
Nongissjö by i Augermauland 

Dess utvccklingsbistor:ia från 1500-t alet till vå:ra dar 

Av PEl\ P C>RENTt:S 

Byn ligger i Gidcälvcns dalgång tre mil norr om Örnskö ldsvik. Den har 
ulvecklals lill kommuncentrum med en mindre tälort, centralsk ola, kyrka, 
affär er och småindustri. lnvåna.l'antu'let är mellan tre- och fyrahundra. 

Förutsåttnin.garna för jorcU>.rnk äro goda. J ordarten är huvudsal<lige11 
mjäJa - lätllera. Jnägorna ligger väl samlade och fältförhålla ndena hlnclrnr 
ej mekaniserad dr'ift. Höjden över havel iir cirka l 00 meter. 

Platsen är natm:skön med bebyggelsen gn111perad i svag söder- och syd
väsllutning mol Gissjön och Gideiilven. 

Det iir en by varken bättre eller såmre än många i iilvdal~u-nus jordbrnks
områden. Dess utveckling, så långl ma n kan följa. den, är inle säregen . Un
der cle senaste tio åren bar den dock utvecklats särskilt snabbt och på ett 
säll, som förtjänar att upp.m~irksammas. 

J 945 engagerades försöksorganisatione11 Lokala ,Jordnämnden - en före
gångare lill lanlbruksnämuden - i byn för atl medverka till förbä llring 
av j ordbrnksförhålland.ena. J ordbrukarna i Non-gissj ö ha på så säll undeT 
lång lid haft tillgån g till <le nya hjälpmedel, s laleJ'l s tälll LiJl förfogande rör 
a ll underlätla bildandet av bårkraftiga jor dbruk . Utvecklingen i byn visal' 
alltså hur andra byar k ru1 koIDIDa att ändras på en tio års tid. 

Byns historia 

För a lt fä per spektiv på senare h~i.ndelser behöver m a n känna de stora 
dragen av Nor.rgissjös hist01-ia.. Det är en gammal by och början av beräl
telsen är svåråtkomlig. P lalsen har koloniserats redan under v ildnga tiden 
elJer något tidi gare, ruen av pTaktiska sk~U börjar v:h ski ld ring vid 1500-
talct. 

I Guslav Vasas j ordebok av år 1550 skattade Nordangissjö by för 45 se
hmd och vaT därmed en av de byar i socknen, som heta]ade h ögsta skallen . 
Det fanns fem bönder i byn: Segeved Sl·y rbiörsson, E.ricll Biörsson, Sven 
P ersson, P er Andersson och N'ils T oTdsson. 1580 års jordebok redovisar alll
jåmt fem bönder men. under tiden fram till 16.63 - liden för näsla detalje-
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Fig. I. lll!ll f,rs nrcnlavmiit.uing . .Kurlnn innehnller 1J ()lika lwrtliilde1·: inHgorna, skogen, 
rnyrsli\lt och hårdvnJI. 

rade j ordebok - mnslc någol ha intdiffat. D it finns del enaas l I re b ö nder : 
J ohan Biörsson, Nils Sjulsson och Olo l' Erssoo saml ett ödehenunan, som av 
övriga brukades till hösloll. Skall m a n gissa på anledningen till avfolk-
11iogcn, så ligger de l niira Lill hands alt skylla på 30-å riga kl'igel, som ju 
ulsn ltc Sverige for pi.Urcslnin g:1r. Förhållande na hade inle bättrats lill 1091. 
Vid arealaYmälning för skallcjusleri ng del årel fanns a ll tFiml bara tre bön
der : Sjul Andersson, Anders Andersson och Erich J ohansson. Ell hemman, 
til.Jhörande ,Johan Lnrsson , var öde. Vid avm iil niugen upprättades en karla, 
som visar bebyggelsen och lägel av ålcrnrna. Byns hela å kerarea l var cndasl 
20 lunnJaorl. Se fig. l. 

Under 1700-tale l gick. hyn fram ål igen och år 1778 fann s de l :ttl::i bebodda 
hemman . De åtta l.Jönder11a iigde tillsammans 29 tunu la nd åker. Det å ret 
började rationaliseringen i Norrgissjö. Byam ä rmen ingick näm ligen lill 
landshövdin gen med en så lyclan<Je anhållan om s lor s kif'te på in ägorna: 

, Högwmbornc Herr Baron och Landshöfcling, Nådige Jlcrrel 
öfwe1·tygadc om. Sl.orskiftesdclningars förmon och ny tta, sedan mHst alla wllr a 

mcdBröder i Sochncn röna gagn dcraf och at icke wara ensamma ffö•gli tne af sll
dan lil wär egen b:\tn:1d ledande Hög förfaltrting: l'örrlrista undertecknade Angsta 
och Norrgissjö byars Tnnebahvarc hos Eders Höga ~l\de 11nderd!iningst och öd-
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l'ig. 2. Slot·skiflet på åker, tomter och gfu:dssl'lltter lr 1778. 

nli.ukasl bönfalla det m_å lte Herr lngenicureµ Lnrs Ekor11, som redan dess bifall 
lämnat, Nåclgunsligl fö1·or(lll(1s att denna höst uti Wlira byar handhafwa och af
s luta storskil'tesclelningar of,\!e r 3.kcr och Thun in:om _,\kcrhägnadcu belägen S]ott: 
H.waremot och med afwaktan af Högriittwis bönhörelse lil dödsstund~n framhiirdc 
Eders Höga Nådes untl.erdån:igsle, mittkastc tje nare, Samlcliga .Angsta och Norrgissjö 
byars i Arnäs sochen ägare ........ » 

