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REDAKTÖREN HAR ORDET  
Lördagen den 13 november är det 
Arkivens dag, och det firar vi genom en 
öppethusdag på Arkenbibliotekets släkt-
forskaravdelning. I år är temat ”Klimat”, 
och det är ju inte bara i vår tid som vi 
påverkas av klimatförändringar. Under 
seklernas gång har det funnits många 
nödår där skörden slagit fel p.g.a. kyla, 
torka eller ihärdiga regnperioder. En 
utebliven skörd kunde vara skillnaden 
mellan liv och död och det gällde att ta till 
vara på allt som kunde utöka matförrådet 
Något som säkert räddat många 
människoliv under nödåren är barkbrödet. 
Mer om barkbrödets historia och hur du 
gör ditt eget barkbröd kan du läsa på s. 4.  
 

Är du förresten intresserad av vart 
traktens olika ortsnamn kommer ifrån?  
Just ortsnamnen kan berätta mycket om en 
orts historia och hur länge den har funnits.  
Erik Näslund berättar på s. 7 om sin 
forskning i ämnet, och för dig som vill läsa 
den 83 sidor långa rapporten i sin helhet, 
finns den att ladda ner på www.hsn.nu. 
 
 

Ha en trevlig avslutning på året! 
    

Gunilla SundbergGunilla SundbergGunilla SundbergGunilla Sundberg    
 

Så har det äntligen blivit dags 
för oss i Örnsköldsvik att åter 
få möjlighet att ta tåget när vi 
ska åka någonstans. Vi har 
fått ett nytt, riktigt ståtligt 
resecenter, och avståndet till 
Umeå har plötsligt minskat 
som genom ett trollslag. 
hmmmar 

 
 
 

Själv ser jag fram emot när sträckan söderut 
blir färdig nästa sommar och vår stad får 
tågförbindelser även mot huvudstaden. 
Örnsköldsvik kommer plötsligt så mycket 
närmre alla möjliga destinationer i Sverige 
och till och med i utlandet. Dessutom är 
tåget ett både bekvämt och miljövänligt sätt 
att ta sig fram på. 
 

Invigningen av Botniabanan den 28 augusti 
2010, ägde rum mer än 150 år efter att den 
första järnvägen i Sverige mellan Örebro 
och Nora öppnades år 1856. I och med 
järnvägens framväxt uppstod också en ny 
yrkesgrupp, nämligen rallarna. Rallarna 
hade rykte om sig att vara svåra på 
brännvin, locka till sig flickor och inte dra 
sig för slagsmål, Men att vara rallare 
innebar framför allt ett hårt och riskfyllt 
arbete. Läs mer om rallarlivet på s.9.  
 
 

BIDRAG TILL MEDLEMSBLADET  
 För att ge våra medlemmar ett så läsvärt medlemsblad som möjligt, 

efterlyser vi bidrag av olika slag för publicering i kommande nummer. 
 

Redaktör: Gunilla Sundberg 
E-post: gunilla.sundberg@hsn.nu 
Adress:  
Hembygds- och släktforskare Nolaskogs 
Box 91 
891 22 Örnsköldsvik 
 

Det går också bra att lämna materialet till Gunilla Sundberg på Arkenbiblioteket eller till någon av 
lokalvärdarna när föreningslokalen på Ångermanlandsgatan håller öppet. Artikelförfattaren ansvarar själv för 
sin artikel. 
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Gift 1:o 1906-06-02 i Beitstad,  
Nord-Trøndelag, Norge med: 
Karolina Matilda Korneliusdatter   
Född 1876-01-15 i Elnes, Beitstad,  
Namdalseid, Nord-Trøndelag, Norge 
Död 1907-05-13 i Forsmo, Ed (Y) (1 barn) 
 
Gift 2:o 1910-02-21 i Høylandskirken i Sandnes, Norge 
med: 
Boyine Johannesdatter  Född 1874-11-29 i 
Skjæveland, Høyland, Sandnes, Norge 
Död av tuberkulose 1950-08-13 i Trønde, Vatne, 
Sandnes, Norge (3 barn) 
 
