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Abstract 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka en bondebefolkning i Norrbotten vid tiden kring 

sågverksindustrin genombrott, då brytpunkten skedde mellan en agrar och industriell 

ekonomi. Det är ett ämne med många lager och med många möjliga vägar att följa, och jag 

har valt att lägga fokus på fastighetsägandet och klassperspektivet, av den anledningen att jag 

anser att dessa faktorer är pusselbitar för att förstå den för sin samtid så aktuella 

Norrlandsfrågan. En eskalerande fattigdom och ett växande proletariat associerades med att 

allt fler blev egendomslösa, och Norrlandsfrågan och Norrlandskommittén ämnade lösa 

problemet. De samhälleliga åtgärder som infördes avsåg att dämpa proletariseringen, men 

även att underlätta för skogsbolagen att erhålla den eftertraktade råvaran. I min uppsats har 

jag tagit mig an källmaterialet med en medvetenhet om de samhälleliga åtgärderna, och även 

om de olika förutsättningarna för mina undersökningsobjekt.  

Arbetet är en detaljstudie av utvalda byar i Edefors och Överluleå socknar i Norrbotten 

under det industriella genombrottet fram till den Norrländska förbudslagen 1906. Edefors 

socken har ett övervägande antal bolagsägda jordbruksfastigheter år 1905, vilket var 

anledningen att jag ansåg den passande för närmare studier. Uppsatsen är uppdelad i två delar, 

där den ena avser att undersöka fastighetsomsättningen i två byar med traditionella 

bondesläkter, inom vilka bönder har kluvit och avstyckat sina fastigheter till döttrar och söner. 

Den andra delen undersöker fyra stycken byar där bolagsägda jordbruksfastigheter dominerar 

från 1865-1905, men där alla byar visar på en förändring från1900-talets början, där nya 

hemmansägare träder in i skattelängderna och kyrkoarkiven.  

Metoden som jag har använt har gått ut på att kartlägga alla individer som förekommer i 

byarna under perioden för att fastlägga fastighetsstorlek, ägoförhållande, familjeband och 

socialtillhörighet. Syftet är till viss del tvådelat, men utgår från frågan om hur 

fastighetsomsättningen såg ut i en bolagsdominerad socken i Norrbotten, i skattebyar och 

bolagsbyar. Hypoteserna är utformade efter frågan om de olika samhällsåtgärderna för att 

stoppa proletariseringen syns i fastighetsomsättningen. Det framkommer i källmaterialet, som 

är kyrkoarkiven och skattelängderna att så är fallet, de från samhället förändrade 

förutsättningar för fastighetsklyvning och avstyckningar är synliga i detaljstudien. Även de 

nya bönderna i de bolagsdominerade byarna kan bekräfta hypotesen, eftersom de i alla fall 

utom ett inte hade sitt sociala urpsrung i bondeklassen. Klassresor förekom i alla de 

bolagsdominerade byarna men även i bondebyarna. Att möjligheten för obesuttna att göra en 
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klassresa med hjälp av samhällsåtgärder och förändringar i lagstiftningen styrks av min 

undersökning.  

Nyckelord: Norrlandsfrågan, bönder, hemmansägare, klassperspektiv  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

 

”Jag får då till en början nämna några ord om den i Norrlands ekonomiska lif djupt 

ingripande statsåtgärd, som kallas afvittring och som genom det planlöst frikostiga 

sätt, hvarpå den utförts, givit det egentliga upphofvet till den nu brännande 

Norrlandsfrågan.”
1
 

 

Så inleds Norrlandskommitténs betänkande 1906 som speglar sekelskiftets mörka 

sinnestämning och oro inför ett utarmande av den självägande bondeklassen. 

Norrlandskommittén samlades 1901 för att undersöka om man kunde vidta åtgärder för att 

förhindra att de självägande bönderna miste sin mark och möligheter till självförsörjning. Det 

ansågs viktigt att försöka motverka att bönderna blev beroende  av lönearbete, vilket man 

fruktade skulle leda till en försvagning av bondeklassen.
2
 Bakgrunden till att bönderna ansågs 

särskilt utsatta för ett urholkande var den hastiga industrialiseringen i Norrland, som under 

loppet av några decennier förvandlat norrlandslänen till industriella nav. Inhemska och 

utländska kapitalister bedömdes ha förskansat sig egendomar som kronan avvittrat för 

böndernas räkning. När avvittringen
3
 av kronans mark skedde under 1700- och 1800-talen 

fick bönderna en ny ställning som markägare med rätt att sälja sin egendom,  de förfogade nu 

över en vara som den industriella marknaden i allra högsta grad eftertraktade.
4
 

Sågverken hade från 1800-talets mitt påbörjat en förvärvningskampanj av den bondeägda 

skogen, något som sedermera fick kritik i samhällsdebatten när diverse historier om att 

tillvägagångssätten som bolagen hade erhållit marken på betraktades som oärlig. Säkerligen 

uppstod irritation från säljarnas sida när det framkom att marken de sålt var mer värdefull än 

tidigare anat. En faktor som kan ha upptrappat polariseringen mellan näringslivet och 

bondebefolkningen, samt ökat incitamentet att adressera problemet med bolagsköpen i 

samhällets högsta instanser.
5
 

Näringslivets etablerande på landsbygden förde med sig arbetsmöjligheter och en 

ekonomisk realitet där ett agrartarbete inte längre var den enda förutsättningen för överlevnad. 

                                                 
1
 Norrlandskommitténs betänkande 1906. 

2
 Sörlin, Sverker, Framtidslandet: debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella 

genombrottet, (Diss., Umeå : Univ., 1988), s. 156. 
3
 Med avvittring avser kronans utdelning av sin egendom till enskild egendom, för uppodling och eget bruk. 

4
 Larsson, Mats (red), Det svenska näringslivets historia 1864-2014, (Stockholm : Dialogos ; 2014), s. 163 f. 

5
 Ibid s. 163 f. 



 

 

7 

 

Att lönearbeta började fungera som ett komplement till jordbruket, eller i vissa fall kom även 

att ersätta den gamla livsstilen helt och hållet. Mellan 1850 och 1900 ökade befolkningen i 

Norrbotten med mer än 50 procent, och antalet anställda inom sågverksindustrins växte i allt 

snabbare takt. Med oro observerade lokala politiker att en allt mer växande befolkning 

hamnade i beroendeställning till marknadens konjunkturförändringar. Om utvecklingen 

fortskred var rädslan att en oundviklig konflikt mellan bolagen och arbetarnas intressen kunde 

komma att ruinera hela Norrbottens industriella kapacitet.
6
 

 

1.2 Syfte 

Studier av Norrbottens bondebefolkning är fåtaliga, och jag bedömer att det finns fog för en 

demografisk studie där omständigheterna för industrialiseringen har sett annorlunda ut än i de 

södra länen i Norrland. Järnväg och kommunikationer har anlänt senare i norr, och 

emigrationen till Amerika sker även den vid en annan tidpunkt. Jag vill i min uppsats 

uppmärksamma en del av Norrland som inte fått någon detaljstudie, Norrbotten. Det 

övergripande syftet är att göra en studie av en regions sociala rörlighet där en stor 

bolagsnärvaro kan fastställas. 

Skogsbolagen och det växande näringslivets framfart påverkade människors sociala 

strukturer och mönster, men är också teman som är mångfacetterade. Min detaljstudie sträcker 

sig från den industriella sågverksindustrins början, 1865, fram till 1905, och är en 

undersökning av ett område i Norrbotten som stod under påverkan av den 

marknadsekonomiska livsstilen. Den agrarabefolkningen trädde in i en ny typ av ekonomi, en 

ny värld de inte kunde undvika. Skogsbolagen förändrade förutsättningarna för den 

jordbrukande befolkningen att fortsätta sin traditionella självförsörjande ekonomi när de 

tillhandlade sig egenrätt till att bruka vattenleder, stränder och dispositionsrätt av skog. 

 

Mitt syfte är följande: 

 

- Att undersöka fastighetsomsättningen i två olika typer av byar i en socken i Norrbotten 

från 1865-1905, genom att titta närmare på fastighetsklyvning och nya fastighetsägare. 

- Utreda vilken socialklass som de nya fastighetsägarna tillhörde i de olika typerna av 

byar. 

                                                 
6
 Bergström, Sten Ove, Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten 1894 – 1950, (Diss., Umeå : Inst. för 

ekonomisk historia, Univ., 1979), s. 30 f. 
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- Försöka avgöra hur de ekonomiska förutsättningarna såg ut för de olika byarna. 

 

Mitt undersökningsområde är Edefors socken som är en av de största bolagsägda socknarna i 

Norrbotten. Bakgrunden till att Överluleå och sedermera Edefors socknar hade ett stort antal 

bolagsägda fastigheter står att finna i lagen om skatteköp 1719, och Plakatet om ödelands 

upptagande i Västerbotten 1741. Kronan avvittrade mark för sågverkens bruk, och de tidiga 

industrialisterna etablerade ett feodalt välde i miniatyr i Norrbotten. Dessa män var i 

besittning av stora skogsegendomar där bondebefolkningen var i beroendeställning till 

patronerna. Jonas Meldercreutz var en av dem som lämnade in en förfrågan 1741 till 

riksdagen om att bli tilldelad all ödemark mellan fjällen och Kalix och Lule älvar. 

Meldercreutz begärde att få disponera rätten till jordbruket, samt att få belägga bönderna med 

skyldigheter för körslor, kolning, dagsverken och forning i Råneå, samt delar av Kalix och 

Luleå socknar.
7
 

Meldercreutz  beviljas 1749 sin begäran och får då bland annat rätt till förtur av skatteköp 

av kronohemman, samt att bönderna i upptagningsområdet blir skyldiga till att arbeta för 

brukets räkning. Den till Meldercreutz avvittrade ödemarken avsåg att underlätta industrins 

skogstillgång och malmtransporter från Gällivare till bruken. 1778 fick Meldercreutz också 

möjlighet att upprätta nybyggen i egen utsago, där nybyggarna också blev brukens 

arrendatorer på jordbruksfastigheterna.
8
 

Meldercreutz skogsegendomar i Överluleå och Edefors socknar byter ägare under 1800-

talets gång, men förblir under århundradet i industriell ägo.
9
 Däremot förändras detta vid 

sekelskiftet, då nya bönder etablerar sig i de tidigare bolagsdominerade byarna, och mitt 

intresse för denna tid motiveras av denna förändring. Jag har som syfte att undersöka vilka 

dessa nya bönder var, om de hade en proletär bakgrund eller om de var bondsöner. 

Klassperspektivet är alltså den röda tråden som löper genom min uppsats. 

Mitt syfte handlar också om de bondedominerade byarna i den bolagsdominerade socken 

Edefors. Eftersom det inte bara bolagsägda byar i Edefors socken utan flertalet har en tydlig 

bondetraditionell historia anser jag att det är av intresse att studera dem. Edefors by
10

 som 

även namngivit församlingen är en av Norrbottens äldsta byar, och finns registrerad från tidigt 

1500-tal. Det finns även dokumentation som visar att det funnits en fast befolkning i 

                                                 
7
  Forström, Gösta, Malmberget: malmbrytning och bebyggelse, (Luleå : Norrbottens museum, 1973), s. 20 f 

8
 Ibid, s. 20 f 

9
 Bergmark, Ragnar (red), Bodens kommun, från forntid till nutid, (Boden : Bodens kommun, 1980), s. 430 ff 

10
 Edefors är namnet på socknen och på en by, i fortsättningen refereras socknen till Edefors socken, och byn 

Edefors till Edefors by. 
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Norrbottens län ända från 1300-talet, och av allt att döma är det kring älvdalarna som de 

tidiga bofasta först etablerade byar. Av de gamla skattebyar som fanns i Överluleå socken 

utöver Edefors by från 1559, finns två av dessa i Edefors socken, nämligen Harads och 

Svartlå.
11

 

Det finns en tydlig särskiljning mellan byarna i socknen, där det förekommer byar med en 

traditionell bondestruktur inom vilken bondehemman går i arv och gårdar har skatteplikt 

under hela 1800-talet. Men socknen har även byar som var totalt bolagsägda. Dessa byar har 

samma arrendatorer som återkommer med något års mellanrum, en besittning som tenderar att 

gå i arv. Jag vill öka förståelsen för den norrbottniska bondebefolkningens sociala rörelse i 

min uppsats genom att undersöka de traditionella bondebyarnas utveckling, för att kartlägga 

hur byarnas ägandeförhållande förändrades från 1800-talets mitt fram till 1905. Jag kommer 

att undersöka om de traditionella bönderna klyvde sina hemman, eller sålde dem, och vad som 

hände med ägarna under periodens gång. I viss mån följer jag även upp vad som hände med 

den första generationens bondsöner. Byarnas ekonomiska förutsättningar kommer undersökas 

och diskuteras med hjälp av fastigheternas olika fyrktal genom århundradet. 