Om del nn berodde l)å ansökningens utformning eller iote, så gick i alJ.a 

fall skiflet synner ligen snabbt och avslutades på hösten samma år. A-,1 skif
teshandlingaTna fram.går, att var bonde ticliga.re haft en leg i -var åker, saml 
alt tegens läge j :förhållande till m1dra Legars bestämts av tom.l1)latsens läge 
j byn. Tegbreddema tycks ha varit hcroende av hemmanens skatteta.1 .. Del 
fanns många åkraT, så del blev mång~t skiHen för var och en. Lanbnätaren 
hacJe mäll in al.la h us i byn. Av [ig. 2 kan vi alllså gö•ra oss en föresliil.1-
ning om , bur man bodde på den tiden. Hemmanens b yggnader låg samlade 
i (yrkant kring en gårrlsph'tn med lrns}mularna nära yarandra. Bykärnan 
låg ilå som nu i en. ha lvcirke] söder om bergel mitt i byn. Genom skiftet fick, 
va-r bonde s~x inägoski_flen, yilket var en stor förbättring. Skogen ägdes allt

jämt samfällt. 
Ar 1811 begärdes åter skifte pa inä~orna och år 1812 begärde!:; sl<ifle även 

på skogsm~u·keu. S~clan föregående storskifte hade ett pråstboställe upp
tagits i byn. Gideå socJ<en 11.ade omkring år 1810 övergåll från alt vara ka-
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T'ig. 3. 1811 och 12 ih·s storskifte pil helu J)yu. l't, knrUt.n fit1ne~ et1 beg1•i:i.hs11ingslinjo mrt.r
kerad med en vit streck-prickad remsa. Jlat.ionaJiseringsa-rbetet hur koucC'ntrernls på om

rådet söder om dcntHt llnje. 

pellförsamJing under Amäs till att bli eget gä.Jl. Bostället ingick ej i 1811 
å.rs skifte på iJJågorna, eftersom det r edan flltt sina lol ler uLiagda. Däremot 
, ,ar sockenfullmäktige som Tcpresentanter för bostället iniliafrvtagarna till 
storskiftet på skogen. Utom bosläUel fanns nu 10 bönder i byn med ett sam
manlagt åkerinnehltV på 51 Lunnland Q.ch 18 kappland. Vid inägodelningen 
erhöll var bonde Lre åkerskif ten samt i genomsnitt sj u odlings- och slåtleJ·
skiflen och vid skogsdelningcu fyrn. s kogsskiftcn. Bostället lyckades efter 
långvarigl tvi-slande genomdTiya, all det erhöll sjn skog i ett skifte . Se 
fig. 3. 

Laga skifte övergick alla byns ågor år 1850. Ä.gololler lades ut fö1· 11 
skallhemman och p1·iislb0Jet. I Jrnndlingarna. nidovisas byns sammanlagda 
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Fig. 4. Laga sl, iftc på he.Ja hyn :'\r 1~5(). E ndns'l <len a kt.uell n delen a v byn har m edl.agils 
på bilden. 

å kerarea l till 118 tunnhmd och 21 ,2 kappland. Jl,fod obe tydliga undantag ge
nomfördes skjflct så, a ll varl hemma n fick sina ägor i en irrägo'Jo lL och e 11 

skogs loll. Se fig. Li. 

Om resullale L a v laga skifle l beslåll:, hade den y ttre Tationalfaeringe n 
idag jnle varit något problem. På 1870-Lalet började cm ellerLid uppdel
ningen i och m ed a t t reslTiktionerna m ol k.Jyvuing och avsöndring uppmj u
kades någol. Till en början sk edde styckningarna under ganska goda jorcl
hrukskonjunldurer samtidigt som man genom omfallande odlingar skapade 
nya åkerområden. D~ jordbruk, som tillkom, lorde därl'ör i st orl seLL h a 
motsvarat lidens krav ocl1 lämnat sina brukare en god bärgujug. 

Under årtiondena kring sekelskiftet rådde försörjningssvårigheter i lan
det. ,Jordbro ke l ble\l överbefolkat. ] de t läget fa11n :,talen de l nödväudjgt 
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att överge den härda jordpolilik, som förts under fu:huudraden, f'öi- all be
r eda så måuga som möjligL lillfälle all skaffa sig en egen torva. En inleusiv 
,iol'ds tyclrn.ing började i byn, och resull.atct av laga skifte t s logs sönder. 

P å andra håll i landet styckade mau v:rn]j gen hemmanen genom k lyv
ning i k.voldelar : - i h ~i lf'ler , tTedj ede lar, f j ärdedelar, åttondelar etc. e tc -
lllCD i NOl'l'gi.ssjö liksom i Ångermanland i övrigt gjordes de flesta styck-
1ungarna genom nvsönddng av to rpstäl len . Bönderna m åtte ha ·vari.L rädda 
föl' myndi.ghelcr och lantmälal'e oc.lJ dTagit sig fö i· a ll vid arvsfall dela s i.na 
h cm1na n geno m lanlmäterifönättning. 1 stället gjorde man så alt en av arv
tngarna fi ck lrnvudhemmanet m ed he la de!ls slrn.tletal, och de övriga fick 
v:cu· s iH avsöndrade hige uhet med Lill hönmde J'ullsUindiga r~iLLighe ler lill 
sk.ogs rång och mu.lbe le och med s ky ldig het ah genom avgäld till h emmtrnel 
tn sin del av g rund.skatten. Del va r också vanligl a ll avsöndra lägenhe ler 
enba rl på grund av fria k.öpeavla l. Med såd:-ma 1.ägenheler följde o fta sky l
r]jghel för liigenhetsägarcn atl utföra dagsvcdwn å t hemmansägaren. B.iil

lighc lcrna li ll skogsfång och mulbete åstadlrnm med tiden e tl l<ennp]icer a l 
niiL av inlJördes serviLulsförJ1å ilandcn me lla n fas lighelerna. Det h ar beh övts 
mftnga m å.nadcrs utredn:ingsarhcte fö r n5mnden för a lt få grepp om föthål
l:1rtde11a. 

