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Ar 1990 var vi nagra stycken aldre Overklintenbor, som
Histe studiekursen "Nar byn skiftades". Grundboken med
samma namn var skriven av Anders Bronner. Den handlade om en
by i mellansverige av ungefar samma storlek som Overklititen.
Vi forsokte

~ven

s~tta

oss in i hur fdrhallandena var i var

egen by, n~r den skiftades aren 1847-1850.
Vi upptacte da hur sv ar t det ar att tyda protokolien ,
som var handskrivna for drygt 140 ar sedan.
For att gdra det mojligt for kommande generationer, att
ta del av dessa protokoll. beslot vi oss for att skriva ner
dom pa maskin. Den gamla formuleringen och stavningen har vi
forsdkt att behalla.
Vi vill uttala ett varmt tack till Carl-Artur Burman,
Robertsfors, som hjalpt oss med tydningen av protokollen. '
Ett exemplar av utskriften dverlamnas till byaaldermannen
Sdren Johansson, fdr forvaring i Byakistan.
Fdljande har deltagit i studiecirkeln:
Gustav Siklund

Tycko Karlss on

Helge Isaksson

Gunborg Isaksson

Kerstin Jonssu .<

S cure Ye a :..:is

Arne Grenholm

Rune Karlsson

Sara JoiJ'1.i1SS On

~.. :p.
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Avskrift av protokoll fort vid laga skifte av -~o;rr-kiintens by
~

ar 1847.
Ar 1847 den 21 Maj
Lantm~tare

af

sig undertecknad

l~net

forordnande,

l~n,

H~radet

for att enligt Kungl. Majts Befallnings-

under den 4 Augusti forlidit ar meddelade

forr~tt a

la ga skifte a alla

~gorna

Och installde sig harvid utom Robertsfors
R~ttaren

Committions

uti Overklintens by i Bygdea socken, Norra

W~sterbottens

havande i

inst~llde

och Hemmans agare n Anders von Ahn

alla delagarna

personligen

till berorda by.

Bruks~gare,

for vilka

sig,

anm~lde

n~mligen:

For nr 1. 7/32 mantal, Olof Olofsson Westerlund
- -2. 7/64 mantal, Goran Petter Goransson.
II

-

7/64 mantal
3. 3/32 mantal
3 , 3/32 mantal

Faltjagare Hans Gustav Klint

4 . 1 / 8 mantal

Bonden Johan Erik Eriksson.

4. l/8 mantal

Bonden Johan Johansson

-"-

54

Bonden Isak Johansson.

-"-

5. 5/32 man tal

Bonden Anders Andersson.

-II ·-

6 . 11/128

Herrar Robertsfors

6.
6.
6.
7.

Bonden Olof Lustibuss
Olof Lustibuss
Johan Forsman
Herrar Robertsfors Bruks~gare.

II

·-

.-

II

2.

-

·- II

-

II

-

II

-

Bonden Johan Brandstrom
Bonden Lars Larsson.

Sidan 2.

-"- "-

5/32 mantal

11/128 2
1/16 mantal
7/64 mantal
1/4 mant a l

Bruks~gare.

8. 17/96 mantal Carl Peter Persson.
-"-

8. 17/192

Erik Ma ttsson.

2-

9. 7/96 mantal

Lars Andersson

"-

-"-

9.17/192
10. 3/32 mantal

Carl Johan Karlsson.
Bonden Elias Nasvall.

-"-

10. 3/32 mantal

N~mndemannen

-~

Johan Fredrik Olofsson.

Sidan 3.
Sasom godeman hade dessutom pa sarskilda kallelser sig
infunnit. Gastgivaren Carl Anton Sikstrom, Ricklea

och

Bonden Erik Persson i Korssjon.

$ 1.
Uppl ~s tes for vederborande
det undertecknad till forr~ttningen
meddelade forordnande s a lyd a nde:
Kungl. Majts Befallningshavande i Wasterbottens l~n resolution
upp a den av Johan Fredrik Olofsson och Elias Nasvall i Overklinten i By gdea socken, skriftligen gjorda anhallan om forordnande
for herr

Commissions-Lantm~taren

0 J Lofroth, att

verkst~lla ,

laga skifte av berorda bys agor i aker och ang, skog och mark
given i Landscancelliet, Umea den 4 Augusti 1846.

I anledning av ovannamnda ansokan och med stod .. av ~ u-ti'gl. ,
-

- ...
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skiftesstadgan den 4 Maj 1827, varder Herr Commissions
ifr a gavarande

Lantmataren Lofroth harigenom forordnad, att
skiftesforrattning i laga ordning verkstalla.

Hvarjamte Konungens Befallninghavande prova skaligt, harigenom stadga ett vite av sexton riksdaler 32 chillingar Banco
vartill utom boter enligt lag och skadeersattning, gar sig
sko~en

forfallen, sam nyttjar
forran skifte

till avsalu eller svedjande

darav och tilltrade av lotterna skett.

Ar och

dag sam ovan

G Montgomery

genom

C J Cygneus.

$ 2.
Pa av skiftesmannen framstalld fraga om delagarna mot honom
ellei nagon av de bitradande Godemannen hade nagon sadan javsanmarkning, sam i 10 $ av 3:dje Capitlet i Kunl. Majts nadiga
skiftesstadga, den 4 Maj

1~27

formaler. att andra ga, av g a v s ett

nekande svar och vissti varken ski f t e smannen eller Godemannen
si g st a

uti n ag ot j a vsforh a lland e till n ag on av del ag arna,som

kunde hindra d e m f r a n de nn a fo rr a ttn i n g s handl agg nin g, varj a mte
Godem a nn e n d a rom till s pord e fo rkl a r ade si g

forklarade si g hava

{i~ ~

avl ag td e n i 9 : de $ av 2 : dra ca pit l et uti ho g st a be ropade n a diga
stad g a fo r e skri v na God em a nnaed.

$ 3.
Upp a s k if t e s ma n ne n s ef t e rfr ag a huruvida n a gra
Chartor o v er byn
voro at t till g a , f oc ev isades for det forsta charta med beskrivnin g ov e r en av fr amlidne Herr Forste Lantmataren AM Strinnholm
ar 1793 forrattad del n ing av avrosningsjorden till Overklintens
by. For det 2:dra en a v framlidne Herr Forste Lantmataren
Erik Ruuth aren 1820-21 uppr a ttad charta med beskrivning over
aker, ang och odlingsmark till samma by. Men sam dessa chartor
befunnos sondriga och illa medfarna samt dessutom i anseende
till sedermera tillkomna odlin g ar, numera ej voro overens-

_-;. ). (; ,

stammande med marken, skulle ny matnin g foretagas a s a val
in-sam avrosningsjord varvid delagarna komma att utgora handlangning efter var och ens inom byn innehavandes skattetal .

$ 4.
Sam nagon avvittringskarta

over skifteslaget ej vore att tillga

och upplyst blivit, att detsamma pa trenne sidor omgives av
Kronomark, skulle med ragangsreglering ansta till dess undertecknad Lantmatare

i enlighet

foreskriften i 3:dje chapitlet

5 $ av Kunglig Majts Nadiga skiftesstadga har Kunglig Majts
Befallningshavare fogat anstallt om Kronoombuds forordnande
for att Kungl.Majts och Kronans ratt bevaka.

Och skulle undertecknadefter delagarnas

.

fram~ta~Jda . an~ alJa n

draga fdrsorg darom. att avvittringskarta frafi

-~ 4 a_ ~-Prov1nce Cantor

erhalles. Delagarna fdretedde avvittringsdom av den 25 och 26
Juni 1790. samt Kunglig Majts Befallningshavares den 24 December
1791, i Anledning darav meddelade utslag varav inhamtades, att
Over~lintens

by efter ettusende f yra hundrade tunnland pa Mantalet

fatt sig tillagt en agovidd av Tretusende sjuhundrade sextiotva
Tunnland sex ton Kappland med en dverloppsmark av duglig jord
uppgaende till Ettusende Sjuhundrade nittio at ta Tunnland
aderton kappland.

$ 5.
Da n~got vidare vid detta sammantrade ej fdrekom att anteckna
an att matningen skulle, sa fort nddiga stanger och matstickor
hunnit bliva i ordning bdrjar, fdrklarades sammantradet fdr
denna gang slutat och Godemannen erhdllo tills vidare befrielse
fran instal lelse vid fdrrattningen.
Ar och dag som ovan
Pa ambetets vagnar
Carl J Ldfroth
Fdrestaende protokoll ar fdr undertecknade upplast samt varder
harmed justerat och erkant.
A byamannens vagnar
0
A

~.Jesterlund

Johan J Olofsson

Johan Brandstrdm

Von Ahn

Erkannandet och egenhandiga underskrifterna intyga underteck
nade
Godeman.
C A Sikstrdm

Erik Persson.

.<
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$ 6.

Den 15 Juli
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Sed an nu den lampligaste tiden till foretagande av gradering
av Byalag et s agor i ntratt, hade undertecknad till denna da g
l a tit kalla skifteslagets delagare till sammantrade och installde si g harvid

foljande delagare personligen:

For hemmanet no. 1. Olof Olofsson-Westerlund.
For no. 2. Goran Peter Goransson, och faltjagare Hans Gustav
KLint.
For no 3
Johan Brandstrom, Lars Larsson och Johan Persson
For no. 4. Johan Erik Eriksson.
For no . 5. Isak Johansson och Anders Andersson.
For no 6.
Robertsfors Bruksagare genom Anders von Ahn. samt
Johan Forsman.
For no. 7. Robertsfors herrar Bruksagare genom sitt nyss
bemalda ombud.
For no. 8. Carl Petter Persson och Erik Mattsson.
For no. 9. Lars Andersson och Carl Johan Carlsson.
For no. lO.Forre namndemannen Johan Fredrik Olofsson,
varemot Johan Johansson, Olof Lustibuss och
Elias Nasvall icke tills ta des kommo.
Sasom Godeman voro narvarande forut bega gnade Gast g ivaren
Sikstrom och Erik Persson i Korssjon.
Undertecknad Lantmatare, hade enli g t byamannens uppdrag vid
forsta sa mmantradet, l a tit fr a n Province Lantmateri Contoriet
utrekvirera e xe mplar av byns avvittringscharta , vilken uppr attad ar 1787 av AM Strindholm g enom genom A Lind a hl ut
visade, att Overk lintens bys agor pa a lla sidor om gav os av
Kronomark samt att byn utom omradet agde fyr tio tunland.
Atta Kappland a n g. so m ef t e r vad nu upplystes ej disponerades
av bya mannen

utan av innehavare av angran sande kronohemman.

Gradering av skifteslagets ag or foreto gs haref ter da den

5

basta och bordi ga st e jor den asa ttes 6 grade n e ller efter

/J, /0

nya matkoden motsvarande l: a g raden.
Graderin gen pagick

till den 2l:ste Juli da bya ma nnen ater

sammankallades for justerandet av detta p ro tokoll och som vid
detta sammantrade ingenting vidare var att till protokollet
anteckna avslutades sammantr a det och Godemannen Sikstrom
hemforlovades varemot Eri k Pehrsson, Korssjon, under matningarnas
fortg a ng komme r att vid forrattningen bitrada.
Ar och dag som ovan
Pa a mbetets va gnar
Carl J Lofroth.
Forestaende protokoll ar for oss upplastoch varder harmed justera
Som ovan.
Johan Brandstrom, Elias Nasvall, J Forsman, 0 Westerlund . .
Narvarande och bitradande Godeman : CA Sikstrom, Erik Pehrsson

SID.V.
~

Den 8 Augusti 1848

-'

'!.

