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Avskrift.
År 1851 den 22a September inställde sig
undertecknad ,vice Kommissions Landtmätare i Öre by,
Nordmalings socken af Westerbottens län, för att,
enligt Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Länet
under den 12 nästlidne Maj meddelte förordnande, förrätta
Laga skifte å alla egos till berörde by; och
inställde sig härvid följande delegare, nemligen:
Jacob Johansson, Pehr Johansson, Jacob Jacobsson
genom sonen Jacob Jacobsson, Eric Hällman, Johan
Peter Salomonsson, Jacob Andersson Jernbom genom
sonen Anders Jacobsson samt Herr Bruks Patronen Eric
Häggström genom befullmäktigadt Ombud. Inspectoren
O.E. Thurdin, hvaremot öfrige delegare hvarken
personligen eller genom ombud tillstädeskomno.
Såsom godemän inställde sig, efter udfångna1
ka1lelser Lars Olof Larsson i Lögdeå och Pehr Olof
Engman i Djupsjö.
§ 1.
Upplästes för vederbörande delegare och godemän det undertecknad Landtmätare till
förrättningen meddeldta förordnande, så lydande:
”Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Westerbottens Län Resolution uppå den af Jacob
Jernbom, Jacob Johansson och Pehr Johansson i Öhre skrifteligen gjorda anhållan om förordnande
för vice Kommissions Landtmätaren L. P. Ågren, att i nämnde by förrätta laga skifte; Gifven å
Lands Kansliet i Umeå, den 12te Maj 1851.
I anledning.af ofvanberörde ansökning, pröfvar Kongl. Majts Befallningshafvande skäligt
härigenom förordna vice Kommissions Landtmätaren Ågren att ifrågavarande skiftesförrättning i
laga ordning verkställa. Blifvande derjemte ett vite af 16 rdr. 32 skl. Banco förutom böter efter lag
och skadeersättning, härigenom utsatt för den eller de skiftesdelegare, som nyttja skogen till afsalu
eller svedjande och tillträde av Lotterna skett, hvarom kungörelse härifrån skall utfördas.
År och dag som ofvan.
G. Montgomery
M.W. Cygnaeus
Vidimeras
Ex officio
Magn. Wilh. Cygnaeus.”
Vid hvilket förordnande fanns fogadt följande:
Utdrag af Mantals- och skatteskrifnings längden i Nordmalings socken för år 1849.
Byanamn Hemmans- Hemmanstal
Öhre

1

Erhållna

nummer

Skatte

1

4 1/4

Bruknings- Den skattskyldiges namn

Krono Frälse delar
2 1/8

Jacob Johansson

2 1/8

Pehr Johansson

2
4

4 1/4
5/8

2

4 1/4

Jakob Jakobsson

}
}

2 1/8

Johan Peter Pehrsson

2 1/8

Jakob Eriksson

2

2 1/8

4

2 1/8

2

2 1/8

3

2 3/8

4

5/8

3

2 3/8

Erik Hällman

3

4 3/4

Johan Peter Salomonsson

4

2 1/2

Erik Anton Pehrsson

5
5/8

}

Pehr Eriksson
Jakob Eriksson

}

Johan Hällman

}

Jacob Andersson

36 1/2 Sel
Westerbottens Lands Kontor i Umeå, den 23dje Maj 1851
P. Lundmark.”
§ 2.
Efter det i förestående § intagne förordnande blifvit upläst, förklarade delegarna uppå derom af
Skiftesmannen framställd fråga, att de hvarken emot honom eller biträdande godemännen hade någon
jäfsanmärkning att framställa; och visste hvarken skiftesmannen eller godemännen sig stå uti något jäfs
förhållande till någon af delegarne, som kunde hindra dem från handläggningen af ifrågavarande .
förrättning; hvarjemte godemännen, derom tillsporde, förklarade sig hafva aflaggt
den 1 9 § af 2 Cap. i Kongl. Maj;ts Nådiga Stadga om Skiftesverket i riket den 4de Maj 1827 föreskrifna
godemans ed.
Uppå derom jemväl framstäld fråga förklarade närvarande sökander det de nu ytterligare fortsatte
den om Laga skiftesförrättningen gjorda ansökning.
§3
Sedan skiftesmannen förklarat, idet han i anseende till andra för handen varande laga
skiftesförrättningar vore förhindrad att nu qvarstadna, för att börja mätningen af skifteslagets egor, samt
derjemte tillkännagifvit att någon resekostnadsersättning för ifrågavarande sammanträde af honom ej
äskades, förklarade samtelige närvarande delegare, det de vore fullkomligen nöjde dermed att
förrättningen uppskjöts till början af Juli månad nästkommande år, då densamma skulle till behandling
företagas samt, såvidt årstid och andra embetsgöromål medgåfvo, oafbrutet fortsättas.
§4
Som något vidare ej var att till protocollet anteckna, än att godemännen för deras inställelse
fordrade ersättning, nemligen Engman med fyra riksdaler 36 skillingar och Lars Olof Larsson med Fyra
riksdaler 12 skillinger allt banko, hvilken ersättning skulle af delegarne efter innehafvande skatt
erläggas, förklarades sammanträdet för slutadt och godemännen, hemförlofvades.
År och dag, som ofvan.
På Embetes vägnar
L P Ågren.
Att förestående :protokoll blifvit för oss uppläst och justeradt varder härmed intygadt.
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Å byamännens vägnar:
Jacob Johansson /bomärke/, Pehr Johansson /bomärke/, Jacob Jacobsson genom sonen Jacob
/bomärke/, Jacob Andersson gn. sonen Anders /bomärke/, Johan Peter Salomonsson /bomärke/, Eric
Hellman /bomärke/ Eric Häggström gn. O.E. Thurdin.
Vid förrättningen närvarande och biträdande godemän;
P. O. Engman i Djupsjö
L. O. Larsson,
den 25te Junii 1853.
§5
Jemlikt uti Socknekyrkan i laga ordning upläst kungörelse. hade sammanträde blifvit utsatt att
härstädes hållas, för att sedan inego affattningen, hvilken under loppet af förra året, oafbrutet
fortgått från den 10de Juli till den 27de September, hunnit afslutas, företaga gradering af
skifteslagets inegor; och inställde sig, utan förut biträdande godemännen Pehr Olof Engman i
Djupsjö och Lars Olof Larsson i Lögdeå, följande delägare personligen, nemligen: Jacob Johansson,
Pehr Johansson, Jacob Jacobsson, Herr Bruks Patron Eric Häggström, Jacob Ericsson, Pehr
Ericsson, Johan Hällman, Johan Peter Selomonsson och Jacob Jernbom, äfvensom Bonden Jacob
Nilsson i Håknäs och Eric Olof Johansson i Sörbyn.
Uppå derom framställd fråga uplystes, att följande förändringar i afseende å
eganderätten till hemman inom skifteslaget, seden uprättandet af 1849 års Mantals och
skattskrifnings Längd, hvaraf utdrag under § 1 det i detta protokoll finnes intaget egt rum nemligen;
att Herr Brukspatron Häggström af Johan Peter Pehrsson inköpt, hemmansdelen Nr 2, 2 1/8 seland
och af Eric Aron Pehrsson 2 1/2 seland Nr 4, att Bonden Jacob Jacobsson aflidit och hans
efterlemnade söner Jacob och Johan Jakobssöner, till hälften hvardera, egde hemmanet Nr 4, 4 7/8
seland, att hemmanet 4 3/4 seland Nr 3 tillsammans egdes af Bonden Johan Peter Salomonsson,
aflidne bonden Eric Ericssons omyndiga barn, för hvilka Jonas Östensson i Långed var utsedd till
förmyndare, samt ofvanbemälde Jacob Nilsson och Eric Olof Johansson, och sluteligen att Eric
Hällman till Lars Westin2 öfverlåtit hemmanet 2 3/8 seland Nr 3, varande sålunda Jonas Östensson i
Långed, Johan Jacobsson och Lars Westin, utan anmält förfall vid sammanträdet frånvarande.
§6
Öfverenskommo tillstädesvarande delegare derom, att från delningen skulle uteslutas
södra delen af den nedan så kallade Kalflåen3 och Öresten varande utgrundning, på sätt å Kartan nu
blifvit utmärkt, enär densamma vore af sådan beskaffenhet att dess värde för närvarande svårligen
skulle kunna med någon säkerhet bestämmas; skolande denna öfverenskommelse uti framdeles
upprättande särskild förening intagas.
§7
Sedan delegarne af skiftesmannen blifvit underrättade om grunderne för
ägograderings verkställande och då, på fråga, uppgifvit att skifteslagets såväl till läge som
jordmon bästa och bördigaste jord vore belägen uti såkallade Boåkern, begåfvo sig skiftesmannen
och godemännen åtföljda af ofvanantecknade delegare, till nämnde lägenhet, hvarest jordmon
undersöktes och befanns utgöra lerblandad djup sandmylla på fin sandbotten, å få ställen något
lerblandad, men i ett ganska fördelaktigt läge. Då, efter ytterligare verkställde undersökningar,
någon bättre jordmon ej anträffades, blef såkallade Boåkern, äfvensom alla andra i godhet dermed
jemförlige egor åsatte lsta graden, hvareftet mindre bördig jord upskattades till 1 1/32, 1 1/16, 1
1/8 grad etc. på sätt af den härvid förde Taxeringsläng närmare inhämtas.
Graderingen af skifteslagets inrösningsjord fortgick till den 2a Juli på förmiddagen,
då densamma afslutades och anhöllo delegarne underrättelse derom,att Taxeringslängden
äfvensom detta protocoll, komme att å eftermiddagen, klockan 4 justeras.
Den 2 Juli
§8
2
3

