
 

 

 

 

Sjöbodar inom Tynderö socken nedtecknad av Harald Nordkvist.  

Källor: 
Göte Larsson, Tore Henriksson, Jarl Larsson och Karin Sjögren via Åstökrönikan. 
 

Så länge det har fiskats längs Tynderös kuster, har de funnits sjöbodar byggda av de 
torpare och bönder som levt av vad havet givit dem. Några hade fisket som 
huvudnäring och jordbruket som bisyssla andra det omvända. Fortsättningsvis är 
detta ett försök till katalogisering av de i dag kända sjöbodar som funnits inom 
Tynderö socken, med största sannolikhet finns en hel del sjöbodar som inte kommit 
med i denna inventering p.g.a. saknad dokumentation. Som framgår av fortsättningen 
så har inte Tynderö haft fiskehamnar/läger som på många ställen efter 
Ångermanlands kuster, orsaken är att Tynderösundet, både inre och yttre sundet är 
skyddade från stormar/sjöhävning och att det varit naturligt att bygga sjöbodarna i 
anslutning till fiskarnas hemman och torp.  



 

Bilderna nedan är sjöbodar. Några nybyggda men även några väldigt gamla. 

 

Sjöbodar kan även ha utseendet som nedan och det ger en vink om att få en riktig 
grundläggning som håller över tid är svår. Alla tre sjöbodar nedan på bilderna är 
numera borta, tyvärr.

 

 

De fyra bilderna härnäst är hämtad från familjen Erikssons (Bergstens) sjöbod, den 
första bilden är tagen i själva ”sjöbosvalan” där den dagliga fiskehanteringen skedde. 
Bilden därefter kommer från den del där man förvarade sin förädlade fisk, 



företrädelsevis strömming och då som saltad strömming, nästa två bilder är från de 
så kallade ”tjuran” som ofta användes för att förvara den redskap som för stunden 
inte användes. 

 

Bilden nedan är en liten raritet som inte används längre då ”blytelen” ersatte dessa 
så kallade sjötstenar som användes som sänken, med andra ord de användes för att 
”stene sjötan” 



 

Efter denna inledning börjar katalogiseringen av de sjöbodar vi dag känner till, en del 
intakta men många finns bara kvar i minnet på de som är uppgiftslämnare. 

 

 



 

 

 

 

Några bilder på sjöbodar i Gäddviken Ödeviken tagna av Göte Larsson 



 



 

Den sista är Göte Larsson och som kan ses har landhöjningen varit betydande.  

Nu vidare till Tynderösundets inre del. 

 

 

 

 



 

 

 



Vidare Sjöbodar i den yttre delen av Tynderösundet.

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 



 

Bilder på sjöbodar i Åkeröviken (Södra Åkeröviken) samtliga av dessa är rivna men i 
stället byggs ett servicehus och en ramp efter bergskanten med bryggor anslutna till 
rampen.  

 

Skeppshamn som det såg ut i början på 1900:talet 

 



 

 

Skeppshamn med några fiskegubbar och med hamnens fiskebodar varav några finns 
kvar och vårdas av Skeppshamns museinämnd. Bilden därefter visar den miljö som 
fanns i anslutning till sjöbodarna, den så kallade ”gistvallen” med dess torkställningar 
för främst skötar men även annan redskap. 

 

 



Bilden som följer är ett flygfoto över Skeppshamn, i fotot syns militärens (LV5) 
begynnande övertagande av området. Militärens övertagande har inneburit stora 
förändringar i de fiskar miljöer som en gång skapades av ortens fiskare. 

I bildens underkant är bodarnas ägare inskrivna. 

 

Vi vandrar vidare till nästa vik, Storhamn, här hade lotsarna sin bas (lotsstation) och 
de har präglat av vikens utveckling i form av sjöbodar och med så kallade ”kokhus”. 

Kokhusen användes för boende under fiskesäsongen och lagring av redskap under 
övriga tider. Kokhusen finns lite varstans och var nödvändiga genom att de minskade 
avståndet till fiskeplatserna, sedermera när båtarna motoriseras flyttades 
fiskehanteringen från dessa utsjöhamnar hem till de sjöbodar fiskarna hade i t.ex. 
Tynderösundet. Första bilden från Storhamn är en vy ut mot Banskäret 



 

 

Vi flyttar vidare till utsjöhamnen Klubbhamn belägen på Flatskäret. Klubbhamn 
användes i första hand av fiskare boende i byarna Bäräng och Bryttmor och som 
synes av inventeringen så var etableringen av kokhus och sjöbodar riklig i 



förhållande till öns (skärets storlek), det var många torpare och bönder som skulle 
samsas om fisket. Framför allt har tillgången till strömming under dess lekperiod varit 
stor i dessa vatten och är det fortfarande. Strömming som fångades då främst under 
vårleken förädlades i stor utsträckning till surströmming men det saltades även en del 
då lekperioden i stort var över i midsommar veckan, när vårfisket var avslutat. 
Veckan namnsattes i folkmun som ”midsommartomma” och då var det tomt på 
strömming på dessa lekplatser. Midsommartomma inföll i regel veckan före 
midsommar. Strömming fiskades även på hösten men då företrädelsevis med 
”bannskötar”, namn kommer sig av att man sänkte sköten till det djup där 
strömmingen fanns med hjälp av en lina/band och någon form av flöte/boj, i 
Ångermanland kallas detta fiske för ”klabbfiske” men är i skak det samma.  

 



Nedan några bilder från Klubbhamn.

 

Vidare efter norra sidan av Tynderös kustremsa och de hamnar som användes av 
torpare/bönder boende i byarna Bryttmor, Ava och Mällby. Hamnarna har namnen 
Öster – Västertaska (taska kommer sig av namnet torsk), Rothåle och Oxviken. 
Namnen Öster – Västertaska kommer sig av att på vinterhalvåret fiskades torsk i 
Åvikebukten och denna torsk landades i dess vikar, hamnar. Nr. 4 i bilden är Rothåle, 
nr. 5 är Västertaska och 6 Östertaska, övriga Oxviken 

 



 

Bilderna nedan är från Oxviken, tyvärr, i skrivande stund finns inga bilder från Öster _ 
Västertaska  

 


