare 

och nybyggessökanden samt företrädare för angränsande byar. Törneblad representerades av 

mönsterskrivaren Jöns Strömdal, som endast kunde ge vaga svar då han ombads av rätten att 

peka ut platser för de tilltänkta nybyggenas odlingar. Även om det var uppenbart att Törneblad 

endast var intresserad av timmerbärande skogsmark för framtida exploatering behandlades han 

som en vanlig nybyggare som ville bryta ny odlingsmark och bosätta sig i bygden. 

Undersökningarna 1763 gav till resultat att få nybyggeslägenheter ansågs finnas på Bräcke 

sockens avradsland. Törneblad skulle möjligen kunna erbjudas nybyggeslägenhet på 

Gråsjölandet eller på avradslandet Hemskogen.146 

    Rätten fann att noggrannare undersökningar behövde göras. Av denna anledning gav 

Landskontoret i Sundsvall den 8 augusti 1763 lantmätaren Eric Calwagen i uppdrag att 

tillsammans med två nämndemän undersöka Gråsjölandet.147 Uppdraget omfattade i strikt 

mening endast detta avradsland, men utvecklade sig till att gälla alla byar och sökta 

nybyggeslägenheter i socknen. Vi har här ytterligare ett fall då lantmätarsidan hade högre 

ambitioner än uppdragsgivaren staten. Förrättningarna började med nybygget i Gråsjön 1763 

och avslutades med byn Bröckling 1768. Förutom lantmätaren deltog nämndemännen och de 

skattebönder, nybyggessökande och företrädare för angränsande byar, som var berörda. 

Notabelt är att inget ombud för kronan deltog, trots att avradslanden var kronans mark. 

     Beskaffenheten undersöktes på det sätt som beskrivits tidigare, men graden av utförlighet 

varierade. Det antal djur som kunde födas med respektive gårds foder redovisades till exempel 

aldrig och inte heller skogstillväxten. Uppskattning uttrycktes över gjorda odlingar och 
                                                
144 I Avvittringsrättens arkiv redovisas Stugusjölandet under Bräcke socken. Detta avradsland undersöktes första 
gången 24-27 september 1762, men var då en del av Bodsjö socken, AJ1, akt A3: fol. 171-174v. 
145 Se till exempel Lantmäterimyndigheternas arkiv, avvittring, Jämtland, akt 23-BRJ-16, sid 2. Avradslanden var 
Gråsjölandet, Hemskogen, Åsmarken och Öratjärndalen, men andra benämningar användes ibland. 
146 AJ1, akt A3: fol. 174v-186. 
147 Lantmäterimyndigheternas arkiv, avvittring, Jämtland, akt 23-BRJ-5. 
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förståelse uttalades för svårigheterna att utöka dessa; vanligen sades att det fanns flacka myrar 

i närheten gårdarna som var svåra att dika ut. Jag tolkar denna typ av formuleringar som 

lantmätarens replik till landshövding Örnsköld, som ivrade (alltför) starkt för utökning av 

odlingarna i länet, särskilt genom dikning.148 

    Vid Calwagens förrättningar utstakades och beskrevs ägogränser, varvid utgångspunkten 

var de gamla gränspunkterna; endast ett fåtal av dem blev föremål för diskussion.149 Nybygget 

Gråsjön, vars mark skulle brytas ut från ett av avradslanden, var också oproblematiskt, 

eftersom nybyggaren tidigt hade träffat en överenskommelse med avradslandets innehavare. 

Den enda komplicerade byn i socknen var Hemsjö. För det första fanns där ett kronohemman, 

som var anslaget till gästgiveriet Storkrogen i Medelpad, senare Jämtkrogen, där krögaren Jon 

Eskjelsson också hade sin bostad. Eskjelsson gjorde anspråk på slåttermarker som var stora 

nog för att föda de sex hästar som han som gästgivare var skyldig att hålla. För det andra hade 

nybyggena Lillkrog eller Hemsjötorp samt Åsen fått tillstånd beviljade 1729 respektive 1756, 

utan att några särskilda marker hade brutits ut. 

    De rapporter och kartor som förrättningarna 1763 – 1768 resulterade i var avsedda som 

underlag för avvittringsrättens arbete ,150 men det kom att dröja ända till den 15 juni 1772 

innan rätten sammanträdde om Bräcke socken. En orsak till förseningen torde vara 

diskussionerna i samband med den första avvittringsinstruktionen för Jämtland som utfärdades 

1770. De flera gånger tidigare påpekade motsättningarna dels mellan staten och allmogen, dels 

inom staten gjorde att dessa diskussioner, liksom i Ångermanland, blev utdragna. Lantmätare 

Calwagen hade tillställt rätten kartor och rapporter inför dess arbete 1772 och var själv kallad 

att delta, men infann sig inte. Hans frånvaro diskuterades vid rättens inledande möte den 15-16 

juni 1772, varvid kronoombudet framförde stark kritik,151 ytterligare en bekräftelse på 

oenigheten mellan lantmätarna och rätten således. 

    Vid sammanträdet den 15 juni 1772 gjordes det klart att byarna skulle njuta sin fullsuttenhet 

efter skattetal innan mark kunde förklaras för krono, men inte heller denna gång definierades 

begreppet fullsuttenhet. I alla händelser undersöktes och dokumenterades beskaffenheten av 

byar och gårdar. Mycket, men inte allt, av det som redovisats av Calwagen på 1760-talet 

                                                
148 Underdånig berättelse om Västernorrlands hövdingedöme till 1769 års riksdag, nytryck 1993, sid. 156-157. 
149 Se till exempel en formulering för Mordviken: ”eniga om de skillnadspunkter, varefter de i urminnes tider 
skola hävdat”, Lantmäterimyndigheternas arkiv, avvittring, Jämtland, akt 23-BRJ-11, sid 5. 
150 Lantmäterimyndigheternas arkiv, avvittring, Jämtland, akt 23-BRJ-7 samt akterna 23-BRJ-9 till och med 23-
BRJ-16. 
151 AJ1, akt A7: fol. 2v-7. I ett brev till domaren, häradshövding Carl Magnus Wasell, kommenterade han inte 
frånvaron, men gratulerade Wasell till befordran (till häradshövding från vice) och önskade beständig hälsa vid 
de mödosamma och besvärliga avvittringsändamålen. Eventuellt kan en personlig konflikt läsas in här. 
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upprepades och viss ny information tillkom. Allt handlade om markens beskaffenhet för 

jordbruk, men kännedom om trävaruhandeln fanns, trots att den inte hade nått Bräcke socken. 

Detta styrks av uttryck som ”ingen har velat anlägga sågbyggnad”, ”ingen köper bräder” samt 

”varken timmer eller sågbräder köpes härifrån”.152 Det talades vidare om ”överflödig tallskog” 

och när kammarskrivare Törneblads tilltänkta nybyggesplats på Gråsjölandet besiktigades var 

utlåtandet ”stor och överflödig timmerskog men inga slåtterlägenheter”.153 Vid denna tid hade 

Törneblad själv insett att han skulle misslyckas med att förvärva timmerskogar i Bräcke 

socken och dragit tillbaka sina ansökningar. 