~ i d·~ ~

11 .

$ 7.
Sedan matningen av skifteslagets ag ar som i avseende till
intraffad sno avbrutits den 23 sistlidne Oktober aven detta ar
fortg~tt sedan den lS:de sistlidne Maj och nu hunnit avslutas
samt Consept Carta blivit completterad. foretogs saval en
yt terligare oversikt av den fr a n forra are t skedda gradering
av skifteslagets inagor som fullstandig graderi n g av
avrosningsjorden, darvid samtliga delagare med undantag for
Olaf Lustibuss som uteblev och Johan Johansson som anmaldes
sjuk samt Robertsfors Bruksagare

for vilka landbonden

Jon Persson installt sig. voro personligen tillstades avensom
avensom de forut bitradande Godemannen Sikstrom och Pehrsson
och blev den basta sko gs marken asattes l:a graden ~i1~¥ !tter
gamla g raderingssattet motsvarande 6 grader samt den samre
marken i forhallande darefter, pa satt som graderingsinstrumentet narmare utvisar

$ 8.
Den 14:de Augusti.
Genom utf ardande och fran Predikostolarna i socknens kyrkor
behori ge n upplasta kungorelser hade undertecknad Lantmatare
till denna dag latit kalla innehavarna av de angransande
och i ralag med Overklintens by varande kronohemmanen
Strandholm, Stortjarn, Mjosjon, Berga, Fagelsang, Siknas,
Smarodnin g en, Brattliden,Norrfors och Aselet, avensom sarskild
skrivelse hade blivit avlaten till Kungl. Majts Befallningshavande i lanet med begaran att Kronoombud matte varda forordnat att vid detta sammantrade narvara for att Kun gl .Majts och
Kronans ratt och basta bevaka.

Sidan 13.

Och installde sig harvid foljande av de angransande Kronohemmanen
innehavare namligen

for Mjosjon Fagelsang och Aselet som ages

av Robertsfors Bruksag ar e Disponenten herr Bergmastare
G F Ekenstam, For Siknas och Sm aro dningen bem a lde Herr Bergmastare , Nils Erik Wall och Olaf Peter Carlsson, For Berga
Herr Capitanen

J G Turdfjall,Fr a n

St~andholm

Anders Larsson,

darst adesFra n Stortjarn Namndemannen Anders Grenholm, samt
fran Brattliden Bonden Samuel Jonsson och fran Norrfors
innehavaren darav, Johan Larsson · varjamte alla Overklintens
Hemmansagare med undantag for Johan Johansson , som anmaltes
vara av sjukdom hindrad fr a n installelse voro narvarande.

SID V1
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S~som Kronoombud,

~,
,'-

a tt Kun g l. Majts och Kronans rjti

bevaka anmalde si g

Sidan 14.

Ktonolansman Tullinspekt6ren Herr 0 R Taube, enligt Kungl. Majts
Befallningshavande i lanet f6rordnande av den 19:de sistlidne
Jurti, varj a mte f6rut vid f6rrattningen bitradande Godemannen
Sikstr6m och Erik Pehrsson tillstades voro
Sedan Lantmataren tillkannagivit att saval de flesta av den ar
1787

av herr forste Lantmataren Strindholm upprattade afvitt -

ringscarta utmarkta andepunkter a marken saknas samt mast med
ledning av densamma utan att aven ralinierna till st6rsta delen
varit igenvaxte av skog. f6reteddes av de

tillstadeskomne

Kronohemmansinnehavarna Carter 6ver deras lagenheter

hvarvid

i avseende a rastrackningen befunnos efter anstalld jamf6relse
med den 6fver Ofverklintens by nu upprattade Carta till alla
delar 6fverenstammande med den verkstallda utstakningen af
ralinierna med undantag , att linien mellan

(sid. 15

Ofv e rklinten och kronohemmanet Sm a rodningen sam efter hvad den
6fver sistnamnde lagenhet a r 1819 af Lantmataren A M Strindholm
uppr a ttade Afvittrin g s Carta visade skulle stracka sig 6fver
Ber g tjern. men efter Ofverklintens afvittrings Carta
vilken sasom varande a ldre och salunda

efter

egande vitsord andpunk-

ten ovan Ber g tjern. sam saknats a ma rken. blivit bestamd genom
matning av linien fran punkten 6sterom Illmorbacken. skulle
rdlinien vilken stracker sig emellan n y ssnamnda s a lunda bestaende andpunkt och punkten vid Gengrasmyran l6pa strax 6sterom
Bergtjern. Dock f6rklarade, av Lantm a taren framstalld fraga,
saval Kronoombudet sam inn e hav a ren af Sm a rodningen, Herr
Bergmastare Ekenstam och Olaf Peter Carlsson samt Ofverklintens
hemmansagare , att de inseendeatt da andpunkterna (sid .16 )

a

den ifragavarande linien voro efter Ofverklintens ar 1787

upprattade och laga vitsord eg a nde Afvittrings Carta, bestamde
till alla delar

~tn6jdes

med ifragavarande liniers strackning

sasom den a nu upprattade Cartan finnes utmarktoch a marken
utstakad, hvarf6rutan sa v a l 6friga samtliga ofvanantecknade
Kronohemmansinnehavare som Ofverklintens delagare afvensom
Kronoombudet Herr Tullinsp e kt6r Taubef6rklarade sig ej hafva
mot den verkstalldar ag angsutstakningen nagot att anmarka
utan voro darmed till alla delar n6jda . Illmorbacken kommer
hadanefter sam hitintills att f6rbliva grans mot Korssj6 bys
utagor. Den vid r6sutlaggningen f6rda r6sbeskrivningen skulle
i protokollet intagas salunda.

\:

Sid Vll

Rapunkten Nr l. vid Tvaran bestar i avseende

. ~i, ll • m i:lr kens

( sid 17

darstades sumpiga beskaffenhet af en tva och enha'i't -a.lna r lang
och fern tum tjock tradpaleomsluten af p a trefjardedels alnars
afstand af fyra stycken mindre trapalar.
Rapunkten Nr 11 vid sydvastra anden af samma linia, best ar av
ett stdrre rdse med tvenne trekantiga emot varandrastallda
visestenar. Den ene visa ndeefter linien a t Tv a r a n, den andra
visande den efter Mjdsjdn gaende linien.
Pa denna 1inie aro utlagda pa ett avstand emellan hvarandra
af femhundrade alnar tillsammans tjugu stycken utliggare
bestaende pa den fasta marken

af i rdsen kringskolade vise

stenarsamt pa sumpig mark af fern i kors stallda palar hvarav
den i mitten utvisar ralinien.
Rapunkten Nr 111.
(Sid.18)
Vid anden av den dfver Mjdsjdn gaende linien bestar likaledes av
tvenne trekanti ga stenar omskolade av ett stdrre roseoch visande
den ena linien at rapunkten Nr EE och den andra till rapunkten
ofvan Frangsmoran. Pa denna linie ligger tvenne utliggare, en
pa hvardera sidan av Mjdsjon bestaende av i kors stallda palar.
Rapunkten Nr lV. belagen norr om Frangsmoran bestar av tvenne
visestenar omskolade av ett stort rundformat rdse och visande
det ene at at rapunkten norrom Mjdsjon och den andra till
rapunkten
de af

vid Gengrasmyran. Atta stycken utliggare alla best ae n-

i rosen kringskolade visestenar aro pa denna linia utlag-

pa satt Charta narmare utvisar.
Rapunkten Nr V. ofvan Gengrasmyran ar likaledes ett rund formi gt
rdse med tvenne visestenar stallda emot varandra

( sid.19)

och visande . den ene till rapunkten Nr 1V. och den andra till
rapunkten norr om Bergtjern.

Pa

denna linie aro ut la gda pa det

afstand som Chartan utvisar tillsammans tretton stycken stycken
utliggare.
Rapunkten Nr V1. norrom Bergtjern best a r av ett stdrre rdse med
tvenne visestenar stallda emot hvarandra, den ene visande
linien till punkten V. och den andra knalimien till punkten
vid Li1lmorbacken. p a denna linie aro utlagda tillsammans
sjutton stycken utliggare best ae nde dels af i rdsen kringskolade
stenar, dels af i kors stallda palar och utlagda pa det avstand
fran hvarandra som Chartan utvisar.
Rapunkten NR V11. vid Illmorbacken ar ett storre rdse med
visesten utvisande knalinien till punkten Nr V.
och finnes

a

(sid 20)

denna linie tvenne utliggare.

Rapunkten Nr V111. pa sddra anden af den emellan Ofverklintens
by samt Aselets och Norrfors kronohemman varande linia best ar av

Sidan Vlll

-....

..

~~ -~

-

ett storre rundformigt rdse med visesten vilken utmMrker
linien a t rdset.
R~punkt

Nr lX.

bel~get

'·-

at t a alnar fran an och tillikaledes besta-

ende af ett rdse med visesten. A denna linia

~ro

b~gge

pa ett

afstand fran hvaranda som a Charta finnes utmarkt sex stycken
utliggare
Vidkommande slutligen arfvodet fdr denna ragangsfdrrattning
bestigande sig till Nittiofem Riksdaler en chilling, atta Runstycken Banco, sa kommer detsamma i

dfverenst~mmelse

Kungl.Mats. fdrnyade Nadiga taxa om arfvode
fdr

lantm~terifdrrattningar

liniernas langd till

h~lften

med

(sid.21)

den 18 Okt.l834 att i man av
hvardera

och de angransande Kronohemmanen

en~r

g~l das

de af

af Ofverklintens by
fdrr~ttningen

njutit

lika fdrman.
Da nagot ytterligare ej var att till protokollet anteckna fdrklarades

sammantr~det

vara slutat samt att Charta dfver

ningen tillika med detta protokoll skulle pa

s~tt

rastr~ck

uti 3 $

5 Capitlet Kungl. skiftesstadgan finnes fdreskrivit,till delegar na utgifvas da de i handelse av fog aga att inom tvenne ma nader
derefter klander emot ragangsfdrrattningen vid
i orten

H~radsr~tten

anst~lla.

Ar och dagar som ofvan
Pa embetets

v~ g nar

Carl J. Lofroth

(sid.22)
Att fdrestaende protokoll blifvit for oss behdrigen justerat
samt till alla delar stammer, betygas A Kungl Mats. och
Kronans

v~gnar.

O.R.Taube.

A de

angransande Kronohemmansinnehavares vagnar.
G.F.Ekenstam

A Ofverklintens

byam~ns

0 Westerlund
Erk~nnandet

J.G.Turdfj~ll.

v~gnar.

J.F.Olofsson

Johan Brandstrdm.

och egenhandiga underskrifterna intyga undertecknade

vid fdrrattningen

bitr~dande

C.A.Sikstrom

Gode man.
Erik Perssohn

~

Sid.1X .
'!>-.