 

1.3 Frågeställningar och hypoteser 

I min uppsats vill jag försöka besvara följande frågor: 

 Vilken socialbakgrund hade de bönder som etablerade sig i de bolagsdominerande och 

de traditionella bondebyarna efter år 1900?  

 Hur ser den sociala rörelsen i traditionella bondedominerade byar ut under perioden 

1865-1905? 

 Hur ser den ekonomiska utvecklingen i bolagsdominerade och bondedominerade byar 

ut under perioden 1865-1905? 

 

Den första frågan motiveras av att det sker en förändring i ägostrukturen i vissa 

bolagsdominerande byar, en förändring som sker samtidigt i fyra av åtta undersökta 

bolagsdominerade byar. En bakomliggande hypotes är att de samhälleliga åtgärder för att 

förhindra en ökad proletarisering ligger till grund för ökningen. En annan hypotes är att en 

industriell tillbakagång tvingade bolagen att lägga upp viss egendom till försäljning. 

Samhällsmässiga åtgärder som nya lagar och förordningar kan även ha influerat en 

                                                 
11

 Ibid, s. 117 ff. 
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förändring, till exempel 1881 års lag som underlättade hemmansklyvningar, och 1896 års 

ägodelningslag. 

Vilka köparna var är också av intresse, om de möjligen var obesuttna arbetare som lyckats 

göra en klassresa, eller köpare med en bondeanknytning, kanske en andra, tredje eller fjärde 

bondeson som inte hade möjlighet att få en del av sin fars hemman men istället får medel att 

förskaffa en fastighet utanför hembyn.  

Fråga två motiveras av att av de tre bondedominerade undersökta byarna så visar alla på en 

ökning av skattehemman. Sekelskiftet framstår även i dessa byar som en period med ökning 

av skattebetalare, och en hypotes bakom detta är att hemmansklyvningar och delningar av 

fastigheter som också möjliggjorde för bönderna att tillgodose söner och döttrar med egna 

gårdar. En annan tänkbar orsak är att obesuttna i större omsättning får ekonomiska 

möjligheter att köpa fastigheter av bönder, för att göra en klassresa. 

Fråga tre anser jag vara sammanlänkad till både fråga ett och två, jag tycker att det finns ett 

behov att svara på hur den ekonomiska utvecklingen ser ut för att kunna ge en tydligare bild 

av den sociala rörelsen, vilket är syftet bakom fråga ett och fråga två. Jag har för avsikt att 

endast diskutera de olika fyrktalen för de bolagsägda jordbruksfastigheterna och de bonde 

ägda jordbruksfastigheterna. Övrig verksamhet behandlas mer summariskt, och jag är 

medveten om att den övriga skattelagda verksamheten är en viktig aspekt i den ekonomiska 

utvecklingen men jag har valt att begränsa undersökningen till jordbruksfastigheter med 

anledning att arbetet hade blivit för omfångsrikt för uppgiftens ramverk. 

 

1.4 Bakgrund 

Kolonisationspolitiken för Norrbotten dateras till 1600-talet, knäckfrågan var hur landsändan 

lämpligast skulle brukas för att öka folkmängden, kolonisationen och antalet skattebetalare. 

Frågan gällde om det var ett ökat antal skattehemman som var önskvärt för kronans 

behållnings skull, eller om industrier skulle prefereras. Det ansågs tidigt att potentialerna för 

mineralutvinning och bruksnäringen var Norrlands stora behållning, och för att utnyttja 

resurserna krävdes också en befolkning. För att uppmuntra kolonisationen implementerades 

vissa åtgärder, bland annat skattefrihet för att främja nybyggesverksamhet.
12

 

Under slutet av 1700-talet inleds den så kallade äldre avvittringen i Norrbotten. 

Avvittringen anpassades efter hemmanens mantal och låg på mellan 700 och 1 400 tunnland 

                                                 
12

 Sörlin, 1988, s. 30 ff. 
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per mantal. Fram till 1782 hade de nybyggen som tilldelats mark skattemannarätt, något som 

förändrades 1782 då dessa istället blir kronohemman.
13

 

Den yngre avvittringen i Norrbotten träder i kraft 1824, i Överluleå socken skedde 

avvittringen 1862-1863, en period då skogen avvittrades, tilldelades bönder och fick bestämda 

gränser.
14

 Tilldelade tunnland per mantal blir mellan 700 och 2500, och överbliven mark 

skulle bli nybyggen. Bakomliggande tanke var att möjliggöra en befolkningsökning, men fick 

till viss del som påföljd att nybyggare fick möjlighet att endast nyttja skogen, och ignorera 

uppodling och jordbruksetablering.
15

 

En annan reform som påverkade hemmansägarna i Norrbotten var laga skiftet, där tidigare 

samägd mark skulle fördelas ut. Alla ägare av den skiftade jorden skulle få tillgång till skog, 

åker och tomtmark. Laga skiftet ledde till att hemmansklyvningar blev möjliga, vilket hjälpte 

den växande befolkningens försörjningsbehov. I många fall delades hemmanen mer än en 

gång, och resulterade i flera små fastigheter vilka inte alltid klarade sig på den marken de 

erhållit.
16

 

 

Norrbotten 

Norrbotten var under 16- och 1700-talen glestbefolkat och med stora avstånd mellan byarna. 

Den kyrkliga organisationen i Norrbotten hade därför logistiska problem med att upprätthålla 

en fungerande verksamhet över ansenliga avstånd. En ny socken behövdes i Luleå och 1822 

fattades beslutet var det nya kapellet skulle byggas, Överluleå församling och socken blev en 

realitet.
17

 

Under 1800-talets gång fortsatte befolkningstillväxten i Överluleå socken, i bakgrunden av 

det industriella genombrottet. Järnvägen, sågverken och de arbetsmöjligheter 

samhällsförändringarna förde med sig var förmodligen viktiga faktorer bakom ökningen. Från 

1830 fram till 1885 ökade befolkningen med 148 procent.
18

 

Folkmängdsutvecklingen resulterade i ett behov av en ny församling, och en officiell 

anhållan om en delning av Överluleå socken inlämnades till Konungen 1879. Bakomliggande 

drivkrafter till att etablera Edefors församling och socken var C O Bergman, sågverkspatron 

och delägare i Bodträskforssågverk, samt J A Wikström, disponent och chef för Gellivare 

                                                 
13

 Bergmark, 1980, s. 133 f. 
14

 Ibid, s. 370. 
15

 Ibid, s. 134. 
16

 Ibid, s. 137. 
17

 Ibid, s. 111 ff. 
18

 Bergmark,1980, s. 111 ff. 
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Company Limited. Vid tillfället när anhållan skrevs så ägde de båda bolagen i stort sett alla 

bolagsägda fastigheter i vad som skulle komma bli Edefors socken. Frågan om en ny socken 

debatterades under de följande åren, där Bergman och Wikström yrkade för en delning, 

eftersom bolagen de representerade också anställde en stor andel av församlingens 

medborgare. Dessa två män ansåg att bolagen hade den ekonomiska förmågan att upprätthålla 

kostnaderna som krävdes för en församling. 1881 tillstyrkte kammarkollegiet förfrågan om 

delning och Kungl. Maj:t fattade samma år beslutet av etablerandet av Edefors socken.
19

 

 

Norrlandsfrågan 

Under halva förloppet av 1800-talet hade en kolonisationspolitik bedrivits som gynnat 

nybyggare och bönders möjlighet att få tillgång till ansenliga skogsarealer. Denna politiska 

väg kommer till ett abrupt slut när det visar sig att skogen var en betydelsefull råvara. 

Farhågor uppenbarades om att skogen inte var en oändlig resurs. Kritiska röster höjdes om att 

den frikostiga avvittringen av kronans skogar till böndernas fördel inte var rationell. Det 

ansågs att skogen skövlades utan någon bakomliggande plan för en återväxt. 

Sågverksindustrins anspråk på att tillfredsställa marknaden med virke kolliderade med 

kolonisationspolitikens avvittrande av kronans skog för att öka skattehemmanens bärkraft.
20

 

När skogsbolagen började förvärva sig jordbruksfastigheter förändrades också 

verksamheten på dessa. Den agrara näringen fick i viss mån stå tillbaka till förmån för 

skogsarbetet. Det är sannolikt att arrendatorerna på fastigheterna inte var långsiktigt 

intresserade i att göra de investeringar som krävdes i fastigheterna för att driva dem som 

jordbruk. Detta var ett problem som var en av Norrlandskommitténs viktigaste frågor, 

bolagsexpansionens konsekvens för den agrarnäringen.
21

 

Jordägande och politisktinflytande hade ett likhetstecken under det tidiga sekelskiftet, 

därför ansågs det oroväckande från politiskt håll att skogsbolagen hade erhållit nästan 30 

procent av all mark i norrlandssocknarna. Norrlandskommittén upplevdes stå inför frågan om 

bönderna i Norrlands stundande undergång, och frågan hängde tätt samman med den allt mer 

eskalerande Amerika emigrationen. Politiker från alla led ansåg att böndernas sociala 

ställning behövde försvaras och upprätthållas inför ett stundande revolutionärt hot, som en 

                                                 
19

 Ibid, s. 115 f. 
20

 Bergström, 1979, s. 9. 
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obesutten befolkning ansågs utgöra. Svaret blev en förbudslag som trädde i kraft 1906 där 

bolag stoppades från att förvärva enskild mark.
22

 

 

1.5 Forskningsläge 

1800-talets mitt fram till sekelskiftet är onekligen en omvälvande tid som förändrade 

samhället och alla som var delaktiga i det. Debatten om Norrland och hur dess befolkning ska 

verka och bo har varit en samhällsangelägen fråga ända sedan 1600-talet. Däremot har 

effekterna av samhällets olika projekt och tilltag för landsändan sällan studerats så noga som 

Mats Rolén har gjort i sin avhandling. Vilken är en detaljstudie över Revsunds tingslag i 

Jämtland, en plats som har fått representera näringslivets intåg i det norrländska 

bondesamhället.
23

 Rolén uppmuntrar till att göra liknande demografiska undersökningar om 

förutsättningarna är goda för komparation.
24

 Han har undersökt om demografiska förändringar 

i Revsunds tingslag kan kopplas till sågverksindustrins tillväxt under perioden. För att studera 

det närmare så använder han sig av lagfartsprotokoll för att klargöra hur bolagsexpansionen 

av böndernas egendom såg ut, och för hur mycket egendomen förvärvades.
25

 

Rolén ställer även frågan om hur den sociala rörligheten såg ut bland bönder som sålt sin 

egendom till skogsbolag, om dessa blev beroende av lönearbete och försvann från sina 

hembygder. Det är en efterforskning som strävar efter att upptäcka om samhället hade skäl för 

de farhågorna om moderniseringens baksida gällde för de norrländska bönderna. Om de 

marknadsekonomiska möjligheterna inte bara var positiva, utan också drev den självägande 

bondepopulationen in i proletarisering och även emigration.
26

 

Resultatet som Rolén presenterar tillhör inte samma kontext som min undersökning, utan 

relaterar till hypotesen om bolagsförsäljningen som är en grundläggande mekanism bakom 

landsbygdens ökade proletarisering. Rolén tillbakavisar Norrlandskommittén och opinionen 

mot bolagsexpansionens oro att de forna självägande bönderna skulle urbaniseras och 

proletariseras med sin forskning.
27

 Eftersom hypotesen om att bolagssköpen låg bakom en 

ökad proletarisering i Norrland tillbakavisats av Rolén, anser jag att det mycket väl motiverar 
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min undersökning som utgår från andra syften, perspektiv och hypoteser på en annan del av 

Norrland. 

Rune Bunte, Sven Gaunitz och Lars-Erik Borgegård har gjort precis det, nämligen en 

ekonomisk analys över en Vindelns utveckling under 200 år. Arbetet sträcker sig över allt 

som rör Vindelns utveckling, vilket också inbegriper bolagsförvärvet av bondefastigheter. 