L ioige11llctsbildningen lindrade byns utseende och karaktär i grunden . Nya 
små jonlhruksfastig heter lrnde biJdats överallt ute på agorna och i skogs
lyckorna, ocl1 där växte upp Jrnsl.i~d.er och ladugårdar. Slyckningarna h e,i
dade sig med Liden och h ade avst anna t omkring år rnao. Norrgissjö berördes 
mycket litet av arbetarsmål)ru ksverksmnheten på å0- ech 40-LaJen: de l b il
daues bara ett småbrnk 

Det aktuella planeringsarb et et under åren 1945-1955 

År 1945, då planerin gen b örj ade, fanns 63 j ordbru ksfastighetel'. J'ly ns 
sammanlagda åkerareal var 274 hektar och a l'ealen produktiv skogsm ark i 
en skild ägo 1288 beklar. Pla.neringcn omfattade av praktiska skäl iule hela 
byn, rrlan koncen trerades till den öslra de len, inom vilken tyngdpunkten 
av j onlhrnkct 'ligger , och där den gamla bykiil"nan ännu Ltlgör ett sj ä lvk la rt 
cenlnrm. I olikhet mot vnd som skedde i de fles l.a hyar sprängdes aldrig 
JJykärnari vid laga skiftet. Plan områdc l h ade en åkerarea] av cirka 200 hek
t:u och skogsmarksarea] av cirka 900 hektar. Marken '(rar uppde lad på 115 
brulrningsenheter, se fig. 5. ArcH lcn fö r , 1a r och en av dessa anfö1·es i t::ih. 1. 
Kunuen J1än för a sig Li.Il nunu-eriHg å karta fig. 5. 

Kurlan omfattar hu vuddelen av planområdet s inägor , m en en del lägen
lJe le r i ullrnnlen och i skogen ha inle k onunil med på bilden. 

!((ut a n å {ig. (J v isar ägospli ttringen . Där har var j ordbnLl<ases 'inneha v 
å tergivits 1ned särski ld ton e ller särskilt m ön ster. På samma sätt visar fig 7, 
hur s kogen var uppdelad år .Hl45 . Varken för j orden eller s kogen är de l 
fråga om en för orlsJörbålland.ena extrem uppdelning. E y n torde i slälle L 
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Fii:i. 5. Åker och hrukningscenlrn fu: tMfi. T)e ljust sln,i;gitdc partierna ih-o åker, 
de mö.tkl ling. 

137 

riill väl molsvara normalliUslål1deL fih äldre j ordbrukshyar i u·aldcn och 
stora delar av rnel lcrsta Norrland i övrigt. 

Inom planområ<lel var år 194-5 j ordbrukens byggnadsbestånd förslitet och 
dåligt. Vidare hade många av brukarna nålt <len ålder, att de önsk a de sJu.la 
a ktiv vcrksamhel, eller också haue de lockats över till andra näringar. 'Man 
kunde därför Jörulse, ali. general.ionsvåxlingcn och invcsleringsproblemen 
slrnllc medföra stora ändrin.gar i byn. Risken för att iindringarna skull~ be
slå i avfolkning och förstöring av materie.Ila värden var pålaglig. Faslighets
si lua L-ionen var så k omp'licei-ad., att ledigblivna jorcföruk. inte utan vidare 
kunde förvärvas av j ordbrukare, som önskade förbätfre och ulöka. Man 
tyckte sig ba nog med spridda småbitar runt byn förut och v:ille inte dra 
på sig yllcrliga.re bitaT. 
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Tnb. 1. M:nJrnr:-ca lcus fördelrLtug på skild,, brukn:ingscnl1ot er inom 1 01'.l'g issjii hy år 
1945 (Numren hiinföl'a sig till llllllll'cring a Jig. 50). 

Cenlretlomrlirlrl. 

Kr :\kor skog 

5 100 
2 5 16 
3 8 156 
•I ~ IH 
5 2,5 4 
6 6 36 
7 3 
8 8,5 .'il 
l) ('j 42 

10 1.5 1 

Il 8 16 
12 1 
13 2 
I 1 8 s,1 
15 6 24 

16 1,:'i 
17 7 17 

18 7 Hi 
19 5 15 

20 •i 23 
21 2,5 
22 7 12 
2:1 3 27 
2·1 fi,5 6 

25 4 6 
2(i ,I 

27 3 
45 7 4(\ 

3 1 () ' ,;, 18 
32 3 2-1 

J.18,5 82,1 

Kr 

:.18 
29 

30 
33 
3 1 
35 
36 

37 
38 

39 
40 

•I 1 
42 
13 
4-1 

Tolalarcal: 

