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Abstract 

You won´t take anything from my ground  

About the power structure in a Swedish cost village 
 

This paper deals with the problem of power relations in a small cost village in the county of 
Ångermanland in Sweden. I have investigated how these power structures have changed in 
three stages. The land owners, though having had only very small farms, had an advantage to 
the crofters and fishermen, as they owned the land, where the crofters lived, and the fishery 
rights. During the famine years of 1860 this advantage became stronger as the farmers had the 
possibility to get relief in form of grain and cheap manpower. The fishermen and crofters 
could not get any relief as they did not have any real security. The second stage came around 
1910 when the crofters/fishermen where able to buy the land they had broken up and by that 
became less dependent of the farmers. The third stage came around 1950, with a new fishing 
law, which gave all Swedish citizens access to the fishing along the cost. The farmers lost 
their advantage over fishing.  During the same period no one of the young generation wanted 
to stay farming. The land owners’ old status was broken.  

I have showed that a single woman could support a family of seven children and a sick 
husband by fishing. A single man could not handle without the support of a woman as he 
never dealt with household work or cattle.  

I have worked in an intersectional manner using a gender perspective. 
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Inledning 
1978 köpte jag ett torp i byn Fällsvik i Nordingrå, Ångermanland. Byn har varit 
en kombinerad fiske- och bondby. Den har aldrig varit en rik by.  
Resursknappheten har varit påtaglig för både fiskare och bönder. Kanske just 
därför har det funnits en outtalad men tydlig motsättning mellan dessa två 
kategorier. Den första maj varje år har bönderna haft bystämma. Den rörde bara 
hemmansägare, torpare och fiskare var till exempel inte välkomna.   

Min första kontakt med lokalbefolkningen skedde ett par dagar efter det jag 
tillträtt min nya fastighet. Den närmsta grannen kom upp på min gårdsplan och 
förkunnade i myndig ton att han hade tänkt ställa in en del saker som han inte hade 
utrymme för på min loge. Att jag förklarade att jag behövde utrymmet för mina egna 
saker tog han ingen hänsyn till utan gick resolut upp på logen och pekade var jag 
skulle ställa mina saker, så han skulle få plats med sitt. Hans burdusa sätt fick mig 
naturligtvis att säga nej. Ett par år senare bytte en annan bondgård ägare, då en äldre 
man övertog sin brors hemman. Denne man hade inte varit hemma i byn på många år 
eftersom han och brodern inte hade dragit jämt. Vid ett tillfälle fick jag se honom ute 
med ett arbete och jag gick då och presenterade mig och talade om var jag bodde. 
Bland det första han yttrade var: - Du tar väl inget på min mark.  Båda dessa 
incidenter fick mig att känna att meningen var att jag skulle sättas på plats. Om det 
var på grund av att jag var torpare eller kvinna ska vara osagt. Eller berodde det på 
att jag var en utböling?  Kanske en kombination. Men bakom dessa ageranden kunde 
jag ana en gammal kamp om knappa resurser.  

Det finns nu inte längre några som lever på fiske och endast ett gift par bedriver 
aktivt jord- och skogsbruk. Några personer äger mindre skogspartier. Det finns nu minst 
tio gånger fler fritidsboende i byn än fast befolkning. 

Syfte 
Syftet med studien är att belysa maktstrukturen i en ångermanländsk kombinerad bond- 
och fiskeby under perioden 1870- 1980. Trots att de två näringsgrenarna jordbruk och 
fiske i viss utsträckning varit kombinerade hos en och samma person går det att märka 
motsättningar eller maktstrukturer som har funnits mellan de två kategorierna 
hemmansägare och fiskare - torpare.  För att närma mig den maktstruktur som jag före 
studiens början har lagt märke till eller i vart fall anat, ställer jag följande frågor: 

Vilken betydelse har markinnehavet haft för maktstrukturen? 

Vilken betydelse har rätten till fiskevattnen haft? 

När styckades torpen av? Vad betydde torpen för maktstrukturen? 
 
Hur kan erfarenheterna från nödåren 1867-68 ha påverkat innevånarnas senare inbördes 
relationer? 
 
Hur skiljde sig kvinnornas och männens arbetsinsatser?  
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Teori och metod 
Jag arbetar utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Denna teori vill ge en mer nyanserad 
bild av såväl kvinnor som män, men den vill inte minst ta fasta på maktstrukturer. 
Patriarkala strukturer med överordning och underordning är centrala begrepp i 
genusteoretisk analys. Ett genusperspektiv innebär också att kvinnors situation 
uppmärksammas, men också hur genus uttrycks män emellan.1 Min avsikt med att belysa hur maktstrukturerna i byn manifesterats, gör att ägandeförhållandena har betydelse.  För att studera de idéer och normer som påverkade människors handlingsutrymme 
och skapade den sociala ordningen i en ångermanländsk by använder jag mig av ett 
intersektionellt angreppssätt.  Det begreppet kommer av engelskans ”intersectionality”. 
Ordet kommer av verbet ”to intersect” (att genomskära, att korsa). Begreppet används 
för att beskriva en analys som innebär samverkan mellan olika samhälleliga 
maktsymmetrier. Intersektionalitetsbegreppet rymmer en förståelse för att 
maktsymmetriernas olika dimensioner är oupplösligt förenade med varandra genom en 
dynamisk interaktion.2  

Min analys av makt innebär att jag undersöker två kategorier, bönder och fiskare. 
Den maktrelation som finns dem emellan har både en formell och en individuell 
dimension. I denna del kallar jag bönderna A och fiskarna B. Beroendet B känner 
för A förutsätter att vad A har att erbjuda är viktigt för B, att A kan skrämma B eller 
att A är oersättlig. Det A kan erbjuda kan till exempel vara olika former av rättigheter, 
som rätt till fiske, rätt att uppföra en bostad eller rätt att arrendera ett stycke mark.  Hot 
om uppsägning av arrendet eller indragning av rättigheter, som att fiska, innebär då en 
beroendeställning. För B som får sin rätt att fiska eller arrendera ett torp indraget blir A 
på det sättet oersättlig men samtidigt blir underordningen påtaglig. Denna form av makt 
kan vara relationer på mer eller mindre individuell nivå. Formell makt däremot kan 
sägas vara statliga pålagor och bestämmelser, som individen måste åtlyda men ändå ofta 
försöker hantera eller slingra sig ur. Dessa olika maktförhållanden kan ibland korsa 
varandra. Den individuella makten kan till exempel ha stöd av den formella makten. 
Och var står till exempel gruppen kvinnor inom ett så litet samhälle som en by? Vad 
finns gemensamt för dem och när står de i motsatsförhållande till varandra? 

Maktbegreppet är i hög grad ett relationsbegrepp. Det handlar som redan antytts om 
över- och underordning och beroende. Det innebär också att den som mer eller mindre 
medvetet utövar makt kan vilja stärka sin egen identitet gentemot en annan person.  

Den intersektionella metod jag arbetat efter innebär att jag anlagt en makt- och 
genusaspekt på såväl arkivstudier, samtal med personer från byn och personliga 
upplevelser.  

                                                            1 Lykke Nina 2003a. Genusforskning, en guide till feministisk teori, metodologi och skrift. 2  Lykke Nina 2003b. Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen? 
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Källor 
 

De viktigaste källorna för min studie är Fällsviks Byarkiv, som finns i Landsarkivet, 
Härnösand, kartor, avsöndringar och köpekontrakt hos Lantmäteriet samt Nordingrå 
Kyrkoarkiv. Källkritiskt kan konstateras att arkivet inte verkar vara heltäckande för 
avtal och försäljningar i byn. Det består helt enkelt av vad som har ansetts värt att 
bevara i bykistan, som bystämman, bönderna i byn, har haft hand om. Tidningsurklipp 
från byarkivet är en källa som använts med viss försiktighet, då de sakförhållanden som 
förmedlas, inte alltid visar sig stämma. De visar snarare människors upplevelser än 
korrekta förhållanden.  

Avsöndringar och rågångsåtgärder kan följas på Lantmäteriets avdelning Historiska 
kartor fram till 1929. Materialet är digitaliserat. Från dialektarkiv har jag hämtat ett par 
händelser från tiden kring1870. Den skulle kunna betecknas som muntlig historia.  De 
nedtecknades omkring år 1900 och blev publicerade 35 år senare. Viss försiktighet med 
den typen av källor finns anledning att vara uppmärksam på. Jag finner dem trots allt 
lika trovärdiga som senare intervjuer och samtal med äldre före detta bybor. Båda dessa 
källor får anses viktiga som komplement till de skriftliga källorna.  Liksom 
tidningsintervjuerna har jag emellertid funnit att de muntliga källorna vid åtminstone ett 
tillfälle avvikit från skriftliga källor. Då menar jag att de skriftliga källorna, som 
köpekontrakt, har företräde vid tolkning. De intervjuer jag använder mig av rör tiden 
kring 1950. De har genomförts under perioden juni – augusti 2015. En uppgift kommer 
från augusti 2014. 

Genom att lyfta fram ett empiriskt material hoppas jag kunna belägga en faktisk 
maktstruktur. Denna maktstruktur kan i bästa fall sägas vara av generell natur och inte 
enbart röra min mikrostudie. 

Närliggande forskning 
 I Kjell E G Söderberg (1995): Ulvöhamn – två bilder ur ett fiskeläges historia beskriver 
författaren dels förhållanden på Ångermanlandskusten under tiden 1750 – 1850, dels 
förhållanden under året 1905. Söderbergs lokalundersökning visar på möjligheten att 
teckna en bild av samhället ur ett helhetsperspektiv. Han påtalar att genom att så långt 
möjligt fullständiga utnyttja alla de olika källor, som på ett eller annat sätt belyser detta 
samhälles särdrag i relation till det omgivande större samhället kan forskaren komma 
fram till en helhetsbild. Det är ett förhållningssätt som jag har försökt använda. Men, 
säger Söderberg, det holistiska perspektivet kan vara bedrägligt och ge en skenbar bild 
av helheten. Lokalsamhället lever i en ständig interaktiv relation till omvärlden och 
påverkan från det större samhället har hela tiden varit stark.3 Den interaktionen är tydlig 
även när jag försöker belysa maktstrukturen i min by. Söderbergs studie har varit en 

                                                            3  Söderberg, Kjell E G. Ulvöhamn – två bilder ur ett fiskeläges historia.(1995) s.10 
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viktig ingångspunkt för mig i studien av ett fiskesamhälle. Han betonar dock mindre de 
beroendeförhållanden till markägarna som fiskarna stod i. 

Lasse Scottes avhandling Slutfiskat4 och Lars-Göran Tedebrand studie Strömming 
och demografi (1995)5 är båda studier över fisket i Västernorrland, i det första fallet 
med huvudsaklig inriktning på 1900-talet fram till 1980, i det senare fallet tiden 1650 -
1950. Ytterligare en i raden av studier kring fisket är Fångstmän i industrisamhället av 
Orvar Löfgren (1977).6 Deras studier är mer övergripande än min men har varit viktiga 
för förståelsen för fisket ur ett makroperspektiv. I min studie har jag emellertid främst 
haft för avsikt att visa hur maktstrukturen genom en mikrostudie kan belysas. 

Samtliga dessa redovisade studier rör i första hand etnologiska och demografiska 
förhållanden. Ingen av dem tar upp de motsättningar som kan iakttas eller åtminstone 
anas mellan markägare eller med andra ord, ägarna av fiskerättigheterna och de som 
hade fisket som sin huvudsakliga försörjning.  

Marie C. Nelson´s avhandling Bitter Bread, The Famine in Norrbotten 1867-1868 
är en analys av förhållandena i Norrbotten orsakad av missväxt under 1860-talet, vilken 
kulminerar under 1867. Hon jämför Norrlandslänen och norra Finland under 
motsvarande år. I hennes statistiska studier kommer även Ångermanland med, som ju 
också drabbades svårt under dessa missväxtår. I min studie försöker jag finna samband 
mellan erfarenheterna av denna svåra tid och senare tiders behov av att skapa reserver, 
vilket kan ha varit en av orsakerna till att markägarna varit angelägna att bevaka sina 
rättigheter. Jag har i denna studie försökt belägga min hypotes att dessa minnen är en av 
grunderna till senare tiders maktutövande utöver den formella maktstrukturen. 

Nödåret 1867 beskrivs också i Ett satans år av Olle Häger, Carl Torell och Hans 
Villius (1978). De undersökte hela Norrland och har en fördjupad studie av just 
Ångermanland. De ger en mycket levande skildring av nöden och maktförhållanden på 
samhällelig nivå. Inte minst betonar de hur de statliga regleringarna missgynnade de 
fattigaste. 

Brott och straff i Västernorrland 1861-1890 har undersökts av Marja Taussi 
Sjöberg. Hon fann inte oväntat att tillgreppsbrott, stöld och snatterier ökade kraftigt i 
länet under åren 1867-68. Emellertid kunde hon ge en alternativ bild av kriminaliteten i 
Nordingrå, vilken jag återkommer till. 