Omsättningen av fastigheterna undersöks genom att först klargöra tre olika faser, 1850-1870, 

en period då fastigheterna köps av handlare, och bolagen riktar in sig på avverkningsrätter. 

Fas två 1870-1890 är en tid då skogsbolagen börjar erhålla fastigheter, och främst 

handelsmännens egendom förvärvas. Fas tre 1890-1904 innebär en tid med ett aktivt 

bolagsförvärv av bondefastigheter.
28

 

Författarna har även en hypotesprövning där de undersöker om dåligt skördeutfall också 

sammanfaller med fastighetsförsäljning, resultatet visar att trots att det finns tendenser så kan 

det inte helt bekräftas. Goda skördeår skulle innebära en minskad fastighetsförsäljning, och 

vice versa. Vad som gör att hypotesen fallerar är att det är goda skördeår 1898 och 1899, och 

parallellt en aktiv fastighetsförsäljning. Författarna menar då att anledningen bakom förvärvet 

var att skogsindustrins högkonjunktur i samband med hotet om en förbudslag ökade bolagens 

köpkraft.
29

 Hypotesen om skördeutfallet är en mycket intressant aspekt, som jag gärna hade 

använt mig av i min undersökning om det hade funnits möjlighet. Jag upplever att studien om 

Vindeln är mycket omfattande, och ger en inblick i de sociala förändringarna som skedde 

under perioden, även om det endast handlar om spekulationer baserade på statistiken så 

förefaller det mig som sannolikt att skördeårens avkastning säkert påverkade försäljningar. 

Jag är även övertygad om att liknande resonemang skulle gå att föra gällande min egen 

undersökning. 

Bunte m. fl. har även noterat antalet arrendatorer och självägande bönder, och finner att 

antalet arrendatorer fördubblas från 1970 till 1900, antalet självägande bönder ökar men inte i 

samma takt. Författarna menar att den förändrade jordfördelningen i Vindeln går från 

storskalighet till småskaliga produktionsenheter. Detta ansågs vara ett led mot den ökade 

proletariseringen där ett minskat jordinnehav ansågs öka behovet av lönearbete, och 

understödjer också varför statsmakten upplevde en ökad oro inför samhällsförändringarna. 

Antalet arrendatorer minskar mellan 1900-1910, något som författarna tolkar som att 

bolagsförbudet 1906 influerade förändringen.
30
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Bunte m. fl. har precis som Rolén följt upp de bönder som sålde eller avyttrade sin 

fastighet. Det är inte enbart de som sålde hela fastigheten som inräknas, utan även de som 

styckade av delar av den. I det fallet förändrades inte den sociala titeln bonde, oavsett storlek 

på enheten. Även i denna undersökning ligger hypotesen om dåliga och goda skördeår som en 

bakomliggande mekanism till försäljningen. Författarna hävdar att försäljarnas fortsatta 

sociala ställning härrör ur om de sålde ett dåligt skördeår, 1865-1870, eller under goda 

skördeår 1890-1900. Resultatet som presenteras är att de bönder som sålde under krisår, blev i 

större uträckning proletariserade än de som sålde under goda år. Författarna lägger även fram 

att lagen om ägostyckning som kommer 1896 också indikerar att en större andel självägande 

bönder också förblev det efter en minskad avstyckning.
31

 

Frågan om skogsbolagens förvärv av jordbruksfastigheter fram till 1890 också ledde till en 

ökad proletarisering är något som Bunte m. fl.vill bekräfta med sin studie. Vilket är ett annat 

resultat än det Rolén presenterar. I Vindeln minskade antalet självägande bönder, samt en stor 

andel av försäljarna proletariserades, däremot upphör det vid sekelskiftet vilket förklaras av 

den nya ägostyckningslagen där en fastighet fick möjlighet att sälja av skogen, men behålla 

jordbruksarealen och möjligen även förbättra jordbruksmöjligheterna med tillkommet kapital 

från försäljningen.
32

 

Bunte m. fl. menar även att 1890-talets minskade proletarisering har att göra med 

löneutvecklingen överlag. Lönerna under 1850-1870 var betydligt lägre än 1890-talet där ett 

ökat behov av arbetskraft ökade lönerna. Det agrarajordbrukets självhushållning hade mindre 

avkastning än vad skogsbolagen eller järnverken kunde erbjuda. Det ledde också till att det 

blev arbetskraftsbrist i jordbruket när drängar och pigor blev mer eftertraktade inom industrin. 

Det fick även som effekt att bondesönerna i större grad sökte sig bort från jordbruket, till ett 

mer lukrativt arbete.
33

 

De mindre jordbruksenheterna anses av författarna vara mer utsatta för lågkonjunkturer, 

och de presenterar ett resultat som visar att försäljning bland dessa också ökade under dåliga 

skördeår. De konstaterar också att om försäljningar skedde under högkonjunktur bör dessa 

betraktas som planerade.
34

 

Som slutsats hävdar Bunte m. fl.att det inte går att anklaga skogsbolagens fastighetsförvärv 

som den bakomliggande anledningen till att en andel självägande bönder blev proletariserade. 

Det är istället en kombination av olika faktorer, bland annat dåliga skördar och övergripande 
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internationella lågkonjunkturer. Författarna hävdar att möjligheten att sälja sin fastighet 

kanske även räddade bönderna ur en mycket värre kris.
35

 

Bunte m. fl. hävdar att den försäljning som skedde åren kring sekelskiftet var påverkade av 

lagen om ägostyckning som trädde i kraft 1896
36

, och även de förändrade möjligheterna att 

försörja sig med ett lönearbete hade betydelse gällande försäljningar och delningar av 

fastigheter. I undersökningen hävdas att det var statliga åtgärder som möjliggjorde 

fastighetsklyvningar och lägenhetsförsäljning som också ledde till ökningen av fastigheter. 

Mindre jordbruksenheter etablerades när forna ideal om brukandet av jordbruksmarken 

ifrågasattes, en hundraprocentig självhushållning var inte längre kravet för en 

jordbruksfastighet. Följande tre åtgärder anses ha ett samband överlag med den ökade 

fastighetsdelning och klyvning.
37

 

 

- Avvittringen, som möjliggjorde att ägoförhållanden klargjordes. 

- Hemmansklyvnings förordningen från 1881. 

- Ägostycknings förordningen från 1896. 

 

Bunte m.fl. hävdar att odlingsjorden i gammal bebyggelse var av bättre kvalité än i ny, vilket 

också förklarar varför tillkomsten av nya fastigheter är mer frekventare i äldre stamfastigheter 

än i nyare motsvarigheter, ett resultat som också är relevant för min undersökning.
38

 

 

1.6 Metod, avgränsningar och källmaterial 

Jag kommer att använda mig av Roléns metod, som är longitudinell kohortteknik, en metod 

som brukas för att följa upp individer i kyrkoarkiven, bland annat genom att spåra dem genom 

husförhörslängder, död- och begravningsböcker, födelse- och dopböcker, in- och 

utflyttningslängder, samt att jag noterar vissa aspekter som kan vara av intresse för 

undersökningen. Jag följer två olika bondedominerade byars olika skattehemman, där jag 

börjar med att kartlägga byns hemmansägarstrukturer från 1800-talets början, för att sedan 

följa upp ägarstrukturen för de olika gårdarna fram till 1905. Även skattelängder används för 

att avgöra fastigheternas storlek och de ekonomiska förutsättningarna i byarna. På så sätt 
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bygger jag upp ett demografiskt mönster i min studie, ett mönster inom vilket jag sedermera 

kan presentera med exakthet hur vissa individer har agerat under undersökningsperioden. Det 

är en metod som ger en stor bredd av källmaterial, och ger även mig möjlighet att ställa de 

frågor som krävs till materialet för att besvara frågeställningarna.
39

 Jag kommer i viss 

utsträckning göra en jämförande fallstudie av de båda bondbyarna för att jämföra förändring 

av social status, samt omsättnings antal av fastigheter. 

Rolén hävdar även att de äldre byarna i sin undersökning förmodligen hade ett bättre 

ekonomiskt och socialt nätverk som förbättrade befolkningens förutsättningar att ”stå emot” 

skogsspekulanternas erbjudanden. Undersökningen visar även att de byar som inte upplät sin 

skog på någon längre form av avverkningskontrakt inte heller senare sålde sin fastighet till 

något bolag.
40

 Jag har i min undersökning inte gjort något försök att kartlägga några 

eventuella avverkningskontrakt i bondeägda byar, något som hade utökat kunskapen om 

byarna, men som inte sammanfaller med uppsatsens syfte i någon större utsträckning och är 

ett alltför omfattande arbete. 

Däremot kan jag konstatera att Roléns resultat gällande de bolagsägda områdena inte 

sammanfaller med Överluleå och Edefors socknar. Edefors by en av Norrbottens äldsta 

bebyggda byar, och även centralt belägen men stod under hela 1800-talet under total 

bolagsdominans. Det är sannolikt att när avvittringen skedde så hade Edefors bys bönder inte 

turen nog att bli tilldelade marken de brukat, utan att näringslivets intressenter hade förtur till 

marken, och kunde lägga sig under bönderna som arbetare och arrendatorer redan innan 1800-

talets början. Den andra longitudinell kohortsstudien som jag gör, gäller de nya 

hemmansägare som dyker upp i bolagsägda byar, för att kunna svara på från vilken 

samhällsklass dessa härrörde ur innan de blev fastighetsägare i de bolagsdominerade byarna.  

För att välja ut de byar ur Edefors socken som visade ett förändringsmönster räknade jag 

alla bönder och obesuttna från 1865 till 1905 i alla byar. Av Edefors sockens 40-tal byar stod 

elva byar ut ur statistiken eftersom de visade på en tydlig förändring i antal bönder. Av dessa 

elva byar var åtta stycken bolagsdominerade, där fyra visade på en tillökning av bönder under 

1900-talets början. Av de tre resterande byarna visade en by, Harads en viss bolagsnärvaro 

men en betydande bondebefolkning. Harads är också den största byn i min undersökning med 

en bondepopulation på över 50 skattebönder 1905, jag har inte undersökt Harads närmare än 

att notera antalet bönder, obesuttna och fyrktal för bolag och bönder. Det var inte en rimlig 
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uppgift att kartlägga alla Harads bönders sociala rörelse, även om det hade varit lämpligt för 

för uppsatsen att inkludera dem i detaljstudien så föll de bort på grund av tidsaspekten. 

De skattebyar jag har undersökt har en bondepopulation 1905 på 22, respektive 11. Dessa 

är Svartlå och Storsand. Svartlå har en tydlig bolagsnärvaro under hela perioden, och Storsand 

sticker ut som den enda by utan någon bolagsägd fastighet. Jag upplevde därför att den 

skillnaden motiverade mitt urval av undersökta byar.  

De källor som jag har använt mig av är förutom uppbörds och debiteringslängder och 

kyrkoarkiven bland annat forskning om den omvälvande tidens påverkan på den agrara 

befolkning, näringslivets utveckling, om det lokala näringslivet, samt om skogsspekulationen 

och bolagsinflytandet på landsbygdens ekonomi.  

 

Definitioner 

Jag anser det nödvändigt att kategorisera säljarna, eftersom det är en social skillnad mellan 

hemmansägare och torpare och arrendatorer. Hemmansägarna var inom sin grupp inte 

homogen, men hade till skillnad från de övriga kategorierna rösträtt, och ville även särskilja 

sig gentemot den övriga allmogen. Rolén använder sig i sin undersökning av ett socialt 

stratifieringsschema för att placera in de fyra olika kategorierna av jordbrukare. Det är 

nämligen nödvändigt med flertalet kategorier för att ge en tydlig översikt över det sociala 

strukturen, samt för att klarlägga eventuella förändringar.
41

 Schemat ser ut på följande sätt: 

 

Ia Storföretagare, godsägare 

Ib Högre tjänstemän, akademiker 

IIa Småföretagare inom industri och handel 

IIb Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare 

IIIa Hemmansägare, bönderIIIb Arrendatorer, brukare 

IIIc Torpare 

IIId Lägenhetsägare 

IV Hantverkare, kvalificerade yrkesarbetare 

Va Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring 

Vb Jordbruksarbetare, ospecificerade arbetare, anställda inom husligt arbete 

Vc Skogsarbetare 

Vd Utan yrke, f d yrkesutövare 
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Grupper I och II är det högsta skicket och vars roll i undersökningen är oväsentlig, eftersom 

de inte har någon betydande närvaro i området. Grupp IIIa, hemmansägare är istället i de 

flesta fall i undersökningen det ledande skiktet. Grupper IIIb -Vd representerar lönearbetare 

och den proletariserade klassen.
42

 Jag använder mig även av dessa kategorier för att definiera 

de sociala skillnaderna i min undersökning, däremot modifierar jag schemat efter 

förutsättningarna och begräsningarna jag ställs inför i min uppsats.  

