
J A M T O N 

Detta blir en liten sammanstallning av livet i JamtSn fran 1700-talet och fram till 
vara dagar. Det ar framfor allt de omdaningar som skett genom skiftesreformer som 
det fiesta byar genomgatt, men aven genom gamla handlingar, berattelser och 
slaktforskning som jag har forsoker ge en bild av hur man levde och verkade. 

Befolkningsokningen i Jamton under aren efter 1500-talets skattlaggning var 
ej av nagon storre omfattning. I borjan av 1700-talet var det i stallet en minskning 
vilket kan bero pa sjukdomar som harjade samt aven soldatutskrivningar som skett 
vid de pag^ende krigen. Det var under Karl den X I regeringstid som det s.k. 
indebimgsverket infordes. Det innebar att byama skulle ta emot och se till att de 
indelta soldatema skulle erhdlla mark fbr att kunna bosatta sig och livnara sig i 
samhallet. 

Antalet bonder okade sa sminingom i byn, och det uppstod nya brukade omraden av 
^er, ang och bruksvallar. Skogsmarken raknades av naturliga skal inte lika vardefull 
som den odlade jorden. Den anvandes som en resurs vid byggande av bostader och 
ekonomibyggnader samt naturligtvis for vedbrand. Bebyggelsen var koncentrerad till 
en "kama" av byn dar alia hade sina bostader och ladugardar. Agospridningen var 
ocksa stor och man kunde aga mark pk minga olika stSllen med relativt sma lotter 
.Detta var naturligtvis ett stort problem sarskilt vid slittem. Eftersom det inte var 
avsatt nagra samfallda vagar, uppstod manga ganger irritation och ovanskap da man 
skulle ta sig till sina agor och av den anledningen var tvungen att fardas over annans 
mark. Den typen av bebyggelsen kallades Tegskifte. 

Fran myndighetshall var man klar over att ndgot maste goras for att f&rbattra 
fbrhallandena for befolkningen och sarskih da bondema. Ar 1749 faststalldes en ny 
jordbruksreform, Storskifte. Att genomfora den i en by skulle innebSra att man 
bildade storre sammanhangande skiften, vilket ocksa innebar en betydligt battre 
arrondering. For Jamtons del var denna reform inte aktuell under 1700-talet. 

Ar 1786 faststalldes daremot en byaordning for Jamto by vid Ranea tingslag. 
Den kom att lyda enligt fbljande: 
Vid laga hosttinget med Ranea tingslag den 15 oktober 1788 ingavs och stadsfastes 
byaordning gallande for byamannen tillhorande Jamto by inom Rdnea Socken. 
Forfattningen foreskrev till en borjan, att en av grannama varje ^ borde vara 
dlderman. Denna hade att utfHrda kallelse till byastamma, till vilken byamannen hade 
att infinna sig. Skulle nagon utan forfall vara franvarande belades detta med ett 
ansenligt vite "sadant den vallovlige Haradsratten tacktes fbrelagga" 
I byastamman borde byamannen Cverenskomma om viss dag varje ̂ r da 
hobargningen skulle borjas. Boter stadgades for var och en som paborjade skorden 
utanbyamannens samtycke. Det gavs dock undantag fran denna bestammelse 
ntaligen om dodsfall eller andra omstandigheter skulle intraffa som foranlate ndgon 