Olika stavning; Wästerin, Westrin
På modern karta Kalvlån
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I närvaro af förut antecknade godemän, och följande af skifteslagets delegare: Herr
Brukspatron Häggström, Jacob Johansson, Pehr Johansson, Jacob Jacobsson, Jacob Ericsson, Pehr
Ericsson, Johan Hällman, Jacob Jernbom och Lars Westrin, uplästes och till riktigheten erkändes
den vid Graderingsförrättningen förde Ägobeskrifning och Taxeringslängd äfvensom detta
protokoll, hvartill något vidare vid detta sammanträde, ej var att anteckna.
År och dag, som ofvan.
På Embetets vägnar:
L. P. Ågren.
Föreståendeprotocoll är för oss uppläst och varder härmed ill riktigheten erkändt.
Öhre den 2dra Juli 1853
Eric Häggström, Jacob Ericsson /bom/, Pehr Ericsson /bom/, Jacob Johansson /bom/, Pehr
Johansson /bom/, Jacob Jacobsson /bom/, Johan Hällman /bom/, Lars Wästrin /bom/, Jacob
Jernbom /bom/.
Erkännandet och bomärkens undersättande attestera undertecknade vid
förrättningen biträdande godemän
P. O. Engman

L. O. Larsson
§9

Den 12te September.
Jemlikt utfärdad och i Sockenkyrkan den 21a sistlidne Augusti upläst kungörelse hade
sammanträde blifvit utsatt att härställes hållas för rågångarnes reglerande omkring skifteslaget; och
inställde sig härvid, utom förut biträdande godemännen Pehr Engman i Djupsjö och Lars Olof
Larsson i Lögdeå; följande delegare, nemligen: För Öhre by: Jacob Johansson, Pehr Johansson,
Johan Jacobsson, Jacob Ericsson, Pehr Ericsson, Johan Hällman, Eric Olof Johansson, Jacob
Nilsson, Johan Peter Salomonsson och Jacob Jernbom, äfvensom förmyndaren för Eric Ericssons
omyndiga barn, bonden Jonas Östensson i Långed, genom skriftligen befullmäktigadt ombud
Jonas Strömdahl samt för Bruks patronen Häggström e. o Kammarkrifvaren i Kongl. Kammar
kollegium N. J. Häggström, hvaremot Bonden Jacob Jacobsson hvarken sjelf eller genom ombud
lät sig afhöra; från Håknäs inställte sig nämndemannen Nils Sikström, Inspektoren i Håknäs
Sågverk O. E. Thurdin och Bonden Jacob Nilsson. Från Jernäs Nils Vallander och Eric Olofsson,
hvilka förmålde4 sig jemväl hafva erhållit updrag att bevaka deras frånvarande grannars rätt; för
Brevik Bönderne Jonas Wallin och Mathias Jonsson å egne och öfrige byamännens vägnar samt
för Sörbyn, innehafvaren deraf handlanden och verksegaren Robert Häggström.
§ 10.
Sedan Landtmätaren och godemännen af vederbörande lemnats ojäfvige, företogs först
frågan om rågången emellan Öhre och Håknäs och företeddes, till ledning härvid, dels beskrifning
öfver en den 25te och följande dagar i Augusti månad år 1806 af Domare och nämnd verkställd
rörläggning uti fastställde skogsskillnaderna emellan Öhre och Håknäs med flere byar, hvaraf
inhämtades, att råsträckningen dessa byar emellan började å en punkt vid Storsjönäset samt
sträckte sig derifrån till röset vid Håknäs bron samt vidare öfver Hällängesremmen5 och
Dahlbrännan till ändpunkten vid Lillån; och sedan Nämndemannen Sikström inlemnat en af
Landtmätaren Gustaf Fougt år 1804 uprättad karta öfver Håknäs bys skogsmark, hvilken; i
afseende å ifrågavarande råsträckning, ej instämde med ofvanberörde rörläggnings beskrifning,
ingingo ömsesides delegare den förening, att den emellan byarne uprättade och å Öre laga
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skifteskarta upptagna råhage skulle, såsom upförd i den sträckning, samma rörläggningsbeskrifning
stadgade, för rätt och laglig råskillnad anses.
Under förmälan6 att Öhre byamän ensamma vore skyldige afsätta den jord, som
tillkommer Båtmans torpet Lustig, ingaf Nämndemannen Sikström en uti Nordmalings Harads
Rätts dombok för den 4 December 1839 intagen, den 3 October 1820 upprättad afhandling,
hvarigenom Jacob Pehrsson, Johan Pehrsson, Pehr Olofsson och Johan Jacobsson i Öhre erkänna
sig hafva af Håknäs byamän erhållit två riksdaler rgs hvardera för den till rotejord uplåtne lilla
porsmyran; men sedan Öhre byamän bestridt allt afseende å den företedde handlingen samt påstått
Håknäs byamän skyldighet vara att för sin andel i Båtsmans rotet afsätts jord inom deras
egoområde, afstod Sikström från sitt yrkande, under förklaran att han ansåg Håknäs byamän ej
kunna undgå att efter nu varande Båtsmannens frånfälle för dess andel i Båtsmans rotet tillsätta
jord.
Hemställde Nämndemannen Sikström, huruvida Öre byamän ej vore benägna, att vid
detta tillfälle afsätta nödig väg för begagnande af det notvarp i Öre ån ofvan forssen, hvartill Öhre
och Håknäs hemmansegare egde gemensam utnyttjande rätt, derpå Öhre byamän genmälte, det de
härtill vore så mycket mindre villige, som, efter deras förmenande, Håknäs delegare ej vore
berättigade till begagnande af ifrågavarande notvarp, enär detsamma vore beläget inom Öre bys
rågång. För att åter styrka Håknäs rätt till berörde fiske inlemnade Sikström dels en Lagmans dom
af
år 1494, hvarigenom, på käromål af Botolf i Öhre, denne blifvit berättigad att med Håknäs byamän
njuta halft fiskevatten ofvan strömmen i Öhre ån, dels Arnäs Härads Syne rätts dom af den
3 dje Juni 1749, enligt hvilken Håknäs byamän, enär dessa, jemlikt 1548 års råbref, emot
erhållande af rätt till halfva strömmen, afstått gvarnställe med vall med mera, på grund häraf
samt 1494 års åberopade lagrums dom, förklarats så mycket mera berättigade åtnjuta en
fjerdedel i fisket i Öhre strömmen, hvartill de inskränkt sitt påstående, som Öre byamän i
annat fall med sine notlängder kunde förstänga hela strömmen; Efter antecknade hvaraf och
sedan Sikström, genom de företedde handlingarne, ansett sig hafva tillräckligt styrkt Håknäs
byamän rätt till begagnande af fisket ifråga. Öre hemmansegare, som efter den sålunda vunna
uplysningen ej ville vidare ifrågasätta denna rätt, förklarade sig villige att å såkallade
botrödningen afsätta tre alnars bred väg, för att af dem och Håknäs byamän gemensamt
gagnas.
§ 11
Då frågan. om rågångarne emellan Brevik och Öhre härnäst företogs, inlemnades af
Breviks byamän en af Landtmätaren Fougt år 1802 uprättad karta, öfver denna bys skogsmark utvisande,
i afseende å råsträckningen emot Öhre, att densamma skulle gå i rät linie från punkten å Storsjönäset
till röset å Korsmyrholmen, hvaremot å andra sidan af Storsjön nu å marken befanns en brytnings punkt,
bestående af ett större röse med visesten7 i midten, hvarifrån en gärdesgård vore upförd till punkten å
Korsmyrholmen.
Sedan Landtmätaren uplyst att den å marken sålunda befintelige råsträckning blifvit å
Öhre laga, skifteskarta utmärkt, erkändes å ömse sidor det å södra sidan Storsjön varande röse,
såsom brytningspunkt, derifrån rågränsen ginge i rät sträckning i norr till röset å Storsjönäset samt
i söder till råpunkten å Korsmyrholmen; och som samma linia ej vore å marken upgången, skulle
ett sådant göromål af Landtmätaren framdeles företagas, dervid det ålåge såväl Öhre som Breviks
byamän, att, efter erhållen underrättelse om tiden, med nödigt handtlangningsmanskap sig inställa.
§ 12
Vid handläggning af frågan om råsträckningen emellan Öhre och Jernäs, åberopade
sistnämnde byamän, en af Landtmätaren Fougt år 1804 uprättad karta öfver Järnäs skogsmark, enligt
hvilken rågränsen emot Öhre tog sin början vid Korsmyrholmen, derifrån den ginge i flera bugter ofvan
Tjernmyrtjern till det invid Örefjerden belägna. Trånghamnberget.8 Denna gräns bestreds dock af Öhre
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byamän, som yrkade att den måtte bibehålla dess hittills varande sträckning äfven öfver Bärmyrhalla;
och inlemnades för att visa det rålinien jemväl skulle sträcka sig till detta ställe följande handling:
”Åhr 1746 d. 7 Martii på Arnäs härads Ting. Samma dag inläde Järnäs och Öhre byamän en
skrift, hvarutinnan uti den rågångs tvist i skog och mark dem emellan, som Tingsräten d. 3 December
1744 till ägande syn utställt, de berätta sig vid samma anstälte syn d. l7 septemn. nästledne förente vara
att rågång Byarne emellan skal, som af gammalt varit, taga sin begynnelse innerst och nordanpå
Korsmyrholmen ofvan Jordbäcken söderom myran till Kiärnmyrholmen, och sedan ytterst på
barmyrhällan9, derest nu stenröse är upkastat och de i en den stående tall skurit samtel. sine bomärken;
Änderået är vid och på trånhamnberget nära till Öhrefjärderns strand, hvarest åter en stenrösa är
upkastad, och från hvilket berg och till förenämde bärmyrhäll ett lag af Järnäs bymän där upsatt och
hvaruti Öhne byamän nu på taga sig hålla årligen halfpanten på det Järnäs män dess lättare hafva måtte,
att bereda sina ängeslotter, hvaremot och för denna årliga hjelp skull Järnäs män tillstädia10 Öhre boerne
att få draga not i Kråksundsafvan ända intill Höghållan,11 der märket är utsatt samt nyttia fisket med skiöt
och nät om sommaren för Vårfrudag ifrån, Svarthällerne och till ytterst på blagrundet12; Blifvandes
således och medelst denna förlikning de för detta och år 1744 d. 3 Decemb. å ömse sidor anförde
kiäromål och påstående uphäfne och förlikte. Denna förening ärkiände vid upläsandet parterne å båda
sidor, och blef fördenskull densamma, såsom på gamla rågången grundad, med domb för fast förklarad.
Actum ut supra.13
På Härads Rättens vägnar:
Christian Wallensteen”
Efter läsning hvaraf och sedan Järnäs byamän företedt en af Förste Landtmätaren Ruth år 1823
uprättad, af Nordmalings Härads rätt behörigen fastställd karta öfver råsträckningen emellan Öhre
och Järnäs byar, enligt hvilken rågränsen skulle gå rät sträckning från röset å Korsmyrholmen till en
punkt ofvan såkallade Tjernmyrtjärn derifrån, i likaledes rät linia, förbi brytningspukten å
Bärmyrhalla nedtill röset å Trånghamnberget, ingingo ömsesides byamän den förening att
ifrågavarande karta vid rågångarnes utstakande, skulle till efterrättelse tjena; och skulle de linier, som
ej voro å marken
synliga, framdeles upgås, dervid handtlangningsmanskap från båda byarne borde, på erhållen kallelse,
tillstädeskomma.
§ 13
Då slutligen till behandling företogs råsträckningen emellan Öhre och Sörbyn, yrkade Öhre