Rolén undersöker ett tingslag, och jag endast några byar i en socken, mitt material blir 

självfallet mindre, och därför anser jag det nödvändigt att minska på kategorierna. Till 

exempel grupper IV till Vc kommer jag att föra samman, och endast benämna IV Arbetare, en 

grupp som innehåller skogsarbetare, hantverkare och jägare. Grupp Vd kommer att i min 

undersökning bli V Inhyseshjon. Kategori IIId lägenhetsägare kommer jag att utesluta, 

eftersom jag anser att deras sociala status är svårbedömlig och de förekommer inte heller i 

min undersökning. Jag har även valt att byta ordning på IIIb och IIIc, eftersom jag upplever 

att torpare har en högre social klasstillhörighet än arrendatorer, då de de flera fall äger sin 

fastighet. Denna gruppering kommer jag inte att återvända till i analysen, utan vill endast 

klargöra hur den sociala rangordningen är definierad i min undersökning. 

 

IIIa Hemmansägare, bönder 

IIIb Torpare  

IIIc Arrendatorer, brukare 

IV Arbetare 

V Inhyseshjon 

 

Utöver klassificeringen så vill jag klargöra några begrepp. I denna uppsats förekommer 

benämningar som bonde, hemmansägare, torpare, obesutten, proletär, arrendator, åbo och 

inhyseshjon. Av dessa är bonde och hemmansägare fastighetsägare, torpare är fastighetsägare, 

men det förekommer inte någon tydlig definiering i kyrkoarkiven beträffande detta, i enstaka 

fall benäms vissa som kronotorpare, men i övriga fall benämns de enbart som torpare. Vilket 

är en anledning till att jag inte drar några slutsatser kring torparnas ägostatus, utan noterar 

endast deras förekomst i längderna.
43
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En obesutten är en individ som förekommer i längderna men inte har någon egendom 

registrerad. En åbo är också en obesutten, däremot en arrendator som är anställd av ett 

skogsbolag och lever och arbetar på bolagets jordbruksfastighet. Huvudsysslan för en åbo är 

däremot skogsarbete. I stratifieringsschemat placeras arrendatorer högre upp än torpare, något 

som kan debatteras är riktigt eftersom torpare i många fall ägde sin fastighet.
44

 

Inhyseshjonen är enligt Bo Malmberg ett resultat av den snabba befolkningstillväxten som 

tog fart under 1800-talet. De var en grupp som växte i skogslänen, och är en bakomliggnade 

orsak att nybyggesverksamheten i dessa län var en politisk aktuell fråga. Inhyseshjonen var 

obesuttna och fattiga, och ökningen av gruppen i Norrland ansågs vara farligt för samhällets 

tillväxt. Från statsmaktens håll ansågs det viktigt att hitta en roll för dem, och 

jordbruksnäringen var den lösning som ansågs mest lämpad.
45

 

Britt Liljewall beskriver hur benämningen bönder förändrats över tid, där medeltidens 

definition av bonde inbegrep hela landsbygdsbefolkningen oavsett om det gällde 

fastighetsägare eller obesuttna, samt position i bygden. Ända fram till mitten av 1800-talet 

levde den definitionen av bonde kvar, däremot skiljer sig individbegreppet bonde från den 

generaliserande begreppet rörande bondeklassen. En bonde var endast hushållsföreståndaren, 

och vid början av 1800-talet var en ogift man inte en bonde, men fick titeln vid giftermål. 

Liljewall menar därför att bonde var något de flesta kunde uppnå, och var därför inte en titel 

med någon nämnvärd status vid början av 1800-talet. När samhällsförändringar ledde till att 

alla landsbygdsbor inte längre hade möjlighet att bli bonde, förändrades också statusen för 

benämningen. En bonde var då självförsörjande med besittningsrätt på en mantalsskriven 

fastighet, oavsett om det var en frälse-, skatte- eller kronogård.
46

 

Under 1800-talet börjar skattebönder att titulera sig som hemmansägare, och på några år 

har begreppet fått starkt fäste i bondesamhället. En hemmansägare hade inte bara 

besittningsrätt över en fastighet, utan hade även möjlighet att sälja den. Hemmansägarnas 

ägande var ett modernt ägande, som avviker från tidigare traditioners samfälligheter och 

kollektiva ägande. Liljewall menar att de skattebetalande bönderna började omdefiniera sig 

för att särskiljas från den negativt klingande benämningen bonde, för att istället närma sig det 

offentliga rummet och ett aktivt medborgarskap. Den politiska makten var associerat till ett 

fastighetsägande, och begreppet hemmansägare är en uppenbar association till just det. En 
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hemmansägares fastighet kallades inte heller längre för en gård, utan ett hemman. Ett hemman 

var en egendom som skulle vara mantalsatt och skattebelagd. 
47

 

När benämningen hemmansägare etablerades förändrades också definitionen av bonde, inte 

längre var det besittningsrätten som avgjorde om man fick titulera sig som bonde. Istället är 

det en benämning som kommer att reserveras enbart för skattebönderna. Kronobönderna och 

frälsebönderna får istället nya benämningar, så som åbo och brukare.
48

 

Allmogen var under Gustav Vasas tid en benämning för hela svenska folket, definitionen 

förändras med tid och innefattar senare endast befolkningen på landsbygden. Allmoge är ett 

begrepp som är associerat med bönder, och bönderna räknas även som allmoge. Allmogen 

består däremot inte enbart av bönder, och även landsbygdens obesuttna befolkning tillhör 

gruppen.
49

 Benämningen allmoge kunde inte användas för att beskriva landsbygdens 

underklass, eftersom jordägare inkluderades, och istället används begreppet proletär.
50

 

Begreppen allmoge, bonde, hemmansägare, hemman och ägare förändras kring sekelskiftet 

1900. När jordägandet inte längre var belagd med tunga skatter så var inte längre en bonde, 

hemmansägare eller ett hemman något utöver det vanliga. Begreppet allmoge fick däremot en 

romantisk klang, och det var det småskaliga jordbruket som höjdes till skyarna under den 

bonderomantiska tidseran. En tid där själva ägandet av jordbruksfastigheten inte längre är 

statusbelagt, utan det blir istället egenskapen att vara en jordbrukare som blir betydelsefullt. 

Liljewall menar att statushöjningen av det småskaliga jordbruket under det tidiga 1900-talet 

banade vägen för en koalition med landsbygdens tidigare underklass de obesuttna, och den 

växande politiska vänstern.
51

 

Genomgående i undersökningen använder jag begreppet bolag, detta gäller alltid 

skogsbolag. 
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2 Analys  

Ekonomisk utveckling i utvalda byar i Överluleå och Edefors socknar: 1865-

1905. 
 

Bild 1. Karta över byarna i undersökningen, det stora vattendraget är Lule älv. 

 
Källa: Karta gjord av mig med förlaga från Bergmark, Ragnar (red), Bodens kommun, från 

forntid till nutid, Boden : Bodens kommun, 1980, s. 1-2.  

 

 

Byarna visar på ett tydligt förändringsmönster under perioden, de är av varierande storlekar 

och karaktär. Däremot uppvisar de liknande kommunikationsmönster. Överluleå och 

sedermera Edefors socken ligger i anslutning till Lule älv vilket medför att de byar som ligger 

längs med älven har naturligt bättre kommunikationer än de som ligger längre bort. I 

undersökningen finns den äldre bebyggelsen, de traditionella bondbyarna alla belägna längs 

Lule älv, vilket inte är fallet med de bolagsägda där det är en större spridning. Däremot har 

det förefallit sig så att de bolagsdominerade byar som visade en förändrad ägostruktur alla 
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ligger vid älven, och i nära anslutning till varandra. En korrelation som nödvändigtvis inte 

behöver relatera till varandras utvecklings fas, men troligen inte helt kan uteslutas i analysen. 

Kärnan i min undersökning ligger på de fastighetsomsättningen som sker i bondbyarna och 

bolagsbyarna, däremot upplever jag det som nödvändigt att göra en översiktlig beskrivning av 

den ekonomiska kartan för de angelägna byarna. Bland annat för att ge en överblick av 

byarnas ekonomiska status, vilket jag upplever ger bättre förutsättningar för en komparativ 

undersökning. När jag refererar till fyrkar i mina undersökningar hänvisar jag till alla fyrkar 

för jordbruksfastigheter ägda av bönder. Jordbruksfastigheter för bolag benämns som 

bolagsfastighet. 

Tabell 1. Fyrkar för bondeägda jordbruksfastigheter samt alla bolagsägda 

jordbruksfastigheters fyrkar i Forsnäset, Edefors, Hafsträsk, Spikberget, Västra Bovallen, 

Östra Bovallen, Harads, Storsand, Svartlå i Överluleå och Edefors socknar 1865-1905. 

År 1865 1876 1885 1905 

Jordbruk 888 715 1667 2431 

Bolag 514 762 1509 1449 

Summa: 1402 1477 3176 3880 

Källa: Uppbörd och debiteringslängder för Överluleå och Edefors socknar 1865-1905 

 

Statistiken visar tydligt att den ekonomiska tillväxten var betydande och jordbruksfyrkarna 

ökade med 173 procent, bolagsfyrkarna med 182 procent, och överlag ökar fyrkarna med 177 

procent.  

Nedanstående tabell 2 visar att den obesuttna befolkning varit större än den skattebetalande 

under hela perioden, men att skattebetalarna har ökat, dock inte i samma takt som andelen 

obesuttna ökar kring sekelskiftet. Antalet skattebetalande bönder har ökat med 166 procent, 

och obesuttna med omkring 100 procent.  

Tabell 2. Antal obesuttna och skattebetalande bönder i Forsnäset, Edefors, Hafsträsk, 

Spikberget, Västra Bovallen, Östra Bovallen, Harads, Storsand, Svartlå i Överluleå och 

Edefors socknar 1865-1905. 

År 1865 1876 1885 1905 

Obesuttna 80 79 75 168 

Bönder 41 50 66 109 

Summa 121 129 141 277 

Källa: Uppbörd och debiteringslängder för Överluleå och Edefors socknar 1865-1905. 

 

Tabell 3 belyser den statistik som ledde fram till att jag valde ut byarna i studien. Jag räknade 

antalet jordbruksfastigheter i Edefors socken från 1865 fram till 1905. Dessa sex byar stod ut 

ur statistiken eftersom de alla visade en ökning av bonde ägda jordbruksfastigheter med 
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fyrktal. De övriga byar som inte inräknas i statistiken visade inte någon förändring 

beträffande antalet jordbruksenheter.  

Tabell 3. Antal jordbruksfastigheter i Storsand, Svartlå, Hafsträsk, Åkerby, Västra- och Östra 

Bovallen i Edefors socken 1885 och 1905. 

Antal  1885 1905 

Storsand 8 11 

Svartlå 13 22 

Hafsträsk 0 5 

Åkerby 0 7 

Västra Bovallen 0 3 

Östra Bovallen 0 2 

Summa 21 50 

Källa: Uppbörd och debiteringslängder för Överluleå och Edefors socknar 1885-1905. 

 

Följande tabell 4 demonstrerar det agrarajordbrukets tillbakagång till förmån för lönerabetets, 

vilket på många sätt är kärnan i min undersökning, och statistiken visar tydligt hur samhället 

går från en typ av ekonomi mot en annan. Det är brytpunkten 1890-1900 som markerar ett 

paradigmskifte för den ekonomiska kulturen, lönerabetet hade etablerat sig även i 

jordbruksdominerade områden och är en bakomligande andledning till att markägandet inte 

längre associerades med ekonomisk stabilitet och tillväxt på landsbygden, bönderna behövde 

inte förlita sig på goda skördar när överlevnaden kunde säkras med andra medel. 