Västra omrarlc/ 

l'll<er 

1,5 
I 

2 
5 
5 
5 

1.5 

1,5 
7 
I 
,J 

3,1,5 

Flisbllrken 

:i.5 
..i,r, 

,1 

ij 

18 

20 1 

skog 

:32 

16 

52 

18 
5 

15 

38 

014 

L okala ,Tordnämndcn höU i j uli 1045 summanlrädc m ed byns j ordbrnk~ne 
under ledning av nämndens ordförande, överlan lmätare Erik Jung. Man 
enades om alt 11ågot horde och k unde göras. N~imnden började sitt arbe le 
med att göra fas lighe lsutredn ing och inventering saml all undersöka jord
bruJ{Sförhållandcn, byggnader, Yägar, lorrHi.ggningsprnblcm och dylikL Fas
tighelsulrcclningen var besvårlig, efte rsom de a,·sönd ra<le och direkl lag
farna Wgcnhete rna kke fiunas i arkivltandJingar. Ofta ä r de l enda dolm
mcnlel en avskrifl av del u1·sp1·1mgliga köpcavlalcl, intagcl i häradsrii l lcns 
småprotokoll från senar e hi.ilflcn av 1800-ta le l. J samråd med m a r kågare 
och min nesgoda mi.in i orten fick utr edaren på marken mäla sig fram till 
var fagcnhe tei-na fanns. Ulrcdningsarbc le l log ungefär e U. år. 
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F ig. 0. Ägoföi:h ftllundcna p1, iniigorna :\1· H),l-5. Var ägares inueluav har s:irsldld Lon eller 
sär skilt mönster. 

I maj år 1946 gj ordes sedan de forsla markföTvärven av näm nden. 
Hl47 uppdrogs riktlinjer för j ordbrukens utv.cckJing och detalj erade pla

ner (öi- arbetet uppgj ordes. Nämndens tjäns temän - dåvtui:mde egn ahems
dire ktören Stig G :son Berg ocb und erlcckuau - hade då få tt ingående 
kännedom. om hyns förhållanden och var personligen bekanta m ed alla byns 
.i orclbru km-e. 

Arbelet l edde fram Ull planen för den första u tvec.ldingse tappcu, som 
förhoppningsfullt ka llades »1950 års pla n». ! forlbilcl fig. 8, inägor na, och 
ka/-tbilcl fig. 9, skogen, å Lcr ger p1anens huvu<lalternaLiv för den y ttre ratio
na liseringen . Til l planen h ö r delalj erade beslo:i\•ningar, däl' varj e t rnnsak
tion hehan<llas och bedöm es. Det berä knades att 53 lan{mäterifönätt
ningar - gränsbes tiinutingar oräknade - behövdes fö r alt nå etappmålet. 
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Fig. 7. Ägoförhfdl:mclcn:, p i1 s l<ogsma rkcn ,ir 7!1+5. 

I pl:rnområdets cenlral::t del fauns 1945 i30 j ordbruk. De beräknades till 1050 
komma att minska med 8, vfu:igen om 22 s lu 1lJe å ler ::; tå. Av dessa 2:2 skulle 
8 vara så stora, a tt de fyllde minimikraven på bärkraft, (ich de 14 övriga 
skulle vara sm å brnl{ av olika s lag. De fy ra jordbruJ.,en i Flisbäcken, ett od
li11gsområde som ligger över en b ~1l y m il in i skogen, a nsågs inlc ha fötul
sättningar att bestå för fra m tiden , men nämnden speku lerade iu l.e i hm· 
Jorl avvecklingen skulJe s ke. 1955 va r a lltFimt 2 s tä lJ.en bebodda. De 11 sm å
bruk.en n ordväst om cenlraldelcu ansågs inte komma a lt ändras ti ll 19:50. Det. 
biinde h eller ingenting. lill dess, men numera ba två av dem u pphört och 
marken hat dipsoncr ats av nåmndeu; under det a ll br ukn ingen på yller 
ligare ett par upphört, utan att lägenhe terna sålts. 

1950 års plan s töddes a v driftsekonom iska kalky ler R V enJdas te s lag. i\'Ian 
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Fig. 8 . ÅJ• l!H7 uppdittucl p lm1 för fö ,·sla ulvecltl in~~ctappen, »1!150 li rs plnn,,., [uägodelen. 

beJ1övd.e in1e räkna länge för a tt finna, a lt byns jordbrnk var både för sm 3. 
or,h för sp littrade. I enUghet med p lanen köptes efler 1947 ett flerla_l j ord
hruk. Nämnden blev d ärigenom delägare i byn och kom överens med övriga 
hyamän att försöka få bort den s tora mängden sam.fäll:igbcter. Den enda 
man ville ha kva r v~u· ett timmerupplag vid ä lvbr on. S~uuiällighetsskiftel 
kom til l stånd och ulfördes av undertecknad i egenskap av nämndens lanl
mätare. Trnts att m:'.\nga bitar skulle de'las, var arealen inte mer än sam
manlagl 25 hektar. Det stora a ntalet lägenheter gj orde det -svå.rl alt få e i-t 
förnufligl skittesr es11ltat, m en genom alla myniligheters välvilliga tolkning 
av gällande lagaT lyckades de l. Fön-ältningen gav ei-fa renheter, som -varil 
av värde vid utarbe tande av den ftr 1952 tillkomna lagen o~n sanmumföring 
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Fig. 9. » 1950 års plan>'. Skogsdelen. 

a v vägmark. Nämnuen betalade förrällningskostnaderna utom h anLlang
ningcn, som rle lades mel lan markägarna eflcr andelst a l. 