byamän, att Lillån, ända till dess utlopp i Bottniska viken måtte, enligt innehållet af den nu företedde
Beskrifning öfver af Domare och nämnd den .25te och följande dagar i Augusti månad år 1806 företagen
rörläggning emellan Öhre, och angränsande byar, för rätt rågräns ifrågavarande byar emellan anses,
hvaremot handlanden Häggström, under påstående att gamla åens utlopp, enligt den utstakning som af
vederbörande Landtmätare verkställts, skulle utgöra råskillnad, ingaf följande handling.:
"År 1840 den 5te October Inställde sig undertecknad vice CommissionsLandtmätare i
Sörbyns by af Nordmalings socken och Westerbottens Läns södra härad, för att, ti1l följe af Konungens
Befallningshafvandes den 21 December detta år utfärdade förordnande, icke allenast affatta och rörlägga
en utgrundnings ängesmark, emellan nygrundet och Öresten efter den sträckning Lillån af fordno haft,
hvilken utgör råskillnaden på vestra sidan emellan Herr Jägmästaren G.W. Häggströms hemman Nr 1 i
Sörbyn och Öre by, utan äfven efter afledne Landtmätaren Fougts karta öfver gamla Sörbyns egor af år
1804 verkställa utstakning af Håknäs byamäns derinom belägna skiften; och infunno sig härvid, utom de
vid förrättningen biträdande godemännen Olof Olofsson från Lögde och Nils Pehrsson ifrån Brevik,
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Herr Jägmästaren Häggström och en del Håknäs byamän, samt såsom ombud för Öre by, J. Jernbom och
Jacob Pehrsson.
S.D. Sedan det för undertecknad utfärdade, så lydande förordnande.
"Landshöfdinge Embetets i Westerbottens Höfdingedöme Resolution uppå en af
Jägmästaren, G.W. Häggström den 12te uti innevarande månad hit ingifven så lydande ansökning:
Till. Konungens Höga Befallningshafvande i Umeå.
För att få affatta och rörlägga en utgrundnings ängesmark mellan Nygrundet och
Öresten, efter den sträckning Lillån i fordno haft, haft som är råskillnaden å vestra sidan emellan
mitt hemman Nr 1 Sörbyn och Öre by, som efter förening af den 3 dennes gränseskillnaden emellan
Sörbyn och Öre utstakad och af Härads rätten gillad och stadfästad den 5te dennes, anhåller
ödmjukast, om förordnande för Herr Ingenieur Strinnholm, som nu förrättar Laga skifte i
Sunnansjö, detsamma i höst finge verkställa äfvensom efter Herr Ingenieur Fougts karta af år 1804,
på gamla Sörbyns Åker och Äng, viken benämnd, utstaka alla Håknäs bys hemmansegares skiften
till längd och bredd, emedan dessa egor ligga inom mitt hemmans område och af en del Håknäs byamän
göres stridigt. Håknäs den 7de September 1840. G. W. Häggstöm; Gifven å Landskansliet i Umeå den
21 September 1840.
Ofvannämnde ansökning har Landshöfdinge Embetet i öfvervägande tagit och pröfvar
skäligt härigenom förordna vice Kommissions Landtmätaren Magn. W. Strinnholm att ifrågavarande
förrättning i laga ordning företaga och verkställa. År och dag, förr skrifne,
Under Herr Landshöfdingens frånvaro vid riksdagen.
På Landshöfdinge Embetets vägnar:
P. Lundmark
C. Lindberg”
blifvit upläst och förrättningsmännen för ojäfvige förklarade, framlemnade Herr Jägmästaren Häggström
ett Härads rättens domboks utdrag, så lydande:
”Utdrag .af Domboken, hållen vid Lagtima Höste Tinget med. Nordmalings och
Bjurholms Socknars Tingslag, uti Tingshuset å Nordmalings kyrkovall den 5te September 1840.
S.D Å Krono Länsmannen H.G. Horneijs förteckning öfver instämde mål till Tinget fanns antecknadt
att Jägmästaren J. W. Häggström på Håknäs till Tinget instämt Bonden Johan Petter Pehrsson i Öhre
att afstå med utgrunningen Öhresten och nygrundet, såsom orden i stemningslängden lyda, samt
ersätta tio års afkastning deraf. Och då detta mål till behandling nu upropades, inställde sig käranden
som under anmälan det parterne i godo sig förenat, ingaf till Härads rättens fastställelse följande
skriftliga öfverenskommelse:
För biläggande af den rättegång som Herr Jägmästaren G. W. Häggström anställdt emot
Johan Petter Pehrsson i Öhre, angående tvist om rätta fordna utloppet af Lillån, och hvilken
rätteligen skall utgöra gränsen emellan bemälte Herr Jägmästares egor under Sörbyns hemman och
Johan Petter Pehrssons i Öhre by egande skifte, så hafva nedanskrifne Öhre byamän, hvilka komma
att draga nytta eller skada af sakens utgång i likhet med hvad äfven underskrifne Johan Petter
Persson funnit billigt härmed velat förklara det vi samtelige erkänna Herr Jägmästarens påstående
om Lillåns fordna utlopp och antaga för ständig gällande gräns den som nu utstakad blifvit, för att
hela uppgrunningen innanföre Nygrundet och allt hvad som utan före Sörbyns hemmansegor till in
och utmark, såsom ängesland eller upgrundning betraktas kan, skall för alltid höra sistnämnde
hemman till; kommande genom denna öfverenskommelse att förfalla ej mindre det
ersättningsanspråk Herr Jägmästaren Häggström väckt för det utgrundningen de föregående åren ej
fått af Herr Jägmästaren gagnas utan eftergifves äfven all hafd rättegångskostnad.
Öhre den 3 September 1840.
Johan Hellman, Eric Hällman, Lars Pehrsson, Johan Lydig, Eric Ericssons E:a, Jacob Jernbom,
Jacob Ericsson, Pehr Ericsson, Jacob Jacobsson, Johan Jacobssons E:a, Johan Petter Pehrsson
/bomärken/.
Härmed nöjes jag G. W. Häggström. På en gång närvarande vittnen:
O. E. Thurdin, C. J. Hällström.
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Om egaren af Sörbyn vill begagna fäbete å Nygrundet må det dessförinnan vara lagligen stängd
på det egen bekostnad.
Erkänner sig G. W. Häggström."
som offenteligen uplästes, och aktade Härads rätten skäligt sanna förening till de
afhandlandes lagenliga rättelse fastställa,
`
År och dag, som ofvan.
På Härads Rättens vägnar:
Joh. Dav. Helledaij.”
och anhöll att på grund af den deri omnämnde öfverenskommelsen med Öhre byamän, Lillåns
gamla sträckning derefter måtte utstakas och blef detta göromål i så väl Herr Jägmästarens som de
förr omnämnde Öhre boernes närvaro verkställdt; samt den omtvistade trakten å karta laggd, och
förklarade de sistnämnda att den affattade marken var densamma som i den ofvanintagne
öfverenskommelsen vore nämnd, och att densamma tillhör Sörbyns hemman Nr 1, samt Lillåns nu
utstakade gamla gräns skall för framtiden utgöra skillnaden emellan sistnämnde by och Öhre,
hvilket äfven af Herr Jägmästaren Häggström erkändes.
§ 2.
Den af Herr Jägmästaren Häggström äskade utstakning af Håknäs byamäns, inom Sörbyns egor,
belägna skiften, efter den af afl. Landtmätaren Fougt år 1804 uprättade karta, blef nu äfven i
närvaro af delegarne å ömse sidor, verkställde, samt pålar vid ändarne af skiftena äfvensom vid alla
brytningar nedslagna.
År och. dag, som. ofvan.
På Embetets vägnar
M. W. Strinnholm
Såsom biträdande godemän underskrifva:
Olof Olofsson
Nils Petersson".
Efter uppläsandet häraf och sedan å vissa sidor härom en stund tvistats, träffades omsider
den förening, att rågränsen, enligt ofvanintagne lagligen fastställde öfverenskommelse, skulle
sträcka sig efter Lillåns förmodade gamla utlopp, såsom den å Öhre laga skiftes karta nu updragne
och erkände linie närmare utvisade, hvilken jemväl framdeles komme att, efter derom till
vederbörande om tiden meddelad underrättelse, å mark en utstakas.
§ 14
De af Öhre och angränsande Håknäs, Breviks, Järnäs och Sörbyns närvarande byamän
sålunda, på sätt 10, 11, 12 och 13 § af detta Protocoll utvisa träffade öfverenskommelsen
sammanfattades uti följande af vederbörande underskrifne och erkände.
"Förening
"Emellan undertecknade: Öre byamän, å ena, samt Håknäs, Breviks, Järnäs och
Sörbyns hemmansegare, å andra sidan, är, i afseende å rågränsorne emellan berörde byar, vid denne
dag lagligen utlyst Landtmäteri sammanträde, följande förening, träffad, nemligen
1o Råsträckningen emellan Öre och Håknäs byar skall äfven hädan efter utgöras af den förut såsom
råskillnad begagnad gärdesgård, vilken tager sin början å röset vid Lillån, sträckande sig derifrån
ofvan stenen å Dahlbrännan och så kallade Hällängesremmen ner till röset vid Håknäsbron, der den
gör brytning ner till råpunkten å Storsjönäset; allt på sätt den vid laga skiftesförrättningen i Öre by
uprättade karta nermare utvisar; Egande Håknäs byamän att öfver såkallade Notrödningen begagna
väg, 3 alnar. bred, för notvarpets begagnande.
2o Emellan Öre och Breviks byar tager rågränsen sin början vid röset å Storsjönäset och går
härifrån öfver Storsjön till der varande röse, derifrån den sträcker sig i rät linia till råpunkten å
Korsmyrholmen.
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3 Råskillnaden emellan Öre och Järnäs byar skall taga sin början vid punkten å Korsmyrholman,
derifrån den sträcker sig till en punkt ofvan såkallade Tjernmyrtjern samt till Bärmyrhällan och
punkten å Trånghamnberget; Skolande, vid utstakningen af denna råsträckning, den af aflidne.
förste Landtmätaren Eric Ruth år 1823 uprättade samt af Nordmalings Härads rätt den 8 Mars 1827
fastställde karta till efterrättelse tjena.
4o Emellan Öre och Sörbyn utgöres rågränsen, dels af Lillån dels af en råskillnad, som genom
förening emellan Öre byamän och dåvarande egaren af Sörbyn den 3 September 1840, blifvit
öfverenskommen samt af Nordmalings Häradsrätt den 5 i samma månad fastställd; och erkännes
å ömse sidor råsträckningen sådan den å Öre bys nu uprättade laga skiftes karta finnes uptagen.
De af undertecknade byamän sålunda här ofvan öfveranskomna rågränser skola
hädanefter å ömse sidor till oryggelig14.efterrättelse tjena; hvilket till yttermera visso, med våra namn
och bomärken, i Landtmäteren och godemännens närvaro bekräftas.
Öre den 12te september 1853
För Sörbyn:
R. W. Häggström
För Håknäs
Ol. Edv. Thurdin, Jacob Nilsson, Nils Sikström.
För Öre by:
Jacob Johansson /bom/, Johan Jacobsson /bom/, Pehr Ericsson /bom/, Lars Wästerin /bom/,
Eric Olof Johansson /bom/, Jacob Järnbom /bom/, Jonas Strömdahl, Pehr Johansson /bom/,
Jacob Ericsson /bom/, Johan Hällman /bom/, Johan Petter Salomonsson /bom/, Jacob.
Nilsson.
För Järnäs:
Nils Wallander