Anna Hansson artikel Egendom och maktstrukturer i Jämtland på 1600-talet rör 
företeelser 200 år tidigare, men flera av hennes iakttagelser har paralleller till 1870-
talets Nordingrå. Hon skriver om de jämtländska förhållanden:” Dispositionsrätten till egendom gav här som på andra håll makt”.7 Något som jag också tagit fasta på. 

 Genusforskning inom jordbruks- och fiskenäring är begränsad. Den genushistoriska 
forskningen har behandlat det sena 1800- och tidiga 1900-talets ekonomiska och sociala 
utveckling i de framväxande industri- och tjänstesektorerna medan jordbruket lämnats 

                                                            4  Scotte Lasse (1981). Slutfiskat. Stockholms Universitet. Institutet för folklivsforskning. 5 Tedebrand Lars-Göran. (1995). Strömming och Demografi. Familj och hushåll i bottnisk kustbygd 1650 -
1950. 6 Löfgren Orvar. 1977. Fångstmän i industrisamhället. 7 Hansen, Anna. 2011. Egendom och maktstruktur i Jäntland på 1600-talet. I Olof Holm (red) Jämtland och 
den jämtländska världen 1000 – 1645) 
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utanför, menar Kirsti Niskanen, redaktör för Föreställningar om kön. Ett 
genusperspektiv på jordbrukets modernisering. Den boken har gett mig synpunkter på 
bland annat betydelsen av kreaturshållning och därmed kvinnors arbete inom 
jordbruket. Hon påpekar också att det rådde stora regionala skillnader. Förhållandena i 
Ångermanlands kustland kan antas ha liknat förhållanden i Österbotten i Finland, som 
Ann- Catrin Östman undersökt och redovisar i samma bok.8 Jag har därför sökt stöd för 
mina slutsatser från dessa artiklar. 

Begränsning 
Det jag funnit i byarkivet styr i viss mån min undersökning. Jag hade hoppats på att 
kunna använda protokoll från sockenstämmor eller kommunstämmor för att belysa hur 
maktstrukturen tog sig uttryck när det gällde fördelning av nödhjälp 1867 samt även om 
någon bybo varit aktiv i dessa beslutande organ.  Sockenstämmoprotokoll finns fram till 
1869 i Landsarkivet Härnösand. Då skedde en förändring till kommunalstämmor. 
Protokoll från kommunal verksamhet ska finnas i kommunarkiven. Protokollen från den 
tidigare kommunen Nordingrå finns emellertid inte i Kramfors kommunarkiv, där de 
borde ingå efter kommunsammanslagningen 1974.9   

Jag gör tematiska undersökningar kring markägandet och fisket. Infolierat söker jag 
visa kvinnors insatser. Deras avtryck i byarkivets handlingar är tyvärr mycket 
begränsade men visar trots allt på ett oväntat fenomen. Tvister om rågångar lämnar jag 
utanför denna redogörelse, även om en av dem gick ända till Svea Hovrätt. Jag försöker 
belysa tre tidpunkter mer ingående, nämligen åren kring 1870, 1910 och 1950. Kring 
dessa årtal sker avgörande förändringar i maktstrukturen, vilket jag återkommer till. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            8 Östman Ann- Catrin. 1998. Den betydelsefulla mjölken. Om möte mellan kön, arbete och modernisering. Ingår 
i Föreställningar om kön. Ett genusperspektiv på jordbrukets modernisering. 
9 Mailsvar från Mikael Schavon, arkivföreståndare, Kramfors kommun. ”Nordingrå kommunalstämmas 

protokoll saknas. Har aldrig funnits i vårt centralarkiv” 2015-05-04. ”Efter kommunsammanslagningen 1974 
gjordes förfrågningar och efterforskningar på handlingar som skulle ha överlämnats till Kramfors kommuns 
centralarkiv med blandat resultat” 2015-05-28. 

 

   



10 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Karta över Nordingrå socken 1850 med gränser mellan byar. Fällsvik ligger i det sydöstra hörnet.10 
 

                                                            10 Bilden har ställts till mitt förfogande av Lars-Erik Sundström, Nordingrå. 
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Beskrivning av området för undersökningen 
Byn Fällsvik ligger i södra Nordingrå i nuvarande Kramfors kommun. Området har den 

största landhöjningen i världen, för närvarande närmare en centimeter per år. 
Landskapet förändras därför kontinuerligt. Goda hamnar grundas upp och sund som var 
farbara för femtio år sedan kan inte längre passeras. Vikar blir insjöar, fiskelägen har 
övergivits och sjöbodar har hamnat långt upp på land. Begreppet Höga kusten myntades 
i början av 1970-talet i samband med en utredning av länsstyrelsen. Höga kusten blev 
av UNESCO utnämnt till världsarv år 2000 på grund av denna landhöjning. 

Fällsviks odlade jord ligger i huvudsak samlad i en smal dalgång som sträcker sig 
från havsviken mot nordost. Den första kartan över byn är från 1686.11 Den upprättades 
av en lantmätare som fastställde var gränserna mellan fem byar skulle gå. Fyra av dem 
möts i en punkt. Bebyggelsen med fem bondgårdar låg då på rad ovanför åkrarna, nu 
cirka 50 m över havet och bondgårdarna ligger fortfarande kvar på sin ursprungliga 
plats. 22 ”rutor” på kartan vid strandkanten kan indikera sjöbodar, fiskestugor och ett 
kapell. 

Förutom de ursprungliga fem gårdarna har sju torp styckats av runt sekelskiftet 
1900. Hemman har också delats. Två hus från 1700-talets slut har funnits kvar uppe i 
byn, det ena revs så sent som för sex år sedan. Två ladugårdar brann på 1960-talet. Trots 
de förändringar som skett, kan man skönja strukturen av hur byn såg ut före de 
omdanande skiftena.  Nere i hamnen. finns en före detta bondgård som härrör från 
delning, samt några gamla fiskarstugor, de äldsta från 1700-talet. Dessutom finns ett 
antal sjöbodar, varav tre är nybyggda. Längst stränderna på var sida om viken finns 
numera ett antal fritidsbostäder. 

 I byn inklusive hamnen finns idag sex bofasta vuxna och två ungdomar från 13 år 
och uppåt. Sommartid blir befolkningen omkring 200 personer. (5 brevlådor på vintern, 
64 på sommaren). 

Översikt och bakgrund till maktstrukturen i Fällsvik 

Marken 
På den äldsta kartan från 1686 anges att det fanns fem bönder i byn. Kartan visar hur 
rågångarna mellan Fällsvik och fyra andra byar har dragits. Från en punkt, ringråt, cirka 
fyra kilometer från havet, går räta linjer som skiljer byarna åt.12 Om dessa gränser kom 
flera tvister att uppstå. Dessa tvister behandlas dock inte i denna studie. 

Hemman 
Hemmans storlek angavs tidigare i mantal. Det var ett mått på jord som avsåg en gård 
som skulle kunna föda en familj med tjänstefolk. Senare delades gårdarna så att en 
normalstor gård var på 1/2, 1/4 eller 1/8 mantal. Det fanns även mindre gårdar vilket var 
fallet i Fällsvik.13  En författare anger att ett hemman inte fick understiga 6 seland, 

                                                            11 Akt Noå 4. Rågångsåtgärd 1686. Lantmäteriet: Historiska kartor, 12 Se kartan s.10 
13 BEATA LOSMAN ra.se/Forvaltningshistorik/03_Skatt.htm.. 
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vilket senare sänktes till 4 seland.14 Först 1827 tilläts fri hemmansklyvning.15 Förbud för 
avsöndring gällde fram till och med 1700-talet. I samband med skiftesförrättningarna på 
1800-talet började avsöndringar upp till en tiondel tillåtas och 1881 utökades denna 
rättighet till en femtedel.16 Ägaren till ett hemman kallades bonde. Ordet bonde betyder 
ungefär bofast man och är alltså relaterat till fastighet.17  De som tillhörde bondeklassen 
skilde sig från landsbygdens befolkning utan skattelagd jord, eftersom det endast var 
markägarna som betalade skatt.18  Efterhand kom beteckningen hemmansägare och från 
1900-talet var den beteckningen vanligare än ordet bonde. Hemmansägartiteln 
markerade mycket skarpare än titeln bonde mot de egendomslösa delarna av 
befolkningen. I Fällsvik har inget hemman haft skatteplikt som omfattade ett helt 
mantal. Hela byns mantal var 1 11/12. 

 Torp 
Torpbegreppet har ändrat innebörd under historiens gång. Den äldsta var helt enkelt 
nybyggen som uppfördes på allmänningar. De har funnits sedan åtminstone tidig 
medeltid. Ett stort antal ortnamn som innehåller ordet torp kan ofta härledas till 
ett vikingatida eller medeltida nybygge.  Den andra kategorin har en kortare historia. 
Det är torp på enskild mark, som uppläts med nyttjanderätt av bönder. Så länge de hörde 
under ett hemman var de skattefria, men det innebar en osäkerhet att inte äga den mark 
man uppodlade och byggde sina hus på. Torpen kunde upplåtas på bestämd eller 
obestämd tid. Det senare var mycket osäkert för torparen. De visste då inte om de skulle 
ha lön för mödan med nyodling. I värsta fall kunde de bli vräkta, om bonden tyckte han 
behövde marken för egen del eller torparen inte kunde betala de arrenden som 
utkrävdes. 

Bönderna hade under 1600-talet inte rätt att anlägga skattefria torp på sina marker. 
Kronan ansåg att det fanns en risk att bönderna inte skulle klara av att betala sina 
jordskatter om torpare disponerade en del av deras mark19. Vid riksdagen 1742 – 43 
togs förbudet mot att anlägga torp bort. Torpen i Fällsvik tycks ha anlagts från och med  
början av 1800-talet men först mot slutet av 1800-talet och början på 1900-talet kunde 
torparna få möjlighet att lösa in den mark de nyodlat och brukade. I Fällsvik anlades 
nyodlingar på böndernas samfällda mark på den så kallade Stormyran troligen i början 
av 1800-talet. 

Skillnaden mellan bondgård och torp låg alltså i att de förra var skatteskyldiga. 
Gårdarna var skattlagda genom så kallad mantalssättning.  Gräns mellan torp och 
backstuga gick vid att den senare inte hade någon mark alls att tillgå.  Stugan stod på 
ofri grund.20 Flera sådana stugor fanns i byn som undersökningen gäller. Den sista 
backstugan friköpets 1976. Den stod då fortfarande på samfälld mark och hade bebotts 
av en ensamstående kvinna fram till hennes död något år tidigare.  

                                                            14 Ibid. 15 Sundin, Teo & Per. Släkt och gårdar I Nordingrå 1535 – 1890.   16 Ibid. s.11 17 Mats Morell (2001) s.21 18 Ibid 19 Bäck, s.118 20 Bäck  
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Båtsmanstorp eller soldattorp var en form av torp som byggdes åt och användes av 
en indelt båtsman eller soldat från 1600-talet fram till år 1901. Roten, som kunde bestå 
en eller flera byar var skyldig att betala soldaten eller båtsmannen årlig lön, kläder och 
stå för en torpstuga med tillhörande odlingsbar mark. Ibland ingick vissa förmåner, som 
utsäde eller annat. I Fällsviks byarkiv finns ett kontrakt som visar vad båtsmannen för 
rote 24, som alltid fick namnet Snäll, årligen skulle ha av byns bönder. Där ingick två 
tunnor korn, 1 (oläslig förkortning) smör och dito kött, i ”rättpenningar” 42 riksdaler 
och ett lass ved av var rotehållare. Kontraktet är från år 1850.21 Skyldigheten att hålla 
ett båtsmanstorp eller soldattorp var alltså en form av beskattning.  

 

Storskiftet och Laga skifte 
Storskifte på inägorna i Fällsvik ägde rum 1771- 1772.22 Av kartan från skiftet framgår 
att det då fanns åtta särskilda skattepliktiga åbor, det vill säga bönder. Som tidigare 
visats var de på 1600-talet fem. Tre hade tillkommit genom hemmansklyvning. 
Bönderna skattade tillsammans för 46 seland eller 1 11/12 mantal.23 Vid tiden för 
storskiftet hade bönderna återfått ensamrätten till fisket, eftersom fiskerätten från denna 
tid skulle höra till strandägarna. Det fanns då också ett båtsmanstorp på böndernas 
mark. Storskiftet fortsatte 1826 och laga skiftet genomfördes 1877-79. Hur 
markfördelningen var framgår av bilaga 1. Hemmanen var då fortfarande numrerade 1-5 
även om de var delade. 

Denna markfördelning ligger till grund för min vidare undersökning av byn 
Fällsvik med dess avsöndringar till torp. Inga torp var ännu avsöndrade vid laga skiftet, 
men nybyggen och arrenden förekom bland de jordlösa. Dessa människor bodde på ofri 
grund. Nyodlingar på böndernas samfällda mark anlades på den så kallade Stormyran 
troligen i början av 1800-talet. 