    Vid Calwagens förrättningar 1763 – 1768 hade inget kronoombud deltagit och urminnes 

hävd accepterats vid gränsdragningarna. Ett försök till ändring gjordes 1772, då kronoombudet 

under första förrättningsdagen i byn Hemsjö deklarerade att ”gammal hävd och sämjelinea ej 

må för laglig och gällande anses”.154 Som företrädare för kronans intressen stödde han Hemsjö 

kronohemmans anspråk på mark och även markanspråken från nybyggarna. Dessa var nu tre 

sedan en ansökan av förre besökaren Michael Rindberg om ett nybygge vid sedermera 

Hällsluten tillkommit.155  

    Inga utslag om tilldelningar fälldes vid avvittringsrättens sammanträden under perioden 15 

juni – 18 juli 1772, men det meddelades att utslag skulle utformas senare på tid som skulle 

kungöras.156 Den sista och avgörande etappen av den äldre avvittringen i Bräcke socken ägde 

så rum knappt ett år senare. Rätten och alla berörda samlades först i Åhns by den 2 – 3 mars 

1773 och i Grönviken den 15 mars. Därefter formulerade rätten 17 utslag som gällde 

tilldelning av mark och var baserade på uppgifter och kartor från avvittringsförrättningarna.157 

    Vid mötet den 2 mars förklarade sockenmännen att de önskade ett slut på avvittringen. Var 

och en  
ville veta vad honom med rätta tillkomme, samt han således ägde säkerhet att på den tilldelta marken 

nedlägga arbete och kostnad, utan fruktan att i framtiden förlora något därav.158  

Denna trygghetsaspekt tillsammans med hänvisningen till behoven hade varit genomgående i 

allmogens argumentation mot avvittringen ända från besvären till riksdagen 1751. Kronans 

ombud, vice landsfiskal Göran Schyllberg, var konstruktiv och formulerade fem mål för 

avvittringen, bland annat att närhet till utmarkerna skulle eftersträvas och att god åkermark vid 

                                                
152 Hemsjö, AJ1, akt A7: fol. 14v respektive Åhn, AJ1, akt A7: fol. 88v-89. 
153 Grönviken, AJ1, akt A7: fol. 119v respektive Gråsjö, AJ1, akt A7: fol.172v. 
154 Hemsjö, AJ1, akt A7: fol. 17v-18. 
155 En besökare var en lägre tulltjänsteman. 
156 AJ1, akt A7, fol. 7-162v. 
157 AJ1, akt A8, fol. 73-84. 
158 AJ1, akt A8, fol. 2v. 
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gården skulle resultera i mindre omfattande utmarker.159 Detta senare var i enlighet med 1770 

års instruktion som föreskrev att olika resurser skulle vägas mot varandra.  

    I 1773 års protokoll förekom också uppgifter om beskaffenheten, ibland mer detaljerat och 

ibland mindre. Rätten använde sig inte heller här av uppgifterna och bedömde således inte 

fullsuttenheten. Gränserna enligt urminnes hävd från lantmätarförrättningarna godtogs i de 

flesta fall, bönderna fick det de hade tidigare och var nöjda. Undantag var kronobonden i 

Hemsjö och nybyggaren Rindberg, som överklagade. Uppgifter om de tilldelade markernas 

areal ges i protokollen, men på ett sätt som gör jämförelser svåra. Klart är att mycket stora 

skogsarealer tilldelades samt att rätten inte hade behov av att uppåt presentera enhetliga 

tunnlandstal per mantal som i de socknar som undersöktes 18 år tidigare.  

    Följande två tabeller för östra respektive västra och mellersta Bräcke socken sammanfattar 

utfallet av avvittringen i Bräcke socken. Östra sockendelen var nybyggarland, men i övrigt 

tillkom inga nya hemman vid avvittringen. 

Tabell 6: Avvittringen i östra delen av Bräcke socken 
By/Nybygge Bröckling Gråsjön  Hemsjö  Lillkrog  Åsen  Hällsluten 

Antal 
hemman 

1 1 1 1 1 1 

Mantal 1/3 1/3 1/3 1/6 Angavs ej Angavs ej 
Skogsareal, 
tunnland 

4146 4577 
4046 duglig 

10464 2562 
2387 duglig 

2752 
2294 duglig 

1826 
1613 duglig 

Källhänvisningar: 
Bröckling: AJ1, akt A8: fol. 26-29v. 
Gråsjön: AJ1, akt A8: fol. 68v-72v. 
Hemsjö: AJ1, akt A8: fol. 42v-48v. 
Lillkrog: AJ1, akt A8: fol. 53v-59v. 
Åsen: AJ1, akt A8: fol. 60-65. 
Hällsluten (Rindbergs nybygge): AJ1, akt A8: fol. 65v-68v. 
 
Tabell 7: Avvittringen i västra och mellersta delarna av Bräcke socken 

By Åhn Mordviken  Bräcke kyrkby Sösjö  Grönviken Bensjö  
Antal 
hemman 

1 2 2 5 2 4 

Mantal 1/3 5/6 5/6, efter för-
medling 1/4 

1 31/36 1/2 1 1/3 

Skogsareal, 
tunnland 

1697 3711 8496 8808 4948 
3550 duglig 

23367 

Källhänvisningar: 
Åhn: AJ1, akt A8: fol. 10v-16v. 
Mordviken: AJ1, akt A8: fol. 17-21. 
Bräcke kyrkby: AJ1, akt A8: fol. 21v-25v. 
Sösjö: AJ1, akt A8: fol. 30-35v. 
Grönviken: AJ1, akt A8: fol. 49-53v. 
Bensjö: AJ1, akt A8: fol. 36-42. 

                                                
159 AJ1, akt A8, fol. 7v-8v. 
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    Sammanfattningsvis var avvittringen i Bräcke socken en utdragen förrättning bestående av 

fyra etapper. Den utförliga lantmätarundersökningen genomfördes utan deltagande av 

kronoombud och var utsträckt över fem år, i strid mot snabbhetskravet. Å andra sidan 

genomfördes två av etapperna snabbt och utan deltagande av lantmätare. Det var endast i den 

sista förrättningen 1773 som rätten sammanträdde på samma sätt som i Fors, Håsjö och 

Hällesjö socknar med närvaro av lantmätare och parterna, inklusive ett kronoombud. Man kan 

se det som en arbetsfördelning mellan rätten å ena sidan och lantmätaren eller det dynamiska 

lägret å den andra i Bräcke socken. 

8. Sammanfattande	  diskussion	  och	  slutsatser	  
Skogsmark är inte en naturresurs utan flera. Vilka som varit de värdefulla har varierat med 

bedömarnas utgångspunkter och över tid och konkurrens om resurserna kan observeras genom 

hela skogshistorien. Man kan också tala om skogens alternativvärden, som ökat och minskat, 

men utsagor av typen ”skogarna bedömdes sakna ekonomiskt värde”160 är utan mening om det 

inte klargörs vilket eller vilka värden som avses. 

    I skogsordningarna fram till 1739 tog centralmakten ställning för den befintliga och 

framtida bergsindustrin framför jordbruket och träindustrin genom restriktioner för sågning 

och svedjande. Tillspetsat uttryckt var träkol viktigare än svedjeråg och bjälkar.  