De n 2:dra September .
Sedan graderingsinstr umentet samt agosk iftning€n inhunnit
blifva uppsatta samt de vid gradering en A marken Asa tta
grader daruti inforts, blefvo delagarna till denna dag kallade
till sammantrade. Och installde sig alla hemmansagare personligen, nemligen

~

Robertsfors Bruksagares vagnar

(sid.23)

Bruksdisponenten Herr Bergmastaren Gustav fredrik Ekenstam
samt bonderna Hans Gustav Klint, Olof Olofsson Westerlund,
Goran Peter Goransson, Lars larsson, Johan Brandstrom,

r

Johan Pehrsson ,

Johan erik Eriksson, Johan Johansson,

Isak Johansson,

Anders Andersson,

Olof Lustigbuss,

Pehr Petersson,

Lars Andersson,

Erik Mattsson,

Carl Johan Carlsson,

Carl Peter Persson,

Elias Nasvall och

Johan Fredrik Olofsson. hvarjamte

p~

sarskild kallelse till-

stadeskommo de vid forrattningen forut bitradande Godemannen
Gastgifvaren 0 A Sikstrom, Ricklea och Bonden Erik Persson
i Korsson.
Efter det Graderingsinstrumentet samt Ago-och hafvdebeskrifvningen blifvit for samteliga ofvan antecknade delegare (sid.24)
upplast samt de forklarat sig till alla dela nojda med de dari
saval a in-som afrosningsjorden a satta grader,vilka de ansago
vara i nojligaste matto propotionerade i overenstammelse
med egones olika beskaffenhet forklarade skiftesmannen, att
samma Graderingsinstrument skulle v id den blifvande delningen
tjena till efterattelse.

$ 10.
Foredrogs for delegarne till
och god emannen de

fr~gor

r~dplagning

uti vilka

med skiftesmannen

de forstnamnda, enligt

6 te Capitlet 1 a och 2 dra $$ i Kungl Majts NAdiga Skiftesstadga den 4 de Maj 1827

ega beslutanderatt

och blev sedan

ofverlaggning i amnena skett . Forening emellan delegarna
ingangen hvilken jemlikt hdgst aberopade la grum skulle i
detta protokoll intagas sa lunda.
Emellan undertecknad e delegare uti Ofverklintens skifteslag
ar efter

r~dplagning

med Skiftesmannen och Godemannen,(sid.25)

forening i foljande amnen ingangen
1 no. Ang aende ago utb yce med

nemligen:

angransande byar:

Nagot sadant hafva vi icke ansett vara av noden enar skifteslage
med undantag av r aha llnaden mot Korssjo bys utang dar Klintbacken utgor grans p~ alla ovriga sidor har rata och fordelak
tiga granser,

-.. .
samt nagot

~goutbyte

Skiftesmannen och
~ramstAr,

~ndamAlsenligare

for vinnande af
l~mpligen

nad mot Korssjon ej

Godem~nnen

att den jord

vore

verkst~llas
k~ndt,

en~r

rAskill-

efter vad

det hinder

d~rfore

som utbytes skall ej kan sasom dels

s~mre

otillracklig dels af

kan

Sid. X

--!-.
·i-~-~,~-

beskaffenhet i vederlag tages.

2. Angaende delningsgrunden:
fastst~llt

Ehuru behorigen

storskifte aren 1820 och 1825

ofvergAtt skifteslaget, hafva vi dock ofverenskommit

d~rom.

att icke hvars och ens enligt samma storskifte (sidan 26)
innehafvande

skall tjena till

~gor

r~ttelse

vid den blifvande

delningen. utan att sasom delningsgrund skall antagas hvars
och ens innehafvandes skattetal enligt det Jordeboks extrakt
som for sAdant

af skiftesmannen kommer att anskaffas.

~ndamAl

3. Om de undantag af den afskiftade marken som for delegarnas
gemensamma behov

~ro

nodiga.

v~g

str~ckande

V~gar:

l En sex alnar bred

sig fr An Anders Anderssons

och Isak Johanssons nuvarande tomt.Plattor

~fver

B~ckbron

till Rislandet. allt intill An vid Gammelfabodarna.
2. En sex alnar bred

v ~g

fran t Ae t soderom Carl Petter Perssons

nu innehavande Akerskifte ofvan

LAngsjo~ngarna

allt intill

TvarAn.
(sidan 27)
3. En fyra alnar bred v~g f·ran v·a· s t 'oys va.. ge n 1 a·· ngs v··astra s1· d an
o

af Langsjon
f~bodar

~nda

till tAet emellan Carl Petter Perssons

och Erik Mattssons
anmalthe v~g.

punkten

3 a. Den sedan

l~ngre

ofver Langsjon och
f~bod

dr~fvjan

h~gnader

tid begagnade
Risb~ckarna ,

d~r

den

tr~ffar

vinterv~gen

~nda

till An. Men vilken

den i andra

fr An Klintsjon

ned ofver Gammel-

v~g

sAsom endast vintertid

gagnad och ej verkande nagon skada A den mark hvarofver den
str~cker

att

h~r

sig, ej kommer att A Chartan afvdragas utan endast
till framtida

efterr~ttelse

anm ~ rkas.

4.Ytterklintvagen fyra alnar bred gaende frAn Mjosjovagen
vid Johan Petterssons gArdofver Missmyran till FAg elsangslinien.
5. GAngstig tre alnar bred

fran Ostbyn ofver Lillmyran till

VastbytAet.
6. Gangstig tre alnar bred frAn sistnamnda stalle till
landgangsplatsen vid An.

' ·_ s idan X1.

.

......

6 . Vag ofver Anders Anderssons och Isak Johafls
lik a le d es till tre alnars bredd fran

or-Ls- iLke rski fte

~ ~-

Klints~on

till

bya\· ag en.

· (Sid.28)
7. En tre alnar bred vag , darifr a n ned till an ofver samma
skifte.
8. En tre alnar bred vag Iran Lidvagen ned till Notsjon.
9. Vag sex alnar bred
10. Vag atta alnar
11.

A sakallade

fr~n

Abron ned till Siknasfabodarna.

ifran An till sandtakten

for Qvarndammet.

Brobackshagnaden utflyttas gardesgarden

tolf alnar pa satt Chartan utvisar till forekommande av
den snosamlin g som darstades vintertiden ager rum
B)

Sarnfalldd Qvarnplats hartill uttagen

A Chartan under Nr 3. -

1791, 1809, 1810 , 1811, 1812, 1813 utmarkta figurer pa
det att vid behov erforderliga byggnader dar rna kunna
utsattas.
C)

Samfallda lertag: For detta endamal aftages 1) vid Lidbac ken Egofi gu rerna utmarkta a Chartan unde r nr. 3970, 3971,
3977 . 2) Vi d Habbersmorbacken egofigurerna nr 3195 a

D)

(sidan 29)
sari1t 3) vid Mjosjon egofiguren nr 3115.
SaQfalld sandtackt: Sasom sadan afsattes vid sakallade Brobacken

egofiguren nr

3194 samt for Qvarndammens

byggnad figuren nr 3667.
C9

Till samfalld Linsankesplatts undantages Qvarntjarn med
nbdig vag och utm a l daromkring.

F)

Sjofodret i Klintsjon afvensom La ngsjogrundet

undanta ges

att samfallt bergas efter hvars och ens innehafvande
skattetal.
4. Om odlingskostnaden:
I afvseende ha ra hafva vi beslutat salunda, att vardet
for odlingen av ett Kappland a ker i fullgod hafd skall
antagas till Fern Riksdaler sexton chillingar. (sidan 30)
Ett Kap pland a ker eller lindor som voro upparbetade av gamla
angar eller annan nybruksjord lik aledes i fullgod hafd
till tre Riksdaler

sexton chillingar samt gamla utvaxta

lindor till tjugofyra

shil lingar efter hvilka grunder

Skiftesmannen och Godemannen

alltsa ega

i forhallande till

hvar och en aker eller lindas hafd bestammer priset pa
de egor af namnda beskaffenhet som hvid skiftet skola komma
att franga

sina egare.

.,.

'· Sidan X 11.
'!>.

Verkst~lld rodsel A ~ngar eller annan nybruksjo~~ ~ itka sada ~ sverken

sam inrosningsjord skall i skiftet ingA bor i
s~ttas

och kommer varge sadant att

chillingar.

ber~knas

ut-

till tjugufyra

Likaledes ofverenskommo vi att en

ers~ttning

beraknad till En Rikdaler for hvar ge uppskattadt Kappland av
sjelfvaxande ~ng graderat till 7 1/2 grad och derutofver skall
~n

tillkomma den delegare som for bela g enheten f a tt mindre

han efter skatt bordt erhalla,
(sidan 31)
om endast sadan sjelfvexande ~ng skolat serskilt delas de1egarna emellan. hvilken

ers~ttning

den eller de som erhallit mera
abelopt varande alla nu

fo1jaktligen kommer att drabba
~ng

best~mda

an hvad efter skattetalet
ber~knade

pris

i Bankomynt.

Salunda hafva vi frivilligt ofverenskommit.
bfverklinten den 2:dra September 1848.
G F Ekenstam, Olof Olofsson Westerlund (bomarke)
Goran Peter Goransson (bomarke)
Lars Larsson

(bom~rke)

Johan

(bom~rke

Johan Persson

Johan Johansson

Br~ndstrom

(bom~rke)

Johan Erik Eriksson

(bom~rke)
(boQ~rke)

Isak Johansson

Hans Gustav Klint (bomarke)

(bom~rke)

Anders Andersson
Olof Lustigbuss

(bom~rke)

(bom~rke)

Pehr Petersson (bomarke)

Lars Andersson

Erik Mattsson (bomarke)

Carl Peter Pehrsson

Carl Johan Carlsson
Elias

N~svall

( bom~rke)

(bom~rke)

(bom~rke)

Johan Fredrik Olofsson

(bom~rke)

(bom~rke)

Att samteliga ofvantecknade dele g are frivilligt i Skiftesmannen
och

Godem~nnens

n~rvaro

ingatt forestaende forening attestera:

0 A Sikstrom

Erik Pehrsson
$ 11
(sidan 32)
Rorande utskiljandet av den mark vilken vid forestaende skifte
komme att sasom in eller afrosningsjord
Sa hafva Skiftesmannen och

Godem~nnen

ber~knas:

e fter r a dpl a gning med

delegarna i detta afseende s a lunda beslutat, att sasom inrosningsjord skall utom vid forra storskiftet delad Aker och ang
upptages alla sedermera tillkomna nybruk och odlingar sa i
aker som

~ng

skolande dessutom trakten emellan La ngsjon och

An, Rislandet kallad. som best a r af god och till odling tjenlig
mark tillika med trakten soderom Johan Pehrssons nu innehafvande

in~ g oskifte

som

j~mv~l

inrosningsjord vid skiftet

utgores af odlingsbar jord sasom
ber~knas

och kommer som afrosnings-

jord att betraktas hela den ofriga skogsmarken samt sadant till
till odling otjenlig mark som finnes

bel~gen

inom inrosnings-

jorden varande skillnaden mellan in och afrosningsjord
Chartan tydeligen utm~rkt.

a

- Sid a n X111
i>-

i ofverensU:immelse med forest a ende b e slut oc.h ··ko-m m·~ l-rni erna
act

a

marken jamva l behori g en u pp stakas i enlighet med fore-

skrifter i 10 de Capitlet 28 $ i Kon g l. Skiftesstadgan.