 

 

 

                                                            21 Kontraktet finns i Fällsviks Byarkiv, Landsarkivet, Härnösand. 22 Akt 22NoÅ 305, Lantmäteriets historiska kartor  23 Begreppen mantal och seland avser inte hemmanets areal utan hur stor skattekraften var. De två begreppen 
tycks ha använts parallellt. Hur mycket som avsågs har inte gått att få fram. 
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Bild 2. Vy över Fällsvikshamn. Från Nordingrå intresseförenings hemsida. Fotograf okänd. 

Fiskeläget och fjärrfisket 
Fällsvikshamn är en del av byn Fällsvik och var en gång en Gävlebohamn. Det fanns 
totalt 49 fiskelägen som kallades Gävlebohamnar. De som fiskade kom inte enbart från 
Gävle utan också från Södertälje, Torshälla och Strängnäs där de var borgare och 
tillhörde fiskarsocieteten.24 Gävlefiskarna uppförde i varje hamn ett fiskarkapell. Så 
även i Fällsvik. Det byggdes på 1600-talet och finns med på den äldsta kartan över byn 
från 1686. På grund av vanvård kom kapellet att förfalla och i början av 1900-talet fanns 
endast vissa inventarier kvar som barnen hade som leksaker, bland annat predikstolen.25 
De flesta andra fiskelägena har kvar sina kapell.  

Fjärrfisket i Fällsvik verkar ha pågått fram till år 1800 då byamännen skriftligt sade 
upp borgarna och fiskarna Erik Sandberg, Jonas Brodde, Nils Ulborg, Petter Siöström 
och Johan Åman.26 Varifrån dessa kom nämns inte, men troligtvis var de från Gävle. 
Det finns belägg för att det fanns nära band mellan Fällsvik och Gävle genom att bland 
annat en bondson blev borgare i den staden. Namnen Ulborg och Åman som kan ha 
tagits från byanamnen Ulvvik och Ådal, kan i någon mån indikera att de hade ursprung 
från Nordingrå.27 Någon närmare undersökning om så är fallet har inte genomförts i 
denna studie. 

En lag från 1557 gav Gävles samt några få andra städers fiskerskap ensamrätt till allt 
fiske utmed Norrlandskusten mot att de erlade högre tull än tidigare, nämligen var 

                                                            24 I en skrivelse till 1765/66 års riksdag talar landshövding Örnsköld om att strömmingsfisket bedrevs 
”dels af Allmogen sielfwa som wid hafwet ega strand, dels af städerne Gefle, Södertelje, Torshälla och 
Strengnäs fiskare, som dertil äga privilegier, dels af åtskillige med mitt försvarsbref försedde Strandfiskare, 
som, sedan de uptedt Tings Rätternes bevis om egande nödig fiskredskap, dertil erhållit mitt tillstånd”. Från Tedebrand s.19 25 Muntlig information av Sven Sundin, född i Fällsvikshamn 1932. 26 Byarkivet. 27 Namnsed i Nordingrå har varit att man tagit familjenamn som kan härledas från bynamn,  
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tionde tunna. 28 Det fanns dock många intressenter i det tidvis mycket lönande 
strömmingsfisket längs Bottenhavets kust.29  

 Gävlefiskarna mötte starkt motstånd såväl från allmogen i de norrländska 
kustsocknarna som från fiskarborgare från andra städer. Inte minst borgarna i den 
nyanlagda staden Härnösand med privilegier från 1585 tog strid. De anklagade 
”söderstäderna” för att bedriva olaga handel med den ångermanländska allmogen. 
Härnösandsborgarna ville stävja detta genom att visitera alla fartyg i de 
ångermanländska fiskehamnarna. Striden mellan Härnösands köpmän och fjärrfiskarna 
pågick i många decennier.30 Gävlefiskarna i sin tur anklagade bondefiskarna och de så 
kallade strandfiskarna för att vara dåliga yrkesmän som inte förstod att ta tillvara 
strömmingen på ett rätt sätt.  

Vid riksdagen 1760/62 beslutades om utarbetandet av en fiskestadga som 
skulle gälla för hela riket. I samband med det gjordes en sammanställning av 
situationen i olika fiskelägen inom Västernorrlands län. Materialet belyser vilka 
fiskelägen som fanns i mitten av 1700-talet och vilka som bedrev fiske vid dessa. 
I Nordingrå omnämns fyra fiskelägen. Om Fällsvik sades: 

är skiepshamn för södergående fartyg, består af en inböjning åt landsidan åt 
byemännens landsägor gent emot deras åker och äng. Utom byemännen som äro 5 till 
antalet ligga derstädes 8 st Geflebor wid fasta landet, som fiska med de förenämnde 
gemensamt wid et skiär som kallas Rotskiäret och närliggande grund. Jämte 
förenämnde fiskerskap intränga sig wid denna hamnen äfwen åtskillige andra till 
sådan myckenhet, at under tiden 70 till 80 båtar sammankomma, som under fiskandet 
förorsaka största trängsel. Bönderna bruka här skiötar; de öfrige skiötar och not 

tillika.31 
Den allmänna fiskestadga som antogs av riksdagen 1765/66 återupprättade i princip 
strandägarnas rätt till fisket. Den omedelbara konsekvensen för fjärrfiskarnas del var att 
deras exklusiva rätt till strömmingsfisket vid Norrlandskusten upphävdes. 
Huvudprincipen för rätten till havsfiske blev nu densamma, som allt sedan 
landskapslagarna hade gällt för insjö och flodfisket, det vill säga att rätten till 
fiskevatten helt skulle styras av rätten till strandfastigheterna.32  För markägarnas del 
innebar den nya förordningen att de nu kunde ta ut arrende för fisket. Från år 1800 tycks 
inte, som tidigare nämnts, fjärrfisket längre ha förekommit i Fällsvikshamn. Bönder 
fiskade nu själva samt hyrde ut fisket till de så kallade strandfiskarna som rekryterades 
bland ortsbor utan egen jord. Dessa bodde i stugor på böndernas mark, så kallade 
backstugor. Några ägnade sig även åt nyodling bland annat på den så kallade 
Stormyran, ett område på böndernas utmark nära den punkt, ringråt, där flera byar gick 
samman.  

                                                            28  Söderberg Kjell E G (1995): Ulvöhamn – två bilder ur ett fiskeläges historia s.33 29 Söderberg s. 37. 30  Söderberg s. 37-41 31 Söderberg s. 45 32  Söderberg s.34 
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Tiden efter svagåren 1867-68 
Min hypotes är att missväxten under 1860-talet hade betydelse för hur maktstrukturen 
fördjupades i byn därefter. Skillnaden mellan markägare och icke markägare var 
avgörande eftersom de som ägde mark kunde ställa säkerhet och därmed få del av 
hjälpsändningar och få möjlighet till utsäde, vilket inte arrendatorer hade möjlighet att 
göra. Därmed förlängdes torparnas nödsituation.  Eftersom protokoll från Nordingrå 
kommunstämma saknas, ger jag en bild av hur kylan och svälten beskrivits av andra 
författare och återger en minnesuppteckning från folklivsarkiv som rör förhållandena i 
Nordingrå. 

Fällsvik hade en befolkning av 103 personer fördelade på 20 hushåll.  Av dessa var 
26 personer av manskön och 28 personer av kvinnokön skyldiga att erlägga 
mantalspenning. Dessa tillhörde alltså bondeklassen. Befriade från mantalspenning var 
27 av manskön och 22 av kvinnokön. Att myndigheterna använder orden manskön 
respektive kvinnokön kommer av att även barn är inberäknade. Förutom åtta bondgårdar 
fanns ett båtsmanstorp, ett jordtorp, åtta backstugor och en lägenhet avsöndrat på viss 
tid. Den lägenheten var ett nybygge på böndernas utmark, upplåtet på 50 år på den så 
kallade Stormyran. I byn fanns 9 hästar, 1 oxe, (vilket enligt ångermanländsk dialekt 
betydde tjur), 30 kor, 9 ungboskap och 24 får. Inga svin är noterade.33 Den framgår inte 
av denna uppgift hur boskapen var fördelade.  

Tiden runt 1870 präglades av de stora nödåren 1867-68. Missväxten 1867 var 
kulmen på en serie dåliga skördar under 1860-talet. Det fick till följd att priset på 
spannmål kraftigt steg. Våren var sen och ännu vid början av juni låg isen ”körstark” på 
Ångermanälven i höjd med Sånga, berättade en gammal man vid förra seklets början.34 
Hamnarna efter Norrlanskusten kunde inte forceras av handelsfartygen. Från 
ångfartyget Hernösand II rapporterades att de efter en äventyrlig resa från Stockholm till 
slut kunde lägga till i Härnösand den 11 juni. 

          Landskansliet i Umeå skickade den 12 juni 1867 ett statstelegram: 

Herr Statsrådet Bredberg Stockholm – Ställningen inom länet bekymmersam. Hungersnöd 
bland arbetande klasserna. Utsädeskorn saknas sedan det därtill avsedda måste användas till 
bröd. Bankernas lånerörelse nära nog inställd. Penningtillgången i övrigt ytterst knapp. 
Utomordentliga åtgärder av nöden. 

Svar kom samma dag: 

Utsädeskorn må såsom undsättning anordnas, dock mot skyldighet att återbetala värdet.35 

Värmen kom vid midsommar och vårbruket kom igång. Höet började växa och man 
kunde få in en ganska god skörd av foder till djuren. Men frosten kom mycket tidigt. 
Det var ett svårt hungerår redan innan frostnätterna kom. Sista veckan i september stod 
det klart att svälten skulle få grepp om en hel landsända. Rapporterna om skörden var 

                                                            33 Lantmäteriet Historiska kartor. Uppgiften avser 1854. Viss förändring kan ha skett fram till 1870, men visar i stort hur befolkningen såg ut tiden efter 1850. 34  Nödåret 1867 i Västernorrlänningen Tidskrift för Kungl. Västernorrlands regementes kamratförening.  35 Häger Olle, Carl Torell & Hans Villius. 1978. Ett satans år. Norrland 1867. s. 28 
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överallt desamma: ”hyggligt med hö och något så när rågskörd på höglänta sandjordar. I 
övrigt lång väg mellan skylarna eller total missväxt”.36 I Hernösands–Posten den 8 
januari 1868 fanns denna enda dag tolv annonser om kallelse till konkursförrättningar 
för torpare och bönder.37 Dessa människor hade inga marginaler, inga förråd eller 
besparingar att falla tillbaka på. 

Maktförhållandena i samhället var sådana att det krävdes en viss förmögenhet eller 
en inkomst av minst 800 kr per år för att få rösträtt. I kommunala val innebar det i hög 
grad att medborgarrätt hette pengar. Ju rikare man var desto fler röster hade man. Så här 
såg det ut i Timrå kommun i Medelpad år 1871:  

Folkmängd: 2036 
Röstberättigade: 412, med sammanlagt 43 838 röster. 

 Av dessa hade en enda person 25 000 röster.38 
Den personen var John Ekström, direktör för Wifsta Varf. Han kunde i praktiken 

enväldigt styra Timrå. Hans röst vägde upp alla andras. Wifsta Varf blev under hans tid 
det största skogs- och trävarubolaget i Norrland39. Denna maktfördelning innebar att det 
var de rikaste som hade att bestämma hur den nödhjälp som så småningom kom igång 
skulle fördelas. Förhållanden i Timrå skiljde sig radikalt från hur det var i Nordingrå. 
Här fanns ingen storindustri och följaktligen ingen person som ensam kunde väga upp 
alla andras röster. Av stort intresse hade varit om det hade gått att få fram belägg för hur 
eventuell nödhjälp hade fördelats i socknen men kommunstämmans protokoll från åren 
1868 och framåt får, som visats ovan, för närvarande anses försvunna.    

Principen var att ingen hjälp skulle ges utan motprestation. Från statligt håll 
initierades nödhjälpsarbeten som gällde att dika eller förbättra det dåliga eller 
obefintliga vägnätet. Utsäde kunde endast erhållas om man kunde ställa säkerhet för 
lånet.40 Bönderna hade på så sätt företräde till hjälp med utsäde, eftersom de hade 
säkerhet i sin jord. Lönearbete kunde ges till de fattigaste, underförstått män, om 
sockenstämman ansökte om sådan hjälp. Dikning ansågs vara en viktig del av att 
förbättra jordbruket. Inte minst ville myndigheterna att sankmarker skulle dikas ut. 
Bönderna kunde på så sätt få billig arbetskraft för att genomföra sådana åtgärder. 
  I Kyrkostämmans protokoll från den 10 oktober 1867 skrev kyrkoherden: 

Med anledning av stämmans enhälliga uttalande önskan åtog sig undertecknade 
ordförande att resa till Hernösand för att hos landhövdingen söka utverka så 
mycket undsättningsspannmål som möjligt. 41 

Hur framgångsrik resan var går inte att få fram. Åtgärden nämns inte i senare protokoll. 
Att dessa så kallade svagår levde i folkminnet åtminstone ett par generationer kan 

förstås av följande uppteckning. 