De l var inte första gänge n hyr-1männe11 gav sig på att de la samfälld mark. 
I .början av HI00-tale t delades den samfällda »myr s logen» Hömyran om 
cirka 47 bek lar. Man hade de s tör sta förhopp1tingar om att l1är genom dik
ning och odling villna nya och goda inägoområden. Höm y ran delades i om
kring 30 lotter. Efter dikning och mycket arbete gav vissa ägor en ticl goda 
skördar, m en 1945 var den tiden förbi. Myren hade börjat sä tta s'ig och 
försumpades åter. Dikena växte igen, och ågarnas förhoppningar och OJJti
mism var borta. Marken var em e llertid e ll tag så åb-åvärd, att man kon
kurrerade hårt om deu. Där sålcles Jägenbeler och gjordes sekundära del
ningar. FasLighetsförbållandena hade på det viset blivit synnerligen inveck
lade, ja så pass invecklade a ll nämnden än idag inle klarat ul alla detaljer. 
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I cnJighel med »1960 års plan} arbe tade nämnden Från .början på att sam
manföra de små bitarna i Hfönyi:an. 1955 h ade man kommit så långl, att 
endast e tt par skiflen i enskild ägo och ett s k.ifle i kyrkans figo återstas. 
Nåmnden har Länkt sig göra områdeL sk ogbii.rande !;å långL del tir möjligt 
och har upprällal ett program för de ålgärder, som behövs för den stl k cn. 
De inJedantle å tgicirderna ha utförts, dvs. dfäena ha rensats, vissa nya diken 
S])r ängls, röjningar och en de l ku ltiveringa r utförts. Efler faslighelssane
ring kommer Hömyran gi,,etvis alt säljas i vanlig ordning. 

Enligl planen skulle rat ion alise ringarna i hyn s ke successiv l genom hy
len och försäljningar, varvid den mark nämnden förfogade ö,,er skulle uL
nyttjas och förbrukas. Affärerna började 1047, så snart planen blivit fär
u.ig. Särskiit intresS}UJ.t är del byle a-v skogsmark, som gjordes m ella n 11~im11-
den och ],,fo ocl1 Domsjö AB, eftersom del är exempel på en arbelsm e tod, 
som Ian l:bruksnämndcn sedermera anvä nt i andra före lag. Bolaget ägde 
inom bondesk ogsområ de'l ett antal smala sk 0gsskiilen. Nämnden ansåg del 
betydelse.full.l a tt bolagssk og och bondesk og vat skilda fr{m varmtdra så 
mycke l som m öjligt, och. i vart faJI så att dessa ägarkategoriers former för 
skogsdrifl fritt skulle kunna utvecklas. Genom ägo utbyte med b olaget fJyt
taclcs cirka 170 heklar, ocb bolagets innehav k om därmed utanföT plan
onirådel. 

Del gick bi:a a'lt genomföra 1 1950 å rs -pfan~ efter de mönste r ocll anvi s-
11.ingar, som gjordes upp år HJ47, men man ha.de öve.rslrnlla l den Lakt, i. 
vilken det kunde ske. Inte fönän 1.953 hade ma11 nåtl det läge, m an tänkt 
s ig nå 1950. 

Karlan å fig. 10 återger läget den 1 juli 195:1. En jämförelse m ellan karta 
1u 8 och karta nr 10 vism· atl avvikelser från ~-l.950 år s plan» förekommer. 
Avvikelserna innebär d ock inte, a ll planen (rångåtls u t:an de l ä.r i planen 
kalkyler ade varianter med tanke på vad som förhandlingsmåssigl och prak
tiskt slrnllc kunna åsladJronnnas. Resultal el H)53 VRr 20 j ordbruk i cen lraJ
clelen. mol :30 år (!)45 . Av dessa vas 8 bärkrarL'iga och 12 småbruk. Nämn
den hade under tiden förvärvat cirka 10 brulrningsenheter och gjort om
kring 40 avta l om köp och byten . Utan direkt m edverkan från nämnden 
hade dessulom i e ll fall gj orls sammaoköpn.ing enligl J)lanen . l\lfå.nga av 
bosladslrnsen på de »bort:rat:ionaliseradci> jordbruken anvånds numera som 
bostad för per soner, som inle ä.ro j ordbrnkare. Husen har upprus lals så att 
man k an. hoppas, a tt b osättningen blir pernrn nen t. Raliona.liseringen har 
diirt'ö1· innelrnril en avfolkning av j ordbruksniiringen, men inle en avfolk
ning av b yn. 

Kartan :1 fig. 7 visar hur skogen var uppdelad på ägare år HJ45. De 900 
heklaren var förde lad på 87 skil'ten m ed en sammanlagd längd rågån g av 
cirka 7,5 mi I. Hl54 hade rationaliseringsa.rbel el (ortslnidit så 1ångl, alt an

tale t skiften minskat till 24 och långden rågån g ti ll cirka 3,5 mil. Lägel 
framgår ~,v fig. 11. .lämförel.se med 1950 år s p lan - karta fig. 9 - v isar 
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Fig. 10. ii.goförhäll:mdena pu in iii;ornn ur 1953. 

alt i:iven planjnlenlioncrna fö r skogen kunnat fö ljas rn t".cl normala varia
tioner. 1950 år s plan skisserat.le vidtuc åtgärder och investeringar för bygg-
11ader, vägar, Lorrhiggningar och beten. l synnerbel vaT byggnadsbeståndet 
dåligt. Häni<l.lag gick del så småningom all få fram programenliga lös
niugar utan alt d ~i.rför a lltför m yckel åsidosä tta hänsyn för Lrarulion och 
mänskliga a.ffektiöncT. 

Resullalet l 955 äT alt av de å tta bärkraftiga jordbruken i byn har fort
farande ett. dåligt bus, ell har ny byggt ekonomilms och dåligt bostadshus, 
där planerna för ombyggnad dock ko1mrut långt, ett l1ai· användhara hus 
ulan alt upprustningen varit omfattande, fyra har nyrustade bostäder och 
ekonomibyggnader och till sist hade ell bra byggnader , vil.ka l yv~in ödelades 
av brand under sommaren 195fi. J aHL Yäsentligt har byggnadsåtgårde'l"na 
utförts efler år 1950. 
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Fig. 1.1. ÄgoförhåUantlenn på skogen år 1954. 