Tabell 4.Hela befolkningen i Norrbottens yrkesfördelning i procent 1870 – 1910: 

ÅR JORDBRUK 

med 

binäringar 

INDUSTRI  

och hantverk 

+ skogsbruk 

HANDEL 

och 

samfärdsel 

ALLMÄN 

tjänst och fria 

yrken 

1870 85, 5 % 4, 8 % 3, 5 % 6, 2 % 

1880 83, 5 % 8, 3 % 3, 4 % 4, 7 % 

1890 80, 3 % 11, 2 % 3, 7 % 4, 8 % 

1900 64 , 7 % 23, 3 % 7, 8 % 4, 2 % 

1910 56, 3 % 28, 4 % 10, 4 % 4, 9 % 

Källa:s. Groth, Östen, Norrbotten. 1, Ur Norrbottens historia, Luleå: Skrivarförlaget/ 

Norrbottens bildningsförb., 1984, s. 216. 

 

Svartlå 

I Svartlå by ökade antalet hemmansägare från slutet av 1800-talet och fram till 

undersökningsperiodens slut, 1905. Jag upplevde därför att Svartlå var en lämplig kandidat 

för närmare undersökning. Svartlå ligger vid Lule älv och är beläget nära några av de övriga 
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bolagsbyarna i detaljstudien som uppvisar demografiska förändringar, nämligen Västra och 

Östra Bovallen, samt Åkerby som ligger inom några kilometer.  

Svartlå by är både en traditionell bondby och en industriellt präglad bruksby av gamla 

anor. Under 1800-talet är Gällivare Aktiebolag den största aktören, och förfogar då över två 

bolagsfastigheter från 1865 fram till sekelskiftet då fastigheterna byter ägare till Bodträskfors 

AB. De nya ägarna blev inte varaktiga, och efter endast några år säljs egendomen vidare till 

Axel Wilhelm Brattberg
52

 som också kommer att bygga en kraftstation i det forna sågverket. 

Inspektörer till Gällivare AB har under den undersökta perioden ägt fastigheter i Svartlå, 

och 1865 ägdes två fastigheter av dessa. En av Gällivares inspektörer var Lars August 

Österberg, som ägde en fastighet fram till 1896. Lars August dör 1886, och sonen Axel tar 

över men flyttar 1891. Inspektör Österbergs fastighet hade år 1876 108 fyrkar vilket är det 

största fyrktalet uppmätt under perioden för en privatägd egendom i Svartlå, men Österberg 

var onekligen inte en traditionell jordbrukare, och säkerligen var också Österbergs fastigheter 

en betydande del i Gällivare AB:s intressen i Svartlå.
53

 

Österbergs fastighet säljs och delas under mitten av 1890-talet och köparna är bland annat 

tidigare obesuttna och torparsöner som kommer utifrån Svartlå. Ett exempel är tidigare 

torpare Karl Jakob Blomberg som kommer från Övre Svartlå
54

 och erhåller en fastighet med 

sex fyrkar. Ett annat exempel kommer också från Övre Svartlå, torparsonen Lars August 

Petterson vars fastighet har 15 fyrkar. Av alla nytillkomna bönder så är det enbart en som 

härstammar från Svartlå by, torparsonen August Anders Andersson. Perioden efter Österbergs 

flytt 1896 tillkommer sju stycken nya bönder, varav alla från avstyckningen av Österbergs 

fastighet. De nya fastigheterna har alla ett lägre antal fyrkar än de etablerade bönderna, vilket 

kan tala för att de är av liten storlek. De nya böndernas medeltal per fyrk för 1905 är 9,75, i 

jämförelse från den etablerade bondeklassen i Svartlå som har ett medeltal på 25 fyrkar.
55

 

1865 indikerar antalet fyrkar på att det gick mycket bra för både skogsbolagen, även 

bönderna i Svartlå visar på tidens allra högsta medeltal för fyrkar för jordbruksfastigheter. Det 

finns fem stycken traditionella bondefamiljer i byn, och nu följer en genomgång av dessa.
56

 

 

 

                                                 
52

 Bergmark, 1980, s 896 f. 
53

 Boden kommuns centralarkiv, Överluleå kommun, G7, vol 5-20. Edefors kommun, G4a, vol 1, samt HLA, 

Edefors kyrkoarkiv, AI, vol 1, AII, vol 1-2. Överluleå kyrkoarkiv, AI, vol 1a-7c, C, vol I-4. 
54

 I Edefors och tidigare Överluleå socken separeras Övre och Nedre Svartlå, Svartlå by och Svartlå såg. Svartlå i 

min undersökning är Svartlå by. 
55

 Boden kommuns centralarkiv, Överluleå kommun, G7, vol 5-20. Edefors kommun, G4a, vol 1, samt HLA, 

Edefors kyrkoarkiv, AI, vol 1, AII, vol 1-2. Överluleå kyrkoarkiv, AI, vol 1a-7c, C, vol I-4. 
56

 Ibid. 



 

 

26 

 

Matts Perssons hemman
57

 

1865 – 1885 Johan  

1883 - Nils Olof Sandberg  

1901 - Petter Olof Ericsson  

1865 - 1885 Eric 

1905 Petter Olof Ericsson 

 

Matts Persson är född 1795 och har sex barn varav två söner blir hemmansägare. Matts 

hemman klyvs mellan sönerna Erik och Johan, och bägge har egna hemman 1865, med lika 

stor andel mantal och med 28 fyrkar vardera.
58

 

Johan Mattsons har inga egna barn, och avstyckar 1885 en del av sin fastighet till arbetaren 

Nils Olof Sandberg. Inget jag kan finna i kyrkoarkiven visar på något släktskap mellan Nils 

Olof och Johan, och mycket tyder på att Sandberg gjorde en klassresa eftersom fadern L.O 

Sandberg tituleras som inhyses samma år som sonen föds. Vid 43 års ålder avlider Nils Olof 

Sandberg och lämnar sin änka som hemmansägare.
59

 

Även Johan Mattson dör vid sekelskiftet, och resterande del av hemmanet tillfaller 

brorsonen Petter Olof, som också äger sin far Erics hemman 1905. Eric Mattsons får fyra 

barn, och endast en son blir hemmansägare. Erics hemman har betydligt lägre antal fyrkar än 

Johans, och har 1885 nio stycken, och 1905 12, vilket är lägre än medelvärdet i byn. 

Sammanfattningsvis klyvs Matts Perssons hemman fyra gånger under perioden, och sjunker i 

antal fyrkar, med ett bottental under de sista åren. 1885 års avstyckning till Nils Olof 

Sandberg kan vara ett resultat av de mer generösa avstyckningsreglerna som infördes 1881. 

Däremot är det anmärkningsvärt att inte fler av Erics barn blir hemmansägare, när endast en 

tar över både sin far och sin farbrors hemman. Några spår av 1896 års ägodelningslag visar 

sig inte i bröderna Mattsons hemmans historia.
60

 

 

Hans Erik Johan Johanssons hemman 

1865 – 1885 Hans Eric Johansson  

1900 Isak Hansson  

1900 Johan Alfred Hansson  
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Hans Erik Johansson född 1818 och har 1875 sin far Johan Hanssons hemman. 1885 dör Hans 

Erik och hemmanet klyvs mellan barnbarnet Isak Hansson och brorsonen Johan Alfred 

Petterson som får lika stora delar. Hemmanet delas endast en gång, och med fyrktal som 

under nästan hela perioden legat över medelvärdet i byn. Hans Erik har nio barn, endast en 

blir hemmansägare, varav ett barnbarn. Trots en stor fastighet och många barn så avstyckas 

fastigheten aldrig, enbart en klyvning år 1900. Inget som tyder på att 1881 eller 1896 års lagar 

påverkat Johan Hanssons i någon större utsträckning.
61

 

 

Hans Olof Lundberg hemman 

1900 Nils Gabriel Isaksson  

 

Hans Olof Lundberg är född 1835 och är den enda av tidens undersökta hemmansägare som 

själv finns kvar i fastigheten som bonde fram till 1905. Hans Olofs son, Johan Olof är född 

1862 och får inget eget hemman, utan lämnar aldrig faderns gård och blir inhyseshjon år 

1900. Fastigheten delas en gång till dottern Johanna Wilhelmina född 1874 och hennes man 

Nils Gabriel Isaksson, som enligt husförhörslängderna är torparson. Isaksson kan påstås göra 

en klassresa, men däremot finns det inget i uppbörd och debiteringslängderna som visar att 

Nils Gabriel Isaksson någonsin är hemmansägare, och fastigheten ägs av Hans Olof 

Lundberg, som 1905 står som ägare till två fastigheter.
62

 

 

Nils Nilsson d.ä hemman 

1876 – 85 Nils Petter  

1885 Johan Axel  

1900 Nils Gabriel  

1900 Gustaf Adolf  

1900 Knut Hjalmar  

 

Nils Nilsson född 1804 har sex barn varav en son blir torpare, och den andra övertar sin 

faderns fastighet 1876. Nils Petter Nilsson, den yngre delar fastigheten 1885 med sonen Johan 

Axel. År 1900 klyvs fastigheten i fyra delar för att ge Nils Petters andra söner Nils Gabriel, 
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Knut Hjalmar och Gustaf Adolf Nilsson egna fastigheter. Nils Petter får sju barn, där tre av 

sönerna tilldelas hemman. Fyrktalen för fastigheten har ökat markant från 1885-1905.
63

 

 

Nils Pehrsson hemman 

1865 – 1885 Nils Petter Nilsson  

1885 Peter Olof 

1885 Lars Olof Larsson  

1900 Johan Arvid 

 

Nils Petter Nilsson den äldres far Nils Pehrsson har två barn, och låter sin fastighet gå till 

sonen Nils Petter. Nils Petter är född 1818 och klyver hemmanet en gång gång, 1885 till 

sonen Peter Olof och till systerns man Lars Olof Larsson. Lars Olof delar inte sin 

hemmansdel någon gång och sonen Johan Arvid övertar år 1900 hemmanet. Fastigheterna 

från Nils Pehrson har fyrktal överstiger medelvärdet under hela perioden. En fastighet med ett 

högt medelvärde i fyrktal, men inga avstyckningar och endast en klyvning. Eftersom 

klyvningen sker något år efter 1881 års lag om att underlätta hemmansklyvningar kan man 

anta att lagen påverkat Nils Petters hemmansklyvning 1885.
64

 

Överlag visar Svartlå på en uppåtgående trend för bolagen och bönderna, med undantag för 

de privatägda fastigheterna med bolagsanknytning. Alla fastigheter utom Mattsons visar på ett 

stigande antal fyrkar under perioden. Mattsons fyrktal för 1876 är högre än resterande 

fastigheter, och har egentligen inte någon lägre konjunkutur under perioden, även Lundberg 

har en jämn ekonomi. Nilsson d.ä och d.y har båda en stor ökning av fyrkar.
65

 

En fastighet som sticker ut i längderna för 1876 är kronojägare Anders Berqvist som har 

130 fyrkar för övrig verksamhet. Tio år senare har Anders Berqvists änka två 

jordbruksfastigheter i byn, med sammanlagt 20 fyrkar. Värt att notera är att inget hemman i 

Svartlå under perioden proletariseras, det vill säga någon hemmansägare som blir obesutten.
66
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Tabell 5. Antal bönder i Svartlå 1876, 1885 och 1905 vilkas hemman alla härrör ur de fem 

bondefamiljerna byn. 

År 1876 1885 1905 

Matts Persson 2 3 2 

H E Johansson 1 1 2 

H O Lundberg 1 1 2 

Nils Nilsson 1 2 4 

Nils Pehrsson 1 2 2 

Summa 6 9 12 

Källa: Kyrkoarkiv för Överluleå och Edefors socknar 1830-1905, och Uppbörd och 

debiteringslängder för Överluleå och Edefors socknar 1876-1905. 

 

 

Hemmansdelning och avvittringen hos den traditionella bondebefolkningen indikerar på att 

alla barn och barnbarn inte fick en fastighet, snarare visar resultatet på att det var vanligast att 

en eller två fick en hemmansdel. En ökning av klyvningar ser vi under 1900-talet, och kan 

vara en reaktion på den ekonomiska utvecklingen i byn, som möjliggjorde att fler bondsöner 

och döttrar, och inte minst obesuttna kunde erhålla hemman.  

Tabell 6. Fyrktal för hemman som alla härrör ur de fem bondefamiljerna byn Svartlå, för 

1876, 1886 och 1905.  

År 1876 1885 1905 

Matts Persson 35 46 48 

H E Johansson 15 24 48 

H O Lundberg 11 15 42 

Nils Nilsson 15 20 92 

Nils Pehrsson 21 62 66 

Summa 97 167 296 

Källa: Uppbörd och debiteringslängder för Överluleå och Edefors socknar 1876-1905. 