$ 12
Da ·i Afseende a grunderna for lag a skiftes verks tallande,
formlig och ordentlig skiftesla g gning ej kan ske utan att atminstone tvenne af delegarna utflytta fr a n deras
(sidan 34)
och innehafvande tomtplatser synnerligt som en sadan utflyttnin g utan nagon delegares verkliga lidande kan ske enar
tvenne utflyttningslagenheter inom skifteslaget finnes dar
aker ang samt odlingslagenheter ar att tillga, namligen
vester om Langsjon och vid Siknasfabodarna blef detta amne
for delegarna framstallt for att darutinnan fa hora deras
a sikter. Och ehuru de insago fordelen med utflyttningar kunde
dock alla darutinnan ej forena sig enar en del dele g are
a ns ag o de foreslagna utfl y ttnin g sla g enhaterna vara af frostlant
beskaffenhet samt i afseende a Siknasfabodarna den svarigheten
for e komme att vag dit vore sv a r att a nlag ga.Skifte s mannens forsl ag att for den dit utfl y ttande a nl ag ga bro ofver a n, i hvilke t fall vaganl ag gningen dit vore ga nsga latt, bitr a ddes ej af
alla delegerne.

(sidan 35)

$ 13.
En a r soldattorpen a deras nu i nn e havande plats hindrar formlig
skifteslaggning voro sav a l Skiftesrnann e n sorn Godemannen och
sarnteliga

delegare af d e n tanke att torpen borde flyttas

till ett lampli g are stalle d a r odlin g sbar jord fanns och som i
ofrigt vore sadant att d e t kunde tjena till berorda andarnal,
men som vid beslut i dyl i ka frago r Krono - och Regernentsombud
enligt 12 de Capitlet

6 $$ skiftesstadgan bora narvara,

h a de

genom skiftesmannens forsor g hos Kun g l. Majt befallningshavande
i lanet anmalan i berord a af se ende blifvit g jord och skulle
samrnantrade till ofverl agg nin g h a rutinnan h a llas den 2 dra
n a stkornrnande Oktober da innehavarna af andra torpl a g e nheter
inom byn jamval skulle kallas att forsedda med erforderliga
behorighetshandlingar si g infinna.

( sidan 36)

$ 14.
He rr Bergrnastaren Ekenstam framst a llde den onskan, att Brukets
under nr. 7. harstades agande hemrnansdel 1/4 dels mantal matte
klyfvas under nu pag a ende skifte i tvenne delar och forklarade
Skiftesmannen i anledning deraf, att innan sadan klyfvning
kunde verkstallas skulle behorigt tillstand hartill anskaffas.

S i _Q.a n X1 V

$ 15 .
Da nagot vidare ej forekom att till prot9k'ol' ej~ t.e'ckna
forklarades sammantrjdet for slutadt och Godemjn~en som for
deras bitr jde under forrattningen for a ret erhollo ersjttning
efter inlamnade arfvodesrakningar hemforlofvades.
Ar och dag som forut skrivet star.
A Embetets vag nar
Carl J Lofroth
(sid . 37)
Att forestaende protokoll blifvit for oss uppljstsamt till alla
delar erkjnnes

A egna och ofriga byamjns vagnar.

0 Westerlund (bomarke

Goran petter Goransson (bomarke

Erkjnnandet och egenhandiga underskrifterna intyga undertecknade vid forrattningen bitradande Godemannen.
Eric Pehrsson.

0 A Sikstrom
Den 2 dre Oktober.

$ 16.
Till denna dag hade undertecknad Lantmastare latit sammankalla
samteliga hemmansegare inom skifteslaget for att, enar de inom
byn belagna

rotetorpen a deras nu innehafvande plats inom

byns a ker, hindra redig och formlig skiftesljggning , utse
annan tjenlig plats dit de kunna forflyttas,

(si d. 38)

Och installde sig harvid samteliga skifteslagets delegare
personligen utom Olof Lustibuss, for viken sonen Johan Lustigbuss anmjlde sig och for Robertsfors Bruksagare Ra ttaren
och Hemmansegaren Anders von Ahn, hvaremot hvarken

Krono

eller Regementsombud lata sig afhora ehuru Skiftesmannen
redan den 16 de sistlidna Augusti afsant skrivelse till
Kungl Majts Befallningshafvande i l anet, med an h a llan att
genom dess forsorg bem a lde ombud matte varda forordnade
att vid forevarande tillfalle Kungl Majts

och Kronans ratt

bevaka , men som enligt skiftesstadgan den 4 de Maj 1827
delgaves. att allmann a Ombudens uteblifvande

fr~n

sammantrade

ej rna hindra handlaggningen af fragor som i oc h for skiftet
bora afgoras ; funno Skiftesmannen och Godemannen
att Ombudens uteblifvande enar Skiftesmannen

a

(sid. 39)

behorig ort

om deras forordnande g jort anmalan ej kunde hindra forevarande
f rag as behandling

Och sedan Skiftesmannen foreslagit rote-

torpens forflyttning till astra sidan om an. norrom
Westmans nu innehafvande torplagenhet sasom i hans tanke den
mest lampliga plats, begavo sig Skiftesmannen och bitradande
Godemannen Sikstrom och Eric Pe hrsson i Korssjon a tfoljda.
af delegarna till det salunda foreslagna stellet for att

Si .d a n XV.

-

taga det samma i ogonsikt e. Darhvid befans att .. t ,~a~tg:t-1 _ ,
bested av god och till aker fullkomli g t tjerflig ln un~jord
s om for att domma af la ge t jamv a l syntes vara frostfri.
Warande jamval till ga n g till fasta och tjenliga tomtplatser
afve n som till vatten i den forbiflytande An.

(sid. 40 )

$ 17.
Sedan Skiftesmannen, Godemannen och delegar.na a terkommit
fran den i foreg ae nde $ omnamnda undersokningen ofverenskommo
samteliga delegare enhalligt derom, att de

dels till rotetor-

pen dels i ofrigt till samfallt behof om nagot efter deras utstakning skulle ofverskjuta undantaga den oster om an belagna
inhagnade trakten fran Westmans nybruket till och med

den a

Brukshagnaden varande grafven pa satt a chartan finnes utmarkt,
hvarjamte delagarne ytterligare af den oskiftade marken undantogo: Vag sex alnar bred att begagnas av Brattlidens Kronohemmans
innehafvare, fr a n Lidvagen ofver backen intill nyss namnda
hemmans omrade i enlighet med Chartans visning, afvensom de lagar ne voro e nse darom att vag vintertid

(sid. 41)

e nda st s a lange sno vore a marken qvarliggande finge begagnas
ofver Olof Olofssons nu innehafvande skifte i

osterake~n

till

Hans Gustav Klints tomtplats.

$ 18.
Widkommande de torpla g enheter som dels af Byamannen samf a lt,
dels af enskilda

delagare blifvit af skifteslagets mark upp-

l a tna , sa forekommo innehafvarna daraf samt anhollo att afhandlingarna matte i protokollet blifva anmarkta n a mligen:
1. Faltjagaren Anders Stridfeldt foreter en afhandling upprattad
den 1 Ma j 1840 och intagen i Haradsrattens inteckningsprotokoll
for den 29 SEpt 1841 till den kraft och werkan lag och gallande
forfattningar utstaka, hvarigenom Stridfeldt och hans hustru
af Ofverklintens byaman fatt si g upplaten

(sid. 42

att i hans och hustruns livstid begagna den torplagenhet osterom
Mjosjon, som skr a ddaren Lars Ha g strom forut innehaft.
2. Avskedade Corpralen Lars Forsberg anmalde, att han pa grund
af behoriga handlingar innehar att i sin och hustruns lifstid
begagna en af byamannen gemensamt upplaten torplagenhet

~~ter 6~ Mj~sjdh:
3. !orparen Anders Olofsson lat jamval tillkannagifva, att han
av samtliga delagare i skifteslaget fatt sig upplatet saval
nybruket norr om Stridfelts rotet som nybruket ofvan Hebbers
moran.

~

.,..

Si d_an XV1

~
.
4 . Forgangsmannen Carl Johan Brandt foreter e·n _ut ~i..- Ha-r ctds-

-

,

~!"·a-

.

rattens dombok ·for den 25 Februari 1844 nr 22 intagen forenin g
hvarigenom

Brandt i sin och hustrun Anna Britta O~ofsdotters

lifstid fatt sig tillagt fran Goran Peter Goransson nu innehafvande hemman no 2 7/64 dels mantal

( Sidan 43)

halften af nyverket eller efter grop~n och halften af sodra
nybruket.
5. Foretes en afhandling hvarigenom forre bonden Johan Forsman
och dess hustru Maria Brita Andersdotter den 1 Maj 1848 af
bonden Pher Johansson och dess hustru fatt sig upplaten deras
enligt syneinstrument den 30 September 1841 innehafvande lagenhet vid Mjosjon och a hvilket kopecontrakt agaren af hemmanet
No 6 7/64 dels mantal Pher Pettersson under hvilkens hemman
den insynta lagenheten horde, tecknat sitt samtycke.
6. En afhandling af den 21 Dec. 1829 intagen i Haradsrattens
inteckningsprotokoll for den 13 April 1847 under $ 9 till den
kraft och verkan lag och kraft formar hvari

(sidan 44

genom Robertsfors Bruksagare fran deras da innehafvande hemman
No l 7/32 dels mantal harstades upplatit till Torparen
Olof Olofsson och hans hustru Lovisa Ulrica Olofsdotter emot
emot utgorande
arligen,

efter femton ars forlopp af tolf dagsverken

ett nyverke osterom sa kallade Westmans nybruket

femhundrade alnar langt och femhundrade alnar bredt.
7. En den 31 Okt. 1829 upprattad och den 22 Okt. 1846 i Haradrattens Inteckningsprotokoll intagen afhandlinghvarigenom
Robertsfors Bruksagare fran deras da harstades agande hemman
under No 1 och 7. till Nils Westman och dess hustru Brita
Stina Phersdotter upplatit den torplagenhetbelagen osterom an
sam forut enligt afhandling den 14 September 1797 varit upplaten till Soldaten Fredrik Stridfeldt

(sidan 45 )

jamte rattighet att ytterligare gora en inhagnad trehundrafemtio alnar lang och trehundrafemtio alnar bred osterom
namnda nybruk a det sakallade storfallet emot utgorande av
tolf dagsverken om aret hvarav fyra under bergningstiden.
8. Foreteddes en den 22 Februari 1844 upprattad och i Haradsrattens protokoll for den 24 i berorda manad intagen afhandling
hvarigenom Johan Johansson och hans hustru fran deras da inne-hafvande hemman No 5 5/32 dels mantal Ofverklinten upplatit en
odlingstrakt belagen a ostra sidan af alfven utgorande norra
halften

af sakallade

Gammelrodningsnyverket att pa femtio

ars tid begagna emot erlaggande af etthundrade riksdaler

bank~.