                                                            36 ibid. s. 70 37 Ibid. s.110 38 Ibid. s.37 39 Ibid. 40 Nelson 1988 s.117-150 41 Protokoll från Kyrkostämman i Nordingrå, 10 oktober 1867. Nordingrå Kyrkoarkiv, Landsarkivet Härnösand. 
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minns ja pa dän tin de va svagåre; vi fiske fale myttje. Män de va te ta vällinggryta ta å 
hä sappgryta pa, å för brinnande live ällom, å ändå se var-e ´n jamn tack va ett”. Han 
mende att de vart se lite korn, se de var ent te koke vällinjen, utan de va te koke 

strömmingssappa i ställe, å de va no te vara tacksam för att de fanns de. 42 

Av citatet framgår att de fiskade mycket, men att man inte kunde koka välling för att de 
fanns så lite gryn att de fick ta till strömmingssoppa istället, och vara tacksam för att det 
fanns. 

N Erik Janes´n komme ditell farfarn, han bodde ju ute Sörle han-å, å 
då bars te tasj om mat´n. Då sa´n hann Erik Janes´n: no är-e smott å 
lite te mass, men bare de går lattje ta Sörlvika, då fo vi fäll na leva va. 
De va ju inte tjänt, att de jeck te fiske pa vintern då, å han mende att 
bara is´n jeck opp, se skulle´n fo fiske. De hanne hände no pa svagåre 
pa sekstitale.43 

Av fortsättningen på citatet finner vi att de fick kivas om maten. Men då sa Erik 
Jansson: Nog är det smått om men bara locket (= isen) går av Sörleviken ska vi väl få 
någonting att leva av. Det här hände på svagåren på sextiotalet. 

Från samma källa framgår att det vid denna tid inte var känt att det gick att fiska 
under isen. Någon kom på att man kunde göra det, vilket blev en innovation till följd av 
svälten. De berättas också att de fiskade sik, gädda, ål och abborre och otroliga mängder 
braxen och mört. Det tycks ha varit fisk som tidigare inte uppskattades. Att fattigt folk 
kunde fiska i Sörleviken kan ha berott på att viken inte var ett område för 
strömmingsfiske. Berättaren var barnbarn till den man som bodde i Sörle och som fick 
besök av N Erik. Hon hade själv minne av mötet. Tidpunkten för uppteckningen kan 
därför med viss säkerhet förläggas till slutet av 1890-talet. Därför kan det anses ge en 
god bild av hur folk hade det under ”svagåren”.44 

Nödåren på 1860-talet klarades kanske bättre i Nordingrå än på andra håll eftersom 
tillgången på fisk inte minskade. Men man fick övergå till en kost där man saknade 
både gröt, välling och bröd. Eftersom pengar var en bristvara kunde man inte köpa 
tillräckligt med salt för att göra saltströmming och då övergick man också till att torka 
strömmingen.45 

Lyckligtvis blev skörden i Västernorrland mycket god år 1870.46 Men frågan var om 
alla hade haft utsäde vid tiden för sådd. De torpare som nyodlade på böndernas 
utmarker hade ingen säkerhet, vilket var ett krav om man skulle få del av den nödhjälp 
som erbjöds. Huvudsakligen den som kunde tänkas betala igen skulle få del av 
hjälpen.47 Bönderna var här i en bättre belägenhet än torparna.   

Antalet tillgreppsbrott ökade kraftigt i länet åren 1867- 1870 och hade en topp med 
10 per 10 000 invånare år 1867. 1869 var det enda år då tillgreppsbrottsligheten var 

                                                            42 Några uppteckningar från Nordingrå av Emil Nordenmark publicerade i Ångermanland – Medelpad Årsbok 1935. Uppsala 1935 43 Ibid. 44 Ibid 45 ibid 46 Nelson, Marie C. (1988) Bitter Bread. s.63. 47 Nelson s.138 
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större på länets landsbygd än i städerna.  I de flesta tingslagen ökade stölderna, men det 
fanns vissa undantag, nämligen Nordingrå och Gudmundrå. Båda dessa tingslag hade en 
mycket liten brottslighet under perioden 1861 – 1880.48 Något som troligen för 
Nordingrås del får tillskrivas möjligheten till fiske. 

Vid storskiftet 1773 fanns som redan beskrivits fem skattebönder i Fällsvik. Vid laga 
skifte 1877 var det åtta bönder i byn. Ökningen hade skett genom delning. En ändring i 
lagen gjorde att nu blev det lagligt att avsöndra mark från ett hemman.  År 1874 skedde 
den första avsöndringen från bondejord i Fällsvik. Försäljningen gick dock till en annan 
bonde.49 

Både säljarens och köparens hustru undertecknar köpekontraktet. Köpesumman 
var 1000 kronor. Dessutom skulle köparen betala en årlig avgäld till säljaren om fem 
kronor. Denna ”avgäld” är svår att förstå. Det anges inte vad den avser eller hur 
länge den skall betalas. I kontraktet anges också att hemmanets rätt till laxfiske 
medföljer men strömmingsfisket nämns inte eftersom det tydligen stannade kvar i 
stamhemmanet. Mulbete för en ko och tre små kreatur medges. Det avsåg med all 
säkerhet bete på samfälld skogsmark sommartid. Kontraktet undertecknades 1 
augusti 1874 med både namn och bomärke. Förmodligen var skrivkunnigheten så 
bristfällig att en namnunderskrift var mindre gångbar än ett bomärke, som alla 
berörda kände väl till. Att lägga märke till är att bägge hustrur undertecknade 
köpehandlingen trots att gifta kvinnor inte blev myndiga förrän 1921.50  

Vid denna tid hade ingen utvandrat till Nordamerika vare sig från byn eller från 
socknen. Migration utom socknen var också obetydlig.51  

Från en industrihistorisk inventering har framkommit att det på 1870-talet hade 
byggts några galeaser i Fällsvikshamn. Någon närmare beskrivning av denna hantering 
har inte gått att få fram. Båtbygge i mindre omfattning samt arbeten inom sjöfart i 
kusttrafik tycks ha varit de arbetstillfällen som den ökande jordlösa manliga 
befolkningen hade att tillgå förutom fiske. 

Linodling och linberedning samt vävning för avsalu var en viktig del av kvinnors 
arbete.52 Emellertid tycks förtjänsten från denna verksamhet ha gått ner. I 
kyrkostämmans protokoll den 23 augusti 1868 står det:  

Hemställer ordföranden till stämman angelägenheten därav att då spånads- och 
vävnadsindustrin, till följd av fallande pris, inom församlingen alltmer avtager och 
fattigdomen bland den lösa befolkningen alltmer tilltager, begagna sig av det av 
Hushållningssällskapet erbjudna tillfälle att i Hernösand erhålla kostnadsfri 
undervisning i halmflätning under 10 dagar från den 12 innestundande september, 
men då man med säkerhet kunna antaga, att ingen sjelfmant och på egen bekostnad 
skulle begagna sig av detta tillfälle, församlingen skulle bekosta en dertil passande 
quinnas vistelse i Hernösand under nämnda tid, hvilken person sedermera kunde i 

                                                            48 Taussi Sjöberg s. 72 49 Köpekontraktet finns som bilaga 2. 50 Vid slumpmässiga sökningar i andra län, Dalarnas, Stockholms, Södermanlands, Kalmars och Skåne län, sammanlagt 15 sökningar har endast ett exempel på att hustrun undertecknat köpekontrakt hittats. I Fällsvik är samtliga köpekontrakt undertecknade av man och hustru, både köpare och säljare. 51 Under åren 1888 -1914 utflyttad sammanlagt 26 personer från Fällsvik, därav 11 kvinnor och 15 män. In- och utflyttningsbok för Nordingrå i Nordingrå Kyrkoarkiv. Riksarkivet. 52 Utställning på Hembygdsgården, Nordingrå 
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församlingen sprida halmflätningskonsten. Beslöt stämman att tilldela 75 öre per dag 
under ovannämda tid åt den person som var villig att i Hernösand inhemta berörda 
undervisning, samt att Kommunalnämnden skulle bland dem, som med anledning af 
nästa söndag skeende pålysning anmäla sig, utvälja den, som ansågs dertill mest 
förfaren.53  

 
Eftersom ärendet hänvisades till Kommunalnämnden går det inte att följa vidare. Om 
den mest förfarna väverskan kunde känna sig trakterad av erbjudandet går således inte 
att se. Ingen ”marknadsundersökning” tycks heller ha förekommit. Vilka trodde 
Hushållningssällskapet och kyrkoherden skulle uppskatta halmbockar och liknande 
föremål istället för linnelakan?  

År 1868 bestämdes på sockenstämman att en ambulerande folkskollärare skulle 
anställas eller som det uttrycktes i protokollet en ambulatorisk folkskollärare.  Socknen 
delades upp i fem skolroter. Byarna Fällsvik, Barsta, Näs, Ådal och Sörle ingick i 
samma skolrote.  ”hvarje skolrote skall hålla skolsal och ved, bänkar, bord och en svart 
tafla, skjuts för skolmaterial och för läraren äfven kyrkskjuts för honom fram och 
åter”.54 Skolan förlades till Fällsvik. Det hade gått tjugosex år sedan riksdagen beslutade 
om allmän folkskola. Nu först skulle alla barn i Nordingrå få gå i skola upp till två 
månader per år. Det gällde inte enbart böndernas barn utan även torparnas och 
backstugusittarnas i den mån de hade kläder och skor att ta sig till skolan på vintern. En 
del barn fick lång väg att gå.  

Bland den fattiga befolkningen som inte själva ägde fiskeredskap förekom det att de 
gick runt till olika fiskelägen och tiggde till sig sitt vinterbehov av strömming. I samma 
uppteckning som refereras till tidigare berättas på dialekt från Nordingrå hur detta 
tiggeri kunde gå till. Där berättas att så kallade utanvidsfolk, som inte ägde jord, hade 
börjat gå runt i fiskelägena och tigga strömming som de sedan rensade och saltade in. 
Även de som hade ”förmånen” kunde göra det, det vill säga människor som varit bönder 
men överlåtit gården på yngre generation. De hyrde in strömmingen i någon sjöbod och 
i slutet av sommaren kom de roende och hämtade sitt förråd för vintern.55 
Uppenbart fanns det fattiga människor i socknen som inte hade möjlighet att bedriva 
eget fiske. Vad som var orsaken till att de inte fiskade själva, då de tycks ha haft 
tillgång till båt, kan ha varit de relativt höga arrendeavgifter som de som fiskade fick 
betala till bönderna. 

  Strandfiskarna sågs inte med helt positiva ögon från myndigheternas sida. De borde 
hellre ägna sig åt nyodling. Möjligen kunde de få ägna sig åt torskfiske.56 Vad fiskarna 
gjorde var både och. De ägnade sig åt nyodling i den mån de fick tillåtelse av bönderna 

                                                            53 Sockenstämmans protokoll, 23 augusti 1868. Landarkivet, Härnösand 54 Sockenstämmoprotokoll 2 februari 1868. 55 Zetterholm, D.O: Några anteckningar från Nordingrå av Emil Nordenmark. Ångermanland - Medelpads Årsbok 1935. ” Se hade vi e fale pahäng va de hann strömmingstjäringa sam for har för. De va tockendann 
utavafolk som hade smott om å se hade tjäringa börje va ne danne. De var sockenbor, men dam könne vara 
bra langt från ändå; änna från Åsäng var dam. Män de va dam som hade vare bönner å, å hade förmanen 
män jeck åndå å teggde strömmingen. Citat från s. 94 56 Tedebrand 1995 s. 20 
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och de fiskade. Flera av dem fick också långt till fiskevattnen eftersom den jord som 
uppläts låg längst bort från havet. Det blev kvinnorna som skötte jordbruket och korna. 

Min slutsats av förhållandena omkring 1870 är att befolkningen lyckades överleva 
de svåra åren med än större motsättningar mellan vad som upplevdes som de rika och 
de fattiga. Att motsättningarna ökade menar jag hade sin grund i att bönderna kunde få 
del av nödhjälpen, som torpare och jordlösa inte kunde få. Nödhjälpsarbeten kunde 
tilldelas de fattigaste som mot låga löner kunde gräva diken åt bönderna, som på så 
sätt drog nytta av nöden för egen del.  

Den jordägande befolkningen hade en säkerhet i sin jord men upplevde sig själva 
knappast som rika. Men de hade en möjlighet att skaffa sig reserver som var 
ouppnåeliga för de icke jordägande. Därför var säkerligen drömmen om en egen 
jordbit levande bland backstugusittarna. Åtta sådana stugor fanns i Fällsvik. Där bodde 
omkring femtio personer.57 Bönderna å andra sidan ville få ihop en reserv för att kunna 
möta en eventuellt ny hungerperiod. En sträng sparsamhet blev följden. Men denna 
sparsamhet kom att innebära, att en bonde senare kunde agera bank.  