    Vid början av 1740-talet ändrades avvittringen, som då var en del av skogslagstiftningen, 

från förbudsinriktad mot odlings- och nybyggesfrämjande och motsättningarna mellan 

centralmakten och lokalsamhället försköts mot att gälla rätten att utnyttja kronans skogar. 

Konflikter kring skogsutnyttjandet och dess styrning har varit genomgående i skogshistorien 

till idag då skogslagstiftningen huvudsakligen gäller miljöhänsyn i vid mening. 

 

Den tidiga avvittringen: observationer och kommentarer 

Anmodandena 1683 och 1734 att avvittra kronans skogar kan tolkas som order till 

landshövdingar och andra ämbetsmän att systematiskt verkställa avskiljandet av 

kronoskogarna, men så uppfattades inte skrivningarna av samtidens ansvariga. Avvittringar 

genomfördes i stället vid behov eller då begäran framställts och inledningsvis stod 

bergsbruken för huvuddelen av initiativen. Den äldre avvittringen i Gästrikland, som hade 

många järnbruk, kunde av detta skäl avslutas redan i början av 1700-talet i den meningen att 

gränserna för all kronoskog då var fastställda. Även rekognitionsskogar för bergsbruk i 

Hälsingland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland avvittrades redan i slutet av 1600-talet. 
                                                
160 Formulering om skogar som avvittrades på 1800-talet i Schön, sid. 110. 
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    Därtill kommer att nybyggen avvittrades från kronans skogar, både befintliga med oklar 

status och nya hemmanslägenheter. Även denna avvittring var styrd av behov och 

ansökningar. Sammanfattningsvis kan den tidiga avvittringen i de sistnämnda landskapen 

beskrivas som ad hoc-processer, som genomfördes utan att någon ny statlig institution 

inrättades. Utvecklingen i Ångermanland avvek dock från mönstret genom 

bonderepresentanternas aktiva agerande i avvittringsfrågan från cirka 1740. 

    För staten var avvittringen en del av den merkantilistiska näringspolitiken; goda villkor för 

bergsindustrin genererade intäkter till staten. Kravet på böndernas fullsuttenhet före avvittring 

av kronoskog var i första hand inte föranlett av strävan att stärka jordbruket, utan ett uttryck 

för att staten var angelägen om hemmansräntorna från bönderna. Avvittring av 

nybyggeslägenheter, som kunde utvecklas till nya hemman, var också önskvärd från statens 

sida, eftersom nya hemman innebar nya intäkter. Jag har valt att använda uttrycket den fiskala 

staten i stället för enbart staten för att markera detta skatteintresse. 

    Enligt nya idéer från 1740-talet skulle befolkningen kunna öka utan att fattigdom uppstod. 

Lösningen var större livsmedelsproduktion genom utveckling av jordbruket. Två vägar, som 

kunde kombineras med varandra, sågs. Den ena var den kvantitativa: att utöka antalet hemman 

genom nyodling, särskilt av skogsmark i norra Sverige. Den andra vägen var den kvalitativa 

som i sin tur kan delas upp i tre sorters åtgärder: att skapa tydliga gränser och rationellare 

brukningsenheter, att förbättra befintliga åkrar och ängar genom dikning och stenrensning 

samt slutligen att införa nya och förbättrade grödor. För denna nya gren inom staten som stod 

för jordbruksvänlighet161 och långsiktig utvecklingstro och bland annat representerades av 

ekonomiprofessorn Anders Berch och Lantmäteriets chef Jacob Faggot, har jag valt 

benämningen dynamisk och konstaterat att den fick stor betydelse för avvittringen i Jämtland 

och Ångermanland. 

    Jag har också funnit att den första avvittringsinstruktionen, som utfärdades för 

Ångermanland 1742, innehöll tre nya inslag som låg i linje med det dynamiska tänkandet. För 

det första var själva utfärdandet av en instruktion riktad till ”domaren och halva rätten” början 

till utbrytning av avvittringen ur skogslagstiftningen och till skapandet av en institution för en 

åtgärd som syftade till ökad odling. För det andra framstod gränserna för byskogarna nu som 

viktiga. Tanken var att utmarken, som ju var jordbruksmark, skulle skötas bättre om gränserna 

tydligggjordes; således samma typ av argument som för storskiftet, som Faggot var djupt 

engagerad i.162 I samma anda betonades undersökningar av markernas beskaffenhet före 

                                                
161 Lars Herlitz, sid. 7 har beskrivit jordbruksvänlighet vid denna tid som ”uttunnad fysiokratism”. 
162 Heckscher, 1957, sid. 173-174. 
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gränsdragningar. Det tredje nya inslaget, som dock ingick redan i 1739 års förklaring till 1734 

års skogsordning, var det uttalade önskemålet från statens sida om anläggande av nya hemman 

i kronoskogarna. Även om detta också var en ambition hos den fiskala staten ser jag nyheterna 

i 1742 års avvittringsinstruktion som en grund för spänningar inom staten. Ett tidigt indicium 

var att instruktionen för Ångermanland negligerades av den ansvarige domaren och att Kungl. 

Maj:t efter tio år var tvungen att utfärda en förklaring till instruktionen med kraven på 

undersökningar nedtonade. Efter detta avgjordes några avvittringsärenden i landskapet, men 

allmogens missnöje och anspråk på stora marker ledde till att arbetet avstannade varefter en 

lång period med diskussioner om en ny instruktion följde, med Faggot som aktiv deltagare. 

Bergsbruken hade i detta läge inget intresse av att driva på avvittringen, eftersom de redan 

säkrat sina behov av ved och kol. I sammanfattning orsakade konflikten om avvittringen 

mellan allmogen och kronan i kombination med oenigheten inom staten ett dödläge i 

avvittringen i Ångermanland, som sträckte sig över ett par decennier. 

 

Orsaker till den sena starten av avvittringen i Jämtland samt frågan om maktmissbruk 

I Jämtland fälldes det första avvittringsutslaget den 11 juli 1755, 72 år efter utfärdandet av den 

skogsordning där avvittring anbefalldes, 60-70 år efter de första avvittringarna i Gästrikland, 

Hälsingland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland och 50 år efter den äldre avvittringens 

slut i Gästrikland. Jag har funnit två orsaker till denna fördröjning, dels avsaknaden av 

pådrivande bergsbruk, dels det förhållandet att kronans mark i Jämtland var utarrenderad till 

bönderna genom avradsbreven från 1666 – 1667. Förekomsten av dessa hade förhindrat i stort 

sett all finnkolonisation och annan extern nybyggesverksamhet. Eftersom den årliga avraden 

var oförändrad sedan 1660-talet och böndernas kostnader för avradslanden därför låga jämfört 

med hemmansräntorna hade incitament saknats för att anlägga nya hemman. Således hade 

avradsbreven bromsat den interna nybyggesverksamheten och stoppat den externa.  