P å fler a h åll erfordrades torrliiggaing, avloppsförbättring och läck<lik
ning. En del haT planlagls och utförts men del mesta arbelet å terstår allt
jämt. Genom igenltiggniug av ö pµna diken kan dessuloru 1.Je tydande bruk
ningsförde lar ernås. VägförJ1å llandena i byn uppvisade bTister. Främst 
mås le u lfarbwäga.i· orclnas för hela östra byn. Den saken hade varit aktuell 
redan före 1945 och förrält.nin.gar hade sökts och s takningar g;jorts. Del 
b lev dock Lillfii.lle för niimnden a tt vara med om många och långa diskus
sion.er och sammanldiden ocb inte förrän 1955 var ~ireuqc:l så långt kommet, 
all bidrag heviljals och form alitclerna var klara. Vägen bygges undel' 1950. 

Fra mtidsplanering 

Samtidigt som 1950 års plan upprälla.des, skisserade jord_nämndcn en 
framtidsbild, som kallacles >>1970 års plan,-. Den visas på kartan å fig. 12. 
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F' ig. J 2. Är H/4 i upp,·iil1 1id p lan Jö,· ul\·cckli ngcn Ull tu· l1J70. De m ed kryss markeracle 
om rätlclla avse:; för bebygg1i lsc fö1• n n rn, L iindn ni :)I ,i n jor d1H·uk, 

Del är egenlligen ingen 1ila11, och den bygger beller inte pil dela lj stllClier 
och beräkni ngar som Hl50 år s p la n .gjor de, m en elen är exempel på en tänk
bar ulveckJi ng. Enligl Hl70 års p lan s kulle i. östra b)'l1 f imrn~ 5 jordbnik 
med me Ua n 11 och 26 hektar 'åker samt 3 sm åJJru k. Inom p lanomsådcl 
skulle cirka 50 hekta r åker ha omförts till skogsm ark . Även om u lveck
Iingen gar i den rik tning, söm H)70 ån; rlan visar , så bar man lrol igen u11-
derskulla l lidsfak.lorn,. 

För närv::t"rnnde trl:u ·betas l!l60 års p lanetapp. F astighetsbestandel: ä r ett 
nnmtl än 1!)47 och fö ru lsä ll.ni nga rn a d ä rför o.li ka. Näs lan alla de j.or cl br ult, 
som ntveck.lals "idare, ligga ö,cr 111111imigränscn för b ärkrnf'L. Fasligh c ls
för b!\Lla ndena ha b·ots deUa ä nnu in te stabi liserat sig, u tnn man k an anta, 
atL de närm asle år en kommer a lt med för a y tterligare ändr ingar. F öl" att 
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Fig. rn. Är 195ii uppl'iitlnd plan för u'lvcckli n i;en fram till 1060. 

dessa ändringar skall leda Li Il ett gol t resuJLaL, fordras en,ellertid hctydligl 
omsorgs[uLlare inves ler·ingsprogr.am och dri rtskalky ler än som behövdes fiir 
upprällande av 1950 år s plan. 

Varje jordbrukare är sin egen företagare och han måsle själv bära a lll 
a nsvar !'öl' organisation och driflsuppliigg11ing. Delta ans·var avlastas han 
inte. <JäTigcuorn all han för rådgivning e lle r lekni.sk och ekonomisk hjälp 
vtindcr si!{ till lantbrukets expertis. När det gäller jordbruksförc lagels yltrc 
nrn1, s lörle.ken och ägoanol'dningen, är jordbrukaren i sämre läge än de 
fles ta företagal'c i andra niiriJ1gar. Sä Länge förhållandena äl:o så svåra som 
i Norrgissjö, kan han inle åndru ramen m ed så cnlda medel som att köpa till 
eller sälja ifrån mark, utan att det kraftigt inverkm- på g ra □ nföi- c lag e n. 

För atl. f ä fram n.ågot för jonlbrnkcl positivl ur de ändringar, ::;om är o 
all vänla m:\ste den sakkunskap och de medel, la nthruksnämnd och hus-
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häJlnfogssällskap förfogar över, utnyttjas .. Vi kommer alt röra oss på ett 
problem.område, som vi ha. ganska ringa kunskap om.: att m ed stöd av drifls
och invesleringskalkyler för eLt flerta1 företag arbe ta fram de alternaliv till 
fastighetsändring, som lova atl ge det bi.ista resultatet. 

HiLLWs ha endast de forsla ulkaslen Lill nästa etapp i ulvecklingen fram
lagts - 1960 års plan. Fig. 13. Såvill man kan bedöma, kommer antalet 
bärkraftiga jordbruk att minska till 7 och antale t småbruk att minska llle il 
clt par, tre enheler. Vidare skall lanlbruksnämndens nuvarande fastighets
innehav avvecklas. 

NL"irlllldcn har i Nongissjö aldrig behövL tillgripa t1ägra medel av tving
ande natur. Del är inte deLsamJ11a, solll all tle sk uJ.le vara obehövliga i och 
för sig, ulan del visar i stäJ.let, att där god personlig kontakt mellan jord
brukare och tjänstemän kan åstadkommas, går det i allm.ä,nhet friktjons
frilt. 

Vid sidan av arhelet med att förbättra jordbrnken har nämnden gen om 
sill faslighctsinnc hav kunnaL medverka Lill en del åtgä'J·der av betydeJse för 
sam.LLiille l. Gidcå ko1mnuu h,a:r fått köJJa dels Lomtmask lämplig för bebyg
gelse och dels en samlingslokal med to1nt. Hem.bygdsföreningen har på goda 
villkor fåll. övel'la byggnader och en del annal av kullurhislorisl,t vän.le ocl'1 
vidare har idrottsföreningen fått nyttja ell område, som triiningsplan. Den 
lilla tätorten lu-ing kyrkru1 hade inte tidigare sina planförhåUandeu ord
uade. Tillsamman med dislriJdshmlln.iittu-e Hårding L.og nämnden upv cle'n 
fråg~m och lyckades skapa enhällighet b land markägarna. för byggnadsp.lan, 
som därefter uJHlcr nämndens medverkan upp1·t'il:tades och snabbl fast
stä lldes. 