 

Nils Nilssons hemman har en kraftig värdeökning, och hemmanet klyvs även under den 

högsta fyrktalsperioden för att skapa två nya hemman. De övriga hemmanen i byn visar på en 

värdeökning men inga indikationer på att det medförde ökade intressen för 

hemmansdelningar.  

Tabell 7. Fyrktal för jordbruksfastigheter och bolag i Svartlå år 1876, 1885 och 1905. Övrig 

inkomst inte inräknad, inte heller de jordbruksfastigheter som ägs av skogsbolagen inräknas. 

År 1876 1885 1905 

Jordbruksfastighet 164 274 418 

Bolag 200 186 196 

Summa 364 460 614 

Källa: Uppbörd och debiteringslängder för Överluleå och Edefors socknar 1876-1905. 
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Till synes förefaller det som att bolagens fyrktal ligger på en stadig nivå, och 

jordbruksfastigheternas fyrktal stiger. I detta avseende är statistiken en aning missvisande, 

eftersom den övriga inkomsten inte är medräknad, vilket medför att bolagens egentliga 

inkomster inte är fullständigt redovisade. Det beror även på som tidigare nämnt att 

jordbruksfastigheter i flera fall ägdes av aktörer från skogsbolagen, och gör det tämligen svårt 

att avgöra om dessa fastigheter var av jordbruksnatur eller industriell, mörkertalet för 

bolagsfyrkar är med andra ord garanterat större. Däremot är statistiken av intresse eftersom 

den visar en överlag stigande trend för jordbruksfastigheterna i Svartlå, fyrktalen ökade och 

som vi ser i tabell 7 så ökade också hemmansklyvningen i takt med stigande fyrktal. 

 

Storsand 

Storsand är tillskillnad från Svartlå en by utan någon som helst bolagsnärvaro, och uppvisar 

en traditionell bondebefolkning utan några inslag av industriell natur. Storsand är som de 

övriga detaljstuderade byarna belägen vid Lule älv, och ca tre mil ifrån Svartlå. Byn ligger 

även relativt isolerat i förhållande till övriga byar i undersökningen, och har ungefär fem 

kilometer till närmaste by, där Svartlå och de bolagsdominerade byarna ligger knappa 

kilomtrarna från varandra.
67

 

Storsand kan betraktas som en by där en familj dominerar bland fastighetsägarna. Bonden 

Nils Andersson född 1765 i Storsand, har sex barn och klyver sitt hemman till sina fyra söner 

Nils, Anders, Johan och Erik. Jag utgår från dessa fyra hemman i min vidare undersökning av 

Storsands bönders förändringsmönster.
68

 

 

Nils hemman 

1863 Nils Petter 

1863 Oskar 

1895 Gustaf Erik Olsson 

1890 Eric Johan 

1895 Gustaf Erik Olsson 

 

Nils född 1804 får elva barn, varav tre av dessa får hemman i byn. 1863 delas hemmanet för 

att ge sönerna Nils Petter och Oskar egna fastigheter, Oskar äger också fadern Nils hemman 
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1863. Erik Johan övertar denna fastighet efter faderns död, däremot säljer Erik Johan vidare 

hemmanet till kusinen Gustaf Erik Olsson 1895. Erik Johan tituleras som handlare i 1905 års 

skattelängder och har inga jordbruksfyrkar. Gustaf Erik köper även Oskars fastighet, och 1900 

är Oskar inhyseshjon, även Nils Petter blir inhyseshjon 1895. Varken Nils Petters barn eller 

Oskars får under min undersökningsperiod något eget hemman. Fyrktalen för fastigheterna 

som härstammar från Nils ligger i fas med medelvärdet för alla perioder.
69

 

Nils hemmanshistoria är rörlig, och alla tre av Nils söner som blir hemmansägare frångår 

sin sociala klass, Oskar och Nils Petter proletariseras och Eric Johan blir handlare. Varken 

1881 års lag, eller 1896 års ägodelningslag ser ut att ha påverkat Nils hemman. 

 

Anders hemman 

1863 Johan Olof Lindgren  

1909 Amalia Augusta 

 

Anders är född 1800 och har tio barn, vid Anders död 1863 tar mågen Johan Olof Lindgren 

över hemmanet. Johan Olof får inga egna barn, utan fosterdottern Amalia Augusta och hennes 

man Isak Petter Berg som tituleras inhyseshjon blir fastighetsägare 1909. Anders fyrktal är 

betydligt färre än de övriga bödernas fastigheter, vilket kan ge ett svar på frågan varför 

hemmanet aldrig klövs under perioden.
70

 

 

Eric Nilsson Sandling hemman 

1884 Johan Jakob Norberg 

1901 Johan Pontus Sandgren 

1884 Karl Norberg 

1909 Erik Johan 

1909 Carl August 

1909 Sven Gustaf 

1884 Erik Johan 

 

Erik Nilsson född 1809 får fyra barn, och tre av dessa får delar i Eriks hemman. Erik dör 

1873, och 1884 klyvs hemmanet i tre delar. Två delar går till döttrarna Anna Caisa och Greta 

Johanna, och en till sonen Erik Johan. Anna Caisa blir änka två gånger om, och när hennes 
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andre man dör klyver hon hemmanet med sin dotter 1901. Greta Johanna och sin man Karl 

Norberg får tre barn, och alla får även en hemmansdel när hemmanet klyvs 1909. Erik 

Nilssons son Erik Johan upphör att vara bonde 1895, och hela familjen tituleras som 

inhyseshjon. Fyrktalen för fastigheterna i Eriks namn ligger alla över medelvärdet, däremot så 

är det faderns hemman som står för de högsta fyrktalen, och de fastigheterna barnen har är 

endast ett fåtal fyrkar, fem eller sex. Det hela förändras för när fadern dör så jämnar fyrktalen 

ut sig och de kvarvarande bönderna får betydligt högre fyrktal.
71

  

Efter Eriks död 1873 klyvs hemmanet i tre delar 1884, vilket jag tolkar är en indikation på 

1881 års lag, och änkan Norbergs hemmansklyvning 1901 kan också vara ett exempel på det. 

Hemmanet har som nämnts ovan ett högt medelvärde i fyrktal, vilket också kan förklara 

varför hemmanet klyvs hela tre gånger 1884, och varför det senare också klarade ytterligare 

delningar. En av Eric Nilsson Sandlings hemmansdelar klarar sig inte perioden ut, och Erik 

Johan proletariseras 1895.  

 

Johan Sandlings hemman 

1863 Johan Erik Sandling 

1895 Erik August Sandström 

1895 Anders Oskar Sandling Nordblom 

1898 Nils Johan Sandgren 

1898 Nils Axel Sandgren 

1901 Axel Ossian 

1901 Karl Robert Fabian 

1874 Nils Petter Johansson Sandling 

1895 Gustaf Erik Olsson 

1884 Lars August Sandling 

1884 Oskar Fredrik Johansson 

 

Johan föddes 1812 och fick sju barn, sonen Johan Erik fick en hemmansdel 1863, och Nils 

Petter tog över faderns hemman 1874. Det klyvs 1884 för att ge Lars August och Oskar 

Fredrik egna hemman. Oskar Fredrik delar inte hemmanet, utan endast en son tar över. Lars 

August är hemmansägare perioden ut. Nils Petter säljer hemmanet till släktingen Gustaf Erik 

Olsson, och inga av Nils Petters barn blir hemmansägare. Johan Erik får åtta barn, fyra får en 
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hemmansdel. Två av dessa får en del 1895, Erik August och Anders Oskar. Anders Oskar 

säljer av en del av hemmanet till Nils Johan Sandgren 1898. Johan Eriks söner Axel Ossian 

och Karl Robert blir hemmansägare 1901, men Karl Robert är hemmansägare en mycket kort 

tid och har blivit arbetare 1905.  

Nils Johan Sandgren som tillkommer 1898, och har köpt en fastighet från Anders Oskar 

som tidigare nämnts. Nils Johan är rättare och kronojägare från Jokkmokk, och han delar 

hemmanet med sin son Nils Axel direkt efter köpet.
72

 

Johans fastigheter har alla ett högre fyrktal än medelvärdet i byn, och det är också det 

hemman som klyvs flest gånger. 1905 står Johans fastigheter för ungefär hälften av byn 

fyrktal, och under samma period bildas även tre nya hemman. Nils Johan Sandgrens 

fastighetsförvärv skedde 1898, och kan vara ett resultat av ägodelningenslagen 1896. Lagen 

kan också vara en anledning till de många avstyckningarna av fastigheten, antalet är unikt i 

hela undersökningen, för trots att flera hemman har ett högt medelvärde i fyrkar så delas 

ingen så många gånger som Johan Sandlings stamhemman. 

Tabellen nedan visar Nils Anderssons fyra söners hemman, och de hemman som tillkom 

från bröderna under perioden.  

Tabell 8. Antal bönder i Storsand 1876, 1885 och 1905 där fastigheterna alla härrör ur bonden 

Nils Anderssons söners hemman. 

År 1876 1885 1905 

Nils 3 2 2 

Anders 1 1 1 

Erik 2 4 2 

Johan 2 3 6 

Summa 8 10 11 

Källa: Kyrkoarkiv för Överluleå och Edefors socknar 1830-1905, och Uppbörd och 

debiteringslängder för Överluleå och Edefors socknar 1876-1905. 

 

 

Eriks och Johans fastigheter visar på hemmansklyvning och delning, framförallt är Johans 

fastighet i framkant som delas och ökar i antal under alla perioder. Eriks fastighet delas 1885 

men fyrktalen som de nya fastigheterna har är tillsynes låga, vilket möjligen ger ett svar på 

varför inte Eriks fastighet forstätter att delas som Johans fastighet gör. Följande tabell visar 

fyrktalen för de hemman som kommit ur de fyra brödernas, för att ge en samlad bild av de 

ekonomiska förutsättningarna för en ökad hemmansdelning.
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Tabell 9. Fyrktal för hemman som härstammar från bonden Nils Anderssons söners hemman i 

Storsand för 1876, 1886 och 1905. 

År 1876 1885 1905 

Nils 31 30 54 

Anders 16 5 6 

Erik 27 38 58 

Johan 32 72 110 

Summa 106 145 228 

Källa: Uppbörd och debiteringslängder för Överluleå och Edefors socknar 1876-1905. 

 

Johans fyrktal ökar uppenbarligen under alla nedslag, vilket skapar de ekonomiska 

möjligheterna att förse barn och barnbarn med egna hemman. Anders fastighet delas som sagt 

inte en enda gång, och möjligen var Anders ekonomiska medel små och hindrade en ökad 

delning, men det faktum att Anders inte hade några egna barn kan vara en anledning till att 

ingen delning skedde. Fastigheten går som nämnts tidigare till en fosterdotter.
74

 

Statistiken är även missvisande, den är inte representativa för alla individuella hemman 

utan är resultatet av en klassificiering och gruppering av hemmanen för att underlätta en 

komparativ analys. Det min statistik visar är att Eriks delar fastigheten till sina barn 1884, 

men inte att dessa fastigher är små i jämförelse med huvudhemmanet. Kanske är svaret på 

varför Erik Johans familj blir inhyseshjon 1895, att det hemman de hade inte var bärkraftigt 

nog för att kunna stödja en familj på fem barn.  

 

 

Sammanfattande analys Svartlå och Storsand 

Storsand visar på en familjs traditionella band till hemmanen i byn, några utomstående bönder 

dyker inte upp, med ett undantag. I Svartlå ser det annorlunda ut, när hela åtta nya bönder 

träder in i byn som under halva delen av 1800-talet präglats av fem bondefamiljer. Alla nya 

hemmansägare i Svartlå har en torparbakgrund och köper mark av f.d. sågverksaktörer.  