     Anders Berch och Henning Tideman fäste genom avhandlingen om Jämtlands avradsland 

från 1750 statens uppmärksamhet på att de jämtländska avradslanden vid början av 1750-talet 

i huvudsak var obebodda. De hävdade att de oanvända delarna skulle kunna ge försörjning för 

nya bondehushåll om de styckades av och överläts till nybyggare; ett resonemang som låg väl i 

linje med statens önskemål. I detta skede ingav allmogen i Jämtland sina besvär till riksdagen 

där de hävdade att avradslanden var nödvändiga för deras och de efterkommandes försörjning. 

De kunde hänvisa till generationers erfarenheter av extensivt jordbruk, som i hög grad 

utnyttjade det naturen själv producerade på stora markområden, och de kände hot både från 

överheten i allmänhet och från de dynamiska idéerna i synnerhet.  
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    I Kungl. Maj:ts resolution 1752, där besvären tillbakavisades och avvittring i Jämtland 

proklamerades, kan man säga att en ”tvåhövdad” stat framträdde: avvittringen skulle 

genomföras snabbt och helst vara klar under 1753, men ändå föregås av noggranna 

undersökningar av möjligheterna till odling på avradsland och ödesbölen. De olika viljorna 

inom staten, som kom till uttryck, och motsättningarna mellan allmogen i Jämtland och staten 

förklarar enligt min mening att avvittringen fördröjdes ytterligare tre år till 1755 och att 

oenighet om instruktionen då ännu kvarstod. Likheten med förloppet i Ångermanland är 

tydlig. 

    Den nyetablerade bergsindustrin i västra Jämtland drev inte på avvittringen, men ett sågverk 

i östra Jämtland gjorde detta. Jag har funnit att de kommersiella krafterna bakom ansökan om 

avvittring från Hällesjö avradsland hade avgörande betydelse för att avvittringen i Jämtland 

verkligen startade 1755. Ärendet gällde mark till ägarna av Ljungå finbladiga sågverk, som då 

redan var anlagt på mark med oklar ägandestatus samt hade tillstånd att avverka träd på 

avradslandet ifråga. Sågverk var inte omhuldade av staten, inte heller av den dynamiska sidan, 

men sågverksägarnas ansökan om att få anlägga ett större nybygge i anslutning till sågverket 

var helt i överensstämmelse med resolutionen från 1752. Mitt påstående att Ljungåärendet 

drev fram avvittringen styrks av en jämförelse med Ångermanland. Eftersom inget enskilt 

ärende drev på avvittringen där blev dödläget bestående. Sammantaget har jag funnit att flera 

omständigheter verkade för att avvittringen skulle starta i Jämtland och att flera personer hade 

nyckelroller, men att ingen enskild initiativtagare kan pekas ut, vilket ibland hävdats.  

    Bönderna refererade till avradsbreven både före och under avvittringen, men hävdade inte 

att de hade ständig besittningsrätt till avradslanden. Med detta som huvudargument har jag 

dragit slutsatsen att bönderna inte heller hade sådan rätt. Den av Jan Eric Almquist torgförda 

uppfattningen, som andra vidareförmedlat, att staten åsidosatte något han kallat ständig 

besittningsrätt och att avvittringen i Jämtland därför var baserad på kontraktsbrott och 

maktmissbruk från statens sida, måste därför tillbakavisas. Kritik mot staten anser jag däremot 

befogad; rimligen borde så kallade avradsrannsakningar inletts, istället för en ensidigt beslutad 

avvittring med avsedd innebörd att försörjningsläget för många bondehushåll skulle ändras. 

 

Avvittringsrättens uppdrag, arbetsvillkor och arbetssätt 

Oenigheten inom staten hade effekter även för förberedelserna av avvittringen. Beslut om en 

avvittringsrätt för Jämtland – den första separata avvittringsinstitutionen163 – togs i juli 1754. 

                                                
163 Almquist använder dock benämningen avvittringsrätt för de ansvariga i Ångermanland från 1742. 
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De två avvittringslantmätarna, som förordnades i december samma år, föreslog i april 1755 i 

brev till landshövdingen att avvittringen skulle börja i Ragunda tingslag. Ett första tecken på 

bristfällig framförhållning från statens sida är att domaren i detta läge inte var förordnad. Ett 

andra tecken är att domaren var nödgad att börja sitt arbete med att efterfråga en instruktion 

för avvittringen och ett tredje att en nödlösning eller kompromiss då tillgreps, nämligen att 

regelverket för Ångermanland bestående av instruktionen från 1742 och förklaringen från 

1752 skulle användas på ”lämpligt sätt”. Därmed byggdes motsättningarna mellan statens två 

grenar in i arbetet från början.  

    Å andra sidan hade staten avsatt förhållandevis stora resurser till avvittringen i Jämtland; 

man kan säga att denna utgjorde ett prestigeprojekt med förutsättningar för ett systematiskt 

arbetssätt. Jag menar också att en sådan ansats gjordes, eftersom arbetet började i Fors socken, 

utan att någon begäran om avvittring förelåg därifrån. Om rätten arbetat enligt den gamla 

modellen, avvittring efter behov eller begäran, hade den istället börjat med Ljungåärendet.  

    Avvittringsrätten som institution var inte fristående från den verkställande makten. Den var 

inklämd i den statliga organisationen under landshövdingen och nära häradsrätterna. Beskedet 

att regelverket för Ångermanland skulle användas på ”lämpligt sätt” byggde inte bara in en 

motsättning utan innebar också – förutom frihet för rätten – en tvivelaktig rättssäkerhet för 

dem som var berörda av avvittringen. Vidare var rättens ansvarsområde oklart, exempelvis ges 

beträffande hanteringen av nybyggesärenden ibland intrycket att avvittringsrätten hade en 

självständig ställning, ibland att den handlade först efter remiss från häradsrätten eller 

landshövdingen. Andra oklarheter, som jag funnit, gäller parternas möjligheter att protestera 

mot rättens utslag samt domarens ställning i rätten. Min tolkning i den senare frågan är att 

hans röst vägde tyngre än nämndemannakollektivets.  

    Att staten hade ambitionen att öka odlingen och antalet hemman gjordes klart i resolutionen 

1752. Motsättningar tog sig samtidigt uttryck i den fiskala sidans betoning av snabbhet och 

därmed låg kostnad å ena sidan och den dynamiska sidans inställning att avradslandens 

beskaffenhet skulle undersökas noga innan gränser fastställdes å den andra. Den senare 

inställningen fördes vidare till avvittringsförrättningen i Jämtland genom Faggots kontakter 

med lantmätarna. Oenigheten på det centrala planet fick en motsvarighet i en spricka mellan 

rätten och lantmätarna som enligt brev och protokoll uppstod redan under rättens första 

arbetsvecka 1755. Noteras bör att även om lantmätarna inte ingick i rätten var rätten beroende 

av dem. Jag menar att det i praktiken förelåg ett dubbelkommando, eftersom lantmätarna 

följde Faggot och domaren sina överordnade i den statliga hierarkin. Det brev från domaren 

Johan Wasell till landshövdingen av den 24 juli 1755, som refererats i avsnitt 7.1, framstår 
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mot denna bakgrund som en del av polemiken med lantmätarna. Wasell beskrev de stora 

vidderna och den vanskötta skogen och angelägenheten i avvittringen, alltså ord som 

landshövdingen behövde höra för att kunna ge sitt stöd till snabb avvittring. Rätten kunde 

också driva på lantmätarna 1755 med hjälp av kronoombudet, som var förordnat av 

landshövdingen. På cirka elva veckor hann rätten med nästan hela Fors och Håsjö socknar 

samt södra delen av Hällesjö socken inklusive Ljungå sågverk och nybygge. 