Vidare hal' nämnden en lid hedrats med uppdraget att vara byå lderm:rn. 
I praktiken blev det nämndens ombud, Aron_ Olofsson, som fick uppbåra det 
fimbe let. 

Sammanfattande synpunkter 

Utvecklingen i Norrgissjö ger anledning liLI en del reflektioner. i\fan frap
peras av hnr bygden succcssiv l ändrat karaktär hela den lid -vi lrnm1at följa 
den. Del syn es som cleLLa vore en normal föreleelsc i kultmlaodskapet, även 
om många människor in Le är medvetna om saken. Den nya tidens hastig~ire 
rylm påverkar landskapet :mabbare, och vär generalion kommer därför Lro
ligen all uppleva i.-indringarna intensivare än LidigaT~ generati.on er. Uppgif
teTna om byns åkerareal genom tiderna återspeglar storheten i fäd rens verk. 
År 1G9l fanns i hyn e ndast 10 hektar åker , 1778 15 h ekfar, 1811 26 hektar, 
1850 60 hektar och Hl45 274 hektar. Dessa siffror vittna 01u en nyödlar
gi.irning av imponer:rnde mått. Samma ulveckling miiler oss i by efter by i 
älvarnas dalgångar. Nyod lingen på 1800-talet erbjöd möj1ighe ler till jot·d
bru ksration.alisering därigenom att en jordbrukare då inom egna gränser 
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kunde ulvidga ocl1 förkovra siU företag. Numera ha vi näslan inga möjlig
b.el'er till nyodling och ulvidgning av företaget kan ske endast genom inten
sivare drift el ler anskaffning av mark [rån andra jordbruk. 

Vad kostar nu detla s taten? 
Tjäns temän har ända sedan 1945 arbetat på olika sätt med köp, försälj 

n.ingm· ocll !Jylen, förhancl lingar och planeringar, teknislrn detaljer och eko
nomiska kalkyler. Det är svårt all Jå gre pp om maLerialel, m en med rese
ersättningar, traktamenten och 1öner torde kostnaderna ligga i närheten av 
50 000 lucinor, lanlmäleriarvoden inräknade. 

Nämndens Jastighetsaffärer redovisas på följande sätt: 

.M.arki11 köp (lch utgifter för fa.':itig hctorM .... 
)'vlarkrörsiiljningai· oc.h inkomst.er p,'., l'asligll~tur . 

BokföringsmässigL l,ajlital i mrva.rande in11ebav . 

Uppgiflerna giil la för den ~O novernbel' 1955. 

251.949: 85 kronor 
156.788: 15 

95.161: 70 k.rrmor 

Nämndens fas tighetsinnebav samma dag n lgjorde 13 heklat åker och 150 
hektar produktiv skogsmark. På fastigheterna fanns tre bostadshus och tre 
ekon omihus. Ell av bostadshusen ocll Lvå av e konomibyggnaderna är då
lig~i, de övri~a husen är a nvändha:ra, men smnlliga ha a,·sides liige. De kan 
ej längre användas för jorclbruksi.indamål. På grund av läget är det knap
pasl önskvärt att de nyttjas rör permanenl bosättning. Fas lighelsvä.rde och 
jordfon.dskapitaJ beräknas överensstämma. Affärerna ha drivits efter den 
principen,, a ll nåmnden skall göm var ken vinst eller förlust. Inköpspris och 
(örsäljningsµris for varje markbil har inLe knnnal sammankopp las ulan en 
ntjiimniug har skett. 

Dess u I.om förekommer vissa systematiska avvikelser, bland annat i sä
danl fall där en större enhet byggts upp av många sm ådelar. Difr måste 
försäljningspriset bli lägre än summan av inköj)sprisen, ber oende på den_ 
varierande prisnivån för fosligheler i olika stor leksklasser. De sniå fastig
he ler11a belalas förhållandevis högre än de större ocl1 föl' rnlionaJise rjngs
företag av de tta slag uppstår en latent risk för förlusler. Atskilliga av nämn
dens fastighetsaffärer gjordes und~r en lid med högre penningvärde. Den 
såJunda uppkomna, icke obetydliga vinslrnarginalen har inte u L1,1ylljats 
fullt, utan nämnden har anpassat sig efter den tröghet ifråga om prisän.d
ringar, som faslighelsmarknaden uppvisar. T några fal l har uämndem; af
färer hafl karaktären :.w förmedling, även om nämndens i,mebav varat cll 
par :'tr, och då har inköpspriset, o1Jeroendo av konjunkturläget, återspeglats 
i (örsäJjningsprisel. 

Fönänlningen på nämndens Jaslighelskapital har av fl era änledningar 
bokföringsniässigt varit låg. Bland annat har aJTcndcna för inägojord hål
lits låga och i stållet ha r arrendekontrakten innehållit mer än normalt de
taljerade krav på j ordens skötsel, dikleradc av nämndens omsorg om mar-
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ken. Vichu e lia r ar rendel'idern a oft a va rit .kor ta, e l I e lle r två är , vilke l också 
.nw tivcr at .l iigre avgift. 

Skogen ha r in le helle r givit. stor avkas tning, eft e rsom hnlbruksni:imnden 
aldrig h ar gj orl avverk ningar µå sina marker , men tlä rem o l ganska om 
fatta nde skogskulturåtgä rder. Vä r<le till våxten h ar på så siHL varil bety 
tla.ndc. Den vä rdcölrningcn kornmer a ll påverka fiirsäJjn ingspriset efl'er de 
regler, söm nyss besk.l'ivils . Man Jrn11 rl.ä r·fö r inle avgöra lrnr j ordfonds.kapi
talct förränlat sig, förrän fas tigh eterna så lts . 