Storsands jordbruksfastigheters fyrktal ökade med 57 procent mellan 1885 och 1905, även 

Svartlås fastigheter gick fram, jordbruksfastigheterna ökade med 77 procent och 

bolagsfastigheterna med 33 procent. Storsands medelvärde för jordbruksfyrktal 1905 är 21, 

och Svartlås för samma period är 35. Mycket indikerar på att Svartlå var en ekonomiskt 

starkare by än Storsand, och inget hemman i Svartlå proletariseras, något som däremot sker i 

Storsand där fyra stycken hemmansägare proletariseras och där hemmanet upphör. 
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Åldersfördelningen bland de proletariserade varierar, två stycken är i 55-års åldern, en 41 

åring och en 23 åring. Alla proletariseras omkring år 1900.
75

 

Storsand ligger som tidigare nämnt inte lika centralt beläget som Svartlå, avståndet mellan 

byarna är på över 20 km. Storsand decentraliserade position kan vara en anledning till att 

Svartlås fyrktal är högre. Jag vill även konstatera att orsaken till varför Svartlå hade en relativt 

stor ökning av nya hemmansägare är det faktum att Svartlås bolagsägda mark hamnade på 

marknaden, en avgörande faktor för ny etablering av jordbruksfastigheter i en jordbruksby av 

hög ålder. Bunte m. fl.påstående om att jorbruksmark i äldre bebyggelse var att föredra när 

man upprättade nybyggen, kan också vara en bakomliggande faktor till Svartlås och Storsands 

ökade antal jordbruksenheter. Jag ämnar inte förklara varför Storsand inte hade någon 

bolagsnärvaro, men möjligt är att Roléns hypotes om de traditionella bondebyarnas förmåga 

att motstå bolagsspekulanter kan appliceras på Storsand.
76

 

 

Analys av bolagsbyarna 

Hafsträsk, Åkerby, Västra- och Östra Bovallen ligger alla nära belägna varandra intill Lule äv, 

och inom en radie på 10 kilometer finns alla fyra byar. Den gemensamma nämnaren för alla 

byar är att de uppvisar en förändring beträffande antalet jordbruksfastigheter under samma 

period. Mellan 1902 och 1905 tillkommer nya fastigheter i alla byarna, som tidigare enbart 

haft åbor, torpare och bolagsfastigheter.
77

 

Bolagsfastigheternas fyrktal för 1905 i dessa fyra byar representerar 35 procent av det 

totala bolagsfyrktalet i de elva utvalda byarna. Antalet jordbruksfyrkar för samma period är 

enbart sju procent, och alla fyra byar ligger i bottenskiktet för antalet jordbruksfyrkar.  
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Tabell 10. Fyrktal för bolag, och för jordbruksfastigheter inom parentes. 

År 1865 1876 1885 1905 

Edefors 36 40 162 204 

Forsnäset 108 84 180 192 

Hafsträsk 44 45 180 197 (26) 

Harads 50 (654) 340 (524) 355 (1315) 150 (1563) 

Odjursberget (13) 12 36 150 

Spikberget   50 42 

Storsand (78) (81) (154) (228) 

Svartlå 163 (143) 146 (110) 186 (198) 196 (448) 

V. Bovallen 45 50 150 138 (69) 

Ö. Bovallen 36 40 120 102 (12) 

Åkerby 32 45 90 78 (85) 

Summa 514 (888) 802 (715) 1509 (1667) 1449 (2431) 

Källa: Uppbörd och debiteringslängder för Överluleå och Edefors socknar 1865-1905. 

 

Bolagsfyrktalen för Hafsträsk, Åkerby, Västra- och Östra Bovallen följer i samma linje som 

övriga bolagsdominerade byar, och antalet fyrktal indikerar även att alla fyra byar 

ursprungligen varit lika stora. Vilket också motiverar att jag gör en närmare undersökning på 

dem, självfallet med ett komparativt syfte. Följande tabell visar de fyra byarna mer 

överskådligt: 

Tabell 11. Sammanfattade fyrktal för 1905 gällande bondeägda jordbruksfastighet och 

bolagsägda jordbruksfastigheter i Hafsträsk, Åkerby, Västra- och Östra Bovallen i Edefors 

socken. 

Fyrktal Bondeägd 

jordbruksfastighet 

Bolagsägd 

jordbruksfastighet 

Hafsträsk 26 197 

Åkerby 85 78 

Ö. Bovallen 12 102 

V. Bovallen 69 138 

Summa 192 515 

Källa: Uppbörd och debiteringslängder för Överluleå och Edefors socknar 1905. 

 

Åkerby har som synes ett betydligt större andel jordbruksfyrkar, men mindre bolagsfyrkar än 

de övriga byarna. Västra- och Östra Bovallen skiljer sig även åt när den östra sidan har det 

allra lägsta antal jordbruksfyrkar, och den västra har dubbelt så många. Hafsträsk har även ett 

lågt antal jordbruksfyrkar, men det högsta antalet bolagsfyrkar. 

I de följande studierna kommer jag att titta på vad som skiljer byarna åt, och vad det har 

gemensamt. Frågeställningen i undersökningen är vilka de nya ägarna var, och en viktig 

aspekt för att svara på den frågan är att göra en klassindelning. Nedan i tabellen har jag delat 

in de nya fastighetsägarna enligt faderns sociala status. De nya ägarna har uppsökts i 

födelseböckerna för att klargöra ur vilken klass fadern tillhörde, detta för att ge en mer 
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övergripande bild om någon klassresa skedde i byarna. Jag har även särskilt noterat antal 

fyrktal beroende på klasstillhörighet, för att ge en överblick i om någon klass utmärkte sig. 

Tabell 12. Antal nya jordbruksfastighetsägare från respektive klasser, med totala fyrktal samt 

medelvärde för Hafsträsk, Åkerby, Östra och Västra Bovallen i Edefors socken 1905. Fyrktal 

avrundade uppåt. 

1905: Antal Fyrktal Medelvärde fyrktal 

Bönder 1 15 15 

Åbo 3 55,5 18,5 

Torpare 5 40 8 

Inhyses 3 25 8 

Arbetare 5 41,5 8 

Summa 17 177 57,5 

Källa:Uppbörd och debiteringslängder för Överluleå och Edefors socknar 1905. 

 

Det kanske är en given förklaring redan på förhand att det största antalet nya fastighetsägare i 

bolagsdominerade byar också kommer från skogsbolagens åbogårdar. Men så är inte fallet, 

det är torparsönerna som toppar listan. Mörkertalet för åbosönerna är förmodligen högre 

eftersom flera har fäder som började som åbo, men som senare övergick till torparstatus.  

Jag anser det som noterbart att endast en bondeson förskaffade sig en fastighet i de 

bolagsdominerade byarna. Frågan är om det var socialt oacceptabelt för bönderna att etablera 

sig i byar som traditionellt beboddes av åbor och torpare, eftersom hemmansägarklassen ville 

särskilja sig mot landsbygdens obesuttna. En annan förklaring kan vara att arrendatorerna var 

de som också blev erbjudna att köpa marken, och stod således också först i kön. Det är inte 

heller en geografisk fråga, eftersom alla fyra byar ligger inom tio kilometer från Svartlå, en av 

de bondedominerade byarna i undersökningen. Torpare respektive arbetare uppvisar ett 

liknande resultat, även gällande medelvärde för fyrktal. 

Tabell 13. Indelning av jordbruksfastighetsägarnas klasstillhörighet i respektive by, Hafsträsk, 

Åkerby, Västra- och Östra Bovallen samt Svartlå i Edefors socken 1905. 

Klass Bonde Torpare Åbo Inhyses Arbetare 

Hafsträsk  3 0 1 1 

Åkerby  2 2 2 1 

V. Bovallen 1  1 0 1 

Ö. Bovallen   0  2 

Svartlå 12 8    

Summa 13 13 3 3 5 

Källa:Uppbörd och debiteringslängder för Överluleå och Edefors socknar 1905. 

 

I den här tabellen har jag inkluderat bondenyn Svartlå, eftersom det är en by med ett ökat 

antal jordbruksfastigheter där de nya ägarna inte kommer från den etablerade 
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bondebefolkningen. Svartlå passar inte in i bolagsbyarna, trots att man har en industriell 

närvaro. Det är Svartlås bondetradtionella kärna som gör att en komparation med de övriga 

bolagsbyarna inte är rätt för den här undersökningen, den här tabellen är ett undantag. De nya 

fastighetsägarna i Svartlå har undantagslöst torparbakgrund, vilket framgår av statistiken. De 

12 bönderna härstammar alla från de gamla gårdarna, men ingen av de åtta nya gör det. 

 

Hafsträsk 

Hafsträsk är en by med tydlig bolagsdominans, och från 1865 hade Gällivare AB en fastighet, 

med fem stycken arrendatorer. Ett antal som minskade med åren, men bolagsnärvaron har 

ändå varit konstant i byn. Bodträskfors AB träder in 1902 och tar över Gällivares fastigheter, 

och 1905 har Hafsträsk det näst störta antalet bolagsfyrkar av alla elva undersökta byar med 

197 till antal, bara den totalt bolagdsdominerade Edefors by har fler med 204.  

Hafsträsk fastighetsägare domineras av torpare, näst mest av alla bolagsdominerade byar, 

bara Åkerby har fler. I Hafsträsk har flera av dessa även ett förflutet som bolagsarrendatorer. 

Bland annat Oskar Ögren, vars far Samuel Ögren tituleras som inhyses vid Oskars födsel, blir 

åbo 1865, och sedan torpare 1876. Oskar tituleras som hemmansägare i Församlingsböckerna, 

och kan därför konstateras ha gjort en klassresa. Ett annat liknande men ändå avvikande fall i 

Hafsträsk är Nils Peter Nilsson, som var en åbo som blivit torpare och vars son Nils Johan 

Nilsson har en fastighet 1905. Däremot får inte Nils Johan får någon hemmansägaretitel, utan 

benämns som torpare i längderna. 

Vid 1905 har Hafsträsk sju stycken jordbruksfastigheter med fyrktal, och inga torpare eller 

åbor. 1902 har byn tre stycken torpare, en åbo och ingen jordbruksfastighet. På endast tre år 

förändras Hafsträsk demografiska karta, fyrktalen gällande bolagsfyrkarna ökar med 24 

procent under tre år i Hafsträsk, i Edefors by backar de med 21 procent, och så är även fallet 

för Åkerbys bolagsfyrkar. De övriga byarna visar på en betydligt mindre ökning, undantagsvis 

är Odjursberget som har en ökning på 35 procent.  

Statistiken indikerar på att det gick bra för Bodträskfors AB eftersom i alla byar där 

bolaget fanns representerat ökade även fyrkarna, undantagsvis är Åkerby där de backar med 

13 procent. Möjligen är Bodträskfors AB:s framgång i Hafsträsk en bidragande indikator som 

kan förklara varför bolaget säljer av en del mark. Mark som sedan som bildar grunden till att 

sju stycken nya jordbruksfastigheter uppstår i byn. Av de som fick fyrktalsfastigheter 

härstammade inte heller alla från Hafsträsk, och 29 procent kommer utifrån. Alla dessa 

däremot från närområdet, inom Överluleå och Edefors socknar. Däremot är de nya 
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fastigheternas fyrktal näst lägst av de fyra undersökta byarna, trots att man också har näst 

mest jordbruksfastigheter.
78

 

 

Åkerby 

Åkerby ligger närmast beläget Hafsträsk, och byarna har många liknande egenskaper. Bland 

annat en stor ökning av jordbruksfastigheter, där Åkerby står som segrare med den största 

ökningen i undersökningsområdet, ett mer än Hafsträsk. Bolagsdominansen är tydlig, med 

samma mönster som i Hafsträsk, där Gällivare AB har varit dominerande i byn fram till 1902, 

då Bodträskfors AB tar över. Något som skiljer byarna åt är det som tidigare nämnts, att 

Bodträskfors AB:s fastighets fyrktal ökar med 23 procent i grannbyn och backar med 13 

procent i Åkerby, detta påverkar inte att försäljning av bolagets egendom sker. Vilket kan 

vara en indikation på att Bodträskfors AB:s framgång inte är en bakomliggande orsak till de 

ökande jordbruksfastigheterna för 1905. 

Åkerby har precis som Hafsträsk ett stort antal torpare, och 1902 har man åtta stycken. 

1905 har man endast en kvar, och sju nya jordbruksfastigheter. Det är därför lätt att dra 

slutsatsen att det är torparna som erhållit dessa fastigheter. Något som i viss mån även kan 

verifieras, ett exempel är Johan Petter Brännmark, själv åbo och senare torpare från byn som 

1905 tituleras som hemmansägare. Johan Petters far Hans Petter var en åbo 1864, och torpare 

1876. Johan Petters jordbruksfastighet har 21 fyrkar, ett av de högre noterade för de nya 

bönderna, något som motiverar mig att hävda att Johan Petter gjorde en klassresa.
79

 

En annan klassresa gjordes av Isak Ögren, som även han tituleras som hemmansägare. 