Ett Barn utom äktenskap föddes 1925-11-19 i Björksele, 
Lycksele (AC) av: 
Matilda Alexandra Karlsdotter  Född 1886-04-07 i 
Källbäck, Sorsele (AC) 
Död 1937-03-08 i Forsvall, Björksele (AC) (1 barn) 
 
Gift 3:o 1926-04-03 med: 
Katarina Antonia Åberg Lindblad  Född 1878-01-29 i 
Bjurträsk, Norsjö (AC) 
Skild 1944-05-05 inga barn 
Död 1973-03-13 i Pensionärshemmet, Åmsele (AC) 
 
Gift 4:o 1944-07-15 med: 
Ida Eugenia Persson  Född 1900-09-12 i Nietsavare, 
Jokkmokk (BD) 
Död 1979-03-07 i Bodträskfors, Edefors. (BD) (4 barn)  
 

NORSK-SVENSKT BIGAMIFALL  
Artiklen handlar om Jakob 
Georg Forsberg  Född 1881-10-
10 i Sand, Ed (Y). Död 1969-04-
24 i Forsås 2:38, Ådals-Liden (Y) 
 

Tidningsutklippet nedan från 1961 är taget ur 
Aftonbladet eller VG i Stavangers och 
upphittades av Einar Forsberg Jørpeland 
Norge (Jørpeland är en stad i Strand 
kommun i Rogaland, Norge)  
 

50 ÅR SEDAN – NOTISER UR ÖA 
Fredag 28 oktober 1960 
 

TRETTIO KVICKSILVERLAMPOR GER 
LJUS ÖVER VÄSTERHUSVÄG 
 

Mitt i mörkaste oktober blev det en ljusets kväll i 
Västerhus på torsdagen! Då tändes för första 
gången den nya gatubelysningen genom byn och 
det blev strax lite trivsammare efter den cirka 1,5 
km långa vägen genom Själevads utpost mot Mo. 
 

Sammanlagt trettio 80 watts kvicksilverlampor 
bröt oktoberdysterheten och allt fungerade perfekt. 
Denna nya form av gatubelysning ger ett mycket 
vitt ljus – rena dagsljuset. 
 

 
 
 
 
 
 

Den första grundstenen till 
belysningen lades för länge sedan 
av några damer som genom 
symöten samlade ihop pengar. 
 

Det nya gatulyset har kostat cirka 
12.000 kronor. 

Torsdag 10 november 1960 
 

KENNEDY BLEV USA:S NYE PRESIDENT 
 

Den pojkaktige 43-årige senatorn John Kennedy 
vann på onsdagen presidentvalet efter en av de 
jämnaste valstriderna i USA detta århundrade. Han 
är den yngste som hittills valts till amerikansk 
president och han blir också den förste katoliken i 
Vita huset. 
 

Kennedys seger syntes vara klar redan tidigt på 
onsdagsmorgonen men en viss oviss utgång i sju 
stater fördröjde det slutliga tillkännagivandet 
mmmmmm 
 
 
 
 

 
 
 

av utgången. Hans republik-
anske konkurrent, vice-
president Richard Nixon, 
dröjde också med att erkänna 
sig besegrad tills varje tvivel 
om vem som skulle få bo i 
Vita huset de närmaste fyra 
åren var undanröjt. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Världen har genom historien drabbats av många 
nödår med felslagna skördar och svår hungersnöd 
som följd. Att barkbrödet haft en stor roll under 
dessa svåra tider har man hittat bevis för över hela 
världen, men allra mest här uppe på det norra 
halvklotet där klimatet gjort det nödvändigt för 
människan att vara uppfinningsrik när det gäller 
att få i sig föda.  
 