    1756 mötte rätten starkare motstånd, då lantmätarna med Faggots uttryckliga stöd, hävdade 

att sockengränser måste vara fastställda och utförliga underlag framtagna innan gränser för 

avradsland och byskogar kunde utstakas. Därför kunde endast ett sammanträde hållas med 

rätten 1756 och inget avvittrades. År 1757 innebar en nystart då sammanlagt fem nybyggen i 

Håsjö och Hällesjö socknar avvittrades, tre nybyggesansökningar avstyrdes i Fors socken och 

en handfull ärenden i Ragunda socken förbereddes för senare beslut. Därefter genomfördes 

inga avvittringar i Jämtland förrän 1766 på grund av fortsatt oenighet kring instruktionen.164 

Lantmätarförrättningar fortsatte dock att genomföras med dominans av lantmätarna, dvs. den 

dynamiska sidan. Exempelvis gjordes utförliga undersökningar i Bräcke socken från 1763 

under ledning av lantmätare Calwagen, märkligt nog utan deltagande av någon representant 

för markägaren staten. Dessa undersökningar var sedan grunden för rättens utslag 1773. Den 

långsamma och ibland avstannande avvittringen efter 1755 var enligt min mening ett 

oavsiktligt resultat av de dynamiska krafterna inom staten. 

 

Avvittringsrättens utslag 

Enligt principen om fullsuttenhet utfördes undersökningar av markens beskaffenhet under 

avvittringen. Inga anvisningar utfärdades, men praxis utvecklades som innebar att rätten 

inhämtade och dokumenterade ett flertal uppgifter av både kvalitativ och kvantitativ art. Den 

mängd djurfoder bönderna kunde bärga redovisades ofta utförligt, vilket avspeglar 

boskapsskötselns stora betydelse. Eftersom en hel del av den insamlade informationen var 

baserad på självdeklarationer eller osäkra stickprov menar jag att tillförlitligheten kan 

ifrågasättas, men detta diskuterades aldrig. Betydligt märkligare är att ingen värdering gjordes 

av de olika egenskaper som undersöktes, ingen var viktigast, ingen minst viktigt och inga 

sammanvägningar förekom. Slutsatsen är att de med avsevärd möda insamlade uppgifterna 

fick liten eller ingen betydelse för rättens utslag i de undersökta socknarna. En konsekvens är 

att avvittringsrätten inte kunde avgöra fullsuttenheten, vilket den inte heller hävdade. Rätten 

                                                
164Underdånig berättelse om Västernorrlands hövdingedöme till 1765 års riksdag, sid. 61-62..  
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valde i stället, som regel, att utgå från gamla gränser när laga skillnader fastställdes, även om 

detta inte utsägs i protokollen. Bönderna i bland annat Fors socken och delar av Håsjö socken 

tilldelades det de redan hade och eftersom de var nöjda kan den tillämpade principen beskrivas 

som urminnes hävd med lokal sanktionering. Vi kan förstå att rätten genom att acceptera sitt 

beroende av lokalsamhället undvek ett antal svårigheter. Undersökningarna av beskaffenheten 

kan i dessa fall ses som ett spel för gallerierna eller som till intet förpliktande 

tillfredsställanden av den dynamiska sidans önskemål. Jag ser negligeringen av 

undersökningarna som ett tydligt tecken på att rätten agerade i enlighet med den fiskala staten 

och var en del av den, när den tog snabba beslut sedan undersökningarna väl var gjorda. 

    Jag har visat att rätten som stöd för sin tilldelningsmetod använde sig av baklängesräkningar 

som resulterade i samma eller nästan samma antal tunnland duglig skog per mantal för de byar 

som ingick i en förrättningsomgång. Dessa tunnlandstal kunde rätten sedan redovisa uppåt 

under sken av rättvisa. Nyckelbegreppet i detta sammanhang var oduglig skog som rätten 

aldrig definierade. Inte heller motiverades de andelar oduglig skog som åsattes de olika 

skogsområden som tilldelades, och som varierade mellan 33 och 75 procent i 

undersökningsområdet. Det bör noteras att tunnlandstalen per mantal inte var desamma över 

tid och för olika socknar; så långt sträckte sig inte ”rättvisan”. Till på köpet gjorde rätten vid 

behov avsiktliga räknefel. Det beskrivna manipulerandet kan förvisso kritiseras ur flera 

aspekter, men kan också ses som pragmatiskt och som ett uttryck för smidighet.  

    Principen att utgå från gamla gränser var inte möjlig i de fall där nybyggessökanden 

konkurrerade med bönder om marken; då nya hemman skulle etableras eller äldre nybyggen 

tilldelas mark tillkom naturligtvis nya rågångar. I Fors blev detta inget problem, eftersom 

bönderna lyckades avstyra de tre nybyggesansökningar som ingivits 1757. I Håsjö och 

Hällesjö socknar, däremot, kunde bönderna inte förhindra marktilldelning till dem som ansökt 

om nybyggen 1755 eller tidigare. Mot bakgrund av de oklarheter som gällde för rättens 

befogenheter och skyldigheter samt rättens manipulerade redovisningar hävdar jag att rätten 

inte drog sig för att utnyttja sitt kunskapsövertag genom att underlåta att informera tydligt om 

möjligheterna att protestera mot dess utslag. De två nybyggen i Håsjö socken, som fick sin 

mark bestämd 1757, visar detta. De bönder, som tidigare nyttjat marken, protesterade vid 

förrättningen samma år, men fick då veta att avradslandet var avvittrat redan vid 1755 års 

förrättningar och att gränserna hade vunnit laga kraft eftersom inga protester ingivits. Jag ser 

samma mönster vid avvittringen av Sörbygdens skatteskog, nämligen ofullständig information 

om protestmöjligheterna mot rättens utslag i oktober 1755. Ytterligare stöd för min tes ges av 

det faktum att dessa bönder under tjugo års tid agerade för att få ändringar till stånd.  
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    Avvittringen till Ljungå sågverk och nybygge, var unik inte bara på grund av ärendets 

pådrivande roll på avvittringen, utan även för att rätten på alla punkter agerade för en av 

parterna, nämligen sågverksägarna. Jag ser här lobbyverksamhet med efterföljande politiskt 

tryck på rätten som förklaringen. Sågverksägarna hade fått privilegier 1751 och hade kunnat ta 

sig friheten att bygga upp den finbladiga sågen innan avvittringen var klar. I eftervärldens 

ögon med ett renodlat näringspolitiskt perspektiv kan rättens handlande och utslag i ärendet 

förefalla framsynt, eftersom en för tiden modern industri gavs goda förutsättningar att 

utvecklas. 

    Att ägarna till Ljungå Exportsåg tilldelades stora timmerbärande markområden uttalades 

inte i protokollen. Inte heller i något annat sammanhang värderade rätten resursen timmerskog, 

men indirekt på ett antal ställen i protokollen framgår dennas betydelse för berörda parter. 