E. Olofsson /bom./.
För Brevik:

Mathias Johansson, Jonas Wallin /bom/
Erkännandet och egenhändiga underskrifterne och bomärkens undersättande attestera
undertecknade godemän.
P. O. Engman
L. O. Larsson.
§ 15
Något vidare var ej att för dagen till protokollet anteckna, hvadan Landtmätaren
förklarade att detsamma komne i morgon klockan 8 före midd, att justeras, dervid vederbörande
egde att sig åter infinna.
Den 13 September.
§ 16.
I närvaro af Öre å gårdagen antecknade byamän tillika med Herr Bruks patron Häggström,
hvilken nu personligen tillstädeskom äfvensom af angränsande, Nämndemannen Nils Sikström i
Håknäs justerades detta protokoll och till riktigheten erkändes.
År och dag, som ofvan...
På Embetets vägnar:
L.P Ågren.
14

Beslut, som inte kommer att ändras
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Närvarande och biträdande godemän.
P. O. Engman

L. O. Larsson

den 13de September.
§ 17
Företogs gradering af skifteslagets skogsmark, hvarmed fortsattes till och med den 16
dennes, då densamma afslutades och graderingslängden, i delegarnes närvaro, uplästes och
justerades samt af dem till riktigheten erkändes.
§ 18
I afseende å urskiljandet af In- och Afrösningsjord, så har till förstnämnde egoslag
hänförts, utom åker och äng, allt sådan mark, som, med afseende å läget och jordmons godhet,
härtill med
fördel kunde förädlas på sätt af Graderingslängden närmare kan inhemtas, kommande gränsorne
emellan dessa egoslag att å kartan med röd färg utmärkas.
Den 16de September.
§ 19.
Som något formligt och lagligen beskaffadt skifte häretädes ej kunde beredas, utan att
åtminstone fyra utaf skifteslagetes delegare från deras gamla tomtplatser utflyttade, framställde
skiftesmannen, såsomi hans tanke lämpligast, det förslag som af godemännen jämväl biträddes;
att delegaren Jacob Johansson skulle utflytta till Fällan, Pehr Johansson till norra delen af byns åker,
der han erhölls större delen af de såkallade Tjernskiftena m. m. samt Jacob Ericsson och Pehr
Ericsson båda till Boåker, den förre erhållande södra skiftet och den sednare norra skiftet, och
sedan såväl de till utflyttning föreslagna som de qvarboende delegarne omsider med detta
skiftesmannens förslag förklarat sig nöjde, begåfvo sig skiftesmannen och godemännen, åtföljde af
delegarne, ut å marken, för att å utflyttningslägenheterne utse tjenlige tomtplatser; och befanns
följande trakter, såsom högt och på fast och stadig grund belägna, härtill tjenliga och tillräcklige,
nemligen: i fällan egofiguren Nr 756; å Pehr Johanssons föreslagna skifte figuren Nr 49; samt å
Jacob Ericssons utflyttningelägenhet Nr 223 och å Pehr Ericssons blifvande skifte i Boåkern
egofiguren Nr 188; kunnande, efter skiftesmannens och godemännens åsigt, på alla dessa ställen
vatten genom brunnsgräfning med säkerhet erhållas.
Den 17 September
§ 20
Sedan rågångarna omkring skifteslagets egor, på sätt protokollet för den 12te dennes
innehåller, blifvit behörigen bestämde, samt Concept-kartan i fullständigt skick uprättats,
föredrogos för delegarne de frågor, hvilka, enligt 6 kap. 1 § i Kong1 skiftes stadgan, före
skiftesläggningen böra vara afgjorde; och hvarutinnan de, efter rådplägning med skiftesmannen och
godemännen, ingingo följande
Förening:
Emellan undertecknade delägare i Öhre by är, i nedanämnde ämnen, följande öfverenskommels
träffade, nemligen:
1o Angående ägoutbyte med angränsande Sedan råsträckningen emot Jernäs by blifvit enligt derom
serskild träffad förening, bestämd att rättas, anse vi någon fördel eller beqvämlighet för oss,
genom verkställande af något vidare ägoutbyte, ej kunna beredas.
2o Om delningsgrunden I detta afseende öfverenskomma vi att hvar och en delegares enligt
jordeboken innehafvande skattetal skall tjena till grund vid fördelningen af skifteslagets egor,
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hvadan således en hvar delegera skall, i mon af sitt skattetal, egor, så uti In- och afrösningsjord,
bekomma.
3o Om de undantag af oskifto mark, som för gemesamt behof äro nödige,
a/ vägar utom de förut begagnade.och å kartan nu utmärkte vägar, aftages ytterligare:
1/ väg från Sörbys vägen öfver Ilvattensand ända till Blåbergslåen
2/ väg från byn öfver Timmeråsen och Fällickmyran till Bottniska viken.
3/ Väg öfver Ladubacken och Hägnaden til Pehr Lars backrödningen.
4/ Väg från byn till så kallade Örsand, efter den sträckning kartan visar.
5/ Kyrkvägen ofvan Jernboms skifte i Boåkern rättas såsom å kartan blifvit anmärkt.
6/ skulle vid delningen inträffa att någon delegare erhåller ett egoskifte, hvartill väg ej blifvit
aftagen och följaktligen ej eller å kartan utmärkt, skall fri väg dit utan beräkning få gagnas öfver
tillgränsande skiften; dock med förbehåll att något ohäng i öfrigt härigenom ej tillfogas.
b/ Lertag För att härtill användas aftages 100 alnar i längd och 40 alnar i bredd närmast vägen af
egofiguren Nr 272.
c/ Linsänkesplats: Härtill aftages vid Boåkerstjern 25 alnars bredd på södra och vestra sidorna, på
sätt å kartan blifvit utmärkt, hvarjemte 4 alnars bred väg till Linsänkesplatser skall gagnas och å
kartan utmärkas.
d/ Fäboplats: att härtill användas aftages på östra sidan ån söderom Sörbysvägen, en trakt 200 alnar
lång och 50 alnar bred, hvarjemte väg, 6 alnar bred dit begagnas från ån upefter skolan.
e/ Till Gistvall för fiskredskapens torkning aftages å såkallade Skrensholmen 200 alnar i längd och
50 alnar i bredd.
f/ För att för vårt gemensamma behof användas till Lastageplats, undantages det såkallade
Fjärdgrundet.
g/. Tvenne Landgångsplatser vid ån, på de å kartan utmärkte ställen avtagas jemte erforderligga å
kartan jemväl utsatte vägar.
h/ Som en del af de Söderom Kalflåen och Öresten befintlige utgrundningar för närvarande
befinnes onyttiga och först i framtiden af dem kan förväntas nytta såsom äng, hafva vi
öfverenskommet att dessa utgrundningar, hvilka inneslutas inom de å laga skifteskartan updragne
linier och Bottniska viken, skola från delningen uteslutas.
i/ Alla inom skifteslaget varandesjöar äfvensom Lillsjöutgrundningen förblifva odelade och
skifteslages gemensamma egendom.
k/ för att användas till Rotejord äfvensom, efter ortens sed, till nybruk åt de till byn hörande
Båtsmän, Lustig och Nording, aftages hela Lillparsmyr nybruket, sådant det inom gärdesgården
befinnes.
5o Angående odlingskostnaden I detta af seende hafva vi öfverenskommit af värdet åf ett
kappland i bästa häfd varande gammal åker, som vid skiftet kan komma att frångå sin egera,
uptages till Fyra rdr. och ett Kappland nyåker i likaledes bästa häfd till Två rdr. 32 skl.
samt ett kappland gamla utväxta lindor till sextion skl. allt banco, emellan hvilka sålunda
öfverenskomna högsta och minsta värden, skiftesmannen och godemännen skola ega, att, i
förhållande till hvar och en åker eller lindas häfd eller skötsel bestämma värdet derå. För hvarje
upskattadt kappland sjelfväxande äng emellan 1sta och 6te graden, som någon delegare erhåller
mindre, än hvad honom efter skatten åbelöpt, om endast så beskaffad sjelfväxande äng skolat
serskildt delas, åsättas ett värde af En rdr. 16 skl, likaledes banco. Vanhäfd, beräknad i vissa af
skiftesmannen och godemämien bestämmande dagsverken, å vid storskiftet delta ängar betalas af
förra innehafvaren, hvaremot rödselkostnad15, likaledes i dagsverken, utgöres af byamännen samfält
till den delegare, som vid delningen erhållit sådan skogbeväxt, emellan 1sta och 6te graden
upskattad mark hvilken bland Änges massan såsom rödningeland ingått. I sammanhang härmed
öfverenskomma vi att värdet af ett mannsdagsverke skall vid alla i följe af skiftet blifvande
värderingar uptagas till tjugufyra skillingar och ett såkalladt ökedagsverke till En riksdaler
ofvanberörde mynt.
15