att borja skorden nagon dag tidigare an som overenskommits mellan grannama. 
Alderman hade att ta hansyn till och medgiva undantag. Ingen byaman flck vid ett 
ansenhgt vites utsattande till nigon utom byn bortlega sina kvamar vid kvamstallet 
i Afva backen. 
Varje host borde av byamannen och alderman hollas syn pa alia byns gardesgardar 
sa tidigt att stakning darefter kunde ske. Befunnes nagons del av gardesgarden 
bristfallig, skulle den genast nedhuggas, och vore den icke uppgardad nastkommande 
var belades agaren med vite. Vite utdomdes aven for den som holl sig undan frin 
nagot arbete som byamannen overenskommit att samfallt forratta. 
Byamannen forbundo sig vid vite att utmarka alia byns allmanna vagar sa snart de av 
aldermannen blivit darvid tillsagda. Aldermannen agde overvaka att gardesgardar och 
led v^rtiden h5lls stangda i god tid, sk att inga kreatur inslapptes vare sig pd dker eller 
ang. 
Alderman och byamannen i ovrigt skulle tillse att ingen soldat eller inhyses man togo 
tjardal, lade kolved eller hagnade byns utgrundningar utan byamannens gemensamma 
samtycke. 
Byaordningen ar dagtecknad av den 4 oktober 1788 och underskriven av samtliga 
byaman Tingsratten som fann att byaordningen beframjade ordning och skick 
emellan byamannen i Jamto by provade skaligt att densamma "till eftyerrattelse i 
framtiden gilla och stadfasta" och utsattes dartill ett vite av en riksdaler, hvar till den 
utom boter och skadans ersattning efler lag sig forfallen g5r som emot ovannamnda 
byaordning bryter. 
Resolutionen ar pk tingsrattens vagnar underskriven av Gustaf Ekman. 

Denna byaordning, som lite krdngligt forfattats, verkar ju for oss idag bade detaljerad 
och samtidigt lite hotfuU. Man far dock komma ihag att den tiden var varje gras- eller 
komax- knippe vardefull for fors6rjningen. Att hdlla en ordenthg ordning i byama var 
mycket viktigt, sarskilt nar man hade sina havdade agor p^ mdnga stallen. 

Avvittring ar 1793-1794 

Awittring var en form av forrattning som frkn borjan anvandes for bestamning av 
granser mellan byar men framfdr allt mellan kronomark i t.ex fjallvariden och den 
befolkning som etablerat sig dar. I detta fall var det fraga om beskattningen i 
Jamt6 by. I detta fall var det inte fragan om arealer av mark, utan om hur mdnga djur 
som man fodde upp. For att ta del av handlingama se bifogade bilaga o form av 
gamla arkivhandlingar. 

Storskifte 1825-1827 
Denna skiftesreform som beslutades om av myndighetema ^r 1749 var ett steg mot en 
fbrbattring av bondemas villkor pa si satt att arronderingen/avkastningen av 
sina agor blev betydUgt battre. Ansokan om att genomfSra storskifte kunde gdras av 
nagon av byamannen med mantal i sin hemby. Jamton ansokte om att genomfora 
denna forrattning, och ar 1825 till 1827 genomfbrdes denna ocksa. 
Det var ett omfattande arbete som innebar att all mark inom Jamtons skifteslag upp-



mattes bade i areal och uppskattningsiimehall. Slutresultatet blev att man 
sammanfSrde mark till storre skiften , vilket innebar ett betydligt battre brukande 
av sina agor. Hur mycket mark som tilldelades varje markagare berodde pa hur 
mycket han eller hon hade havdat och vilken avkastning som blev pa den havdade 
marken. Det har var ju verkligen ett steg framat i utvecklingen av jordbmket. 
Denna storskiftesforrattning som alltsa genomfordes mellan aren 1825 - 1827 
faststalldes dock aldrig. Orsaken till detta ar oklar, men kan mojligtvis bero pa vissa 
oklarheter i forrattningen 
Det fanns vissa delar av denna skiftesreform som var oftillstandig och behovdes 
kompletteras. Av den anledningen tillkom en ny skiftesreform ar 1828 under namnet 