Tiden kring 1910 
Denna tid har jag valt på grund av att det sker en maktförskjutning i byn, när 
torparna/fiskarna blir självägande i och med att de kan friköpa sina torp. 

Nordingrå var fortfarande en utpräglad bondesocken. Skogarna i andra socknar i 
Västernorrlands län var nu till stor del uppköpta av de stora skogsbolagen, men så inte i 
Nordingrå där endast 0.4 % av jorden ägdes av bolag.58  

Situationen för fiskarna började förbättras vid sekelskiftet 1900. Från denna tid har 
antalet yrkesverksamma fiskare i Västernorrland hållit sig relativt konstant fram till 
1950.  Omkring år 1920 var de som allra flest. Då var 1328 yrkesfiskare och 
binäringsfiskare registrerade i länet. Värdet av fisket i Fällsvik kom dock aldrig upp till 
ett sammanlagt värde av 20 000 kr per år, vilket skulle ha gett en plats i den officiella 
statistiken59.  

Torpen i Fällsvik 
När torpen anlades kan i viss mån följas i de kontrakt som sparats i bykistan. När de 
slutligen avskildes och såldes framgår av lantmäteriets handlingar. Båtsmanstorpet 
anlades på 1600-talet, men de andra torpen tycks inte ha anlagts förrän omkring 1800. 

Stormyran 
Stormyran låg på bönderna utmarker nära den punkt där fem byar möts. 1826 förrättas 
en lantmäteriförrättning där avsikten var att dela upp samfälld odlingsbar myrmark för 
byamännen. Delningen genomfördes inte men det beslöts om ett krondike på Stormyran 
genom mitten av myren. En torplägenhet avsattes för kronobåtsmannen Nils Åback.60  

                                                            57 Husförhörsböcker. Nordingrå kyrkoarkiv. Tillgängligt digitalt. Riksarkivet. 58 Tedebrand (1972) s.181 59 Tedebrand (1972) s.54 60 Akt 22NoÅ 303, Lantmäteriets historiska kartor. 
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Ytterligare ett torp på Stormyra finns kontrakterat från 1829, men det hade funnits 
redan tidigare som framgår av detta kontrakt: 

”Den 9 november 1829 antager byamännen Anders Nordqvist till torpare istället 
för Hans Norberg på samma villkor uti sin och sin blivande hustrus livstid mot 

överenskommen köpesumma 100 Rd”.61  
 Här anger man en köpesumma men inte vilka villkor som den tidigare torparen hade 
haft. ”Köpet” innebär inte att torparen hade de rättigheter som en köpare i modern 
mening skulle ha haft. Det framgår inte minst av nästa kontrakt, när sonen Johan tar 
över.62 
I kontraktet 1869 står att Johan Nordqvist får ha mulbete på övre sidan av Stormyran 
mot årlig betalning av 2 kr. 

”Nordqvist får hafva 3 kokreatur och om så behagas en kalf, men inga andra 
kreatur får Nordqvist hafva. Detta kontrakt gäller så länge Nordqvist innehafver 
Sitt Torp, men skulle någon Torpet afträdas till någon annan då skall det till Torpet 
hörande stängas ifrån. Vårt mulbete vilket hag torparen skall tillstänga och 
vidmakthålla utan byamännens hjälp. Även åtar sig Nordqvist att inga främmande 
kreatur kommer på nämnda mulbete. 
30 december 1869 
Johan Nordqvist, arendator”63 

Kontraktet är även undertecknat av nio byamän, Olof Nordstrand, Nils Wiklund, Erik 
Wiklund, Erik Wallin, Olof Nilsån, Nils Norlander, Pehr Pehrsån, Anders Sjödin samt 
Pehr Johnsån. 

 År 1885 förnyades arrendekontraktet och år 1894 såldes torpet slutligen till Johan 
Nordqvist och hans hustru Brita Greta Jönsdotter för 2000 kronor. Köparna hade då 
framgångrikt uppodlat den tidigare skogs- och myrmarken. Familjen Nordqvist kunde 
senare utvidga sin mark ytterligare när de 1921 kunde köpa 7236 kvadratmeter från 
hemmansägaren Nils Nordlander och av ett köpebrev den 17 december 1946 framgår att 
byamännen sålde till lägenhetsägaren Johannes Nordqvist återstående delen av byns 
samfällighet, det så kallade hästbetet vid Stormyran. Köpesumma var 1600 kronor. 
Kontraktet undertecknades av åtta markägare.64  

I förhållande till vad andra torpare fick betala var köpesumman hög, hela 2000 kr och 
vid senare tilläggsköp1600 kr. Andra torpare betalade cirka 1000 kr för sina torp. Var 
denna mark så mycket mer värd därför att den var så väl uppodlad? Den låg trots allt på 
gammal myrmark som anses mindre bördig då myrmark saknar viktiga mineraler.65 Att 
bönderna tog mer betalt kan också ha berott på att släktförhållande saknades.  

Senare avsöndringarna till torp innehåller även de rätt till mulbete. Skyldigheter 
att stängsla vissa partier mot grannbyn Ådal kunde ingå. Då får köparen rätt att ta ut 
material från säljarens skogsmark. Att det skulle finnas stängsel mellan byarna var en 
viktig del som reglerades i lantmäteriets handlingar. Anledningen var att man hade 
kreatur som betade på skogen sommartid.  

                                                            61 Fällsviks byarkiv. 62 Fällsviks byarkiv 63 Fällsviks byarkiv 64 Fällsviks byarkiv 65 Uppgift från agronomen Anders Ölund 
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Stormyran köptes 1960 av en hemmansägare i byn och är nu helt övergiven. Skogen 
har helt tagit över de gamla åkrarna. 

Torp 2 på Stormyran 
Ytterligare ett torp fanns på Stormyran inom Fällsviks by. I kontraktet står :- 
Fällsviks byamän upplåter och försäljer åt förra bonden Sven Edlöf och dess 
hustru Cajsa Magdalena Jönsdotter i Orsta på 50 år mot en överenskommen 
köpesumma av 200 riksdaler varav 20 Rd skall genast betalas och de 
återstående 180 får begangnas i 6 år räntefrit. Men sedan skall denna summa 
kontant betalas. Torpet innehåller i vidd längden 725 och i bredden å södra 
ändan 200 alnar och i norra ändan 240 alnar. 
Fälsvik den 23dje maj 1848. 

Torpet Johannisberg 
Torpet ligger ”uppe i byn” i skogsmarken ovanför böndernas hus och på gränsen mot byn 
Ådals marker. Bit för bit fick torparen köpa marken. Hur det efterhand utvidgades går att följa 
i handlingarna. 

Till strandfiskaren Joh. Walin i Fälsvik försäljer vi undertecknade en stugutomt mot inhägnade 
H Nordqvists Gerda med förbehåll att fri väg till långmyran Emot ett oss emellan 
öfverenskommitt årligt arrende av 2 Rd om året.  
Som av oss undertecknade erkennes och skede i tillkallade Wittnens närvaro i fälsvik den 24 

mars 1862. Denna afhandling geller i 25 år. (7 underskrifter).66 

Här ”sålde” alltså bönderna mark för en stuga på 25 år. Nästa kontrakt är från 1 november 
1866 med fiskaren Johan Walin.   

Här medföljer den tomt och jord som han inhägnat och bebygt. Även får årligen tagas 15 lass 
torr och vindfallen ved i den så kallade Länsmansbrännan samt Rättighet lämnas på 34 år mot 

en överenskommen köpesumma av 105 Rd och 2 Rd årlig avgäld. (7 underskrifter)67  

Att lägga märke till i dessa kontrakt är, att i det första kontraktet skulle torparen betala ett 
arrende om två riksdaler årligen, men man talar ändå om försäljning. I det andra kontraktet 
var man överens om en köpesumma plus en årlig avgäld. Detta trots att kontraktet endast 
gällde på 34 år.  

1897 kunde torparen Johan Wallin och hans hustru Greta Stina Nilsdotter utöka sitt torp 
genom att köpa en mindre jordlott som låg intill köparens tidigare inköpta samfällda 
avrösningsjord. Storleken på jordlotten var 70 x 83 meter.  Det innebar 0,59 ha. Köpeskilling 
200 kronor.68  

Slutligen kunde de år 1900 köpa återstående delen av sitt torp. I kontraktet står nu att de 
ska få lagfart på fastigheten. I köpehandlingarna är också angivet arealen för samtliga bönder i 
byn.69 Johannesberg hade en areal av 2 hektar 52 ar 68 kvadratmeter.70 

                                                            66 Fällsviks byarkiv 67 Fällsviks byarkiv 68 Akt NoÅ 2175 Lantmäteriet 69 Se bilaga 70 Se bilaga. 
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Att säljarna hade rätt att avsöndra torpet från sin samfällda mark intygas genom följande 
tillägg till köpehandlingen: 

Att stamhemmanen i Fällsviks by, Nordingrå socken om 46 seland är av egenskap att afsöndring 
får derifrån  ega rum; 
Att arealen å inegorna enligt 1878 års faststälda delning utgör 
För byns gemensamma platser och impediment – 15 har 49 ar 50 qv meter71. 

Rätten att avsöndra torp hade då funnits sedan Laga skiftet, men bönderna hade, kanske av 
okunnighet, inte känt till den lagen. Därför var man vid denna försäljning extra noga men att 
bevisa att de följde en bestämmelse som redan var avskaffad.  

Vid alla avstyckningar till torp ingick rätten till mulbete sommartid på böndernas samfällde 
skogsmark för så många kreatur som torpet kunde föda vintertid.72 Det gällde alltså för 
torparna att införskaffa så mycket foder som det överhuvudtaget var möjligt under 
sommarmånaderna. 

Övriga torp 
Det sista torp som kunde friköpas skedde 1909. Köpesumman var 1020 kronor. Torpen var 

nu åtta. Köpehandlingar för de övriga torpen har inte kunnat återfinnas. En av fiskare fick 
köpa enbart marken där hans stuga stod. Den stugan var byggd redan på 1700-talet. Ett torp 
såldes 1874 men man sökte inte lagfart förrän 1921.73 Två backstugor fortsatte att stå på ofri 
grund. Redan 1887 hade förre båtsmannen Nils Snäll och hans hustru kunnat köpa 
båtsmanstorpet där de bodde från Fällsviks bönder för 1000 kr. Torpet fick beteckningen 
Enåker 1:1.74 Nils Nilsson Snäll var då 53 år och hans hustru var lika gammal. Hon levde till 
1919 och var då 85 år. Av torpen låg de två på Stormyran ute i skogsmarken ett par kilometer 
från ”byn”, Johannisberg i nära anknytning till ”byn”, det gamla båtsmanstorpet och 
ytterligare ett torp, Erikslund, också ”uppe i byn”. Dessutom fanns tre torp nere i hamnen. En 
eller två fiskare fick köpa tomtmark för sina hus. Minst två backstugor återstod.  

För de torpare som nu ägde sina fastigheter innebar det att de hade en helt annan säkerhet 
än tidigare. De visste att de inte behövde flytta från sina hem om markägaren så fordrade vid 
arrendekontraktets utgång. De kunde även låna pengar i bank för att investera i en större båt 
eller bygga ut huset. Bönderna kunde inte längre styra över deras liv. Med detta menar jag att 
en maktförskjutning ägt rum. Att bönderna trots allt gick med på att sälja till torparna berodde 
troligtvis på att de fick kontant betalt. I något fall var torparhustrun också dotter till en av 
bönderna. 

Kvinnorna undertecknar  
Vid avstyckningar från samfäll mark är köpehandlingarna undertecknade av samtliga 

bönder som säljare. Är det däremot en enskild markägare som är säljare står det i avtalet 
formuleringar som ”med min hustrus godkännande och samtycke”. Då undertecknar också 
hustrun. Sådana formuleringar återfinns vid samtliga försäljningar. Köparna undertecknar 
alltid med både mannens och hustruns namnteckningar. Detta kan tyckas anmärkningsvärt, då 
                                                            
71 Hur ägorna var fördelade 1900 se bilaga1. 72 Akt NOÅ, Lantmäteriet, historiska kartor,  se bilaga 1 73 Akt NOÅ nr 2513 och 2169. Lantmäteriet. 74 Akt NOÅ nr 2175  Lantmäteriet, innehåller köpehandlingar.  
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inga kvinnor var myndiga vid den tid torpen styckades av. Vid slumpmässig sökning i tio 
andra län, cirka 20 köpehandlingar, har endast 2 sådana hittats med kvinnornas underskrifter, 
ett i Jämtland och ett i Kalmar län. I Västernorrland är det vanligare men inte ens i Nordingrå 
i övrigt förekommer det på alla köpehandlingar. Fällsvik utgör i detta avseende något av ett 
undantag.  

Kvinnors och mäns arbete 
Mina källor visar inte i någon högre grad hur mäns och kvinnors arbete skilde sig åt. En 
tidningsartikel tar dock upp hur en kvinna ensam klarade fisket vid mannens sjukdom. 
Betydelsen av linberedning från odling till färdig produkt som en viktig del av kvinnors arbete 
i Nordingrå har kunnat följas såväl i utställning i hembygdsgården som i ett protokoll från 
kyrkostämma. För att förstå hur arbetet i övrigt kunde organiseras tar jag hjälp av tidigare 
forskning.  