Isaks far var inhyseshjon som sedan blev torpare i Harads. Isak själv dyker upp i 

församlingsböckerna för Åkerby 1905 och då som bonde, däremot med enbart sex fyrkar. Det 

var inte bara torparsöner som förändrade sin sociala status i Åkerby, det gjorde även Lars 

Forsberg, son av drängen och åbon Isak Forsberg. Lars tog aldrig steget från åbo till torpare, 

utan gick direkt från åbo till hemmansägare. Fyrktalen för Lars fastighet är 24, och därmed 

bland de högsta av de nya bönderna.
80

 

De nya fastighetsägarna var inte bara torpare från byn, Adolf Boström Mild torparson från 

Boden är nyinflyttad 1894, Johan Petter Sundström är från Heden och blir torpare 1901 i 

Åkerby, 1905 har han fyrkar men tituleras fortfarande som torpare. Statistiken visar att 50 

procent av de nya ägarna kom utifrån byn, men tillhörde närområdet. Åkerby är även även 
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den enda bolagsdominerade by där jordbruksfyrkarna överskrider bolagsfyrkarna, och har 

även högst antal bolagsfyrkar med mer än 60 procent av alla fyrktal i undersökningen. 

 

Västra Bovallen 

Även i Västra Bovallen har Bodträskfors AB tagit över Gällivare AB:s fastigheter 1902, och 

har även näst högst antal bolagsfyrkar. Byn skiljer sig emellertid från Hafsträsk och Åkerby 

eftersom bolagsdominansen är total fram till 1905, och endast åbor dominerar kyrkoarkiven 

och skattelängderna. Först 1905 förändras det, och fyra stycken jordbruksfastigheter står att 

finna. 

Bristen på torpare är anmärkningsvärd, och inte ens bland de nya jordbruksfastigheterna 

finns det någon med torparbakgrund. Däremot finns det en bondeson, ett resultat som ingen 

annan bolagsdominerad by visar upp. Abel Hedqvist är son av bonden Karl Johan Hedqvist 

från Harads. Fadern Karl Johan gör en klassresa, från åbo 1887 i Harads, till bonde i samma 

by något år senare. Fyrktalen för Karl Johans fastighet är 48, vilket överstiger medelvärdet för 

Harads jordbruksfastigheter. Sonen Abel var även ägare av en jordbruksfastighet i Harads 

1901, men försvinner 1903 och dyker 1905 upp i Västra Bovallen. 

Klassresor skedde även i Västra Bovallen, eftersom Viktor Palmgren, arbetare från 

Jokkmokk och åbosonen A. Boström båda tituleras som hemmansägare, emellertid äger de 

fastigheten tillsammans. Fyrktalen är de högsta av alla fastigheter i de bolagsdominerade 

byar, med 39 fyrkar.  

 

Östra Bovallen 

Östra Bovallen får två nya jordbruksfastigheter 1905, och eftersom byn enbart haft torpare 

under periodens gång kan man förutsätta att även de blev fastighetsägare, så blev inte fallet. 

De två fastighetsägarna kommer utifrån, Johan Julius Larsson, son till fältjägaren Lars Björk i 

Bredåker som flyttar in 1903 och tituleras som torpare, men utan någon hemmansägare titel, 

och Erik Olof Nyström, son till drängen Olof Johan Nyström i Svartbyn. Östra Bovallen har 

det lägsta sammanlagda jordbruksfyrktalet i undersökningen av de bolagsdominerade byarna, 

endast sex procent av det totala antalet, och inte heller någon av de nya fastighetsägarna 

tituleras som hemmansägare.
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Sammanfattande analys av den sociala rörligheten i bolagsbyarna 

I tre av fyra bolagsdominerade byar finns det exempel på att klassresor gjorts, och 41 procent 

av alla nya jordbruksfastigheter har en ägare som tituleras som hemmansägare. Varför dessa 

blev fastighetsägare hör inte till mina frågeställningar eller syfte, jag vill däremot hävda att 

1896 år ägostyckningslag fick en annan effekt i mina undersökta byar än i Vindeln. Lagen 

hade säkerligen som mål att underlätta för skogsbolag att förskansa sig råvaran utan att luckra 

upp den självägande bondeklassen, men i min undersökning har jag funnit att endast i enstaka 

fall har ett bolag tagit del av ett hemman efter 1896 fram till 1905. Istället är det torpare, åbor, 

arbetare och inhyseshjon som är köparna. Undersökningen om Vindeln som visar på att nya 

jordbruksfastigheter tenderade att etableras i äldre bebyggelse kan appliceras även på min 

undersökning. Den stora ökningen av fastigheter i den gamla byn bondebyarna Svartlå och 

Storsand är ett exempel på det, men kanske har den nära belägenheten till Svartlå by för 

Hafsträsk, Åkerby, Västra- och Östra Bovallen haft en betydande aspekt i bolagsbyarnas 

utveckling. Jag vill hävda att den högst sannolikt har det. 

Jag har placerat in de nya hemmansägarna i en tabell för att ge en överblick i deras sociala 

ursprung. Det bör tilläggas att torpargruppen innehåller föredetta åbo och torpare, eftersom 

fäderna bytte socialkategori har jag valt att sortera in sönerna enligt faderns mest aktuella titel. 

Tabell 14. De nya fastighetsägarnas sociala titlar, samtursprunglig klasstillhörighet i 

Hafsträsk, Åkerby, Västra- och Östra Bovallen i Edefors socken 1905. 

Titel fastighetsägare  Antal Procent (avrundat upp) 

Torpare 10 59 % 

Torparsöner 4 24 % 

Arbetarsöner 4 24 % 

Åbosöner 1 6 % 

Inhysessöner 1 6 % 

Bondesöner 0  

Hemmansägare 7 41 % 

Torparsöner 1 6 % 

Arbetarsöner 1 6 % 

Åbosöner 2 12 % 

Inhysessöner 2 12 % 

Bondesöner 1 6 % 

Summa 17 100 %  
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Källa: Kyrkoarkiv för Överluleå och Edefors socknar 1840 – 1905. 

 

Statistiken visar att 59 procent av de nya fastighetsägarna tituleras som torpare i längderna 

och hamnar därmed i grupp IIIb, av dessa är det en jämn fördelning mellan torparsöner och 

arbetarsöner. En torparson gör en klassresa och blir hemmansägare. Tabell 12
82

 visar att 

arbetarsönernas egendom hade fler fyrktal än torparsöneras, åbosönerna har flest fyrktal, det 

bör förstås tilläggas att det är svårt att dra någon slutsats med bara ett fåtal exempel men 

åbosönerna dominerar helt klart fyrktalsstatistiken, vilket kanske talar för att de hade medel 

att införskaffa en bärkraftig fastighet. Skogsarbetets ökade inkomster medförde att ett 

fastighetsköp blev möjligt för den obesuttna befolkninge, i kombination med att 

ägodelningslagen gjorde det möjligt att avyttra jordbruksfastigheter ur den bolagsägda jorden, 

kom arrendatorernas söner att äga den jord som tidigare enbart varit till låns. 

Bland de fastighetsägare som benämns som hemmansägare, det vill säga grupp IIIa är det 

en relativt jämnfördelning av alla grupper. Hemmansägarna utgör 41 procent av ägarna och 

representeras av alla samhällsklasser. Att göra en klassresa verkar inte ha varit omöjligt, 

oavsett social bakgrund. Det är ingen stor tillökning av den lägsta klassen, inhyseshjon som 

förskansat sig en fastighet, som tabell 14 visar så är det endast tre av 17 fastighetsägare som 

kommer från en bakgrund som inhyseshjon.  

3 Sammanfattande diskussion 

Vilka var de nya bönder som etablerade sig efter år 1900? Svaret på frågan är att det beror på. 

Jag har riktat in mig på två olika typer av bebyggelser, resultatet variera för de olika 

områdena. Resultatet från bondebyarna visar att i Storsands fall hade de nya bönderna 

anknytning till de gamla stamhemmanen, ett undantag är en kronojägare som köper en 

fastighet i Storsand. I övriga fall då någon annan klass trädde in i byns bondegemenskap var 

det via äktenskap med en bonddotter.  

I Svartlå tillkom även nya bönder från olika stamhemman, men också åtta nya bönder som 

inte hade någon uppenbar koppling till de äldre gårdarna i byn. De hade alla en 

torparbakgrund, och förutom ett fall så kommer de utifrån byn. Det är är Svartlås 

bolagsnärvaro som låg till grund för att dessa nya utomstående bönder kunde etablera sig. I 

samband med samhällets åtgärder för att försöka stoppa proletariseringen av jordlösa med 

uppluckrandet av lagstiftandet beträffande hemmansklyvningar så fick arbetare, inhyseshjon, 
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åbor och torpare möjlighet att bli hemmansägare, vilket Svartlås åtta ny bönder är exempel på. 

Samma åtgärder är i allra högsta grad gällande för vad som låg till grund för de nya bönderna 

i bolagsbyarna. De flesta var torparsöner och arbetarsöner, men inhyseshjon, åbor och även en 

bondson fanns representerade. Svaret på frågan om vilka som var de nya bönderna i 

bolagsbyarna blir därför: de kom från alla klasser, och hade lokalt ursprung. 

Komparationer beträffande bondbyarna gav ett intressant ufall, Storsand visade på ett antal 

proletariserade bönder, där Svartlå inte hade någon. Storsands fastigheter klyvs och delas i 

större omfattning än i Svartlå. Möjligen bildades för små fastigheter för att klara av att 

försörja familjerna, i kombination med ett decentraliserat läge så var de nya fastigheterna i ett 

mer utsatt skick än Svartlås nya fastigheter. Något som även Rune Bunte, Sven Gaunitz och 

Lars-Erik Borgegård hänvisar till gällande jordbruksfastigheternas överlevnadsmöjligheter. 

Även den tidigare nämnda Norrlandsfrågan anklagade den frikostiga avvittringen för den 

ökade proletariseringen. Den industriella närvaron i Svartlå och dess mer centrala läge 

påverkade säkert tillgången på lönearbete, och byn hade möjligen mer gynnsamma 

ekonomiska fördelar än Storsand. 

Jag undrar även i vilken utsträckning det starka industriella klimat som Svartlå hade 

påverkade de nära belägna bolagsdominerade byarna. Under hela perioden ligger Svartlå 

bolagsfyrkar stabilt bland de högsta av alla byar, och från 1865 – 1905 stiger de med 20 

procent
83

. Svartlå jordbruksfyrkar stiger däremot med 213 procent under samma period. Även 

Storsands jordbruksfyrkar ökar starkt, med 190 procent. Men man bör komma ihåg att 

jordbruket i Norrbotten uttökade sina inkomster med framförallt skogsbruk, som tabell 4
84

 

visar. Alla byar visar på dramatiska ökningar av bolagsfyrkarna, där Svartlås 20 procent ligger 

i lä när Hafsträsks bolagsfyrkar ökar med 347 procent.  

Det industriella genombrottets obestridliga påverkan på landsbygden kan återigen styrkas 

med min undersökning, och jag vill särskilt peka på de lagstiftningar som instiftades för att 

både underlätta för skogsbolagen och stävja proletarsieringen är synliga i mina resultat, med 

den ökade hemmansklyvningen och fastighetsdelning som skedde i bolagsbyarna från 1884 – 

1906. 

Syftet i min uppsats har varit att fokusera på jordägande, och därför har också 

ickejordägare inte fått så mycket utrymme annat i de fall då de har blivit besuttna. Jag har 

däremot inte sett några större indikationer som kan stödja Norrlandskommitténs oro, med 

undantag Storsands proletariseringar, men jag vill istället mena att dessa enstaka fall kan vara 
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av lokal natur och relaterade till byns enslighet, eftersom någon liknande tendens inte visade 

sig i Svartlå. Jag vill även hävda att Svartlå var bättre rustade med sitt centrala läge och 

bolagsnärvaron som medföljde arbetsmöjligheter och bättre förutsättningar att bedriva 

skogsbruk. 

Fortsatta studier i området skulle bidra till att ge en mer nyanserad bild av Norrbottens 

hemmansägares sociala mönster. Eftersom denna detaljstudie endast är en liten bild av ett så 

komplext ämne som jordägarnas förändrade sociala situation, så behövs onekligen mer för att 

bidra till helhetsbilden. Statistik innehåller i så många fall mörkertal och oklara 

klassificeringar, och precis som studien om Revsund och Vindeln visar så finns det flera 

aspekter och hypoteser att baka in när det gäller att försöka förstå hur och varför 

samhällsförändringar skedde.  
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