Användandet av bark som utfyllnad i brödbaket 
varierade även inom Sverige beroende på traktens 
ekonomiska situation. I rikare bygder användes 
bark som mjölersättning endast vid extrema 
nödår, medan det i andra bygder var en naturlig 
del av kosten.  

 

Längre tillbaka än 1700- och 1800-tal finns få 
källor om barkbröd, men det är inte svårt att 
föreställa sig att bark användes som nödföda 
redan i förhistorisk tid. Många källor anger dock 
nödåren 1867-68 som de sista åren då 
användningen av bark var relativt spridd över 
Skandinavien.  
 

Barken skördades på våren då träden savade 
eftersom barken då blev lättare att lossa från 
stammen. Det var i första hand tallbark som 
användes men även lövträden barkades och det 
var björk (i norr) och alm (i söder) som var mest 
eftertraktat. Antagligen hade tidpunkten för 
barkningen också en betydelse för barkmjölets 
näringsinnehåll. På våren var det savande trädet 
rikare på C-vitamin jämfört med resten av året. 
 

 

För att lättare komma åt barken fälldes träden som 
sedan skalades liggande. När sedan barkflaken var 
lösgjorda lades de att torka innan de rensades. 
Rensningen innebar att den oätliga ytterbarken 
skildes från den finare innerbarken. För att slippa 
kådsmaken från innerbarken lades den i vatten för att 
urlakas några veckor innan den åter torkades för att 
sedan krossas och malas. 
 

Benämningen barkbröd ger lätt intrycket att det är 
bröd bakat enbart på barkmjöl. Detta förekom dock 
endast vid extremt fattiga förhållanden. Vanligtvis 
användes barkmjölet för att dryga ut andra mjölslag. 
Ett bröd bakat enbart på bark gav en alltför besk 
smak samt ett bröd som föll sönder.  
 

Bruket av barkbröd har troligen varit betydligt mer 
omfattande än vad vi någonsin kommer att få veta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recept på barkbröd 
  

Blanda:  
100 gram jäst  
1 liter ljummet vatten  
1 liter rågmjöl  
1,5 liter vetemjöl  
drygt 2 dl barkmjöl  
 

Blanda till deg och låt jäsa en timme. Kavla ut och 
grädda. Tid och temperatur beror på hur stora kakor 
du gör.   
  

Barkmjöl finns att köpa i välsorterade 
hälsokostaffärer. Vill du göra barkmjöl själv skördas 
barken på våren. Det är bara den tunna inre ljusgula 
barken som används. Torka barken och skär i bitar. 
Mal ned till mjöl.    
 

Barkmjöl är fiberrikt och innehåller inte gluten. Tall 
eller björk brukar vara vanligaste trädslagen. 
 
 
Tips! Gå in på www.youtube.com och sök på 
Barkbrödslåten. 
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BARKBRÖDETS HISTORIA 



Båtmanstorpet i Fors 
 

Soldattorp var inga stora byggnader. De byggdes av 
timmer efter militärens mall 9x9 alnar och 5,5 alnar 
högt från stenfot till takband.  (En aln ungefär = 0,5 
meter). Antagligen följde båtsmanstorpen samma 
mall. Efter 1836 gällde måtten 14 alnars längd, 9 
alnars bredd och 5,5 alnars höjd. De äldre torpen 
bestod av bara ett rum. 1836 tillkom ett nytt rum, en 
kammare. Den saknade uppvärmning. Åtminstone i 
äldre tider skulle alla soldattorp ha en träskylt på 
huset med torpets namn och nummer.  
 