De små jordbrukens livskraft och framgångsrika anpassning till det moderna samhället var 
den könsspecifika arbetsdelningen i agrara hushåll, skriver Kirsten Niskanen.75 Hennes 
undersökning gällde åren 1936-37 i Finland. Hon kan statistisk visa kvinnornas andel av 
produktivt arbete i mindre jordbruk. Vad hon fann var att kvinnor överlag arbetade mer än 
män. Deras arbetsinsats översteg männens med 5-8 % i all produktion. Fiske var inte 
medtaget i denna undersökning som gällde landet i dess helhet. Trots att kvinnor överlag 
arbetade mer än männen inom små jordbruk var det mannen som definierades som huvudman 
för familjen och normen för den offentliga statisktiken, konstaterar Niskanen.76 Motsvarande 
statistik finns inte att tillgå för Fällsvik. Däremot kan det antas att kvinnorna tog en minst lika 
stor om inte större andel av arbetet på torpen och på bondgårdarna. Torpen kunde inte försörja 
en familj. Förutom fisket kan antas att männen arbetade utom hemmen som tillfälliga 
byggnadsarbetare och dylikt.77 Kvinnorna hade då ensam ansvaret för allt arbete hemmavid. 
Korna hade kvinnor alltid ansvar för.78 

I slutet av 1800-talet blev boskapsskötseln en allt viktigare inkomstkälla för de nordiska 
gårdarna. Tyngdpunken i bondenäringen, som tidigare varit mångsidigare, flyttades från 
spannmåls- till mjölkproduktion, skriver Ann-Catrin Östman.79 Hon påpekar att kor var en 
starkt laddad kvinnlig symbol. Arbete med kor var en helt kvinnlig angelägenhet.80 
Mjölkproduktionen i byn kom att bli allt viktigare i och med att ett mejeri etablerades i Skog, 
tre mil bort och mjölken började hämtas med lastbil. Alla som kunde hade minst en ko. 81 

Att kvinnor dessutom vid behov var flexibla i sitt arbete är väl dokumenterat i olika 
sammanhang, medan manlighet vanligtvis beskrivs som mer rigid, skriver Anna Hansen.82 
Kvinnorna deltog i alla slags arbeten, fisket, slåttern, potatisupptagning och så vidare. 
Männen deltog aldrig i direkt arbete med kreaturen. Att de inte deltog i hushållsarbetet 
                                                            75 Niskanen Kirsten. 1998. Varför är kön betydelsefullt? I Föreställningar om kön. Ett genusperspektiv på 
jordbrukets modernisering. S.46 76 Niskanen, s. 76. 77 Samtal med bybor. 78 Muntlig uppgift. 79 Östman, Ann-Catrin. 1998. Den betydelsefulla mjölken. Om möte mellan kön, arbete och modernisering. I Föreställningar om kön. S.100 80 Ibid. 81 Muntlig uppgift. 82 Hansen. 2011. s.87 
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behöver knappast påtalas. Det var då en självklarhet. Männens andel var utearbete. Att 
männen blev mer sårbara om det saknades en kvinna i hushållet påtalas sällan.83 Kvinnor 
kunde ensamma klara ett jordbrukshushåll. En ensam man gjorde det inte. I en tidningsartikel 
berättas hur en kvinna i Fällsvik ensam skötte fisket när mannen var sjuk och på så sätt 
försörjde hon sju barn. Att hon också försörjde sin man nämns inte.84 Det är inte alltför 
långsökt att tänka att kvinnors arbete var så betydelsefullt att därmed deras status i hög grad 
var beroende av hur mycket de orkade arbeta.  

”Fale starka armar du har på frun din” är ett uttryck som citeras i Nordingrå.85, Den 
attityden, med beundran men ändå med androcentriskt fokus kan trots allt tolkas som belägg 
för kvinnors betydelse. 

Böndernas mark 
I handlingarna vid försäljningen av torpet, som fick beteckningen Johannesberg, ges 
upplysningar om hela arealfördelningen i Fällsvik den sista december 1900.86 

 För att avstyckningen från böndernas samfällda mark skulle vara juridiskt riktig redovisas 
markfördelningen för varje bondgård och också den samfällda marken. Det var då tillåtet att 
göra avstyckningar från hemman utan att redovisa totalarealen, som här gjordes. Man var med 
andra ord inte medveten om hur lagen förändrats. 

 Det fanns år 1900 tio bönder i byn. Fler hemman hade således delats.  Byns totala areal 
inklusive skogsmark och samfälld mark var 777,7 hektar. Böndernas enskilda mark inklusive 
skog varierade mellan 119 hektar och 16, 6 hektar. Den odlade jord som bönderna ägde 
varierade mellan 14,2 hektar och 3,3 hektar.87  Endast fem bönder hade mer än 10 hektar 
odlad jord. Det var alltså inga stora hemman, men det var trots det en betydande skillnad i 
egendom mellan de tio bönderna. De hade del i samfälld mark i förhållande till hur stor deras 
hemman var.  Men de var alla hemmansägare med den status det innebar.  

Fattigt men man blev kvar 
I byn Fällsvik var in och utflyttningen förhållandevis liten. Under de tjugofem åren 1888 – 

1913 flyttade 29 personer, 11 kvinnor och 18 män ut ur byn. Bland dem flyttade en kvinna 
och åtta män till Nordamerika. En man, en bondson, flyttade till Norrköping, alla övriga till 
grannsocknarna. Anmärkningsvärt är att ingen utflyttning skedde till städer eller industriorter 
utöver den man som flyttade till Norrköping.88 De flesta bodde kvar. 

Fisket gav försörjning för både bönder, torpare och yrkesfiskar.  Fisket reglerades av 
bönderna som ägde fiskerätten inte bara till strömmingsfisket utan även för lax och laxöring. 
1910-talet har angetts som den bästa tiden för fisket.89 Avsättning fick man framför allt vid 
industrierna efter Ångermanälven.  

Nordingrå är känd för den småindustri som utvecklades i de olika byarna. I Fällsvik har 
inte konstaterats annan industri än ett litet varv, som startades av bondsonen Olof Nordin 

                                                            83 Muntlig uppgift. Om en ensam man sades att han inte visste hur man kokar potatis. 84 Västenorrlands Allehanda 10 april 1948. Från byarkivet. 85 Uttrycket kan härledas till en bestämd person, som beundrande tittade på en kvinna som hässjade hö. 86  Se bilaga 1. Uppgiften hämtad från Lantmäteriets historiska kartor 87 Ibid. 88 In- och utflyttningsbok, Nordingrå Kyrkoarkiv. Riksarkivet. Digitaliserat. 89 Scotte. 1981. Slutfiskat. 
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1907, där tre skutor byggdes under åren 1908 – 1913. Den första var en slup som fick namnet 
Castor. 1910 byggdes slupen "Ida" och 1913 skonerten "Elsa". ”Elsa” var den enda skuta som 
fick motor. Enligt en tidningsintervju hamnade Castor så småningom i Finsvik och gick i 
hamn 1922. Ida kom först till Nora och sedan till Barsta där hon skrotades 1922. ”Hela byn 
var med vid skutbygget. På den tiden bodde ett fyrtiotal i byn. Det tog mellan ett och ett och 
ett halvt år att färdigställa en skuta. Man hade ju annat jobb också”, berättade Algot 
Nordenberg. 90 Han var född 1907, samma år som varvet startades, så han kan endast ha haft 
hörsägen kring hur arbetet utfördes. Dessa skutor var ålderdomliga redan när de byggdes. De 
två äldsta hade segel, men ingen motor. ”Elsa”, med sin 15 hk motor, blev mer användbar. 
Hon såldes 1917 till Sölvesborg, och 1919 till Borgholm för hela 50 000 kronor. 1920, den 20 
augusti havererade hon i ett nordostligt stormigt väder och den 9 september 1920 såldes hon 
på offentlig haveriauktion för 14 300 kr. Hon reparerades och kom åter i trafik men enligt ett 
senare intyg fastslås, "att fartyget inte under hela år 1933 har varit i trafik, utan är 
kondemnerat och inte mera kommer igång"91. Varvet upphörde när Olof Nordin avled 1914.92 

 
 

Bild 3. Elsa byggd 1914 i Fällsvikshamn Nordingrå av Nils Petter och Olof Nordin.93 

 

 

Tiden kring1950 
På 1950-talet påbörjades en strukturomvandling inom såväl jordbruket som fisket som kom 
att innebära en total förändring av byn.  

                                                            90 Västernorrlands Allehanda 29 mars 1986 
91 http://www.olandsjarnvag.se/47513285 92 Uppgift från hembygdsforskaren Lars-Erik Sundström 93 Ibid. 
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Fisket 
Fisket bedrev vid denna tid på traditionellt sätt.  Redan före andra världskriget ville 
myndigheterna att en rationalisering av fisket skulle ske och utlyste möjligheter till 
statsbidrag, om man förbättrade hamnarna med tillgänglighet för lastbilar att hämta 
fångsten. För att få del av statsbidragen krävdes att det bildades fiskehamnsföreningar. 
På uppmaning av länsstyrelsen bildades en sådan i Fällsvik, troligen 1938.94 Den 3 
november lämnar Kungliga Väg- och Vattenbyggstyrelsen ett förslag till ombyggnad av 
hamnen. Förslaget innebar att inloppet skulle fördjupas till 3,5 m, en 11 m lång och 4 m 
bred lastbrygga skulle anläggas och till lastbryggan skulle en väg byggas. Dessutom 
skulle vikens inre del uppmuddras till en cirka 250 m lång och 30 m bred bassäng till 2 
m djup och bäcken flyttas. All schaktmassa skulle läggas upp i en cirka 5000 
kvadratmeter stort område avsett för torkplats för garn. Kostnaden skulle belöpa sig till 
43 000 kronor.95 Det var alltså en hamn för ”industrifiske” som myndigheterna föreslog. 
Detta förslag genomfördes inte. Den 5 november 1945 får fiskehamnföreningen ett nytt 
förslag till ombyggnad av hamnen. I det förslaget anges hur många fiskare som var 
knutna till Fällsvikshamn. De var då 9 yrkes- och 4 binäringsfiskare. Antalet motorbåtar 
var 10.96 Förslaget liknade i mycket det tidigare förslaget, men här sa man att det skulle 
ställa sig ekonomiskt mycket ofördelaktigt att fördjupa hela eller stor del av viken för att 
fiskebåtarna skulle kunna komma till de platser där sjöbodarna var belägna. Det 
föreslogs att bodarna flyttades på ägarnas egna bekostnader. Totala kostnaden för de 
föreslagna åtgärderna, förutom flytten av sjöbodarna, beräknades till 61 000 kronor. 90 
% gick att få i statsbidrag.  

I en skrivelse till Kommunfullmäktige i Nordingrå den 5 september 1946 anhåller 
hamnföreningen vördsamt att kommunfullmäktige måtte bevilja 10 % av kostnaden 
eller 6 100 kr att utgå ur kommunalkassan.97 Hur kommunfullmäktige behandlade 
ärendet går inte att följa vidare. Åtgärderna som föreslogs utfördes aldrig. Troligen fick 
man nej av kommunfullmäktige och kunde eller ville inte med egna pengar bekosta de 
10 % som krävdes. Inga protokoll har hittats som kan stödja tanken att bönder och 
fiskare inte kunde komma överens om hur kostnaderna för ombyggnaderna av hamnen 
skulle fördelas. Med gemensamma krafter hade det inte varit omöjlig att klara av den. 
Den gemensamma kraften saknades. Samarbete mellan bönder och fiskare var inte en 
vana.  

1958 får hamnföreningen en skrivelse från länsstyrelsen där det påpekas, att inget val 
av styrelse skett sedan 1938, varför man anmodades att omedelbart efter ordinarie 
stämma insända uppgifter om ledamöter.98  Hela projektet tycks ha avslutats. Till detta 
kan tilläggas att uppgrundningen redan gått så långt att Fällsvikshamn inte kunde tävla 
med de djupare hamnarna i Norrfällsviken och Bönhamn där lastbryggor kom att 
byggas. Alternativet att flytta hamnen längre ut kunde ha varit ett alternativ, men där var 

                                                            94 Uppgifterna hämtade från byarkivet, Landsarkivet Härnösand. 95 Från byarkivet. 96 Från byarkivet. 97 Från byarkivet. 98 Från byarkivet 
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man inte skyddad för sydliga vindar.  I Fällsvikshamn kom man i fortsättningen att 
bedriva fiske på traditionellt manér med små båtar. 