Laga Skifte 

Denna skiftesreform foljde i stort sett Storskiftets intentioner, men det fanns en del 
viktiga kompletteringar som gjort art den idag raknas som en grund vid fbrrattningar 
i dag. Vid Laga skifte togs beslut om manga olika samfalligheter i byn, t.ex sam
fallda vagar, kvamplats, gms och sandtag, samf. Skogsmark, fabodplatser, batplatser 
vattenomraden m.m. 
Ett annat viktigt beslut var utflyttningskrav pa markagare som erhiUit sina agor 
utanfor sjalva bykaman. De alades att flytta sina byggnader till det nya gardsskiftet 
och dar etablera sig. De markagare som slapp att flytta alades att med vissa dagsverk 
hjalpa de som mdste flytta. 
Laga skifte pk Jamton genomfbrdes i slutet av 1800-talet och faststalldes kr 1892. 
Det var ett enormt arbete som ikg bakom denna forrattning. All mark inom skiftes-
laget uppmattes, arealbestamdes och graderades efter "godhetsklass". 
Forst gjordes en agoforteckning over alia figumumrerade arealer, Nasta steg var att 
gora en havdeforteckning av vad markagama havdade som sina agor Det tredje och 
beslutande var delningsbeskrivning. Denna dehingsbeskrivning skulle ocksa stamma 
overens med det uppskattade vardet enligt havdefbrteckningen fbr varje delagare. 
Kartor upprattades ocksi pk hela JamtOns omrade, och det arkiverade resultatet av 
beskrivningar, avtal och overenskommelser omfattar for Jamtons del tte cirka 6 cm 
tjocka bocker vardera. 
Vi, som lever i en belt annan tid, har svart att fbrsta hur man kxmde genomfora dessa 
fbrrattningar Man hade ju inga skriv-eller raknemaskiner, inga langdmatnings-
instmment, ingen dator att dribbla med. Anda gjorde man ett fantastiskt arbete ute 
pa faltet och naturligtvis var det manga synpunkter pa fordelningen av mark och 
fastighetsgranser 
Som lantmatare var man tvungen att halla en fast linje och sta for besluten. 
Naturligtvis uppstod tvister mot en del beslut av markagare. Det var ju en om,fattande 
fbrandring som genomfordes, och man kunde ocksa overklaga beslut till hogre 
instans Lantmatare raknades som en hogre standsperson i klass med kyrkoherde 
hogre militar eller pohsmastare och hade darfor ett krav pk sig att istadkomma en 
objektiv och rattvis forrattning. Nar det galler ingaende fastigheter Mantal, agare, 
gamla mdtt och vikt samt overenskommelser se bifogade handhngar. 



Efter Laga Skiftets infbrande ft5randrades byn pa manga satt. Den utflyttning som 
alades delagare vars agor omfattade skiften utanfor bykaman genomfordes och 
darigenom forandrades naturligtvis landskapsbilden pa byn. Sa bar i efterhand 
kan vi konstatera att det blev en mycket positiv effekt for de allra fiesta. Man fick 
sina agor koncentrerade till ett mindre antal skiften, arronderingen (avkastningen) 
okade och fiiheten att sjalva bestSmma nSr man ville pdborja sin slitter t.ex var 
mycket vart, De samfallda undantagen, vagar, kvam, batplats, fatag och fabodplatser 
var till stor fordel for sammanhallningen i byn 
I denna forrattning behandlade man aven soldatrotama vilka ar upptagna i skiftes-
handlingama. De redovisas i den bifogade bilagan 
Vid den tid d i detta skifte genomfordes var till en bfirjan inte metersystemet 
genomfort.Det skedde pa 1880-talet. Darfor ar matt och arealuppgifter i ett annat 
system. Arealer i denna forrattning ar redovisat i Kvadratrevar och Stanger Det var 
ocksd vanligt att redovisa arealer i Tunnland och Kappland. Omvandling till 
metersystemet samt hektar, ar och kvadratmeter, se bifogade tabell. 

I en bifogad bilaga finns omvandlingstabeller bade for arealer, rymdmdtt och vikt. 

Beslutet att byaalderman for byn skulle utses beslutades om vid Byaordningen ar 
1786. Vilka som varit byaalderman I Jamton sedan Laga Skiftet ar 1802 ar foljande: 

Arvid Bjork 1892- 10-06 — 1913 -01-•16 
Ludvig Nilsson 1913- 01-17 — 1930 -01--16 
Arvid Sundberg 1930- 01-17 — 1944 -03--16 
Valter Johansson 1944-•03-17 — 1979- 01--28 
Sven-Olof Bergman 1979- 01-29 — 2012 -02-•12 
Anders Karlsson 2012-• 02-13 — 

Under slutet avl 800-talet 5kade befolkningen kraftigt i fbrhillande till tidigare sekler 
Skalet var naturligtvis beroende pa att man nu kunde fa en betydligt battre 
avkastning frin sina agor samt att uppodla fler markomraden. 