Sidan Xllll
Samt utgorande till hemmansinnehafvarna av fyra

~~~~rd~gsver-

ken eller tva Liksdaler banko arligen till

(sid.46)

sonen Johan Johansson och hans hustru Magdalena Johansdotte r .
9.Forgangsmannen Carl Julius Pehrsson foretedde ett den
8

M~rtii

1804 emellan Carl Julius Pehrssons hustru Maria Isaks-

dotter och hennes davarande man Olof Olofsson upprattadt inbordes
testamente hvarigenom den efterlevande makan bland annat tillerkandes rattigheten att begagna under lifstiden den till
hemmanet No 8 17/96 dels mantal lydande sakallade Svedjan afven
som Risback nybruket och vastra anden af rodningen, vilket testamente blifvit vid Haradsratten behorigen bevakadt enlig dara
( sidan 4 7)

tecknadt bevis.

$ 19.
Sedan forestaende blifvit i protokollet antecknadt och da
nagot vidare

ej forekom forklarades sammantradet for slutadt.
Ar och dag som ofvan
Pa ambetets vagnar
Carl J C Lofroth.

Att forestaende protokoll blifvit for oss behorigen upplast
och justeradtsamt att vi till alla delar erkanna den under $ 17
i detta protokoll anmarkta overenskommelse intyga.
0 Westerlund

Goran Peter Goransson, Bomarke

Hans Gustav Klint, Bomarke

Johan Brandstrom.

Bomarke

Lars Larsson,

Johan Pehrsson,

Bomarke.

Johan Erik Eriksson Bomarke

Johan Johansson

Bomarke

Isak Johansson

Anders Andersson

Bomarke

Bomarke
Bomarke

A Robertsfors Bruksa gares vagnar enligt uppdrag: Anders von Ahn.
Olaf Lustibuss, genom sonen Johan Lusti g buss. Bomarke (sid 48)
Pehr Petersson,

Bomarke

Ca rl Peter Pehrsson.

Erik Mattsson

Bom ar ke

Lars Andersson

Carl Johan Carlsson Bomarke
Elias Naswall

Bomarke

Bomarke
Johan Fredrik Olofsson Bomarke

Bomarke.

Erkannandet och egenhandiga underskrifterna intyga undertecknade
vid forrattningen bitradande Godeman.
0 A Sikstrom

Erik Pehrsson

S:ip an
- ....

V!! !

"!~.~- ~ --

$ 20.
Den 30 Maj 1849.
, Sedan Chartan blifvit behorigen utraknadt samt graderingsinstrumentedt uppskattadt och summeradt installde sig undertecknad
L~ntmatare

uti Ofverklintens by for fortsatt handlaggning av

laga skiftesforrattningen darstades , och hade sammantrade till
denna dag blifvit utsatt for delagarnas horande i afseende till
den blifvande skifteslaggningen, darvid utom forut

(sid.49)

bitradande Godemannen Sikstrom och Erik Pehrsson, foljande af
delagarna installde sig personligen namligen:
Olof Olofsson Westerlund,

Hans Gustaf Klint

Goran Peter Goransson,

Johan Brandstrom,

Lars Larsson,

J6han Pehrsson,

Johan Erik Eriksson,

Johan Johansson

Anders Andersson,

Isak Johansson,

Olof Lusti g buss,

Pehr Pehrsson,

Ca rl Peter Pehrsson

Erik Mattsson,

La r s Andersson

Carl Johan Carlsson,

Jo han Fredrik Olofsson,

och

Elias Naswall

Hvarj a mte f or herrar Robertsfors Bruksagare anmalde sig
ra ttaren och hemmanagaren Anders von Ahn.

$ 21.
So m i a nsee nde till byns sammanb y ggda lage samt med afseende
a de pa lan gr e afst a nd darifran befintliga storre tjanliga
u t flyttnin g sl a genheter, nagot formligt och fordelaktigt skifte
ej kan avaga bringas utan atminstone tvenne delagares
utflyttande fr a n gamla tomtplatsen foreslogs av
sid. 50)
Skiftesmannen och Godemannen, pa grund af 1 och 2 $$ i
Kungl Skiftesstadgan jamfordt med Kungl.Kungorelsen den
9 Junii 1832

att Robertsfors Herrar Bruksagare, for deras

harstades agande 1/4 mantal No 7.

och Bonden Carl Johan Carls-

son borde fran deras nu innehafvande af flytta och erhalla sina
skiften , Det forra hemmanet aster om alfven vid Siknasfabodarna, och Carl Johan· Carlsson vid Langsjon, pa hvilka bada
stallen-utom fullt tillracklig ang samt nagot aker finnes god
akermark som med fordel kan till aker odlas.
Och da nagra giltiga anmarkningar haremot af delagarna ej kunde
framstallas samt forrattningsmannen tagit kannedom darom att

a

bada utflyttningslagenheterna finness torra och tjanliga
tomtplatser afvensom vatten genom brunnsgrafvning (sid. 51)
begavo sig Skiftesmannen och Godemannen atfoljda av delagarna ut

S i d-1-n X.1 X
-.... .;.~- ,·_
f or att t a ga de Abyggnader sam kunna komma att ut£lyttas i
ogonsigte och avlopp besigtningen sam foljer:

A Herrar

Robertsfors Bruksagares hemman No 7 1/4 dels mantal

befinnes foljande Abyggnader:
1 No Boningshus 12 hvarfv hogt med tvenne storre rum samt
forstuga och fbrstugukammare,

tackt med nafveroch takved samt

i i godt stand.
2 No. Fahus med foderlada 10 hvarfv hogt tackt med brader,
gammalt.
3 No. Wed och redskapslider under bradtak. Gammalt och forfallet.

4 No. Loge i tvenne langder tackt med nafver och takwed.
I

samre stAnd.

5 No. Bod under nafvertak likaledes gammal och i samre stAnd

6 No. Badstuga jamval af nyssnamnda beskaffenhet (sid.52)
Carl Johan Carlsson har A sitt hemman foljande Abyggnader:
1 No. Boningshus 13 hvarfv hogt fyra rum med forstuga,

tackt

med nafver och takved, gammalt men i gott stAnd.
2 No. Uthusbyggnad med loge stall fahus och foderlada samt
redskapslider under ett tak tackt med nafver och takved.
Gammalt men till en del i forsvarligt stand.
3 No

Loge a tt--kantig aderton hvarfv hog ny och med omsorg
uppford. Tackt med nafver och takved-

4 No

Bod fjorton hvarfv hog, likaledes ny samt tackt med
nafver och takved.

5 No

Smedja ny ock i gott stAnd.

6 No Badstuga gammal men i brukbart stand
I sammanhang rned forestAend e besiktning verkstalldes afven vardering af flyttningskostnader uppg a ende pa satt dar o fver sa rskilt
upprattadt instrument utvisar. For Herrar Robertsfors Bruks-(sid 53)
agares

hemman till etthundrasjuttiofyra riksdaler, trettiotva

shilling samt for Carl Johan Carlssons till tvAhundratjugofem
riksdaler

sexton shillingar eller tillsammans Fyrahundrade

Riksdaler , allt Banko hvaruti dock a r inbegripet kostnaden for
brunnsgrafvning och planl ag gning af nya tomtplatser.

$ 22.
Saval qvarboende sam utflyttande hemmansagare ofverenskommo
darom att de qvarboende skulle aga ratt att med dagsverken bitrada de utflyttande och att hvarge sAdant skulle beraknad till
tjugufyra shillingar banko och ett hastdagsverke till dubbelt
eller en riksdaler samma mynt, dock att det vore

Sid. XX .
,_-

den af delagarne obetaget

~ Om

sadant

....

O~SK a d e ,

.

-att
..

~ed

COntant

~

er la g ga den de 1 sam pa honom af u t f lyt tning
slw.S_
tn<;i.s;l.en
...
11!'·-~-

kommer att belopa.

' (sidan 54)

$ 23.
I ofverenstammelse med 12:de capitlet 15:de $ skiftesstadgan
hade skiftesmannen efter ofverlaggning med godemannen utarbetat
en provisionell skiftesplan

hvilk~n

nu for delagarne blev a

cartan utvisad f or att darofver inhamta deras yttrande och
enligt hvilken skiftesplan skifteslagets delagare skulle
erhalla sina ager salunda:
No 1 7/32 dels mantal

sam ages af bonden Olaf Olofsson

Westerlund erhaller med rattighet till kvarboende a gamla
t omtplatsen sina agar uti tvenne skiften namligen ett akerskifte med darmed sammanhangande skifte uti skogsmarken.ett
uti odlingsmarken emellan Langsjon och an samt ett skifte
uti afrosningsjorden emellan Risbackarna och An med darvarande
(sidan 55 )

angar.

ages av bonden Hans Gustaf Olofsson

No 2 a 7/64 dels mant a l

Klint erh a ller med ra tti ghet att a gamla tomtplatsen kv arbo
agar uti tvenne skiften namligen ett uti a ker ang och odlingsmark samt ett uti afrosningsjorden .
No 2b 7/64 dels mantal. Goran Peter Goransson erhaller med rat ti g het till kvarboende sina agar uti fyra skiften naml i gen
tvenne uti aker och a ng, ett uti odlingsmarken samt ett uti
afrosningsjorden.
No 3 a . b, 3 / 16 dels mantal

age s a v bonden Johan

~~ ~~~~t~ o m

sam @ed r a ttighet t i ll kva r boende erh a ller sina agar uti
tvenne skiften namligen
ett

(sidan 56)

omfattande a ker , ang

och odlingsmark samt skog och det

andra utgorande fy llnad uti afrosningsjorden.

(

@ed darinnom bel ag na angar.
No. 3 c 3/16 dels manta! sam ages af bonden Johan Pehrsson
sam med rattighet till kvarboende erh a ller sina agar uti tvenne
skiften namligen ett omfattande aker ang och odlingsm a rk
samt skog

och d e t andra utgorande fyllnad uti afrosnings

jorden.
No 4.1/8 dels mantal

innehafves av forra namndemannen

Johan Erik Eriksson e rh a ller med rattighet att a gaml a tomten
kvarbo . sina agar uti tvenne skiften namligen ett uti a kern
samt ett skifte omfattande den p a hemmansdelen abelopande
ang och odlingsmark samt afrosningsjord.

Sidan XXl
No 4b 1/8 man cal. Johan Johansson undLlr a,.v en -~ ed_. ratti g het
i_"'

•

..

• .

at t kvarbo a ga mla t omt e n sina agar ut-i ·. trenne
.,

hvaraf ett a ker, ett i a ng och odlingsma..r k

...

l

s ~i f t en
• . . ..,._~.

...

salfut~en:

uti

afr osningsjord en
No .5 a och b 5/16 dels mantal sam ages av bonderna Anders
Andersson och Isak Johansson undfar med rattighet att a
ga mla tomtplatsen kvarbo sina agar uti trenne skiften namligen
ett skifte uti a ker och a ng samt odlingsmark samt tvenne
skiften uti afrosningsjorden
No 6a 11/128 dels mantal

med darvarande angar.(sid 57)

sam innehafves af herrar Robertsfors

Bruksagare erhaller med ratt att a gam l a tomtplatsen kvarsitta
sina agar uti fyra skiften hvaraf ett uti aker, ett uti ang ,
samt ett skifte i odlingsmarken och ett uti afrosningsjorden.
No 6b 11/128 dels mantal innehafves av Olaf Lustigbuss
som far kvarbo