För just Båtsmanstorpet i Fors finns i boken 
”Båtsmännen i Själevad, Örnsköldsvik, Mo, Björna” 
av Knut Linderson (1973) exakta uppgifter. I det 
kontrakt som 1883 skrevs mellan 111 Jonas Vilhelm 
Gidlöf och bönderna i Sund, Svedjeholmen och delar 
av Svedje beskrivs huset som en 6-knutsbyggnad 
innehållande stuga 9 alnar lång, 8 alnar bred med 
spis och bakugn. Kammaren var 5 1/2 alnar lång och 
5 alnar bred, förstugan 5 alnar lång och 3 1/2 alnar 
bred. Vinden skulle vara försedd med bräder över 
trossbottnen så att den skulle kunna tjäna som 
matbod. Fönster skulle finnas på gavlarna och trappa 
från förstugan. Beträffande uthusen skulle till torpet 
höra en lada med inbyggt fähus, 6 alnar lång och 5 
alnar bred och rymma två kor. En tröskloge skulle 
också finnas 23 gånger 4 alnar.   
 

Båtsmanstorpen var enligt boken ”Båtsmännen …” i 
allmänhet mycket spartanskt möblerade. En säng, 
eller möjligen två om barnaskaran var stor, 1 soffa, 1 
kista, 1 skåp, 1 eller möjligen 2 bord samt 4-8 stolar 
var hela möblemanget.  
 

Då Karolina blev änka efter sin förste make, 
båtsmannen Jonas Vilhelm Hamn (Gidlöf), fick hon 
inte bo kvar i torpet. Det var samma förhållande som 
rådde för båtsmän som för vanliga rotesoldater på 

landbacken. Torpet ägdes av rotebönder och då en 
soldat slutade, skulle samma torp tilldelas den nye 
soldaten. Karolina och hennes barn fick flytta. 
 

Reglerna var mycket klara och bestämda. 
Båtsmannen fick sitta kvar på torpet så länge han var 
i tjänst. Om båtsmannen dog eller fick avsked efter 
Vårfrudagen (25 mars) fick änkan eller den 
avskedade sitta kvar till Mickelsmäss (början av 
oktober). Om båtsmannen dog eller avskedades efter 
Mickelsmäss avträddes torpet vid nästa 
midfastosöndag (= tre veckor innan påsk).  
 

För Karolina gällde att hon skulle vara ute ur torpet 
tre veckor före påsk, enligt regelverket, eftersom 
maken dött den 5 december. Om det verkligen blev 
så vet jag inte. Jonas Vilhelm var nämligen den siste 
båtsmannen, som anställdes till torpet i Fors. Efter 
1890 upphörde den dåvarande båtsmans-
organisationen. Från 1905 står brodern Olofs änka 
Sigrid Elisabeth Brandt-Fallgren-Bodin som ägare. 
 

Den allra första tiden efter Jonas Vilhelms död 
bodde Karolina i ett litet grannhus, som närmast var 
att betrakta som en bagarstuga. Det var vid det som 
senare skulle komma att kallas Westerlunds-backen. 
Aron Westerlund (gift med Hulda Serafia född 1888 
och dotter till Sigrid Stina Olofsdotter, Karolinas 
syster, och Jonas Sundström), som bodde där, hade 
byggt ett högt hus. Backen var också större och 
brantare än den vid båtsmanstorpet. Utsikten från 
Westerlundsbacken var mycket fin. Karolina flyttade 
så småningom 1896 till Backe i Mo församling. 
 

1896 gifte Karolina Olofsdotter om sig. Denna gång 
med Jonas Isaksson Lundberg, 1848. Året efter fick 
de sonen Jonas Emanuel född den 9 februari 1897. 
Karolina var då 40 år gammal. Pojken kallades 
vanligen för ”Manne”. 1908 hade Karolinas dotter 
Anna Märta flyttat ”hem” till mamma Karolina. Hon 
verkar ha blivit kvar till dess flyttningen till Fors i 
Själevad blev av 1917. I varje fall är hon av kyrkan 
bokförd på samma boställe under denna tid. I Backe 
bodde Karolina, Anna och Annas fosterdotter 
Ingegerd. 
 

Jonas var en mycket snäll man. Han behandlade sina 
styvbarn som om de var hans egna. Amanda har 
berättat att hon tyckte att han många gånger var 
strängare mot sin egen son Manne och nästan alltid 
snällare mot henne. 
 