Tjarbranning blev ocksa en naring som anammades av mdnga och vi har manga 
bevis pa detta genom att manga tjSrdalar minner om denna verksamhet. 
Sdgverk startades upp 1880 i Jamtosund och den verksamheten upphorde 1928. 
Ar 1923 - 1957 var flottning efter Vitan en verksamhet som bedrevs var - host. 

Det finns manga aktiviteter som finns att beratta om, och det beskriver ocksa 
fbrandringar av byn fran ett jordbmkssamhalle till dagens datastyrda samhalle. 



Byaalderman i Jamton. 

Att tillsatta byaalderman beslutades vid motet ar 1786 da byaordning 
faststalldes. Dar sa man att en alderman for byn skulle tillsattas, och 
fbrslaget var att man utsag nagon av delagama for kommande ar. 
Nagon forteckning over de som efter det beslutet valdes har vi ingen 
forteckning over. Det ar forst efter faststallandet av laga skifte i r 1892 
som vi har en forteckning over de byaalderman som varit valda. 

Vid det tillfMlle valdes Arvid Bjork Har kommer forteckningen over fort-
sattningen: 

Arvid Bjork 1892-10-06 — 1913-01-16 

Ludvig Nilsson 1913-01-17 1930-01-16 

Arvid Sundberg 1930-01-17 1944-03-16 

Valter Johansson 1944-03-1 1979-01-28 

Sven-Olof Bergman 1979-01-29 2012-02-

Anders Karlsson 2012-02-



Jamton on pa fastlandet 

Detta uttryck har myntats nagon gang pa 1980-taIet och uttrycker helt kort Jamtons tillkomst och 
dess historia. 
.Den bok som vi gett ut om Jamton har ocksa tatt det namnet. V i har varit ett gang aldre 
Jamtobor, de fiesta PRO-are som under fem ars tid samlat pa oss material till denna bok genom 
egna hagkomster, erfarenhetsutbyte, berattelser, kallforskning m.m. Boken har varit mycket 
uppskattad av manga, sarskilt utflyttade Jamtobor som kanner igen manga handelser och manniskor 
som skildras. Handlar till stor del om 1900-talet. 

Jamton ar en mycket gammal by liksom Jamtoavan som ligger tre km fran Jamtons bykama och 
som numera ar en del av Jamtons skifteslag .Byn namndes fbrsta gangen i skrift ar 1491, men ar 
betydligt aldre. Under Gustav Vasas regeringstid (1523 - 1560 ) skedde en skattlaggning av 
stader och byar i Sverige .Det var j u sarskilt har uppe i norr som en skattlaggning var "nytankande" 
Enligt den jordabok som upprattades i samband med skattlaggningen ar 1543 frumgick det att 
Jamton hade 16 bonder och Jamtoavan 2. 
Detta irmebar att Jamton var en relativt stor by, och att den fbrsta bebyggelsen bor ha tillkommit 
kanske redan pa 1300-talet Hur den fbrsta etableringen kom till, och varifran den eller de kom ifran 
och hur Jamton fick sitt namn ar hojt i dunkel. Var det nagon Birkarl som kom seglande soder ifran 
pa sina resor norrut for idka handel med urbefolkningen som oflast var samer, eller kunde det vara 
nagon nybyggare som fann platsen lamplig att sla ner sina bopalar bar for sin framtida fbrsorjning 
Vid den tiden, for 700 ar sedan, sag naturligtvis Jamton inte ut som i dag. Landhqjningen , 7m.m./ar 
gor att landet hojts med nara 5m. Vid den tiden var med andra ord Jamton verkligen en 6. 
De ursprungliga bosattningama kan man darfor lokalisera till hogre hggande omraden 
Vid Riksantikvarieambetets genomgang av markema i samband med upprattande av den s.k. gula 
kartan sa fann man att det finns ett flertal s.k. tomtningar inom omradet. Dessa tomtningar, 
som beraknas vara c:a 3000 ar gamla, utgors av ovemattningsstallen och aven gravplatser . Dessa ar 
belagna pa hogre belagna omraden och har ocksa lagts in pa kartoma. Formodligen var det den 
tidens jagarfolk som for sin fbrsorjning for mellan oama och jagade och fiskade. 