a

gamla tomten och erhaller sina agar uti

tre skiften namligen ett skifte i akern

ett dito i odlings-

marken samt ett dito i afrosningsjorde n med dara belagna
a ngar.
No 6c 1/16 dels mantal sam ages af nyss bemalde Lusti gb uss
far a gamla tomten kv a rbo och erhaller aker, ang, odlin gs mark och skog uti tvenne skiften atski ld a av .Mjosjon samt
ett fyllna dss kifte aster om An eller tillsammans trenne skiften.
No 6d 7/64 dels mantal ages af bonden Pehr Pehrsson (sid58
un dfar med rattighet till kvarboende

ett skifte i aker ,

ett dito i odlingsmarken och angen med dartill sammanhangande
sko g samt ett skifte uti afrosning s jorden eller tillsammans
trenne sk iften.
No 7 , 1/4 dels mantal

som innehafves af Robertsf ors

Bruks agare erhaller med skyldighet att fran sin nu innehafvande
tomtplats afflytta, sina ag ar i aker, ang och odlingsmark samt afrosningsjord i ett skifte.
No Sa 17 / 96 dels mantal

sam ages af bonden Carl Peter

Pehrsson erh a ller med ratt till kvarboende ett skifte i akern
och darmed sa mmanh a n ga n de skog . ett skifte i angen

och

ddlingsmarken os terom alfven sa mt ett skifte vid fabodarna
innefatt a nde ang, odlingsmark sa mt fyllnad uti afrosnings jorden

eller tillsammans tre nne skiften.

No 8 b 17/192 dels mantal
som far

a

( sidan 59 )

Inn e haf ves af bonden Erik Mattsson

gamla tomten kvarbo samt erhaller sina agar uti tvenne

skiften namligen e tt s kifte innefattande aker, ang odlings mark och skog samt ett fyllnadsskifte uti a n g en.

Sidan XX 11

.

~

No. 9a 17 / 96dels mantal ages af bonden L·a-r'.s Atrd er s-son
~ -i -~som med rattighet till kvarboende A gamla tomt~latsen erhA ller
sina agor uti fyra skiften namligen ett uti akern med
darmed sammanhangande skog, ett uti angen och dito uti
odlingsmarken och et t fy llnadsskifte uti afrosningsjorden.
No. 9b 17/196 dels mantal som ages af bonden Carl Johan Carlssc
erhAller med skyldighet till utflyttning fran sin forut
innehafvande tomtplats. sina agar uti tvenne skiften
namligen ett innef a ttande a ker, ang, odlongsmark samt skog
jamte ett fyllnadsskifte i Aker.
No. 10 a och b 3/16 dels mantal

( sidan 60 )
ages af bonderna Johan

Fredrik Olofsson och Elias Naswall. erhAller med
till kvarboende a deras g amla boplatser

rattighet

alla sina agar uti

ett sammanhangande skifte
Sedan forestaende provitionala skiftesplan vid hvars utarbetande
skiftesmannen stadse iaktagit att med laggande af det minsta
mojli ga antal skiften. tilldela dela g arna n ag orlunda j amn
blandnin g a f

b ~ ttre

och samre mark

blivit for delagarna utvi-

sad forklar a de dessa, darom av skiftesmannen tillsporda.
att de ej kunde fore s la n ag on lampligare fordelning af
skifteslagets agar och forklarade skiftesmannen och Gode -mannen. att enar ej ens n agra bland dela garna

kunnat mot

den nu foreslagna sk iftes planen anfor a n Agra anmarkningar .
densamma komme att a Car tan noggrant utarbetas samt darefter
( sidan 61 )

a marken utstakas .

$ 24.
AngAende de urfj a lls ang ar hvarom aganderatten vore tvisti g
och pa domstolsprovning beroende, namligen Fiantfabodarna,
Orrmyran och Okmy ran overenskom i afseende a undantag for
dammplats vid Langsjon, ingingo delagarna foljande Forening:
1. For att undvika uppehAll i skiftesforrattningens fortgang
forklara unde r tecknade delagare det vi ofverenskommit,
att urfjallsangarn a Fiantfabodarna, Okmyran och Orrmyran
skall fran skiftet undanta gas samt i h a ndelse de tillvinnes
byn, af oss efter fr a mdel es ofverenskommelse-villkor
samfallt be g agnas.
2. Till samfalld dammplats und a nta ge s

af oskifts-marken

tju gufem alnar av a ngen vid Langsjon pa omse sidor av
Canalen

invid sistnamnda sjo , pa satt a Cartan narmare

finnes utmarkt

( sidan 62 )

Salunda frivilligt ofverenskommit intygas .
Ofverklinten den 30 Maj 1849.

Sidan XX lll
Olaf Olofsson Westerlund ,
Bomarke
--- " -Hans Gustaf Klint
. . "-G6ran Peter Gbransson
Johan Pehrsson
-- " Johan Brandstrbm
-- " -Lars Larsson
-- " Johan Erik Eriksson
-"Johan Johansson
Isak Johansson
-"Anders Andersson
-- " Olaf Lustigbuss
Pehr Petersson
- 2Carl peter Pehrsson
·-"Erik Nattsson
-" -Lars Andersson
-- " -Carl Johan Carlsson
-"Johan Fredrik Olofsson
Elias Naswall
A Robertsfors bruksagares vagnar
Enligt uppdrag : A von Ahn.
Att delagarna frivilligt ingatt f6restaende fbrening
samt darunder tecknat sina bomarken intyga undertecknade
Gode ma.n:
0 A Sikstr6m

Erik Pehrsson

(Sidan

63 )

$ 25.
Genom den nu utvisade skiftesplanen frangar f6rre namndemannen Johan Erik Eriksson en del av dess skifte i Brannakern hvara han uppf6rt en kallare och vilket skifte tillfallit
Johan Johansson, hvilken nu medgifver att Johan Erik Eriksson
aven framdeles far bega gna samma kallare och att densamma
fbljaktligen afven darstades far utan nagon ersattning
kvarsta.

$ 26.

Da nagot vidare ej var. att till till protokollet anteckna
f6rklarades sammantradet f6r afslutat.
Ar och dag som ofvan
Pa ambetets vagnar
Carl J l6froth
Att f6restaende protokoll blifvet fbr oss justeradt samt till
alla delar erkannes intyga a delagarnas vagnar:
0 Westerlund och

J F Olofsson

( sidan 64 )

F6r Robertsfors Bruksagare enligt uppdrag:
A von Ahn.
Erkannandet och egenhandiga underskrifterna intyga undertecknade vid f6rrattningen bitradande Gode man:
0 A Sikstr6m

Erik Pehrsson

'Sida n-··XX l V

$ 26.
Den 12 Juli:
Som tj~nligast e tiden fbr
~gar

intr~dt

h ~ fdev ~ rdering

hade undertecknad
del~ ga rna

sammankallat

lantm~tare

i berbrda

sig

r~ttaren

tillst~des

Bruks~gare

fdrut

bitr~dande

st~llet

personligen

fdr hvilka

anm~lde

Godemannen Erik Pehrsson i

efter erhallen sarskild

Godemannen Isak Peter Marklund ,
i

del~gare

fdretagande

Anders von Ahn hvarjamte sasom Godeman voro

~fvensom

Korssjbn,

till denna dag

fbrr~ttnings

Och installde sig harmed samteliga
med undantag af Robertsfors

A skifteslagets

fbr

kallelse

i Edfastmark

( sidan 65 )

Godemannen Karl Anton Sikstrbm, RickleA.

hvilken fran berdrda befattning erhallit entledigande,
fbrklarande samteliga

del~garna

det de emot Marklund som
j~fsfbrha ll ande

sjelf ej visste sig sta i nAgot

ej hade nAgot

jaf att andraga .
I enlighet med de grunder som i den

del~garna

emellan

den

2:dra sistlidna September ingan gna och under $ 24 i dett a
protokoll intagna fbrening finnas bestamda, a sattes
tunnland

hv~l

hafdad gammal aker ett

v~rde

ett

av fern riksdaler

sex ton s killingar och ett kappland ny aker af samma besk af fenhet tre riksdaler

se x ton skillingar allt Banko i fbrhallande

hv ar eft er den mindre va l
tr adesjord

h ~fdade

propotionerades, pa

aker n
s~tt

protokollet narmare utvisar.

~fvens om

som det

lindor och

h~rvid

fbrda

( sidan 66)

Som atskilliga delagare sedan fbrra skiftet

a

oskiftade

marker intagit samt upprbjt angeslagenheter och sa medelst
bkat delningsmassan af angar. Ufverenskommo samteliga del agare darom , att

ers~ttning

ber a knad i vissa da gsv e r ken

sam till rUdseln kunna hafva a tg Att skall tillkomma de
del~gare

som sa beskaffade angar a fvensom vid fUrra skiftet

intagen nybruksjord upprbjt skolande i fbljd av denna
bfverenskommelse vardering av denna rddsel i sammanhang med
bvriga r bdsel , varderingen av
H ~iti e

och

forr~ttning s mann e n

rbdselv~rdeingen forts~tter

verkstallas .

till 14-de Juli da

densamma i avseende til l andra ~mbetsgbromal mast uppskjutas
men foretages ater den 20de Juli och fortgick sedermera till
den 25de da berbrda fbrr~ttning afslutades samt delagarna kallades fbr att horas huruvida de emot den verkstallda (sid.67)
Protokollet harbfver nu upplastes OC h JUSterades,
·
hade nagra
anmarkningar att st~lla.

Sidan XXV _
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Och

a nm~ldes h~rvid,

Olofsson att

•
n~mndemann ~ n -~ g

af fdrre

a

h~lft e n

'!>.
~--~~ edr i k

a kerte ga rna under nr 4028 och

4030 efter hans fdrmenande voro fdr hdgt upptagen g enom
det vid be sktningen asa tta

v~rdet

n ~mligen

fdr d en fdrra

fern Riksdaler och fdr den senare tre Riksdaler trettiotva
shillin ga r emedan a bada aker tegarna funnos stenar sam
betydligt fdrsvarade deras brukande.
Del~garen

N~swall

Elias

skiftet frangatt blev

sam dessa tegar genom nu

d~rdfver

verkst~llda

hdrd samt ansag, i likhet

med Johan Fredrik Olofsson, att de a tegarna befintliga
stenarna voro n ag ot menliga vid akerns brukning och ville
d~rfdr

medgifva

ett

l~mpligt

afdrag,som pa

(sid. 68)

skiftesmannens fdrslag antogs till tjugufyra shilling per
h~lfden

kappland sa att
blef

a

~ndrat

till

av No 4023 i

h~fdeprottokollet

Fyra Riksdaler tjugufyra shillingar och

4030 till Tre Riksdaler trettiotva shillingar.

Vidare anmarkte delagaren Johan Peter Gdransson att hafden
a tvenne lindor i det honom tillfallne skiftet i Hakans
akern No 1330 och 1331 voro upptagen till Tva Riksdaler
trettiotva shillingar ehuru nedre delarna af samma lindor
vor o utvaxta och a£

s~r deles

klen beskaffenhet.

Och be ga fvo sig skiftesmannen och Godemannen i anledning af
denna anmarknin g till det ifragavarande stallet fdr att
anyo taga berdrda lindor i dgnasikte. ech funno harvid med
bifall till den af Johan Peter Gdransson framstallda anmarkning