”Den speciella rätten till strömmingsfiske försvann i samband med att vi fick en ny 
fiskelag 1950”, sa fiskaren Sven Ödlund i en tidningsintervju trettiofem år senare.99 I 
förberedelserna för den nya lagen hade Ångermanlands Kustfiskeförbund redan 1943 
ingivit en skrivelse till utredningen om beredandet för en tryggare ställning för 
fiskearrendatorerna.100 Den nya lagen avsåg att ge en ökad trygghet för fiskarna, som 
därigenom inte längre skulle bli beroende av markägarna. I lagen sägs att i allt fritt 
fiskevatten äger varje svensk medborgare rätt att fiska. Fritt fiskevatten är öppna havet. 
Enskilt fiskevatten är i saltsjön allt vatten inom 300 m från stranden av fastland, ö eller 
holme av minst 100 meters längd. Men det stadgades också att vid rikets östra kust, 
inom Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands län, fick varje svensk medborgare 
bedriva fiske efter strömming och skarpsill på enskilt vatten med not samt skötar och 
sillnät.101  Det innebar att de grund där Fällsviksfiskarna traditionellt lagt ut sina 
fiskeredskap nu blev tillåtna för vem som helst att fiska vid.  

Det var inte bara markägarna som kände sig bestulna på sin fiskerätt.  Även 
yrkesfiskarna fruktade att deras fiskevatten skulle invaderas av främmande båtar. Den 
omedelbara verkan av lagen blev att fritidsfisket fick ökad betydelse, men på längre sikt 
innebar det att stora trålare från Västkusten och Skåne kunde bedriva fiske i 
Bottenhavet.  

Anledningen till dessa lagändringar går att förstå av § 50 i utredningens dokument 
SOU 1947:47. Där sägs: ”Om fiskerättsägaren, i strid med det allmänna intresset 
vansköter samt inte vidtar lämpliga åtgärder för fiskets utnyttjande må länsstyrelsen 
under viss tid fastställa föreskrifter för fiskets bedrivande (fiskeriplan)”. 102  Det kan 
tolkas så att myndigheterna var angelägna om att tillräckligt med fisk skulle finnas att 
tillgå på marknaden. För att säkerställa ett effektivt fiske inrättades Fiskeristyrelsen i 
juli 1948 med 24 fiskerinämnder.  

Innehållet i den nya lagen togs negativt emot av både markägare och yrkesfiskarna. 
De såg bestämmelserna som ren stöld. Här förenades för första gången deras intressen. I 
den nya lagen fanns en paragraf som de kunde ta fasta på. Där sades: 

 ”Till förekommande av att fiskerättsägaren förbehållet fiske hindras eller skadas 
genom fiske som utövas med stöd av denna lag äger konungen eller den myndighet 
konungen bestämmer meddela erforderliga föreskrifter rörande redskapens längd och 
inbördes avstånd”.103 

Den paragrafen utnyttjade Fällsviks markägare och fiskare i en gemensam skrivelse 
till Länsstyrelsen, där de begärde att det skulle stadgas att ingen fick lägga nät närmare 
än 150 m från fiskeredskap avsedda för lax och laxöring. De fick svar den 9 oktober 

                                                            99 Västernorrlands Allehanda 19 mars 1984. Intervju med Sven Ödlund.  100 Skrivelser i Byarkivet Fällsvik, Landsarkivet, Härnösand. 101 Förslag till ny fiskelag 1947. SOU 1947:47 102 Ibid. 103 Ibid. 
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1951, där det stadgades enligt § 22 ”att fiske ej får bedrivas i enskilt vatten närmare fast 
fiskeredskap avsett för lax och laxöring än 125 m i sidled räknat”.104  

Att lägga märke till är att denna paragraf endast rörde enskilt vatten, som ju innebar 
maximalt 300 m från enskild strand. För första gången i fiskets historia hade fiskare och 
bönder ett gemensamt intresse. Deras motpart var de statliga myndigheterna och i vidare 
bemärkelse fritidsfisket och fjärrfisket. 

Så här långt senare, 65 år efter lagens införande, kan konstateras att miljö -
förstöringen ännu inte var aktuell. Strömmingen i Bottenhavet ansågs som en oändlig 
resurs som fullt ut skulle utnyttjas för folkförsörjningen. 

Under 2010-talet kom idéer upp bland fritidsboende att muddra ”för att återställa 
fiskeläget i dess ursprungliga form”. Vad man inte tog hänsyn till i sin ansökan om 
tillstånd att muddra, som man för övrigt fick nej till, var att ursprunglig form inte går att 
komma fram till i ett område med världens högsta landhöjning. 

 

Förändringens tid  
1950-talet blev den stora förändringstiden för jordbruket i Fällsvik. Mekaniseringen 

med traktorer och slåttermaskiner hade kommit till byn, men det hjälpte inte mot den 
stora förändring som inte kom av ett officiellt beslut i likhet med antagandet av den nya 
fiskelagen i riksdagen, utan istället av det många enskilda beslut som kom att förändra 
maktstrukturen i byn. 

 Strax efter 1950 övergavs två små hemman och marken såldes till 
lantbruksstyrelsen. Några år senare köptes marken in och lades till ett tidigare mindre 
hemman. Även en fiskare fick möjlighet att köpa ett mindre hemman. Han fick då låna 
hela köpesumman av en hemmansägare i byn. Hans dotter har med stolthet berättat att 
hennes far kunde betala av köpesumman tidigare än vad som hade avtalats. Att det var 
möjligt kan ha berott på att de hade kunnat sälja en eller annan sommarstugetomt vid 
stranden. Möjligheten att låna ut en så stor summa, som det ändå måste ha rört sig om, 
visar att en hemmansägare haft möjlighet att tillägna sig en rejäl reserv. Kanske till 
priset av en enorm sparsamhet.   

På 1950-talet inleddes den period som skulle förändra maktstrukturen helt och hållet 
i byn, när bondsönerna och bonddöttrarna inte längre ville fortsätta de tidigare 
generationernas slit. De ville hellre skaffa sig utbildning och andra yrken. Ingen enda av 
de ungdomar som var födda på 20- 30- och 40-talen stannade kvar som aktiva 
jordbrukare eller fiskare. Ett flertal valde högre utbildning. Grundutbildning skaffade de 
sig genom studier per korrespondens och folkhögskolor. Det var särskilt mödrarna som 
uppmuntrade ungdomarna till studier. De önskade sina döttrar och söner ett liv med 
mindre tungt arbete.105 Den odlingsbara marken fick allt mindre värde och gick knappt 
att arrendera ut. Mangårdsbyggnaderna blev fritidsbostäder. Skogen behölls i de flesta 
fall och fick utgöra ”pensionsförsäkringar” för nästa generation. Bönderna uråldriga 
samhällsställning som markägare med vad det innebar av säkerhet och status kom 
därmed att urholkas. Det upplevdes säkert smärtsamt och frustrerande för mer än en 

                                                            104 Skrivelser i Byarkivet Fällsvik, Landsarkivet, Härnösand. 105 Muntliga uppgifter. Anteckningar finns i författarens ägo. 
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hemmansägare. En kvinna har berättat hur besviken hennes farfar blev när hennes far 
inte ville ta över jordbruket. Han gick raka vägen och sålde sitt hemman till en bror som 
också var bonde i byn. Sonen ville hellre bli skeppare och köpte en skuta som blev den 
sista med Fällsvik som hemmahamn.106 

Den siste bonden i Fällsvik är född 1958. Han äger numera den största delen av byn 
och är aktiv jord- och skogsbrukare. Många av de åkrar som legat mer eller mindre 
obrukade i många år ligger nu i verklig mening för fäfot, eftersom djur numera betar 
där.  

 

Maktrelationernas slutgiltiga förändring 
Med införandet av den nya fiskelagen hade de gamla maktrelationerna helt upphört. 
Torparna tillika fiskarna, som i samtliga fall ägde sin mark, hade nu blivit oberoende av 
bönderna. Böndernas maktbas urholkades även genom att deras mark blev allt mindre 
värd när den unga generationen inte vill ta över. Men fiskarnas sjöbodar stod alltjämt på 
böndernas samfällda mark. Det föranlät en bonde att fråga fiskaren som byggde ut sin 
brygga: ”Har du fråga om lov?” Fiskaren, en mycket godmodig man, kunde nu svara: 
”Akta du fall i sjön”.107 

 Analys och slutsatser 
Att analysera hur maktstrukturen såg ut i en ångermanländsk by innebär att ta hänsyn 

till ett flertal variabler som samverkade och som var oupplösligt förenade. Den första 
variabeln var helt enkelt de lagliga föreskrifter som bland annat innebar att bönder hade 
tillgång till fisket i förhållande till hur mycket mark de ägde. Dessa ekonomiska 
förhållanden kom att innebära att fiskare och övriga obesuttna var beroende av 
bönderna. En annan variabel var att markägaren hade tolkningsföreträde vid eventuella 
konflikter byborna emellan. Ägandet innebar för bönderna del att det var viktigt att se 
till inga rågångar överskreds. Denna del har inte behandlats i denna uppsats, men går att 
följa i bevarade dokument. Släktförhållanden var en annan variabel, som ibland kunde 
mjuka upp böndernas lagliga anspråk. Dessa variabler var oupplösligt förenade med 
varandra i en dynamisk interaktion. När en bonde gifte sig med en torpardotter, kunde 
släktrelationen innebära särskilt hänsynstagande. Ett torp friköptes till exempel av en 
arbetare som gifte sig med en bonddotter. Hur rågångarna gick var svagt definierade och 
ledde till konflikter i en senare generation.  

De motsättningarna som tydligt har funnits, kan till stor del ha berott på att bönderna 
ansåg sig betydelsefullare än torpare och fiskare, ett förhållande som kunde ha sin grund 
i att markägarna tidigare varit skyldiga att betala skatt som de senare inte var skyldiga 
att göra. Kanske fanns det rent av en avundsjuka från böndernas sida mot de mindre 
bemedlade som slapp skatt.  

   Vissa rättigheter fanns med i köpehandlingarna vid avsöndringen av torpen från 
samfälld mark. I samtliga fall fanns rättigheten till mulbete på böndernas skog för det 

                                                            106 Skutan hette Trafik 1 och ligger numera i Stockholms hamn som bostadsbåt. Muntlig uppgift. 107 Muntlig uppgift. Denna händelse inträffade på 1970--talet. 
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antal kreatur som vintertid kunde födas på torpet. Där fanns också rätten att hämta ett 
och i ett visst fall fem lass fallved från böndernas skog. Men hur bedömde man hur stort 
ett lass var och vem hade störst rätt att bedöma det? Andra till synes små konflikter 
kunde bestå i att en bonde, som var delägare i marken där sjöbodarna stod, kunde fråga 
fiskaren som byggde ut bryggan på sjöboden, hans arbetsplats, om han hade frågat om 
lov. Markägaren, som fick arrende, tyckte sig tydligen ha rätt att göra det. Alternativt 
var anmärkningen enbart ett uttryck för maktbehov.  

Hur en sådan maktdemonstration gjordes berodde naturligtvis på individens 
personlighet, vilket är en ytterligare variabel att ta hänsyn till. En nu äldre kvinna har 
berättat att hon tidigt fått lära sig att aldrig vara ”uppstudsig” eller säga emot någon av 
de ledande i byn inte bara av artighet utan för att det annars kunde drabba familjen.   

Värderingarna i byn var klart androcentriska. Men kvinnors arbete var så 
betydelsefullt att kvinnor inte kunde åsidosättas vid köp eller försäljning av mark. Det 
kan vara anledningen till att hustrur undertecknade både vid köp och vid försäljning. 
Både kvinnors och mäns värde låg främst i hur dugliga de var i arbete. Men kvinnor 
klarade både fisket och korna och därmed försörjningen när män inte kunde delta. En 
man utan hustru hade svårare att klara alla uppgifter.  

De få arbetstillfällena utöver fisket söktes i sjöfart och i mindre utsträckning i det 
lilla varvet. Istället för att utvandra, flytta till industrierna eller arbetstillfällen i städerna 
höll man sig kvar på en låg ekonomisk nivå där man bevakade varandra och noga höll 
på sin rätt. Trots detta behövde ingen komma på fattighuset. Ingen från byn var 
inskriven där perioden 1870- 1910.108 Fisket gav en viss säkerhet tillsammans med 
korna. Men som torparen på Johannesberg uttryckte det en höst: ”Vi har potatiskällaren 
full och strömming så det räcker över vintern men inte ett öre i stugan”. Någon 
marginal hade de inte lyckats skapa.  

Att vara skattebonde hade inneburit skyldigheter som inte ålåg de obesuttna. Men 
den skyldigheten har också medfört en mentalitet om att vara förmer. Uttrycket Du tar 
väl inget på min mark har varit djupt förankrat. Det tycks till och med ha gällt lingon 
och blåbär. Att den man som fällde yttrandet till mig 1980 varit borta från byn i mer 
fyrtio år, innebar för hans del att han inte tagit del av den maktförskjutning som skett 
under tiden. Han trädde in i den roll hans far hade haft utan att förstå att bondens makt 
rasat som ett korthus.  