Jamton ar alltsa ftan borjan en typisk jordbruksby, och har sa varit fram till 1950-talets mitt. 
Fran 1540 - talets invanarantal pa 114 personer skedde under de narmaste arhundraden en relativt 
svag okning av invanarantalet fram till slutet av 1700-talet da en markant befolkningsokning 
uppstod Det skapades nu problem da okningen av den uppodlade marken blev fbljden av 
markagamas behov av mer odlingsmark De uppodlade omradena okade bade i areal och antal. 
Da Jamto by hade sina bostader och ekonomibyggnader samlade i en bykama med sina agor med 

jord och skogsbruksmark utanfor denna bykama sa skapades manga irritationsmoment sarskilt vid 
slattertiden. Derma typ av bebyggelse i byar kallades Tegskifte och var fbrharskande i hela denna 
landsanda 
Fran myndighetshall hade man lange sett att nagot maste goras fbr att dels fbrbattra arronderingen 
(avkastningen) inom jordbruket och dels fa en battre ordning inom byama. Av den anledningen 
utformades och beslutades om skiftesreformer. Storskifte ar 1749 och Laga Skifte 1824. 

Nar det galler varan by var det inte aktuellt med att soka genomfbrande av den nya skiftesreformen 
Storskifte. For att genomfbra detta var nagon av byamarmen tvungen att soka om detta vilket ej 
skedde forran 1825. 
Man ville naturligtvis ha en battre ordning i byn. Av den anledningen kom man fram till fbljande: 



Byaordning. Lagstiftning for J§mto by anno 1788 

Med byaordning eller byaratt forstas en av jordagama i en by upprattad forfattning innehallande 
narmare foreskrifter angaende underhall av gardsgardar och grindar, uppgravande av diken och 
vattenfaror, akrars godning och boskaps utslappande pa bete m.m. Ett narmare studium av sadan 
speciell lagstiftning erbjuder atskilligt av intresse for kannedom om skick och bruk i vara gamla 
byar. 
Vid laga hosttinget med Ranea Tingslag den 15 oktober 1788 ingavs och stadsfastes byaordning 
gallande for byamarmen tllhorande Jamto by inom Ranea Socken. Forfattningen foreskrev till en 
borjan, att en av grannama varje ar borde vara alderman. Denna hade att utfarda kallelse till 
byastamma, till vilken byamannen hade att infinna sig. Skulle nagon utan forfall vara franvarande 
belades detta med ett ansenligt vite "sadant den val-lofliga haradsratten tanktes fbrelagga" 
I byastamman borde byamarmen overenskomma om viss dag varje ar da hobargningen skulle 
borjas. Boter stadgades fbr var och en, som paborjade hbskorden utan byamannens samtycke. 
Det gavs dock undantag fran derma bestammelse, namligen om dodsfall eller andra omstandigheter 
skulle intraffa, som foranlate nagon att borja skorden nagon dag an som overenskommits mellan 
grannama Aldermannen hade att taga hansyn och medgiva undantag. Ingen byaman fick, vid ett 
ansenligt vites utsattande, till nagon utom byn bortlega sina kvamar vid Qvamstallets fbrlust i 
Ava-backen. 
Varje host borde byamannen och aldermannen halla syn pa alia byns gardesgardar sa tidigt att 
stakning darefter kunde ske. Befunnes nagons del av gardesgarden bristfallig, skulle den genast 
nedhuggas, och vore den icke uppgardad nastkommande var, belades agaren med vite.Vite 
utdomdes aven fbr dem som hollo sig undan fran nagot arbete som byamannen overenskommit om 
att samfallt forratta. 
Byamannen Krbundo sig vid vite att utmarka alia byns allmanna vagar, sa snart de av aldermannen 
blivit darom tillsagda. 
Aldermannen agde overvaka att gardesgardar och led vartiden hollos stangda i god tid, sa att inga 
kreatur inslapptes vare sig pa aker eller ang. 
Aldermannen och byamannen i ovrigt skulle tillse att ingen soldat och inhyses man togo tjardal, 
lade kolved eller bargade byn uppgrundningar utan byamannens gemensamma samtycke. 
Byaordningen ar dagtecknad den 4 oktober 1788 och underskriven av samtliga byaman. 