Jonas föräldrar bodde i Backe. Pappan var torparen 
Isak Jonsson f. 1818 i Svedje, Gideå församling. 
Han 
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BRITA KAROLINA I BÅTMANSTORPET  

Del 2  (forts. från föregående nummer)     Av Leif Larsson 



Han dog den 1876 i Västerbacke. Mamman hette 
Anna Andersdotter. Hon var född 1816 i Röjeråsen, 
Rättviks församling i Dalarna. Hon dog den 1873 i 
Västerbacke.  Familjen står hela tiden antecknade 
som torpare i de kyrkliga handlingarna. 
 

Anna Andersdotter kom som liten flicka, bara 6 år 
gammal, från Dalarna till Själevads församling i 
Ångermanland tillsammans med sin familj. Hennes 
far hette Nises Anders Larsson (där Nises är 
gårdsnamnet i Röjeråsen i Dalarna). Han var född 
1784 och dog 1824. Hustrun hette Karin Ersdotter, f. 
1783 i Stumsnäs, Rättviks församling. (En grannby 
till Röjeråsen). De hade gift sig 1807. År 1813 blev 
Anders Larsson husbonde på sin hemgård, då 
pappan Nises Lars Andersson (f. 1743) dog 1813. 
Modern Brita Olsdotter, f. 1740 hade dött 1810.   
 

I augusti 1822 flyttade Anders Larsson och hela hans 
familj från Rättvik till Själevad. En möjlig anledning 
till flyttningen är att många familjer och enskilda 
unga män och kvinnor åkte till Ångermanland under 
de första årtiondena av 1800-talet för att lära sig att 
odla och bearbeta lin. Detta skedde på uppmaning av 
landshövdingen i Dalarna, som nästan krävde att 
varje socken i Dalarna skulle sända iväg sådana som 
kunde lära sig om lin. Meningen var förstås att alla 
skulle komma tillbaka och sprida kunskaperna i 
Dalarna. Det kan också vara så att Anders Larsson 
kan ha skuldsatt sig och därefter tvingats att lämna 
sin gård. 
 

Anna var fjärde barnet av sju. Två av syskonen är 
födda i Själevad. Familjen bodde först i Över Billa, 
och när yngsta sonen Anders föddes den 1824 bodde 
änkan Karin Ersdotter och hennes barn i Wester 
Ahlnäs. (Tidigare samma år hade Anders Larsson 
dött). 
 
             

Ann flyttade i början av 1830-talet till Björna socken 
och den 28.10.1835 flyttade hon till Mo socken. 
1843 vigdes pigan Anna Andersdotter och drängen 
Isak Jonsson i Backe. Dessa två fick tre barn, varav 
Jonas Isaksson (senare Lundberg) är det mellersta, 
född 23.11.1848.   
 

Dödsorsaken då Jonas Isaksson Lundberg dog den 
23 december 1911 i Backe var magkräfta. Han 
begravdes den 14 januari 1912. Jonas Isaksson var 
den förste inom släkten med släktnamnet Lundberg. 
Före honom hade alla –sonnamn. 
 

I boken ”Gundsjöfors - lite historia i ord och bild 
från byarna Fors, Yttergundsjö och Västergundsjö”  
berättas om ”speciella personer”. Brita Karolina var 
en sådan person. Hon kunde stämma blod, spå och 
sia. Sådant som hon lärt sig av sin far. Men hon hade 
en brist - hon kunde inte läsa handskriven text. Då 
hon fattat tycke för Jonas Isaksson Lundberg 
utväxlades en del friarbrev. Karolina fick be sin 
svåger Erik Salomonsson Hörnfeldt, som var gift 
med Karolinas syster Märta Carolina, om hjälp. Erik 
var visst inte så glad åt att agera äktenskapsmäklare, 
men han gjorde det framgångsrikt.    
 