Rödsel, rödsla betyder 'röjning, nyodling, svedjeland'. App. ryÞsl f. 'röjning' förekom i fornsvenskan, men
sammansättningar på -ryÞsla f. finns också belagda. Ordet är ett verbalsubstantiv till fsv. rydhia 'röja'.
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5 Rörande urskiljandet af In- och Afrösningsjord Med åtgärder som i detta afseende af
skiftesmannen och godemännen blitvit vidtagna förklara vi oss fullkomligen nöjde och skall förthy
såsom Inrösningsjord beräknas, utom all såsom åker och äng, förut begagnad mark, de trakter vid
Lillån och såkallade Örsandmyrorne. hvilka efter å marken verkställd undersökning, befunnits till
Odlingsmark tjenlige; och hafva vi varit af den enhälliga tanke att någon större vidd, än den å kartan
utmärkte och i Graderiringslängden närmare beskrifne ej bör såsom odlingsmark i skiftet ingå.
6o Om utflyttningen. Sedan skiftesmannen framställt och godemännen biträdt det förslag, att
undertecknade, Jacob Johansson, Pehr Johansson, Jacob Ericsson och Pehr Ericsson skola från våra
gamla tomteplatser, till beredande af ett formligare16 och beqvämligare skifte utflytta, så förklara vi
oss härmed till alla delar nöjde, äfvensom vi erkänna de för oss utvista nya tomtplatserna vare för
ändamålet fullkomligt tjenliga; hvarjemte vi öfriga.undertecknade samma förslag jemväl godkänna.
7o Om bidrag till utflyttningskostnaden Detta bidrag utgöres af samtlige skifteslagets delegare
med penningar efter innehafvande skattetal, på så sätt att hälften af utflyttnlngskostnaden
ovilkorligan erlägges samma dag som blifver bestämd för nya, skiftenas tillträde och andra hälften
utgår då utflyttningen blifvit till fullo verkställd.
8o Om tiden innan hvilken utflyttningenskall vara verkställd.
De utflyttandes alla åbyggnader skola vara å nya tomteplatserna i fullständigt skick upförde,
senast17 ett och ett halft 1 ½ år från de dag som för tillträde af de nya skiftena kommer att bestämas.
Sålunda hafva vi i skiftesmannens och godemännens närvaro frivilligt öfverenskommit,
hvilket med våra namn och bomärken bekräftas.
Öhre den 17de September 1853.
Eric Häggström. I egenskap af förmyndare för Bonden Jacob Ericsson, Johan Peter Salomonsson
/bomärke/ I egenskap af förmyndare för Bonden Pehr Ericsson, Jacob Johansson /bom/ Jacob
Jahansson /bom/, Jacob Jacobsson, Jacob Ericsson, Johan Hällman, Johan Peter Salomsson, Eric
Olof Johansson, Jacob Jernbom, Pehr Johansson å egne och Brodern Jacobs vägnar, Pehr
Ericsson, Lars Wästerin, Jacob Nilsson /bomärken/ Jonas Strömdahl.
Att delegarne denne förening frivilligt ingått samt der undertecknat
sine namn och bomärken, intyga undertecknade vid förrättningen biträdande
godemän.
P. O. Engman
L. O. Larsson
§ 21
Verkställdes af skiftesmannen och godemännen värdering af utflyttningskostnaden,
hvarvid vore närvarande alla skifteslagets delegare, utom Bruks patronen Häggström och
förmyndaren för aflidne Eric Ericssons omyndiga barn Jonas Östensson i Långed, och ingick
samma kostnad, enligt det härvid förde värderinge- Instrument till 645 riksdaler 24 skl. Banko.
§ 22
I afsende å det utflyttningsunderstöd, som enligt Kongl. MaJ: ts Nådiga kungörelse den
25 Junii 1830, jemförd med Kongl. Kungörelsen den 25 Januari 1833 af allmänha medel utgår, anse
sig skiftesmannen och godemännen, enär skifteslagets delegare, i anseende till byns sammanbyggda
läge måst högst kännbart betungas medelst fyra serskilda hemmansåbyggnadare
utflyttning, hvilka åbyggnader till större delen befnnes i godt och brukbart stånd, böra i
underdånighet föreslå följande belopp, nemligen:
För hemmanet Nr 1,
2 1/8 seland, som eges af Jacob Johnansson
85:-”
“
“ “
2 1/8 seland ” Pehr Johansson
90:--"
“
“
Nr 2,
4 1/4 seland
“ Jacob Ericsson
133:16
“
”
Nr 2 et 4 2 3/4 seland
” Pehr Eriksson.. .
100:-Tillsammans
408 rdr 16 skillingar Banko
16
17

Formlig = lämplig, ändamålsenlig
Det stå sednast i dokumentet som texten är hämtat från
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§ 23
Sammanträdde Landtmätaren och. godemännen jemte följande delegare, nemligen: Herr
Bruks Patronen Häggström, Jacob Johansson, Pehr Jonanssons Johan Jacobsson å egne och brodern
Jacob Jacobssons vägnar, enligt fullmakt, Jacob Ericsson, Pehr Ericsson, Johan Hällman, Lars
Westrin, Johan Peter Salomonsson, Eric Olof Johansson, Jacob Nilsson, Jacob Jernbom och
förmyndare för Eric Ericssons omyndige barn Jonas Östensson i Långed, genom sonen Jonas
Strömdahl, dervid detta protokoll äfvensom värderings-Instrumentet öfver utflyttningskostnaden för
delegarne uplästes, justerades och till riktigheten erkändes och som något vidare ej var att till protocollet anteckna, förklarades sammanträdet slutadt.
År och dag, som ofvan
På embetets vägnar:
L. P. Ågren
Att förestående protokoll äfvensom Huse- Värdering- Instrumentet blifvit för samtliga
vederbörande upläst, justeradt och till riktigheten erkändt, intyga undertecknade vid förrättningen
biträndande godemän.
L. O. Larsson
P. O. Engman.
Den 3dje April 1854.
§ 24
Till denne dag. hade sammanträde, jemlikt i SockneKyrkan, den 19de sistlidne Mars
behörigen upläst kungörelse, blifvit utsatt att hållas i Öhre by, för fortsatt handläggning af den
derstädes började laga skiftesförrättning, och inställde sig, vid sammanträdets öppnande, utom de
förut vid förrättningen biträdande godemännen Pehr Engman i Djupsjö och Lars Olof Larsson i
Lögdeå, följande af skifteslagets delegere nemligen: Herr Brukspatronen Eric Häggtröm, Bönderna
Jacob Johansson, Pehr Johansson, Jabob Jacobsson, Johan Jacobsson, Jacob Ericsson, Pehr
Eriksson, Johan Hällman, Lars Westrin, Jacob Jernbom och Johan Peter Salomonsson;
hvarjemte Eric Olof Johansson, som uplystes hafve förvärfvat sig eganderätten till aflidne Bonden
Eric Ericssons sterbhus delegares andel i hemmanet Nr 3, 2 386/576 dels seland, jemval
tillstädeskom, tillika med nu mere för Eric Ericssons omyndige barn, i stället för aflidne Jon
Östensson i Långed, tillförordnade förmyndare Bonden Jacob Nilsson i Håknäs.
§ 25
I enlighet med 12 Kapitlet 15 § Kongl. skiftesstadgan den 4de Maj 1827 hade
skiftesmannen efter förutgången öfverläggning med godemännen, under loppet af vintern utarbetat
följande vederbörande nu förevisade
Provisionela Skiftesplan.
Littera A, 2 1/8 seland Nr 1, som eges af Bonden Jacob Johansson, hvilken från gamla tomten
utflyttar till den 1730 alnar derifrån belägne för honom utsedda nya tomtplats i såkallade Fällan, å
Kartan utmärkt med Nr 756, erhåller följande egors: Ett skifte innehållande större dalen af Fällan
med dervarande åker samt hela Granholmen och i sammanhang dermed varande Afrösningsjord,
sträckande sig till rålinien emot Jernäs by; derjemte undfår detta hemman, österom Öhre
elf, ett skifte, som, utom der befintlig afrösningsjord och odlingsmark, innehållande ängarna
Sättingsängen, Jönsängestranden och Flarken.
Tilldeladt 2ne skiften har detta hemman erhållit:

Åker
Äng

Inrösningsjord
Inrösningsjord
11 23 4 6 27,651
21 27 9 4 13,367

SUMMA
Afrösningsjord

14
Odlingsmark

1 30 4

5,200
35 17 7 11 14,218

Afrösningsjord

234 8 0 63 9,142

(Tabellförklaring se denna skrift sista sida.)
Littera Aa, 2 1/8 selend Nr 1 innehafves af Bonden Pehr Johansson, hvilken, med skyldighet att
utflytta till den för honom utsedda nya tomtplats, å karten uptagen under Nr 49 samt belägen 3130
alnar från gamla tomten, erhåller sine egor uti Tvenne skiften sålunda: Ett skifte innefattende större
delen af såkallade Tjernskiftet Kolhygget, Hjerpnäset samt ängarna Pehr Lars backrödningen
och.Grofmyran m.m. äfvensom Afrösningsjord på Holmen samt på vestra sidan Kyrkvägen
intill rålinien emot Håknäs. Sitt andra skifte erhåller Pehr Johansson på östra sidan Öre elf, hvilket
innehåller, utom dervarande skogsmark, en del af Storängen och Görgängen samt ängarne
Flarkungen18 ooh Löran m. m. Detta hemmen har, erhållit.
SUMMA
Inrösningsjord
Afrösningsjord

Åker
Äng
Afrösningsjord

Inrösningsjord
19 22 8 8 0,169
32 22 0 3 14.063 52 12 8 11 14,232

201 10 1 63 9,929

Littera B. 4 1/4 seland Nr 1 och 5/8 seland Nr 4, hvilka hemmansdelar., som eges af Bönderna
Jacob och Johan Jacobssöner hafva, med bibehållande af sin gamla tomtplats och utan att någon
utbrytning af hemmansdelen Nr 4 derå åbo ej är besuten, egt rum, erhållit sina egor uti ett
sammanhang lagde sålunda: Ett skifte vid och omkring gårdstomten innehållande åker och äng. Ett
dito uti såkallade Hägnaden, innehållande åker, äng och afrösningsjord. Ett skifte
österom Öre elf, som innefattar, utom afrösningsjord, ängarne Momyran, Momyrkärren, Bäcken,
Målslätte19, Hässjeängen, Långmörekärren, Mjömyrkärren och Karlsbäcken m. m. samt slutligen ett
skifte vid såkallade Öreviken, innehållande, jemte odlingsmark och fyllnad i Afrösningsjord, ängen
Skrensholmslåen samt detta hemmans förut innehafvande änges skifte å Kalflåen.
De dessa hemmansdelar tillsammans uti fyra skiften sålunda tilldelte egor innehålla:

Åker
Äng
Odlingsmark
Afrösningsjord

SUMMA
Inrösningsjord
Inrösningsjord
Afrösningsjord
21 1 3 11
9,675
60 6 5 10 11,393
41 21 3
4 19,308 122 29 1 26 8,376
528 30 1 145 4,780

Littera C, 4 ¼ seland Nr 2, eges af bonden Jacob Ericsson, hvilken utflyttar till den i såkallade
Boåkern för honom utseede å kartan med Nummern 223 utmärkte nya tomtplats, belägen
sjuhundrade tjugu alnar från gamla tomten har, uti fyra skiften erhållit följande egor:
Ett skifte innehållande större delen af Boåkern, Holmgärdan samt en del af Gårdmyran
m. m., äfvensom Afrösningsjord, sträckande sig till rålinien emot Bredviks by; ett skifte österom
Öre elf, som innefattar, jemte Afrösningsjord, ängarna Ilvattnet, Jönsängen, Jönsängshalsen och
Jönsängsnybruket. Ett ängesskifte å såkallade Öresten, samt slutligen ett skifte, innefattande, utom
odlingsmark och en del af ängen Fällickmyran20, fyllnad i Afrösningsjord.
Detta hemman har sålunda erhållit:

18
19
20

Flarkmyran enligt Delningsbeskrivning
I delningsbeskrivningen finns både Målsätt (ägofigur 962) och Malslätt (967) angivna.
Nyare kartor; Fällvikmyran
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SUMMA
Inrösningsjord
Inrösningsjord
Afrösningsjord
Åker
15 29 9 11 7,340
Äng
67 4 0 8 28,836
Odlingsmark
34 29 9 2 24,481 117 31 8 22 28,657
Afrösningsjord
362 9 0 126 19,254
Littra Ca, 2 1/8 seland Nr 2 och 5/8 seland Nr 4, innehafves af Bonden Pehr Ericsson,
hvilken, med skyldighet att utflytta till den i Öfre Boåkern för honom utseedde. Ett Tusende
femhundrade alnar från gamla tomten belägne tomtplats, å kartan uptagen under Nr 188, erhåller
följande egor:
Ett skifte innehållande hela Öfre Boåkern, en del af Tjernskiftet och Kolhugget samt
Afrösningsjord, sträckande sig från kyrkovägen till Storsjön: Ett skifte österom Öre elf,
innehållande jemte Afrösningejord ängarne Kroken Mjöänget och en del af Storänget m. m. Ett
ängeskifte å Kalfleån samt ett skifte norr om Skrensholmslåen, innehållande, utom Odlingsmark,
fyllnad i Afrösningajord.
Desse hemmansdelar, som, enär åbo i hvardera af dem ej erhållit sine egor i ett sammanhang
1aggde, hafva sålunda tilldelats fyra skiften, innehållende:
SUMMA
Afrösningsjord

Inrösningsjord
Inrösningsjord
Åker
10 17 0 7 4,871
Äng
42 7 8 5 24,405
Odlingsmark
23 24 4 1 29,213 76 17 2 14 26,489
Afrösningsjord
272 26 2 81 29,246

Littera D, 2 3/8 seland Nr 3 och 5/8 seland Nr 4, som eges af Bonden Johan Hällman, och hvilka
hemmansde1ar, enär åbo å hvardera af dem ej är besuten, blifvit i ett sammanhang laggde, erhålla,
med rätt till bibehållande af gamla tomtplatsen, följande egor:
Ett Skifte innefattande all hemmenat tilldelad åker, bestående af detta hemmans jemte
Lars Westrins, Bruks Patronen Häggströms och en del af Jacob och Pehr Ericssöners förut
innehafvande gårdsskiften. Ett skifte österom Öre elf, innehållande, utom den befintelig skogsmark, ängarne Klemmesmyrbäcken Klemmesmyrkärren, Skyndfaldigkärret, Hejkärren samt en del af
Vattukärret och Karlslångdiket; ett fyllnade skifte i äng bestående af större delen utaf såkallade Småholmarna samt slutligen ett skifte innehållande odlingsmark och slottermyran Långstranden samt
fyllnad i Afrösningsjord.
De detta hemman sålunda tilldeldte fyta skiften innehålla:

Åker
Äng
Odlingsmark
Afrösningjord

SUMMA
Inrösningsjord
Inrösningsjord
Afrösningsjord
9 21 7 7 14,043
36 9 2 6 21,160
26 31 6 2 2,503 72 30 5 16 5,706
211 9 6 89 11,254

Littersa E, Nr 3, 2 3/8 seland som eges af bonden Lars Westrin, har med rätt till bibehållande af
hemmanets förut gagnade tomtplats, bekommit följande egor:
Ett skifte innehållande såkallade Hampåkern, en del af Boåkern och Gårdmyran samt
Brukspatron Häggströms hemmans gamla gårdsgärde och större delen af såkallade gamle åbotten,
äfvensom afrösningsjord, sträckande sig till rålinien emot Breviks by; ett Ängesskifte i södra ändan
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af Kalflåen; samt ett skifte, som, med undantag af ängen Fällickmyran endast innehåller fyllnad i
afrösningsjord.
Denna hemmansdel har tilldelats följande egor uti 3ne skiften:
SUMMA
Afrösningsjord

Åker
Äng
Odlingsmark
Afrösningsjord

Inrösningsjord
Inrösningsjord
10 14 2 7 2,518
43 8 2 5 21,558
9 4
1,175 53 31 8 12 25,251

203 14 6 70 23,441

Littera F, Nr 3, 4 3/8 seland, som eges gemensamt af Bönderne Johan Peter Salononsson. och Eric
Olof Johansson har, med rätt till bibehållande af hemmanets förut gagnade tomtplats bekommit
följande egor:
Ett skifte, innehållande såkallade Forssbergsgärdan, Yttre Långdiket, Lustiggärdan samt
en del af Gårdmyran m. m. äfvensom afrösningsjord i sammanhang härmed, sträckande sig intill
rålinien emot Breviks by; Ett skifte med fyllnad i åker beläget norrom hemmanet Littera D:s
åkerskifte; Ett skifte österom Öre elf, innehållande, utom afrösningsjord, ängarne Grundningen och
Sältingsänget; samt slutligen ett skifte, som jemte der belägna skogsmark, innefattar ängarne:
Blåbärslåen, Lillårödningen samt andel af Kalflåen ooh Öresten m,m.
Tilldeladt fyra skiften har detta hemman undfått:
SUMMA
Inrösningsjord
Inrösningsjord
Afrösningsjord
Åker
19 13 6 12 8,975
Äng
85 2 6 12 31,169
Odlingsmark
3 22 2
10,495 108 6 4 25 18,639
Afrösningsjord
400 31 1 141 14,937
Littera G; 2 1/8 seland Nr 2, och 2 1/2 seland Nr 4, som ages af Herr Brukspatron
Eric Häggström, hvilken, före början af förevarande skiftesförrättning, utflyttat till östra sidan Öhre
elf, erhåller derstädes alla sina egar så uti In- som afrösningsjord, uti ett sammanhängande skifte;
innehål1ande:
SUMMA
Afrösningsjord