Denna byaordning blev sedan det rattesnbre man tillarr^ade i byn, i varje fall fram till de skiftes-
fbrordningar som genomfordes under 1800-talet. Tillsattande av byaalderman som man beslutade 
om galler fortfarande, dock den skillnad att aldermannen vanhgtvis valjs pa en langre period. 

Efter denna byaordnings genomfbrande var det en forrattning i byn fbr faststallande av skattetal. 
Forrattningen kallades for awittring och genomfordes mellan aren 1793 - 1794.1 denna fbrrattning 
gjordes en kontroll av hur manga djur varje skatlebonde fbdde upp. De djur det var fraga om var 
hastar, kor, och far. Handlingar fran denna fbrrattning, se bilaga. 

Ar 1749 beslutades pa riksplanet att en ny skiftesreform skulle genomfbras. Det var den fbrsta 
av sammanlagt tre som beslutades om de narmaste 80 aren. Denna fbrsta reform var en mycket 
genomgripande sadan och blev samtidigt ett instrument pa hur fbrbattringar kimde genomfbras 
och arronderingen (avkastningen) okade. Att soka om denna fbrrattning kunde nSgon eller nagra 
av byamannen gora. I Jamton genomfbrdes denna skiftesreform, Storskifte, mellan aren 1825 och 
1827. 



Storskifte 

Mellan aren 1825 - 1827 genomfbrdes skiftesreformen Storskifte i Jamton. Man genomfbrde 
manga och noggranna matningar och aven fbrteckningar over de ingaende mantalssatta 
fastighetema Aven kartor upprattades som omfattade alia skifteslagets omraden. Detta var den 
fbrsta ordentliga kartlaggningen som genomfbrts av Jamton.men detta skifte faststalldes dock 
aldrig, varfor vi idag helt forlitar oss pa det senare gjorda Laga Skifte. 

Laga Skifte 

Skiftesreformen Laga Skifte genomfiirdes i 
slutet av 1800-talet och faststalldes ar 1892. Vid detta skifte omfbrdelades mark och innebar mindre 
antal brukningsdelar men med storre brukningsareal pa dessa. E n annan stor fbrandring var 
utflyttningsskyldighet som "drabbade" manga av jordagama. Om man erhoU sina agor i ett visst 
omrade, sa var man tvungen att flytta ut till sitt nya gardsskifte. Det innebar att man fick flytta sitt 
bostadshus, ladugard och ekonomibyggnader till det nya stallet. De som slapp att flytta var i sadana 
fall tvungen att utfbra dagsverk hos dem som fatt utflyttningsskyldighet. 
Ett annat viktigt beslut som togs vid laga skiftets infbrande var att avsatta mark och vatten fbr 
allmant andamal. Det innebar att beslut togs fbr olika andamal. Det gallde vagar, vattenomraden, 
fatag, sand och gmstakter, kvamar i Kvambacken, batplatser, skogsomraden m.m. I handlingar fran 
laga skiftet star det"Allmanna platser for delagamas gemensamma behov och darvid beslutade". 
Denna del i handlingama har sedan undertecknats av de ingaende markagama. Y\d skiftet 
upprattades ocksa kartor over hela Jamtons skifieslags omrade. Det var ett bade tidskravande och 
noggrant arbete som innebar att gradera all mark, och vid tilldelningen uppratta och roja upp 
gransema mellan de olika markagama. Som gammal lantmaterianstalld kan jag intyga om att denna 
skiftesreform ligger till grund for manga lantmateribeslut t.ex vid fastighetsbestamning av grans, 
fastighetsareal av skiften, samfalligheter (t.ex bredd pa avtagen vag liksom strackning av 
densamma), mantal, m.m. 