Av Brita Karolina Olofsdotters sju barn levde bara 
tre till vuxen ålder. Det var: 
 

Anna Märta  gifte sig 1917 med Ragnar Thors, f. 
1891 i Sörlungånger, d. 1925. Anna uppges då vara 
sömmerska. Ragnar Thors far var från Rörås, Norge. 
Modern var från Gävle. Familjen fick tre barn och 
Anna hade då sedan länge haft en fosterdotter.        
 

Sara Amanda gifte sig 1907 med Olle Eriksson, f. 
1877 i Trehörningssjö. Av de 8 barn, som Amanda 
födde växte bara tre upp till vuxen ålder. Det var 
äldsta barnet, dottern Valborg, fjärde barnet sonen 
Alvar och yngsta barnet, dottern Else. 
 

Amanda föddes själv i Båtsmanstorpet i Fors. Hon 
var andra barnet till Karolina och Jonas Vilhelm. 
Amanda fick tre små syskon i Fors. Alla dog som 
småbarn.1896 flyttade Amanda och hennes mor 
Karolina till Backe i Mo församling. Tvärs över 
skogen är det bara 7-8 kilometer från Fors, men 
längs vägarna är det närmare 3 mil. Karolina gifte 
om sig med Jonas Isaksson Lundberg. 
 

Minnesbilderna av fadern bleknade säkert så 
småningom. Hon fick då och då höra att han hade 
kallats ”Vackre Ville” - en stilig båtsman. Hon 
önskade att hon fått se honom åtminstone på bild. 
Som vuxen fick hon av en tillfällighet veta att det 
fanns ett foto av honom hos någon av hans 
släktingar i Gideå. Hon försökte få låna bilden för att 
göra en kopia, men till hennes sorg vägrade man att 
låna ut bilden. 1911 förlorade Amanda sin styvfar 
och 
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Jonas Isaksson Lundberg 



och Karolina sin make, då Jonas Isaksson Lundberg 
dog i cancer. Då hade Amanda redan gift sig 
(december 1907) och bodde sedan 1910 återigen i 
båtsmanstorpet i Fors.  
 

I början av 1900-talet föddes nästan alla barn i 
hemmen. Totalt sett var det få barn som föddes på 
sjukhus. Detta förekom mest i städerna. Den hjälp 
kvinnor på landsbygden kunde få var i bästa fall från 
en barnmorska. I annat fall var det kvinnor från 
granngårdarna, som bistod vid förlossningen. Ofta 
gick det bra, men vid besvärligare förlossningar var 
det ofta kritiskt. 
 

Det var så i samband med en tvillingfödelse 1915. 
Det hela drog ut på tiden. Amanda hade mycket ont. 
Någon form av smärtlindring eller bedövning fanns 
inte. Då barnmorskan kom, kommenderade hon 
maken Olle att genast hämta de starkaste karlarna i 
byn. Amanda fick ligga på köksbordet i torpet. 
Starka karlar höll hennes armar och ben. Till slut 
föddes två tvillingpojkar. Amanda förlorade mycket  
             

blod och pojkarnas liv gick inte att rädda. De dog 
efter bara några timmar. 
 

Jonas Emanuel gifte sig 1919 med Emmy Teolind 
Lindström f. 1897. Tillsammans fick de en dotter. 
Emmy hade redan ett barn fött 1917. Emmy var från 
Västerås, Vännäs, där Emmys far var banvakt. 
Emanuel (Manne) började också som banvakt och 
fick ordinarie tjänst i Spännajokk söder om 
Gällivare. Därifrån flyttade familjen till Gransjö, 
norr om Boden, där Manne blev ledningsvakt.  
Hustrun Emmy dog 1923 i lungsot. 1933 omkom 
Manne på järnvägsstationen i Sandträsk, under 
arbete med högspänningsledningarna. Strömmen 
som varit avslagen slogs på medan arbetarna 
fortfarande arbetade med ledningarna. Manne 
omkom omedelbart. Han hade 1932 gift sig med Rut 
Löfkvist, Gransjö, Edefors församling. 
 