Inrösningsjord
Inrösningsjord
Åker
33 24 8 11 17,702
Äng
83 2 2 13 0,472
Odlingsmark
4 6 4
11,200 121 1 4 24 29,374
Afrösningsjord
320 18 2 137 24,609
Enligt föreskriften i 12 kap. 9 § i Kongl. Skiftes stadgan skall uti serskild uprättad
Delnings beskrifning, uptages, hvad hvardera af ofvannämnde himmansdelar såväl efter areal som
upskattning, tillkomma bör, på det att hemmansdelarne, då fråga derom i framtiden kan upstå, när
som helst må kunna såsom sjelfständiga hemmansdelar åtskiljas.
Littera H 5 5/8 seland Nr 4, eges af godemannen i skiftesärender Jacob Andersson
Jernbom, hvilken får å gamle tomten qvarbo samt erhåller sina egor sålunda: Ett skifte innehållande
såkallade Pehr Ols och Pehr Larsgärdorna, Stranden, Lingärdan, Herrgårdsgärdan, Åfällan, Svedjan,
Svedjestranden och hemmanen Litteris D och E:s skiften i Fällan samt hela Stensmyran jemte i
21
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sammanhang härmed varande afrösningsjord, sträckande sig intill rålinien vid Jernäs ach Breviks byar;
Ett skifte österom Öhre elf, beläget å ömse sidor om Sörbys vägen och innehåller, utom der varande
Afrösningsjord, ängarna Mördiket, Subberslångdiket, Walfvingen, Klemmersmyran, Öfverstängen,
Esbergsängen och Skåldiket med fl.; Ett skifte innefattande ängarne Skötholmen,
Nylåen, Herrgårdsholmen och en del af Småholmarne; samt slutligen ett fyllnadsskifte i
afrösningsjord beläget i sydligaste ändan af byns område, söderom hemmanet Littera B:s
dervaranden skogsskifte.
Detta hemman som sålunda undfått sina egor uti fyra skiften har tilldelats:
SUMMA
Inrösningsjord
Inrösningsjord
Afrösningsjord
Åker
22 5 4 13 22,528
Äng
83 1 0 16 13,266
Odlingsmark
2 14 9
5,525 107 21 3 30 9,319
Afrösningsjord
536 23 8 167
Sedan förestående skiftesplan, vid hvars utarbetande skiftesmannen städse sökt
iakttaga, att, med läggandet af det minsta möjliga antal skiften, tilldela delegarne någorlunda jemn
blandning :af bättre och sämre mark, blifvit för delegarne utvisad, upmanades de att, för rättelsers
vinnande, deremot framställa de anmärkningar, hvartill de ansågo sig ega fog, i anledning af
hvilken upmaning samtlige delegarne upgåfvo sig sakna skäl att emot den utarbetade och nu
förevisade skiftesplanen framställa någon anmärkning, utan förklarade sig dermed nöjde, till följe
hvaraf utstakning af, de, enligt densamma tilldeldte nya skiften, skulle af skiftesmannen företagas,
så snart barmark inträffade.
26.
Uti de däri omförmälda ämnen ingingo delegarne i skiftesmannens och godemännens närvaro
följande
Förening:
Undertecknade delegare uti Öhre skifteslag hafva i nedannämnde ämnen, uti
skiftsemannens och godemännens närvaro ingått följande frivilliga öfverenskommelser:
1o. För den skada, som genom utskäring af Öre elf till äfventyrs framdeles förorsakas de invid
elfven belägne åkrar och ängar skall full ersättning erhållas af de från delningsmassan undantagne,
skifteslaget gemeneamt tillhöriga, nedan Kalflåen, vid elfvene utlopp, belägne utgrundningar.
2o Den utgrundningslägenhet, Suggrundet kallad, som är.belägen i Öre elf ofvan norra
Landgångsplatsen och hvilken såsom varande i afseenda å vextligheten, till ingen nytta, ej uti
delningsmassan ingått, öfverlåtes till Brukspatron Häggström, hvilkens nuvarande hemmnn
härstädes ifrågavarande 1ägenhet för everdeliga22 tider skall tillhöra; dock endast till den storlek
byns karta utvisar.
3o Sedan den af skiftesmannen, i samråd med godemännen, uprättade skiftesplan blifvit för oss
denna dag behörigen utvisad, hafva vi, som med skiftesläggningen äro nöjde, efter moget
öfvervägande beslutat att de oss tilldelte nya skiften, utan hinder af hvad slag som helst ovilkorligen
skola tillträdas den Elften /11/ September innevarande år 1854;/femtiofyra/ varande det äfven, inom
denne tid, hvar och en af oss obetaget att å de nya skiftena nödigt arbete verketälla, då sådant utan
förfång för förre innehafvaren kan ske.

22

Evärdlig tid = för all framtid
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4 I afseende å ersättning till den bland oss, som genom förevarande skifte tilläfventyrs erhållit mindre
ståndskog; än honom tillkomma bordt och hvilken fråga af Skiftesmannen till vårt afgörande
föredragits, hafva vi, som anse hvar och en af oss hafva erhållit sine tillständige andel härutinnan,
öfverenskommit att någon ersättning uti ifrågavarande afseende ej skall ega rum; hvadan altså
värdering af ståndskogen ej är af nöden.
5o Undertecknad Häggström, medgifver, på mina meddelegares derom yttrade önskan, att den å
mitt skifte invid Sörbysvägen aftagne fäbodplats finge förflyttas 250 alnar ned mot elfven utmed
samma väg.
6o Som någon fäbodplats på vestra sidan ån ej blifvit undantagen, men en sådan är af nöden,
förklara undertecknade, Johan Peter Salomonsson och Jacob Jernbom, oss villige att för detta
ändamål öfverlåta ägofiguren 2292 med ett trettio alnar bredt tå, sträckande sig från, fäbodplatsen
till den blifvande nya åkerhagen, för hvi1ken sålunda gjorde uplåtelse. Johan Peter Salomonsson
och Jernbom skola uti stängselskyldigheten erhålla lindring med 400 alnar, hvilka dem till hälften
hvardera godtgöres.
7o Rörande Stängseldelning och grunderne för dess verkställande:
a/ Den å stängseln af råhagarne omkring byns område förut verkställde delning förblifver orubbad
b/ Endast följande stängsel sträckningar skola ingå i delning.
1/ Åkerhagen på vestra, sidan Ån, som bibehåller sin gamla sträckning från Håknäsrået till
Pehr Ericssons utsedde nya tomtplats, der den gör brytning och sträcker sig vesterom gårdmyran
och Ytterlångdiket, hvarest ett tå tages ned till den i egofiguren Nr 2252 uplåtne fäbodplats: vidare
sträcker sig åkerhagen vesterom Stenamyran och derifrån rätt ner till Fällan hvarefter gamla
åkerhagens sträckning fö1jes till slutet af Granholmen.
2/ Omkring den å såkallade Örsandmyrorne vid skiftet intagne odlingstrakt efter den å kartan
utmärkte skillnad emellan In- oon Afrösningsjorden, hvilken skillnad å marken kommer ett
upstakas.
3/ Omkring Ängen Skrensholmslåen eftergamla stängselsträckningen.
4/ På östra sidan Öre elf skall stängsel upprättas omkring Bäckänget och Djupängesnybruken samt
vidare söderut efter alla skifteslinierne omkring hemmanet Littera G skifte.
5/ Från Jönsängsnybruket samt vidare söderut, ofvan den vid Lillån intagne odlingsmark, till skifteslinien för hemmanet Littr. G
6/ Omkring Lydiggärdan och Lillårödningen.
7/ Omkring Lustigs Båtmans torp efter gamla hägnaden.
c/ Dessa hägnader skola, utan föregången gradering oss emellan efter innehafvande skattetal
fördelas, enligt deras längd å marken, dock, att Jernbom och Johan Peter Salomonsson, på sätt
föregående 6te punkt utvisar, erhålla ändring uti hvad på dem uti stängseln sålunda skulle
belöpa med 200 alnar hvardera, hvilka på öfriga delegare efter ofvanberörde grund fördelas.
d/ skulle någon af oss tilläfventyrs vilja å sine tilldeldte nya skiften verkställa några andra
inhängnader, än de här ofvannämda, vare sig i in- eller Afrösningsjord, skall det åligga honom att
en sådan stängsel på egen bekostnad verkställs.
Sålunda hafva vi i nedanskrefne godemäns närvaro frivilligt öfverenskommet, hvilket med våra namn och bomärken bekräftas. Öre den 3dje April 1854.
Eric Häggström.
I egenskap af förmymdare för omyndige förklarade Bonden Pehr Ericeson,
Jacob Johansson /bomärke/.
Såsom Förmyndare för Bonden Jacob Ericsson, Johan Peter Salomonsson
/bomärke/, Jacob Johansson, Pehr Johansson, Johan Hällman, Eric Olof Johansson, Johan
Jacobsson, Jacob Jacobsson, Johan Peter Salomonsson, Jacob Jernbom, Lare Westrin /bomärken/.
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Att förestående delegare frivilligt ingått ofvanberörde förening, samt derunder tecknat sine
namn och bomärken, intyga undertecknade vid förrättningen biträdande godeman.
P. O. Engman

L. O. Larsson."

§ 27.
Tillsades vederbörande att detta protocoll komme att i morgon klockan 4 efter midd.
justeras, dervid de egde att närvara.
Den 4 April
§ 28
I närvaro af de å gårdagen antecknade delegarna, justerades detta protokoll samt till
riktigheten erkändes, hvarefter sammanträdes uplöstes.
År och dag, som ofvan.
På Embetes vägnar:
L. P. Ågren.