Som avslutning vill jag fnuuh å Lia, all fcil'Lj ä ns le n av all någo l ulförls i 
Norrgissjö inte cnku·t får LilJskrivas myntlig he ler. D e l ä r resuJla te l av sam 
verkan och sam a rbe te mellan j ordbrukarn a ocb de organ st a ten st ä ll t till 
deras fö rfoga nde. Utan byn s fram synla och k u n niga j ordbrukare och cleTas 

levande in1 resse a tt fö rbä tt ra s ina j ordb r nk h ade ingen ting utTii.tLa ts . Käm.n
rlens kont-a kt m un, lägcnhetsägare n Ar on Olo fs son i Norrgissjö. ä r Iör sin 
meclveTkm1 i arbe le l [örLjänl av e n särskild elt1gc . 

Summa1·y 

Norrgissjö, a Village in ilngcrmanland 

:-.fongii,:;Jö i:; u vill.1gc lypicul of ll1e ,11Ji·itullura l d i.slric ls in 'the :\liddlc Norr
la nd valleys. Th e l'irst setlleme nl <la les fro m 1he pe'l·iod o f lht! Vikings or perhaps 
a lit'llc ca.rli c r. From olrl papcr s wc k mnv llla l in 1550 lhere were :i rnrrners iu 
Lllc villagc but i n Hl91 lher c werc o nly thrcc, probnbly lhe eonscqncn ce o l' w url'arc. 
At llJc sam e Lime tlic aruhl c land arnounlecl. lo 25 nc i:es. By, 1778 anothex· ll acn•s 
had been t:ultivatcd an<l th c utrmber o f fa rmC'rs was ci gbt. T he arable la nd was 
parcclle <l in nurnerous p lo ts, cach farmer possessiug 11carly Lltirly. By m can s o.f 
pourparl.y in 177$ Llw nllmber of p a rcels per fa rm was rcclucc<l lo s ix . [n 18"1"1 
a new po11rpa.rty o nce again r c<luced t his numbcr a nd a t thc same tim c led t o 
parcelli u{{ of lhe up Lill Lh L• n commo n p H.stures and. ,v1)Odlan ds. Each farmer got 
thrce plols nf aralilc h rn d, scven <>f pas l11re land a ncl fo 111· or w ,)orlla nd. Someti.mes 
ttflt,r 1778 llrc Church bccamc la ndow ne1: in lhe village and ,v:is now a blc t o gel 
all hcr la nd l n 011c singlc parce!. T he villagc 110,v coutai11ed (H acr cs of ara hle 
.lancl. In 1850 a fi nal pourp arly was c,1rricd oul. Each or lhe now 11 farmers got 
onc pal'ccl of c ullivated l,rncl a n(l onc of' woodl :m d . T h e total a r~a of a ra blc Jand 
was 147 ucres. I I' tlic results o f' lhis p ompa rly had suTvived, lhe fan n rcc0n slruc
li on would h :1vc been no p r1)bl e rn l.o day. ln Lite ~eve nlics, however, I.be r cstric
lious on land-p arcelli ng w er e soften e,d . New la nds cam c r apidly under lhc p!ongh 
and rcpeatcd parcc!li.ng · again inc:rcascd the numbcr of farms. During thc ];st 
llec:idcs o f thc 19th century a gr eal part or ll 1<~ populatio n of Sw<1cle n h ad sesious 
cl ifficulti cs in nrnld ng L11eir li ving al höme. To st öp emi grati o n aln11)sl cver y reslric
ti o n was rclaxed t.o cna ble as many as p ossible Lo get a farm o'I' Iri s own . And so, 
cve nf.ua lly, thc 1l farmers of 1850 b c<:amc lhc 03 farmers o f 1945. The total ol' 
arable l an d w~,s 676 aci:es in 1045 l Now thc di.fficulties of provision wer e grcat 
for the farmers of Norrgissjö, the far ms bcing Loo small and theil' lands h>O 

scälle rc tl. Tn J 945, Lhe1·cforc, lhc Gove rnmc nl s lar ted exp c ri111ents o nce again t o 
gallrer th c Jauds into economica lly salisfactor y farms. Plans wcr e worked o ul in 
dctail and hind w as bought, sold and lrad ed., all through thc Agricultural Board. 
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1n 1945 the spt•ti:il p11r l o f Lh<: vi ll:tgc <;Crving as cxpcrimcn lal a rea conlainccl 30 
l'arrn s. Al lhc f'i1·sl sl agc• nr dcvcltrpm r nl, reach <•<l i n 1953, lh c nurnbc r wns re (lucctl 
lc> 20 farms, al l w ilh lhcir l a nds conccn tralc d . At l hc scconcl s l:1gc, lo be reac hc d 
in aboul 19(i0, lhc numbcr wi ll be rctlucecl l o appro:-.. 15 a nd a l a l:1 lcr and mor c 
l'in:tl s lagc, in a lJo ut 1970, to aboul 11). Th e n ·c·o 11s truc lio n of Ute fa n ns is closcly 
foUowrd by ag rkullu r .il nd visn r) s c rv ius. by civil e ng inccring nnd b y rcbuiltli 11g 
of far mho11s<·s. A consitlcrablc pa rt of the rcbu ilding h as ;ilrc•atly bc(•n accom
p lis hc d .. 

Ms nwllar1cl 1 ,1.3. l .?56 

Tryclrl J 7.9. 195(; 
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