Förväntningar om inkomster genom virkesförsäljning förekom till exempel hos externa 

nybyggessökande som var intresserade av timmerskog, men inget annat. Rätten valde 

konsekvent att se skogsmark som en jordbruksresurs och ”passade” i frågan om 

timmerskogens värde, helt i enlighet med resolutionen från 1752 och övriga styrdokument. 

Man kan säga att Ljungåfallet var unikt även på ett tredje sätt eftersom det var det enda 

ärende, där träindustrin hade direkt påverkan på utfallet. Parentetiskt kan tilläggas att 

bergsindustrin inte hade någon inverkan alls. 

    Avvittringsrättens för Jämtland utslag på 1750-talet tillgodosåg den fiskala statens och 

sågverksägarnas intressen och även flertalet berörda bönders. Då konkurrens förelåg mellan 

bönder och nybyggare gynnade rätten i de flesta fallen nybyggarna, vilket fick som 

konsekvens att vissa bönder – en minoritet – frånhändes marker de tidigare kunnat nyttja och 

således förfördelades av avvittringen. Här kan jag anknyta till Almquists utsaga om 

maktmissbruk, varav jag har observerat tre typer i de fyra socknarna: manipulerade 

redovisningar, utnyttjande av kunskapsövertag samt grov partiskhet i ett av 

avvittringsärendena. Samtliga dessa observationer härrör från perioden 1754 – 1757 och 

avspeglar i grunden statens tvångsmakt. En förklaring och bakgrund kan vara att staten, genom 

sina lokala företrädare, agerade utifrån grundsynen att undersåtarna var enfaldiga, godtrogna 

och lättledda.165 

    I Bräcke socken i början av 1770-talet kunde urminnes gränser upphöjas till laga skillnader 

utan komplikationer, utom i den östra delen av socknen. Tre av de fyra nybyggena där hade 

visserligen varit i bruk då avvittringsrätten började sitt arbete i socknen, men nya rågångar 

                                                
165 Melkersson, sid. 211. 
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måste dras upp i konkurrens med innehavarna av berörda avradsland och angränsande 

kronohemman. Processen underlättades i Bräcke socken av att lantmätarförrättningarna 

genomförts utan kronoombudets närvaro, vilket innebar att kronans anspråk hölls tillbaka och 

bönderna gynnades. En annan skillnad gentemot de övriga socknarna var att det i Bräcke 

socken inte fanns behov att manipulera arealuppgifterna, kanske för att tilldelning enligt gamla 

gränser då var en etablerad princip. 

 

Allmogens agerande 

Representanterna för allmogen i Jämtland var, med stöd av bondeståndet, konsekvent 

motståndare till avvittringen. Bönderna var rädda att förlora gamla rättigheter och att få 

försämrade möjligheter att försörja sig. När rättens arbete saktade in och sedan avstannade 

under en period från slutet av 1750-talet på grund av den dynamiska sidans inflytande via 

lantmätarna, var det samtidigt en framgång för bönderna som kollektiv. De fick också 

successivt mer gehör genom bondevänliga avvittringsinstruktioner 1770 och 1780 och till sist 

genom att hela processen ställdes in 1786.  

     På det lokala planet innebar avvittringen en stor institutionell förändring. Även om 

erfarenhet fanns av indelningsverket, uppbörd av avrad och räntor och liknande hade 

lokalsamhället liten vana vid kontakter med överheten –”storgubbar”. Bristande läs- och 

skrivkunnighet torde ha förstärkt det informationsunderläge jag anser mig ha observerat och 

anser att rätten utnyttjade. Avvittringen var inte bara en ny typ av förrättning utan även en stor 

förrättning, som krävde avsevärda arbetsinsatser av lokalbefolkningen. Irritation över detta 

och obstruktion förekom exempelvis vid vägran att ge handräckning under skördetiden 1755 

och i samband med den anonyma besvärsskrivelsen från allmogen i Ragunda tingslag 1757. 

    Böndernas talan i rätten fördes i allmänhet kollektivt och byavis enligt referat i protokollen. 

Deras konsekventa motstånd mot nybyggen byggde främst på behovsargumentet. Detta 

motstånd var framgångsrikt i Fors socken, men inte i Håsjö och Hällesjö socknar. Som 

jämförelse kan nämnas att samma argument och anspråk framfördes vid avvittringen i 

nordvästra Hälsingland nästan hundra år senare, och då huvudsakligen med framgång.166  

    Bönderna begärde att få behålla sina marker och tillmötesgicks på de flesta platser, eftersom 

urminnes hävd kunde tillämpas. En viss allmän markhunger kan utläsas av protokollen, 

eftersom avvittringens parter genomgående agerade för större arealer. Detta var en naturlig 

strategi både utifrån aspekten att skogsmarken var en jordbruksresurs och att den var bärare av 

                                                
166 Jämför Eriksson-Trenter, sid. 59-65. 
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timmerträd. Nedvärdering av marken var en del av denna strategi och kunde ge större 

markområden enligt principen att kvantitet kunde ersätta kvalitet. Även om Lars Lund inte 

tillhörde allmogen är hans agerande för att få stora marker runt Ljungå en illustration. 

Bönderna kunde utnyttja sitt kunskapsövertag när mulbete, slåttermarker med mera skulle 

värderas, eftersom rätten hade små möjligheter att bedöma utmarkerna. Det bör noteras att 

nedvärderingsstrategin också kunde ha haft ett vidare syfte, nämligen att motverka framtida 

skattehöjningar, dvs. att bönderna förutsåg andra förrättningar efter avvittringen.  

    Klart är att bönderna var i underläge gentemot staten och att de var medvetna om detta. 

Inom ramen för det traditionella jordbrukssamhället, där skogen var en jordbruksresurs, 

agerade de både konservativt och rationellt. I förhållande till förändringar såsom möjligheter 

till en ny typ av inkomster av skogen var de framsynta och rationella; exempelvis hade 

bönderna i Fors socken snabbt tagit tillvara de nya möjligheterna att sälja trävaror och timmer. 

Man skulle kunna beskriva bondekollektivets agerande med motsatsparet tröghet och 

flexibilitet. En majoritet av bönderna fick sina anspråk tillgodosedda i den äldre avvittringen i 

de undersökta socknarna. I fall då markområden måste frånträdas; mest tydligt i Sörbygden 

som fick nybyggen som grannar i alla väderstreck, förde bönderna fram sina anspråk genom 

att överklaga till högre instans. 