skaligt att nedsatta

a nedre delen af lindorna (sid. 69)

under No 1330 till En Riksdaler atta shillingar och 1331
till Fyrtio shillingar hvaremot den dfvre delen komme att
behalla sin fdrut asatta hafd.
Inga andra anmarkningar blefvo emot den verkstallda hafdevarder i ngen nu framstallda utan fdrklarade sig delagarna
darmed ndjda. Vidare fdrekom nu ej att vid detta sammantrade
till protokollet anteckna an att samteliga
delagare fdrklarade sig beredvilliga

n~rvarande

att oaktad intraffad

sl attertid utgdra dagsverken vid den utstakning och upphuggning
af ralinierna sam fdrut blifvit bdrgad och nu komme att
fortsatta . Sammantradet afvslutades och godemannen Marklund
hemfdrlofvades.
Ar och dag sam ofvan
Pa ambetets vagnar:

Carl J Ldfroth.

'· S idan XX V1
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_ ··.-~.;;~~~·-' (si d. 70)
Att forestae nde protokoll med dari gjorda ofverenskommelser
bli fvit for oss uppl as t sam till alla delar godkannes
in tvga A bvamanne ns v ag nar .
0 Westerlu nd, Jo han Brandstrom, Johan F Olofsson
Er kanna nd et och ege nh a ndi g a underskrifterna i nt yg a un derteckn ade vid forr ac t nin ge n bitrada nde Godeman.
Eric Pehrss on

Is a k Peter Marklund ( bomarke )

$ 26.
Den 7 Au gusti.
Efter utstakning af skiftena s a val uti in-som afrosningsjorden
bli f vi t i enlighet med fjortonde Capitlet 2dra i Kun gl
skiftesstadgan verkstalld, hade skiftesmannen i samrad
med Godemannen uppa vederborande delagares darom gjorda anhalla1
samt ja mlikt 12 de Capitlet 8 $ 7de momentet af nyss a beropade
Nadiga stadga i sammanhang med skiftet forrattat delning
a f No 3 :. i a. b, No 5 a o c h b , o c h No 10 a o c h b

a

hvilka hemman hvar

f~r

( s i d . 71 )

sig tvenne aboer aro besuttna

darvid berorda hemmansdelar .:: fat t :. :. -: sina agor s a lunda:
No 3 a 3/32 mantal

som ages a£ bonden Lars Larsson erhaller

med rattighet till qv arboende

a

gamla tomten sina agor

uti trenne skiften, namligen tvenne i akern och ett skifte
i nneh a llande ang, odlingsmark och skog.
No 3b 3/32 mantal

eges av bonden Johan Brandstrom

un dfa r med ratt till qvarboende sina agor jamval uti
trenne skiften, naml i gen tvenne i akern samt i ang,
odlingsmark och afrosningsjord i ett skifte.
No Sa 5/32 mantal
som far

a

som ages af bonden Anders And er sson ,

gamla tomtplatsen qvarbo och erhaller sina agor sa-

lunda: Et t skifte omkring garden innefattande a ker, ang
jamte odlingsmark afvensom afrosningsjord oster om alfven
ett fyllnadsskifte vid s a kallade Gammelfabodarna (sid 72)
innefattande ang ., afrosningsjord salunda tillsammans tva
skiften.
No Sb 5/32 dels mant a l som innehafves av bonden Isak Johansson
har med skyldighet till utflyttning fr a n gamla tomtplatsen
erhallit sina agor uti fyra skiften n a mligen ett akerskifte
soderom Anders Anderssons gardsskifte , ett skifte i
afrosningsjorden osterom alfven, ett dito uti odlingsmark
och a ng

emellan Langsjon och Alfven samt ett fyllnadsskifte

vid Ga mmelfabodarna innefattande ang och afrosningsjord :

Si dan XXV ll

...

No lOa 3/32 dels mantal Ages af bonden
~
•
Johan Fredrik Olofsson erhaller med ra tt -t:fl~ - q-Va r ·
boende alla sina agor uti ett sammanhangande skifte.
No lOb 3/32 dels mantal innehafves af

bond en Elia s

Naswall erh a ller med rattighet att qvarbo a gamla
tomtpl a tsen, likaledes sina agor i ett skifte (sid 73

$ 27.
Som vid i nastforegaende $ omformalda delnin g

a hemmanet

No 5, nagot lagenligt skifte ej kunnat beredas utan en af
delagarnas utflyttande hade Isak Johansson enar hans
abyggnader i

jamforelse med de hans granne Anders Andersson

tillhorde voro af samre beskaffenhet blifvit alagd att
med erhallandet af sodra akerskiftet hvarest t ja nlig
gardsplats funnos

a

agofiguren No 1674 dar jamval vatten

genom brunnsgrafning kan med sakerhet erhallas fran gamla
tomten afflytta . Och hade Skiftesmannen och Godemann en
i anledning haraf verkstallt besiktnin g a de Isak Johansson
tillhoriga byggnader som komma att flyttas och befunnos
dessa af foljande beskaffenhet:

(s id 74 )

1 No . Boningshus. ga mmalt men i na g orlunda s t and innefattande
innafattande ett rum med forstuga och vin d .
2 No . Fahus med foderlada

h varaf det for ra vo re n yt t ,

det senare gamlare men afven i go tt stand.
3 No Stallbyggnad gammal oc g forfallen.
4 No Bod jamval gammal men i n ago rlunda st a nd.
Och upp gic k flyttningskostnaderna for ofvan berorda

byg g na ~-~

som harvid jamval varderades till Etthundratjugutre Riks daler atta shillin gar Banko hvari dock kostnad e n for
brunnsgr a fnin g

afvensom planering af nya tomtplatsen ar

intagen pa satt det harvid forda varderingsinstrumentet
narmare utvisar.

$ 27 1/2
Den 8de Augusti.
Till denna dag hade undertecknad Lantm a tar e

k a llat

samteliga dfverklintens Byaman till al lmant
sammantrade

( sid.75

for att besluta i de fr ag or s om i och for

skiftets afslutande aterstar och inst a llde sig
harvid, utom forut antecknade godeman

foljande deagare

personligen namligen, Disponenten af Robertsfors bruk,
Bergmastaren Gust.Fr. Ekenstam samt bonderna:
Olof Olofsson Westerlund, Hans Gustav Olofsson.Klint
Goran Peter Goransson, Johan Branfstrom, Lars Larsson,

~
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Johan Pehrsson , Johan Erik Eriksson. Johan Johansson,
Olof Lustigbuss, Pehr Petersson, Carl Peter Pehrsson,
Erik Mattsson, Lars Andersson, Carl Johan Carlsson,
Johan Fredrik Olofsson, och Anders Andersson personligen
hvaremot Elias Naswall uteblef oaktadt Byaaldermannen Klint
upplyste att han tvenne sarskilde ganger sokt delgifva
de af Skiftesmannen till sammantradet utfardade kallelsen
hvarfore och med stod av 3 dje Capitlet

( sid. 76)

13de $ Kungl. skiftesstadgan Skiftesmannen ansag sig oforhindrad att foredraga och narvarande delagare att besluta
de for skiftets afslutande aterstaende fragor utan hinder
af Naswalls forfallolosa uteblifvande.

$ 28.
Uti efterfoljande fragor som enligt Kungl. Skiftesstadgan
tillhora delagarnas beslutanderatt

traffades af

samtliga ~

delagare med undantag af Olof Lustigbuss som reserverade
sig emot ofvrigas beslut

i 4de p unkten eller angaende

skyldigheten att inhagna de nya skiftena. folande i
Skiftesmannens och Godemannens frivilligt ing a ngne
Forening
1 Moment om vagar
med gifva,

Pehr Petersson och Anders Andersson

att vag och sa kallade fata

( sid 77)

far begagnas af Lars Andersson och Johan Pehrsson ofver
deras skiften vid Svartmoran till den a Cartan afdragna
vagen ofver Rislandet. Afvensom Johan Erik Eriksson,
Anders Andersson och Isak Johansson likaledes medgifva
att fata far nyttjas ofvan Johan Erik Erikssons sommarf a hus
till Isak Johanssons nu utsynta tomtplats och darifran
efter det ta

som af denne kommer att an l aggas

mitt nedan-

for namnda tomtplats till Rislandet.
2e mom. Johan Brandstrom medgifver , att Lars Larsson och
Hans Gustaf Klint afven hadanefter far begagna de af dem
forut nyttjade potatiskallare uti Klints forut inne hafvande skifte i Osterakern utan afgald

(sid.78)

Hvaremot Lars Larsson medgaf att Klint finge begagna
ett utmal af atta alnar fran hvardera kanten af
Brandstroms fahus inpa Lars Larssons nu tilldelta skifte.
3dje mom. Angaende bidrag till utflyttningskostnaden:
Uti detta afseende ofverenskomma vi att de utflyttande
skola aga att oafkortat contant uppbara ett belopp mot -·
svarande det anslag af allmanna medel som i och for

Sidanxl nx
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stoden el ler skillnade emellan statsbidraget och den
utflyttningskostnad som enligt Skiftesmannens och
GoQemdnnens vardering blifvit bestamd skall af oss med
dagsverken utgoras efter hvars och ens innehafvandes
sk a ttetal och den utrakning som Skiftesmannen darefter
uppgo r och bara de qvarboende delagarna

(sid 79)

hvilken tid pa a ret utom skorde-och slattertiderna
de dartill af den utfl y ttande blifva anmodade utgora de
dem abelooande dagsverken vid aventyr att eljest betala
det vid den tid de till arbetet kallas i orten gangbara
pris pa dagsverken samt dessutom ersatta den kostnad och
skada som for ohorsamhet harutinnan kan komma att uppsta
4de Mom.Angaende inhagnad af de uti afrosningsjorden
tilldelta skiftena.
Harutinnan ofverenskomma vi att ingen af oss uppa tio
ars tid raknat fran denna dag skall aga att pakalla den
andres bitrade till stan gs el eller inhagnad af skiftena
uti afrosningsjorden , dock att hvar och en af oss ager att
utan att darom tillfr aga ofriga delagare intaga hvad han
uti sitt skifte i afrosnin gsj orden £inner tjanli g t till
odl i n g e ller behovli gt till kreaturshagnader.

(sid 80)

I foljd af denna ofverenskommelse kan ej heller n ag on af oss
yr ka s t angselde lnir1 g hvad skiftena uti afrosningsjorden
betraffar pa den h a rforut namnd a tid. hvarefter det efter samm <
tid om ej forn ya d o f vere nskommelse traffas ar hvar och en
tagen
5e Mom. Angaende tilltradet a£ de n ya skiftena s a u ti insom afrosningsjord
Uti detta afseende besluta vi enhalligt, att t illtra de
af de ny a nu tilldelta skiftena sa uti in-som afros nin gsj ord ovillkorligen skall ske den lste instundande Oktober dock at t hvar och en af oss ager ratt