1800-talet blev verkligen ett fbrandringens sekel. Den stora jordbruksreformen gjorde att 
befolkningen okade och det blev fler och fler krav pa att skapa sysselsattning till den bkande 
befolkningen. Nya verksamheter uppstod, och politiska och frireligiosa riktningar sag dagens ljus 
i slutet av 1800-tqlet. Jag ska har nedan ta upp verksamheter som tog sin borjan under detta 
arhundrade. 

TjarbraoaiDg 

Tjarbranning blev en verksamhet som okade genom att iorsaljning av tjara blev 
en ratt stor industri i Sverige och efterfragan var stor. Det var naturligtvis lockande att salja tjara 
och pa sa satt skafFa sig extra inkomst pa sitt jordbruk .Fran myndighetshall var man ocksa 
betanktsam over denna utveckling som var ratt omfattande pa manga hall i landet. I Jamton med 
omnejd minner manga tjardalar om denna verksamhet. Ska redovisa var dessa stallen ar. Se bilaga. 

Lotsplats 

AT 1828 anlades en lotsplats pa Lukku-udden i Jamtosund Det var lotsverket som genom ett byte 
med Jamtons byaman fbrvarvade detta omrade fbr lotsandamal. Bytet bestod av att Jamto by som 
ersattning erhbll Tistelsbama. Sa bar i efterhand kan vi saga att det var ett bra byte. Nagon 
omfattande lotsverksamhet blev det inte och ar 1856 flyttades den tankta verksamheten till Ranea 



och sa aven den byggnad som byggts for lotsverksamheten 
saldes till narbelagna byggnationer. Ar 1928 upphorde sagverksrorelsen och anlaggningen revs 
nagra ar senare. 
Nar det galler kommunikationer sa var den allmanna vagen mellan Lulea och Kalix i en strackning 
som gick fran Ranea - Vita - Tore . Ar 1854 oppnades dock ny vag over Jamton i den stracknig 
som gamla riksvag 13 har. Vintervagen fran Kalix mot Lulea hade dock tidigare en strackning 
genom Jamton. 

Sagverk 

AT 1880 startades ett sagverk upp 1 Jamtosund. Det var den fbrsta angsagen i Ranea socken och 
till den byggdes upp av Albert Ranlund i Stromsund. Sagen drevs till ar 1900, men startades upp 
igen ar 1914 efter att angan ersatts med raoljemotor. Man sagade i fbrsta hand brador och plank 
som 

Flottningen 

Flottningen i Vitaalven pabbrjades ar 1923 och var en verksamhet som pagick under varen och 
sommaren varje ar. Det var en hbgtidsstund fbr oss bam nar timret kom. Alvfaran fylldes med 
timmer pa sin vag ner mot Jamtosund som blev slutstationen. Dar vidtog buntning av timret 
och sedan transport med bogserare till kopama vilka fbretradesvis var nagon av sagverken. 
Innan timret nadde Jamtosund fanns det ett skiljestalle fbre sista kroken av alven dar avprickning av 
timmerstockama tog vid. Varje stock var markt med ett marke som "talade om" vem leverantoren 
var. Denna utskiljning utfbrdes av flottningsmannen, medan avprickningen skbttes av nagon av 
oss pojkar som anstalldes fbr detta jobb. E n flottningbarack fanns pa Fusudden och den var till for 
vila och sovstalie for de flottningsanstallda. Flottningen pagick till ar 1956 da den sista laddningen 
kom. 

Efter flottningsepoken var det ingen verksamhet i Jamtosund fram till 1970-talet. 
Timmertransporten skedde numera med lastbil, och nu blev Jamtosund ater intressant som 
mottagare av timmer. Timmerbilama tog nu vagen ner till Jamtosund dar timret tippades i sjbn. 
Aterigen blev Jamtosund en plats med mycket liv och rorelse. Det tirrmier som lossades har skulle 
ju buntas fbr vidare transport med bogserare till olika sagverk . Arbetsstyrkan fbr detta andamal 
uppgick till ett 30-tal personer. Numera har denna verksamhet upphbrt och efter en period med 
fiskodling som bedrevs av Gosta Isaksson sa har nu Jamtosund blivit ett omtyckt rekreations-
omrade fbr batagare och sportfiskare. 