 

Utfall 

Även om den äldre avvittringen i Jämtland var mer sammanhållen än i närliggande landskap 

var den som reform splittrad och utdragen i tiden. Resolutionen från 1752 var överambitiös 

och hade motstridiga mål i och med att de dynamiska idéerna lades ovanpå den fiskala statens 

intressen. Som vi sett påverkades avvittringen starkt av denna oenighet. Vidare var regelverket 

otydligt och möjligt att påverka av rätten själv. Det var också instabilt på så vis att det kunde 

anpassas till parternas anspråk. Tydligast är den påverkan sågverksägarna i Ljungå och 

bönderna i Fors socken kunde utöva. Anna Eriksson-Trenter har därvidlag gjort liknande 

observationer beträffande avvittringen i nordvästra Hälsingland på 1800-talet.167 

    Till de bestående resultaten av den äldre avvittringen i Jämtland hör fastställande av gränser 

för byar, nybyggen och kronoskogar samt omfördelning av kronomark. Rätten var pragmatisk 

och beslutsinriktad; ledstjärnorna var inte rättssäkerhet och  rättvisa mellan bönder sinsemellan 

eller mellan bönder och nybyggare. I vilken utsträckning nybyggena och de nya strikta 

ägogränserna påverkade vardagslivet är svårt att bedöma. Det kan mycket väl ha varit så att 

                                                
167 Eriksson-Trenter, sid. 67-70. 
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gamla rättighetssystem överlevde avvittringen tack vare släktskap och andra relationer mellan 

gamla och nya rättighetshavare. Det preciserade markägande som avvittringen innebar ser jag 

dock som en begynnande modernisering genom tydligare kontroll av nyttjandet av 

skogsmarkerna. Denna tes styrks av en jämförelse med avvittringen i Norrbottens kustland, 

som genomfördes på 1790-talet och som föregicks av oklara rättigheter att utnyttja skogen och 

därmed sammanhängande överutnyttjande av den.168 Eriksson-Trenters resultat att den yngre 

avvittringen i nordvästra Hälsingland vid mitten av 1800-talet inte är att betrakta som en 

modernisering kan tyckas strida mot mitt, men skillnaden torde åtminstone till en del kunna 

förklaras av att mina iakttagelser gjorts från en annan utvecklingsnivå.169  

    Trots böndernas motstånd tillkom tolv nybyggen i undersökningsområdet, tre i Håsjö, 

inklusive Gastsjön; fem i Hällesjö då Albacken räknats som två samt fyra i Bräcke inklusive 

Lillkrog och Åsen, som var etablerade före avvittringens start. Fördelningen av nybyggena var 

ojämn mellan och inom socknarna. Vissa byar fick lämna ifrån sig delar av tidigare 

disponerade avradsland, andra inte. Eftersom kvarstående kronoallmänningar kom att fördelas 

till bönder i den yngre avvittringen på 1800-talet, måste även denna beaktas om avvittringens 

vinnare och förlorare ska utses. 

Tabell 8: Förändringar av folkmängd och antal hemman under avvittringen. 

Socken Fors Håsjö Hällesjö Bräcke 
Invånarantal 1771 418 191 246 216 (1769) 
Ökning sedan 1754 
(17 år) 

18 procent 12 procent 33 procent 38 proc (från 
1749, 20 år) 

Antal hemman 1773 26 18 19 27 
Ökning sedan 1754 0 procent 20 procent 36 procent 17 procent 
Anmärkningar: Invånareantalen är hämtade från Hülphers 212, 218, 216 respektive 34; antalen hemman från 
avvittringsprotokoll. Jämförelsetal ges i Tabell 1. 
 
Utfallet i termer av nybyggen är naturligtvis omöjligt att värdera mot de förväntningar som 

fanns på avvittringen på olika håll. Jag finner det dock klart att den dynamiska sidan av staten 

kraftigt hade överskattat både intresset och förutsättningarna för jordbruk i området. Detta 

intresse hade dock sannolikt varit större om staten erbjudit fler stimulansmedel till presumtiva 

nybyggare än enbart frihetsår. Tre nybyggesansökningar avstyrdes, alla i Fors; Törneblad i 

Bräcke oräknad. Det är omöjligt att uppskatta i vilken utsträckning nybyggesansökningar 

stoppades i sin linda på grund av kännedomen om böndernas motstånd. Trots de här anförda 

osäkerheterna anser jag slutsatsen kan dras att avvittringen hade betydelse i den meningen att 

                                                
168 Lundgren, sid. 73-75. 
169 Eriksson-Trenter, abstract. 
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motsvarande nybyggesutveckling inte hade ägt rum under perioden ifråga utan 

avvittringsrättens insatser, dvs. utan de statliga maktmedlen. 

    Enligt Tabell 8 hade Bräcke socken den största procentuella folkökningen och vidare var 

denna större än ökningen av antalet hemman. Jag har ingen förklaring till detta, särskilt som 

den folkökning jag redovisat ägde rum innan avvittringen var avslutad. Hällesjö socken, som 

från 1500-talet till cirka 1750 haft en folkmängd mellan 100 och 160 personer, fick som synes 

också en stark folkökning. Denna fortsatte efter 1771 och 1880 var folkmängden cirka 1750, 

vilket innebär en ökning av storleksordningen 1000 procent sedan 1750-talet. Motsvarande 

ökningar för Jämtland under samma period var 35 procent och för Sverige 25 procent.170  

    Hällesjö sockens snabba befolkningsutveckling kan kopplas direkt till avvittringen. Denna 

gav Ljungå Exportsåg mycket gynnsamma förutsättningar som ledde till industriell 

verksamhet med nya lönearbetstillfällen i skogen och i anslutning till sågverket. Försäljning av 

timmer till sågverket blev därutöver en ny inkomstkälla för bönderna. Hällesjö socken kom på 

detta sätt att länkas till exportmarknaden för trävaror och till internationella bolag. Ljungå 

Exportsåg, inklusive de omfattande skogarna, köptes av ett engelskt bolag 1828 och 1856 av 

den Kiel-födde Friedrich Bünsow. Denne avvecklade sågverket, köpte bondeskogar bland 

annat i Hällesjö socken till sitt bolag Skönviks AB och var en framgångsrik så kallad träpatron 

i Sundsvall i slutet av 1800-talet.171 Att det inte var oproblematiskt att på kort tid inlemmas i 

den västeuropeiska ekonomin och bli beroende av bolag och internationella konjunkturer 

illustreras av att emigrationen till Nordamerika från Hällesjö socken periodvis var mycket stor 

under senare delen av 1800-talet.172 

 

Avslutande kommentarer och utblick 

Ett antal förklaringar har behövt tillgripas för de olika faserna före och under den äldre 

avvittringen i Jämtland. Denna var ingen isolerad företeelse utan hade en lång förhistoria och 

flera kopplingar till samtida händelser. Som antytts fick den också betydande konsekvenser.  

    Även sedan avvittringen i Jämtland avbrutits 1786 behöll staten ambitionen att öka odlingen 

och befolkningen i landskapet. Uppfattningen att skogen framförallt var en jordbruksresurs 

bibehölls också, vilket framgår av stadgan för den återupptagna avvittringen i Jämtland från 

1820.173 Kronans skogar skulle då delas ut till bönderna så att de blev ”fullsuttna”. Denna 

                                                
170 Hasselberg, 1976, 163-166, Wickman 67, 429-432, www.scb.se, historisk statistik. 
171 Nordberg, sid. 289-301. 
172 Rolén, sid. 128. 
173 Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga angående Afwittrings-Werket i Jämtland, 8 december 1820. 
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yngre avvittring, som både var ett resultat av och en fortsättning på den äldre, hade alltså 

privatisering som målsättning.  