Att förestående protokoll blifvit för delegarne upläst och justeradt, varder härmed intygadt;
dag, som ofvan.
P. O. Engman

L. O. Larsson

Den 19de Junii.
§ 29.
Efter utstakning af egolotterne såväl In- som afrösnindsjorden verkställts samt
skillnadslinierne blifvit behörigen rörlaggde, hade sammanträde till denne dag blifvit utsatt att
härstädts hållas; och inställde sig härvid, med undantag af Brukspatron Häggström, alla skifteslagets
delegare personligen, nemligen Jacob Johansson, Per Johansson, Jacob Jacobsson, Johan
Jacobsson, Jacob Ericsson, Pehr Ericsson, Johan Hällman, Lars Westrin, Johan Peter Salomonsson,
Eric Olof Johansson och Jacob Jernbom; hvarjemte förut vid förrättningen biträdande godemännen
P. O. Engman i Djupsjö och Lars Olof Larsson i Lögdeå, uppå serskilde kallelser tillstädeskommo,
för att vid förrättningen närvara.
§ 30
I enlighet med grunderna uti emellan vederbörande rågrannar ingångna, under § 14 i
detta protokoll intagne förening, upstakades rålinierna emellan Öre by, å ena, samt Järnäs, Bredvik
och Sörbyn, å andra sidan; och blevo berörde rålinier, som till laglig bredd uphöggos, med rösen i
ändpunkterna, der sådane förut ej funnos, samt i rösen kringskolade utliggare på varje 300de alnars
afstånd försedde.
§ 31
Den 21a Junii.
Företogs Häfde värdering af all den odlade jord, som genon förevarande
skiftesförrättning frångått sina gamla egare, hvarmed fortsattes till och med
den 27de Junii
då, sedan värdering af rödselkostnaden af byns ängar jemväl vförsiggått, häfde- och rödselförteckningarne för delegarne, hvilka alla nu tillstädesvoro, uplästes och till riktigheten erkändes.
§ 32
Skifteslagets delegare ingingo uti deri omförmälde ämnen följande

20
”Förening:
Uti efterskrifne ämnen år emellan undertecknade, delegare uti Öhre skifteslag, följande
frivilliga öfvererskommelse träffad, nemligen:
1o Om tiden för odlingsersättningsbeloppens erläggnade: De betalningsskyldige skola
ovillkorligen sednast inom den elfte /11/ September 1855, de dem, enligt erhållande
Odlingersättnings uträkning, åbelöpande belopp fullt till fullo erlägga.
2o Som det af undertecknade Lars Westrin och Johan Hällman samfällt egande hemman 4 3/4
seland Nr 3 ej blifvit lagligen klufvet utan vi endast oss emellan fördeladt hemmanets åker, samt
Johan Hällmans gårdsskiftet och fällan innehafvande tegar finnas vara bättre brukade och häfdade,
än de af mig Lars Westrin derstädes nyttjade skiften, hafva vi öfverenskommit att jag Johan
Hällman uti odlingsersättnings utrräkningen skall godtgöras för åttondedelar /5/8/ och jag Lars
Westrin endast för tre åttondedelar /3/8/ af den hela hemmanet tillkommande odlingsersättning för
gårdsskiftet; Gårmyran och fällan, hvaremot vi uli odlingen af hemmanets öfriga egor taga hälften
hvardera.
3o Den i 3dje punkten i Förening den 17de September sistlidet år aftagne och på kartan utmärkte
väg öfver Ladubacken och hägnaden förändras sålunda att densamma tages i rät sträckning från
hörnet af egofiguren Nr 384 över figurerne Nris 385, 387, 391, 392, 393, 403a och 365 intill
skiftslinien emellan hemmanen Littr. B och F, hvilken förändring dock å kartan ej utmärkes.
4o Om tiden innan hvilken stängselskyldigheten bör vara fullgjord.
De enligt 7de punkten i förening den 3dje sistledne April bestämde och oss emellan nu fördelade
stängselsträckningar, skola ovillkorligen vare i laggillt stånd upförde sednast inom slutet af Junii
månad nästkommande år 1855.
Att sålunda blifvit oss emellan, utan nedanskrifne godemäns närvaro, frivilligt
öfverensommet, varder med våra namn och bomärken bekräftadt.
Öhre den 27de Junii 1854.
Eric Häggström, Pehr Johansson, Johan Jacobsson, Jacob Ericsson, Johan Peter Salomonsson,
Jacob Järnbom, Jacob Johansson, Jacob Jacobsson, Pehr Ericsson, Johan Hällman, Eric Olof
Johansson, Lare Wästerin /bomärken/.
Erkännandetoch egenhändiga underskrifterna och bomärkens undersättande, intyga
undertecknade vid förrättningen biträdande godemän.
P. O. Engman
L. O. Larsson.
Efter uprättandet hvaraf och då något vidare ej var att till protokollet anteckna,
sammanträdet afslutades.
År och dag, som ofvan.
På embetes vägnar:
Att förestående protokoll blifvit för samtlige delegerne upläst justeradt och till
riktigheten erkändt intyga undertecknade vid förrättningen biträdande godemän:
P. O. Engman
L. O. Larsson
§ 33
Den 20de Augusti 1855.
För fortsatt handläggning och afslutande af den i Öre by pågående Laga
skiftesförrättning hade, jemlikt i Socknekyrkan behörigen upläst kungörelse, sammanträde blifvit
utsatt att härstädes hållas; och inställde sig härvid följande skifteslagets delegare, nemligen: Jacob
Johansson, Per Johansson, Brukspatronern Eric Häggström, Jacob Ericsson, Per Ericsson, Johan
Hällman, Lars Westrin, Johan Peter Salomonsson, Eric Olof Johansson och Jacob Andersson
Jernbom, hvarjemte de förut biträdande godemänen P. O. Engman och L. O. Larsson, voro enligt
erhållne serskilde kallelser tillstädes för att vid förrättningen biträda.
§ 34.
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Sedan Brukspatron Häggström inlemnat Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Länet
Resolution af den 18de September 1854, hvarigenom bemälde Brukspatron erhållit tillstånd att i en
rök sammanlägga sina under Nr 2 och 4 egande hemmansdelar tillsammans 4 5/8 seland, förklarade
Brukspatronen, det han ej önskade att någon åtgärd i och för hemmensdelarnes delning, efter deras
jordeboksnummer skulle af Skiftesmannen företagas, enär han, som trodde att åbo hvardera
hemmansdelen åtminstone för närvarande ej vore besutna, ansåg en så beskaffad delning lämpligast
verkställas framdeles, om efter jordens uparbetande, någon klyfning af hemmanet då skulle
ifrågakomma; och sedan godemännen jemväl gillat den af Brukspatron Häggström sålunda
yttrade åsigt, fann skiftesmannen sig ej böra, då tillstånd till hemmansdelarnes sammanläggande å
behörig ort erhållits, emot vederbörande egares önskan ifrågavarande delning verksställa.
§ 35.
Jemlikt föreskriften i 20 § i Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Taxa den 18de october 1834
hade skiftesmannen i godemännens ooh vederbörande delegares närvaro, sedan de föreskrifter i
denna Taxa, hvilkas tilllämpning ifrågakomme fullständigt blifvit anförde, upprättat fullständig
räkning på kostnaden för denna Laga skiftesförrättning, hvaraf ett exemplar försedt med behörig
hänvisning till klanders anförande till jordegerne öfverlemnades.
§ 36.
Sedan den verkställde odlingsersättningsuträkningen blifvit för delegarne upläst
öfverlemnades jemlikt 14de kapitlet 4 § i Kongl. Maj:ts nådiga stadga om skiftesverket i Riket den
4de Maj 1827, alla Laga skiftet härstädes rörande handlingar, nemligen detta protokoll med
deruti intagne föreninger och öfrige bilagor, Ägo-beskrifning, Häfde Förteckning och
Taxeringelängd med Sammandrag, Delnings Beskrifning med sammandrag,
Odlingsersättningsuträkning. Stängseldelnings längd, samt Värderingsinstrument öfver
utflyttningskostnaden, hvilka handlingar, enligt samtelige delegarnes derom nu träffade
öfverenskommelse skulle förvaras hos deras granne Eric Olof Johansson, hvilken detta updrag sig
åtog, hvadan han för deras vårdande är ansvarig och förthy ej må handlingarne, utan alla delegarnes
medgifvande, utlemna, men eger den af vederbörande, som sådant äsker att i bemälde Eric Olof
Johanssons hemvist, hvarest desamma för detta ändamål alltid innan klandertidens utgång böre
vara tillgängliga, handlingarne granska och afskrifter deraf taga; hvarefter skiftesmannen
förklarade förevarande i Öre by förrättede Lega skifte för slutadt samt att den med laga
skiftesförrättningen missnöjde egde att, på sätt 18de Kapitlet 13 § af högst åberopade Kongl. Skiftes
Stadga innehåller, ingifva sine skriftligen författade besvär till
Herr Ordföranden i Nordmalings Tingslags Ägodelninge Rätt inom sextio /60/ dagar härefter vid
påföljd att någon klendertalan å förrättningen ej eger rum.
År och dag som ofvan.
På Embetes vägnar
L.P.Ågren.

Förestående utdrag hos jordägarna
förvarade förättningshandlingar bestykes. Umeå i lantmäterikontoret
den 12/5 1933

Oläslig namnteckning
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Tabellförklaring
SUMMA
Inrösningsjord
Inrösningsjord
Afrösningsjord
Areal
Uppskattn.
Areal
Uppskattn.
Areal
Uppskattn.
innehåll
innehåll
innehåll
1/10 Kappland

Tunnland

Hundradel
Kappland

Kappland

17 7

Tunnland

35

Hundradel
Kappland

27,651
13,367
5,200

Tunnland

4 6
9 4
4

1/10 Kappland

Hundradel
Kappland

23
27
30

Kappland

Tunnland
1/10 Kappland

11
21
1

Tunnland

Kappland

Afrösningsjord

Tunnland
Åker
Äng
Odlingsmark

8 0

63

9,142

11 14,218
234

Tunnland
Ett tunnland = 2 spannland = 8 fjärdringsland = 32 kappeland = 56 kannland = 4936,6
kvadratmeter = 1/2 hektar.
Ursprungligen den areal som en tunnas utsäde räckte till. I 1630-talets lantmäteriinstruktioner
fastställdes tunnlandet till 14000 svenska kvadratalnar. Med den från 1605 riksgiltiga svenska
alnen ( = 0,5938 m) kom ytan att motsvara ca 4936 kvadratmeter eller nära ett halvt hektar.
Skillnad mellan areal och uppskattad innehåll beror på att marken olika godhet, dvs
Ägofigurerna ( litet markområde utmärkta på kartan ) har olika Gradtal.
Exempel; Åker 1, 1 1/32, 1/16 osv. grad. Bergkläpp 100 grad. Areal dividerat med
gradtalet = Uppskattat innehåll.