fran denna dag att arbeta hvare sig genom ( sid 81)
tradning eller r odsel pa vara nya s kiften cia s ad ant
utan skada for den af tradande delagaren sa kan ske.
6e Mom. Angaende tiden inom hvilken utflyttningen skall
vara verkstalld.
I afseende till de med utflyttningen forenade svarigheter och besvar hafva vi ofverenskommit att tiden inom
hvilken utflyttningen bar hvara verkstalld skall
utstrackas till tvenne ar raknade fran denna dag

~e
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·dock att det ar hvilken ,af de utfl y ttancl e so-m- sa dant onskar
'
obetaget att d~rforrinnan sa snart h~n ~~t una? f ~ retaga
u t f 1 y t t n in g o c h i s a d an t a f s e end e on s lea bi-t i a'¥1 e · .Ei f q v arb o end e

.

del~gare.

st~ngselskyldighet~n

7e Mom. Angaende delning af
H~rmed

uti

in~gorna

skall ansta till dess skiftet blifver laga kraft

vunnit inom hvilken tid ingen

del~gare

rna

~ska

en sadan

delning.
Att vi frivilligt uti Skiftesmannens och

Godem~nnens

narvaro

ingatt de uti forestaende punkter utsatta ofverenskommelser
varder

h~rmedelst

med vara namn och

bom~rken

bekr~ftade

Ofverklinten den 8de Augusti 1849.
A Robertsfors Bolags Vagnar,
G Fr Ekenstam.
0 Westerlund, Goran Peter Goransson, Bomarke
Johan Brandstrom, Lars Larsson, Bomarke
Johan Pehrsson ·

Bomarke,

Hans Gustaf Klint, bomarke

Johan Erik Eriksson, Johan Johansson Anders Andersson ,
Isak Johansson,Bomarke, Olof Lustigbuss. Bomarke
Pehr Pettersson, Carl Peter Pehrsson Bomarkem
Erik Mattsson,Bomarke, Lars Andersson,Bomarke
Carl Johan Carlsson,

Bomarke. Johan F Olofsson

Elias Naswall, Bomarke.
Att delagarna frivilligt i undertecknads narvaro (sid.83)
ingatt de i forestaende Forening utsatta ofverenskommelser
inty ga undertecknade vid

forr~ttningen

bitr~dande

Godeman:

Erik Pehrsson, Isak Peter Marklund, Bomarke.

$ 29.
Som nagot vidare ej hvar att till protokollet anteckna
forklarade skiftesmannen att med forrattningens afslutande
skulle ansta till dess detta Protokoll jamte Graderingsinstrumentet samt odlingslikvid och ofriga handlingar kunna
utskrivas

och delagarna tillstallas. hvarmed enligt

deras nu gjorda medgifvande skulle ansta tills slutet
af aret
Ar och dag som ofvan

pa

ambetets vagnar

Carl J Lofroth
(sid 84 )
Att forestaende protokoll blifvit for oss upplast och
harmed till alla delar godk~nnes intyga.
G Fred. Ekenstam, 0 Westerlund, Johan Brandstrom Johan F Olofsso
Egenhandiga underskrifterna intyga undertecknade vid forrattningen bitr~dande Godeman.
Erik Pehrsson, Isak Peter Marklund. Bomarke
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$ 10.
~

Den 18 Februari 1850.

Eft er at t fdin prediks to larna i so cknens fy i"l~ r .-b ~ hor i g e n
upplasta kun g orelser, inst a llde sig undertecknad Lantmatare
i Ofverklintens by for afslutande af laga skiftesforr a ttning
darstades. Dch installde sig harvid alla delagare personligen
med undantag a£ Herrar

Robe r tsf~rs

Bruksagare for hvilka

anmalde sig Inspektoren a berorda Bruk Herr P J We~W~H. 85 )
samt for bonden Olof Lustigbuss. sonen Johan Lustigbuss.
Sasom Godeman installde sig forut bitradande Godeman
Ca Sikstrom, Ricklea och Erik Pehrsson,Korssjon.

$ 31.
Delagarna ofverenskommo efter framstallning af SkiftesmannP ·
att det enligt upprattade och for delagarna upplasta
odlingsersattnings utralning utgaende belopp bar af de
betalningsskyldiga erlaggas i trenne terminer med fyra
manaders mellantid pa sa satt att forsta afbetalningen
gores med en tredjedel den 7de instundande Augusti och de
ofriga inom ett ar darefter. Och beraknas sex procents ranta
~

beloppen fran den 1de nastkommande Juni tills forsta in-

betalningen skett.

$ 32.
Johan Johansson och Johan Erik Eriksson ofverenskommo
( Sid 86)
att skillnadslinien o fver Kli n tberget skulle a ndras salunda
att den skulle stracka sig fr a n a Chartan utmarkta utmarkta
punkten vid kornladan till Qvarnvagen pa satt som dem emellan
forut utstakats. Och skulle Johan Johansson for hvad han
salunda fr a ng a r erhalla vederlag uti Johan Erik Erikssons
skifte vid Sp j utmyran , dar 20 alnar vid vastra rapunkten
afsattes hvaremot astra rapunkten forblir ofor a ndrad.

$ 33.
Enligt det vid forrattningen forda varderingsinstrument
uppgar flyttningskostnaden till 523 Riksdaler 8 skillingar
Banko. Och ans a g Skiftesmannen och Godemannen vidkommande
det understod af allmanna medel som af staten utg a r, sig
bora foresla foljande belopp, namligen for Robertsfors
Bruksagares hemman 1/4 dels mantal No 7
133 Riksdaler 16 Skill i ngar.
For Isak Johanssons hemmansdel

No 5b

(sid 87)
5/32dels mantal

100 Riksdalae samt for Carl Johan Carlssons hemman No 9b
17/192dels mantal likaledes 100 Riksdaler Banko.
Och hafva forrattningsmannen som salunda foreslagit hogsta
beloppet fastat afseende vid den dryga kostnad som i och for
utflyttningen i afseende till det langa afstandet drabbar
skifteslaget.

. Si~an. XXXll
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s 34 .
Enligt l4de Capitlet 4 S af Kun g l . Kun go r e l se n de n 9de Juni
1832 tillstalldes jordaga rna

afs krift af de t ta proto koll

Gr aderingsi n strume nt. De lnin g sbeskrif n i n ge n , Odli n gs ersattningsutr ak nin ge n sak t Husev dr d e ringsinstrumentet hvarja mte
undertecknad Lantmatare pa satt 20 $ uti 1834 a rs (sid 88)
fornyade Nad i ga Lantmateritaxa innehaller uti saval
Godemannens som delagarnas narvaro och sedan de foreskrifter
i denna taxa hvilkas tillampning kommer i fraga fullstandigt

blivit anforda upprattad arfvadesrakning hvilka jamval

nu till jordagarna

ofverlamnades. Och tillkannagavs

forrattningen nu vore slutad
nojde

att

samt att den darmed miss-

agde pa satt 18 Capitlet 13 $ af Kungl.Skiftesstadgan

innehaller, sina besvar has Herr Ordforanden i Bygdea Tingslags Agadelningsratt anmala inom 60 dagar harefter vid
forlust af vidare talan.
Delagarna beslota att samteliga handlingarna skulle forvaras
hos dela g aren forre namdemannen Johan Erik Eriksson (sid89)
hvilken samma uppdrag sig atag och hos hvilken
en af skifteslagets delagare sam sadant stundar

hvar och
har oppet,

att handlingarna grans g a samt afskrifter daraf taga.
Dock att Jahan Erik Eriksson ar for deras vardande ansvarig
och for den skull, ej utan delagarnas enhalliga beslut far
desamma till n agon utlamna.
Vidare forekom ej att anteckna

Ar

ach dag sam afvan

pa ambetets vagnar
Carl J Lofroth
Att forestaende pratokall blifvit for oss upplast och justerat
afvensom att vi erk an na d e i 31 och 32 $$ ing a ngna
ofverenskammelser sasom vore de i forenin gs farm uppsatta,
hvarjamte hvarjamte vi denna dag hafva ematta g it (sid. 90 )
afskrift af detta protokoll afvensom Graderin gs instrumentet ,
Delningsbeskrivningen, Odlingsersattningsutredningen mm
hvilka handlingar skala forvaras hos delagaren Johan Erik
Eriksson. Och hafva vi jamval erhallit underrattelse i
i afseende a besvarsanforande ofver Laga skiftesforrattningen
hvilket allt med vara namns och bamarkens undersattande
bekraftas.
Ofverklinten den 18de Februari 1850.
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A Rob er t sf ors

Bolags

-...

v~gnar

•.'

.;.~- ,'-.

Johan Wedman.
Olaf Olofsson Westerlund

Bom~rke

Goran Peter Goransso
Johan

Br~ndstrom

Anders

II

bom~rke

Andersson,bom~rke

Johan Erik Eriksson bomarke

Olaf Lustigbuss genom sonen Johan Lustigbuss
Erik
Elias

Mattsson,bom~rke,
N~swall

bom~rke ,

Carl Peter Pehrsson

Carl Johan Carlsson

bomarke, Hans Gustaf Klint

bom~rke,

bom~rke,

bom~rke,

Lars Larsson. bomarke, Johan Pehrsson bomarke,
Johan Johansson bomarke, Isak Johansson bomarke,
Pehr Petersson bomarke, Johan Fr.Olsson bomarke
Lars Andersson genom sonen Anders Larsson , bomarke.
Erkannandet och

egenh~ndiga

underskrifterne intyga

undertecknade vid forrattningen
C.A Sikstrom

bitrad~nde

Godeman

Erik Pehrsson bomarke
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O.' lVA\'DLINGSTA BELL FOR ALDRE SVEN SKA LA NGD- OCH
YT'lATT .

Langdmatt (fo r e me te rs ystemet 188 9)
1 g am mal mi l ( med stora regionala skillnader)
famna r
10692 meter
fam n
al n

3 alnar
2 fot

:::

fot

6000

1, 782 meter
= 0,594 meter
=

2 k varter

0,2 9 7 meter
kva rter = 6 tum
= 0,1485 meter
verktum
12 linjer = 2,475 centimeter
verklinje
= 2, 0 6
millimeter
10 fot

2 , 9 7 meter

Ytm<ht
kvad r a tre v

10·1 0 stanger

tu nnland

=

=

0,08 8 2 hektar

=

0,4937 hektar

32 kappland
14000 kvadratalnar

= 56000 kvadratfot
1 kappland
1 kvadratfamn

=

437,5 kvadratalnar

=

1 75 0 kv adratfot

0,0154 hektar

= 9 kvadratalnar
= 36 kvadratfot

1 kvadrataln

= 3' 17 3 m2

4 kvadratfot

1 kvadrattum

576 kvadrattum

0,353 m2

144 kvadratlinjer

6,122 cm2

1 k v a d'r at 1 in j e

4' 2 51 mm2

- - - - - 1 markland

=

1 oresland

8 oresland
3 ortugsland

1 ortugsland

=

1 tunnland

=

8 penningland

1 penningland

3,9493 hektar

0,4937 hektar
= 0,1646 hektar
0,0206 hektar

1
1
1
1
1
1
1

dalersland
=
tolvtungsland =
attungsland
=
sjattungsland =
spannland
fjardingsland
kannland
=

32 tunnland
12 tunnland
8 tunnland
6 tunnland
1/2 tunnland
1/8 tunnland
1/56 tunnland

15,7970
5,9239
3,9493
= 2,9619
= 0,246'-8
=
0,0617
= · .. o 00 88
=

hektar
hektar ·
hektar
hektar
ektar
h e ktar
tr ek tar·