    Skiftesrörelsen från 1740-talet fick ett slut med laga skiftesstadgan 1827, som möjliggjorde 

privatisering i en annan mening, nämligen upplösning av samfälligheter.174 När både avvittring 

och laga skifte genomförts i en by hade byns hemman sammanhängande mark och deras ägare 

avyttringsrätt, vilket var en ny situation. Många av dessa hemmansägare valde då att sälja till 

köpmän eller bolag, som på så vis fick tillgång till råvara för sågverken. Man kan säga att de 

två jordbruksreformerna avvittringen och laga skiftet oavsiktligt banade väg för skogsindustrin 

under en tid av ökande efterfrågan på trävaror. Förutsättningar uppstod för investeringar i 

flottningsleder och sågverk och det första svenska ångmaskinsdrivna sågverket kunde tas i 

bruk 1849 i Tunadal utanför Sundsvall. I just Sundsvallsområdet skedde en mycket snabb 

expansion av sågverksindustrin från cirka 1850, ofta ansedd som inledningen till Sveriges 

industrialisering. E F Heckscher, som beskrivit ångsågarnas tillkomst som ”den industriella 

revolutionens största specifika insats i Sveriges ekonomiska liv”,175 har dock inte förklarat 

varför den första svenska ångsågen introducerades först 121 år efter den första svenska 

ångmaskinen i Dannemora gruva, dvs. varför incitament saknades för utveckling av och 

investeringar i ångsågar under denna långa tid. En parallell huvudförklaring till 

sågverksboomen i Sundsvall relaterar till efterfrågan på trävaror i stället för ny teknik, 

nämligen till sänkta importtullar på trävaror i England på 1840-talet. Att en säker 

råvaruförsörjning var en nödvändig förutsättning för investeringar i den extremt 

råvaruberoende sågindustrin brukar däremot inte alltid uttalas.  Ekonomhistorikern Bo 

Gustafsson och industrihistorikern Bertil Haslum utgör undantag då de angivit avvittringen 

som en viktig förutsättning för att sågverksindustrin kunde utvecklas som den gjorde i 

Sundsvallsområdet.176  

    Heckscher lyfter fram bolagens roll och menar att expansionen inte varit möjlig i böndernas 

regi. Om man ser den äldre avvittringen som första ledet i en serie förändringar av ägandet av 

stora timmerbärande skogsmarker, som ledde till bolagsskogar samt expansion av svensk 

sågindustri och industriell revolution, kan man med en lätt travestering av en formulering av 

Heckscher säga att denna uppsats handlar om ”några små begynnelser till stora företeelser”.177 

 

 
                                                
174Kongl. Maj:ts Nådige stadga om Skifteswerket i Riket, 4 maji 1827. 
175 Heckscher, 1957, sid. 264. 
176 Gustafsson, sid. 210 och Haslum, sid. 27.  
177 Heckscher, 1957, sid. 265 respektive 1949, sid. 294. 
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Tack 

Tack till min tidigare klasskamrat Olof Frändén med rötter i Kälarne, Håsjö socken för stort 

engagemang och många kloka synpunkter under arbetet med denna uppsats. 

Karta	  över	  undersökningsområdet	  och	  Medelpad	  

Den äldre avvittringens nybyggen i undersökningsområdet: 1. Västerövsjö, 2. Österövsjö och 
3. Gastsjön i Håsjö socken; 4. Mjösjö, 5. Albacken (två nybyggen), 6. Hemsjö och 7. Ljungå 
såg och nybygge i Hällesjö socken; 8. Gråsjön, 9. Hällsluten, 10. Lillkrog och 11. Åsen i 
Bräcke socken. 
    Kartan är framställd utifrån den vackra och detaljerade Medelpadskarta som lantmätaren Eric Calwagen 
färdigställde 1769 på uppdrag av landshövding P. A. Örnsköld. På sin karta har Calwagen även markerat gränser 
för undersökningsområdets socknar samt Ragunda socken, dvs. de socknar i Jämtland där han 1769 eller tidigare 
verkat som avvittringslantmätare. Kartan är kopparstucken hos Anders Åkerman i Uppsala och är åtkomlig på 
nätet, exempelvis med hjälp av sökorden Calwagen, Medelpad.  
Kuriosa: Ingmar Bergmans mormor Anna Calwagen, gift Åkerblom och känd från ”Fanny och Alexander”, var 
barnbarnsbarn till Eric Calwagen. 

Källor	  

Otryckta	  källor	  

Landsarkivet i Östersund, ÖLA 

Avvittringsrättens i Jämtlands län, Avd. I Arkiv, 1755-1786, akterna A1-A22 samt B1; 

förkortning AJ1. 

Jämtlands läns landskontor. Avgjorda mål 1764-1778. Utslagsakter, handlingar till 

supplikdiarier. 
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Riksarkivet, Marieberg 

Kammarkollegiets kansli och kontorsarkiv: Kunglig förklaring av den 17 mars 1752 till 

Kammarkollegiets instruktion för avvittringen i Ångermanland samt 

Kungligt svar den 7 juli 1754 på besvär inlämnade av Jämtlands regemente om utbrytning av 

boställen. 

 

Internet 

Lantmäterimyndigheternas arkiv, avvittring, Jämtland, 1700-1800, www.lantmateriet.se. 

Tryckta	  källor	  

Kongl. Maij:ts til Sverige Ordning och Stadga om Skogarne i Rijket, Åhr 1647. 

Kongl. Maij:ts till Sverige Ordning och Stadga om Skogarne i Rijket. Gjordt och förbättrat 

Åhr 1664. 

Kongl. Maj:ts Nådigste Förordning och Påbud Angående Skogarne och hwad därwid i acht 

tagas bör, 19 December 1683. 

Kongl. Maj:ts Allmenna Förordning om  Skogarne i Riket/ Giord/ öfwersedd och förbättrad 

wid Riksdagen uti Stockholm åhr 1734.  

Kongl. Maj:ts  Nådige Förklaring Öfwer Thes wid 1734 års Riksdag utfärdade Förordning om 

Skogarne i Riket, 5 april 1739. 

Instruktion utfärdad av Kammarkollegiet den 23 november 1742 om avvittringen i 

Ångermanland i Samlingar i Landtmäteri, andra samlingen. Förteckning över Landtmäteri-

Författningar 1628-1904, 1905. 

Kongl. Maj:ts Nådige Resolution och Förklaring Uppå the Allmänne Beswär, som Thess 

trogne Undersåtare af Riksens Allmoge uti Swerige och Finland, etc, §36, den 29 juni 1752. 

Instruction För Allmännings Afwittrings-Rätten Uti Jemteland, 15 mars 1770. 

Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Instruction, hwarefer Afwittrings Rätten i Jemtland har sig i 

underdånighet att rätta, 12 December 1780. 

Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga angående Afwittrings-Werket i Jämtland, 8 december 1820. 

Kongl. Maj:ts Nådiga Instruction för Afwittrings-Rätten i Jämtland, 8 december 1820. 

Kongl. Maj:ts Nådige stadga om Skifteswerket i Riket, 4 maji 1827. 

Underdånig berättelse om Västernorrlands hövdingedöme till 1765 års riksdag, nytryck 1993.  

Örnskölds berättelse för 1768, nytryck 1993. 

Underdånig berättelse om Västernorrlands hövdingedöme till 1769 års riksdag, nytryck 1993.  
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