Maktstrukturens förändring kan ses i tre skilda steg. Den första förändringen gällde 
nödåren på 1860-talet då bönderna maktövertag snarast förstärktes genom att de kunde 
dra fördel av nödhjälpsåtgärder genom möjlighet till utsäde och billig arbetskraft. Det 
andra steget gällde torparnas frigörelse från beroendet av bönderna genom att de fick 
köpa den mark de odlade. Det tredje steget utgjordes av två skilda faktorer; ett statligt 
beslut som innebar att kustfisket blev helt fritt för svenska medborgare och det andra det 
faktum att den unga generationen valde att lämna jordbruket för andra yrken. Böndernas 
urgamla maktövertag hade rasat som ett korthus. Ett faktum som var svårt att ta till sig 
för många i den äldre generationen.   

                                                            108 Fattigvårdslängden Nordingrå. Tillgänglig Riksarkivet digitalt 
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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om hur kampen om knappa resurser tagit sig uttryck i en 
ångermanländsk kustby. Bondgårdarna var på 1600-talet fem, men kom genom delning 
att bli hela tio. Dessa små gårdar kunde knappt försörja en familj. Men bönderna hade 
tillgång till fisket. Även andra än bönderna hade intresse i denna näring. Till en början 
var det vissa städers borgerskap som fått rätten till fiske efter Bottenhavskusten under 
1500-talet. För Fällsviks del kom de från Gävle. Gävlefiskarna privilegium till fisket 
upphörde med fiskelagen från 1767. Bönderna som strandägare återfick all rätt till fisket 
och kunde därefter ta arrendeavgifter från fjärrfiskarna och strandfiskarna. 
Landshövdingen kunde tidigare ha gett rätt att fiska för de så kallade strandfiskarna, om 
dessa kunde uppvisa nödiga redskap. År 1800 upphörde gävlefisket sedan företrädarna 
sagts upp av Fällsviks byamän. 

Nyodling förekom framför allt på myrmarker, särskilt på den så kallade Stormyran. 
Dessa marker utarrenderades till torpare. Skeendet kan följas till början av 1800-talet. 

Nödåren 1867- 68 kom att påverka bönderna så, att ett viktigt mål blev att skaffa 
marginaler. De obesuttna hade inte de möjligheterna. Vad de kunde sträva efter var att 
få köpa in sina torp eller köpa den mark deras stuga stod på. I deras köpekontrakt var 
noga angivet vilka rättigheter och skyldigheter som tillkom dem. 

Få försörjningstillfällen har kunnat spåras utöver jorden och fisket. Ett kortvarigt 
försök var ett varv i hamnen där tre skutor byggdes åren 1907 – 1914. Traditionell 
kunskap i båtbyggeri låg till grund och var något man ägnat sig åt för eget och kanske 
också andras behov.  

Kvinnor var delaktiga i alla slags arbeten inte minst fisket. Skötseln av korna var en 
helt kvinnlig angelägenhet.  

Sedan de jordlösa fiskarna runt år 1900 kunde friköpa sina backstugor och torp blev 
de mindre beroende av bönderna. De riskerade inte längre att få flytta när arrendetiden 
gått ut. Med den nya fiskelagen av år 1950 upphörde böndernas exklusiva rätt till fisket 
och deras rätt att arrendera ut detsamma. Den nya lagen innebar att vem som helst 
svensk medborgare fick rätt att fiska på de platser som traditionellt tillhört fiskarna i 
Fällsvikshamn. Lagen välkomnades varken av markägarna eller av fiskarna. 

Denna uppsats har framför allt fokuserat på maktrelationerna i en kombinerad bonde- 
och fiskeby fram till 1950. Det har gjorts med ett genusperspektiv. Jag har arbetat efter 
en intersektionell metod. Begreppet används för att beskriva en analys som innebär 
samverkan mellan olika samhälleliga maktsymmetrier.  Slutsatsen av studien är att 
böndernas maktbefogenheter påverkats i tre steg. Den första förändringen gällde 
nödåren på 1860-talet då deras maktövertag snarast förstärktes genom att de kunde dra 
fördel av nödhjälpsåtgärder genom möjlighet till utsäde och billig arbetskraft. Det andra 
steget gällde torparnas frigörelse från beroendet av bönderna genom att de kunde köpa 
den mark de uppodlat. Det tredje steget utgjordes av två skilda faktorer; ett statligt 
beslut som innebar att kustfisket blev helt fritt för alla svenska medborgare och det 
andra det faktum att den unga generationen valde att lämna jordbruket för andra yrken. 
Detta tredje steg innebar att bondens exklusiva maktposition var bruten för alltid.  
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Bilaga 1. Arealfördelning efter Laga skiftet 1877-79 
 
Hemman No 1, Olof Nordstrand skattade för 6 seland 

Anders Sjödin skattade för 4 1/3 seland 

No 2, Erik Wiklund skattade för 5 1/6 seland 
          Erik Wallin skattade för 5 1/6 seland 

No 3, Emil Nordlander gift med Olof Berglunds dotter  
              skattade för 1 7/8 seland. 

Olof Berglunds arvvingar genom förmyndaren Olof Nyberg 
skattade för 3 ¾ seland. 

No 4, Nils Nordlander skattade 7 ½ seland 

No 5, Anders Sjödin (även ägare av No 1) skattade 5 1/6 seland 
  Nils Berglund skattade 5 1/6 seland.109 

Bilaga 2. Första avsöndringen 1874 
”Härmed göres wetterligt att jag Anders Sjödin i Fällsvik med min hustrus 
vilja och samtycker försäljer till Bonden Erik Walin och dess hustru i Sagde 
by Tvenne 2ne inego af mitt egande Hemman under N:o 2 att för sig och 
efterkommanderna Ega och områda på Evederlig tid. Det ena skiftett är 
belägett uti det S.k. Bränlandet och utgör hela Skiftett vilkett ligger mellan 
Sagde Wallins och Olof Berglunds skiften. Och det andra ligger på den s.k. 
lillmyren och utgöres äfven den af hela skiftett och ligger mellan Båtsmans 
Torpett och Er. Wiklunds skifte. Äfven medföljer Rättighet i fiskevattnet för 
berörda hemmans Laxfiske. Muhlbete för en ko och 3ne Små kreatur. 
Skiftena får nu genast tillträdas mot en Köpesumma af Etttusende, 1000, 
Kronor jemte fem, 5, Kronor årlig afgäld till Säljaren eller dess 
rättsinnehafvare som hvarje år skall betalas i början å Mars månad och 
tager sin början 1875. Med åfvanstående afhandling förklaras vi oss alla 
nöjde och skedde i Nordingrå & Fällsvik 1 Augusti 1874.  
Anders Sundin och hustru Anna. Britta Wiksten/bom /säljare, 
 Erik Wallin, hustru Greta Lisa Persdotter/bom/ Wittna: Olof Nordenberg, 
Per Jansson /bom/. Åfvanstående köpesumma, 1000, kronor qvitteras. Dag 
som åfvan Anders Sjödin. Wittna: Olof Nordenberg, Per Jansson /bom/.110  
 

                                                            109  Akt 22NoÅ 437. Lantmäteriets historiska kartor  110 Akt NOÅ nr 2512. Lantmäteriets historiska kartor Avskrift av köpehandling..  
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Bilaga 3. Köpehandling Johannesberg 1900  
Vi undertecknade samteliga Fällsviks skatteägande hemmansägare upplåter och 

försäljer härmed till Johan Wallin och dess hustru Greta Stina Nilsdotter en torplägenhet 
av vår gemensamma afrösningsjord på everderliga tider. Lägenheten gränsar i norr mot 
Ådalshaget eller råskilnad, i öster mot vår återstående del af samfälda Bröms myra, i söder 
mot vår utfartsväg straxt norrom Nordlanders åkerhage och i vester mot Norbergs 
skogsskifte; inom denna begränsning medföljer den Gerda som Joh. Wallin har sina 
åbyggnader. Allt i enlighet med den Karta som af ingenör P. J. Moritz öfver lägenheten nu 
upprättad, Mot följande vilkor och bestämmelser 

1mo) Köpesumman för lägenheten är bestämdt till Åttahundratjugofem (825) kronor hvilka 
som varande betalda härmed kvitteras. 

2o) Lägenheten har köparen fått tillträda 

3o) På säljarnas gemensamma betesmark äger köparen eller dess rättsinnehafvare utan 
ersättning att beta sommartiden för de kreatur som å lägenheten vinterfödas. 

4o) Köparne skola ensamt bekosta lagfarten å lägenheten, då deremot säljarne skola 
tillhandahålla nödiga åtkomsthandlingar för lägenhetens fastställelse. 

På ofvanstående vilkor och bestämmelser afstå vi vår egenderätt till nemnda lägenhet och 
öfverlämna nämnda densamma till Joh. Wallin och hustrun eller rättsinnehafvare. 

Nordingrå och Fällsvik den 27 december 1900. 

P. Wiklund (bom), Ol. Nordström, Ol. Nordin, Jon. Wallin. J. Norberg, N.E. Wiklund 
säljare 
Johan Wallin (bom) Greta Stina Nilsdotter (bom) Köpare 

Wittnar  

E.O. Nordlund N.E. Widmark.111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            111 Akt NoÅ 2175 Lantmäteriets historiska kartor 
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Bilaga 4. Arealfördelning 1 december 1901 
. 

       
Arealfördelning i Fällsvik 1 dec 1901.        

Inrösejord   
avrösningsjord 
(skog)  summa   

1 6 seland N. Nordstrand 12,6 ha  106 ha  119 ha avrundade siffror 
1 3 1/2 seland J.Norberg  6,63 ha  44,06 ha  50,69 ha   
1  1 seland Jon Wallin 3,34 ha  13,22 ha  16,55 ha   
2 5 1/6 sel N e Wiklund 11,23 ha  71,61 ha  82,84 ha   
2 5 1/6 sel Jon Wallin 11,74 ha  67,2 ha  78,95 ha   
3 3 3/4 sel O.Nordin 7,55 ha  53,36 ha  61,35 ha   
3 3 3/4 sel O.Norberg 7,52 ha  58,19 ha  85,24 ha   

4 7 1/2 sel N. Norlander 14,2 ha  
104,31 
ha  

118,52 
ha   

5 5 1/2 sl J. Norberg 11,58 ha  74,75 ha  86,33 ha   
5 5 1/2 sel P. Wiklund 8,75 ha  74,03 ha  82,77 ha   
          
summa 110 ha 61 ar 59 m2 odlad jord       
          
 Stamhemmanen har 777,7129 ha. Avsöndringen utgör 2,5268 ha     
          

 

Bilaga 5. Köpekontrakt Erik Ödlunds torp 
Köpeafhandling 

Till Fiskaren Erik Ödlund och dess Hustru Brita Lisa Nillsdotter i Fällsvik Försäljer jag 
undertecknade Olof Nordstrand i Fällsvik mäd min hustrus samtycke för all framtid af mitt 
Hemman No 1 om 6 selandi Fällsviks by af Nordingrå soken en Jod afsöndring från Norra 
ändan af s.k. Nyåkers skiftet under Benämning Erikslund, från den punkt räknat som är i 
rågången Littera A.a och Littera Ba efter rågången å östra sidan 194 meter Södra sidan 180 ½ 
meter dessa två punkter äro med rörer försedda vestra och Norra sidsn 322 meter efter 
rågången efter Laga skiftets inägo karta säljaren förbehåller sig den å kartan åsatta 
gemensama väg som genom går denna jod Lägenhet fri rättighet för gemensamt mulbete för 
de kreatur som vinter födas af åberopade jod lägenhet på säljarens skogsmark rättighet för 
gertsel och stör för den del af hingnaden som fodras för åvannämda jod lägenhet men till föld 
af N.E. Wiklund efter nu varande haga delning håller största delen af hingnaden så skall 
köparen i stället hålla säljarens del af så kallade skata haget som är mellan Fällsviks och 
Ådals skogar men i händelse af ny laga delning så afgår i sakta haget i provrina efter som 
köparen då får mer kring sitt torp rättighet för virke till ett kornhärsje led med dess underhåll, 
rättighet för en famn löv ved om året af så kallade flagberg skiftet så länge det finns äfven 
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rättighet för ett hästlass kvist om året af säljarens skogsmark allt emot en oss emellan 
öfverenskommen köpesumma af ettusen tjugo (1020) kronor som skall betalas den första 
nästa Maj då även nämda Jord Lägenhet med dess rättigheter får till trädas. 

   På åvan stående vilkor af står jag säljaren min rätt för all fram tid till nämda jord 
Lägennhet och till egnar den köparen häller hans rätts innehavare vilket uttan mitt hörande 
ega att dirå å egen bekostnad söka och erhålla Laga farta var till jag förbinder mig att till 
handa hålla nödiga åtkomst handlingar, 

som skedde i Nordingrå Fällsvik den 13 Januari 1909 
   Olof Nordstrand 

       Ulrika Nordstrand 
    Säljare 
Vittna 
N.J. Lundgren  Erik Ödlund 
N.P.Nordlander  Brita Lisa Nilsdotter 
    köpare 
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