Källor: Gundsjöboken 
Husförhörslängder, Födelseböcker, Dödböcker 
Muntliga berättelser av släktingar 
             

Hur gammal är vår hembygd? När kom de första 
bebyggarna hit, och vilka spår har de lämnat? Det är 
frågor som man ställer. Det går ofta inte att hitta 
boplatserna och fastställa deras ålder. Men ett spår 
finns, nämligen våra ortnamn. De förändrades inte 
utom av lantmätarna, som från 1600-talet ritat våra 
kartor och ibland försvenskat namnet. Det sker även 
i våra dagar. På kartan över min hemby har den 
bäck, som var min lekplats, fått nytt namn på kartan. 
De heter enligt lantmätaren Lasjöbäcken, trots att 
den inte kommer från någon sjö, utan rinner upp 
mellan bergen uppe i skogen. Sedan flyter den 
genom Slåttersvedjan, som på vår dialekt sägs 
Slattsvebäcken.  
 

Våra äldsta namn i bygden slutar på -a eller –e och 
ett sådant namn är Billa i Själevad. Gården Gene 
som övergavs på 600-talet var en handelsplats för 
flera byar i Nolaskog. De samtida gårdarna har sina 
namn kvar, som Skule i Nätra, Gottne i Mo, Hole i 
Arnäs. Sedan kom åldersmässigt namn som slutar på 
-um. Där finns Husum i Grundsunda, som först hette 
Osum, gården vid Gideälvens mynning. 
Befolkningen och gårdsbruken växte med bättre 
klimat och lades öde när oår kom med missväxt eller 
sjukdomar. 
 

Under den katolska tiden får gårdarna namn som 
slutar på -sta, egentligen stad, eftersom gården 
byggdes på kanten av sjöstranden eller 
bergssluttningen, andra slutar på -land eller -böle, 
(utjorden kallades för bölen). Några slutar på -mark i 
Grundsunda och Arnäs, det visar på samband med 
utjorden     

byar i Västerbotten och på andra sidan Kvarken i 
Österbotten. Nolaskog var ett gränsland mellan 
ångermännen och kvänerna.  
 

Så finns det några samiska namn, möjligen Lemesjö. 
Ett annat samisk namn är Lägsta, vars förled 
kommer från sydsamiskans namn för hjortron. 
Språkforskaren Torsten Bucht samlade namnen för 
Västernorrland på 1970-talet, men efter honom har 
det kommit nya forskare, som visat på att namnen 
inte lånats söderifrån eller från Häggdånger, utan 
man beskrev terrängen kring gården med namnet. 
Det skedde på tinget, när man talade om sin nya 
besittning. Med utgångspunkt från Buchts skrift har 
jag gjort en sammanställning av 500 ortnamn i 
Nolaskog och sökt förklara dessa namn. Om någon 
vill läsa datafilen (364 kb) så kan jag skicka den 
efter kontakt med mig. Min e-mail är 
erik.b.naslund@telia.com 
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SPÅR FRÅN FÖRR av Erik Näslund 
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SMÅTT  &  GOTT 

Finlands kyrkböcker 
Ett projekt att digitalisera arkiverat material 
Finlands släkthistoriska förening (FSHF) 
grundades år 2004. Frivilliga har sedan 
jobbat med att skanna in kommunionböcker 
(husförhörslängder). Det kostar ingenting att 
använda bildarkivet. 
www.digiarkisto.org/sshy/index_sve.htm   
 

Hernösands stifts herdaminne av Bygdén  
Hernösands stifts herdaminne innehåller 
biografier över präster som har varit 
verksamma inom gamla Härnösands stift. 
Verket utkom 1923–26. Här finns verket i 
form av pdf-filer. 
www.solace.se/~blasta/herdamin/index.htm 
 
Nättidningen svensk historia 
Nättidningen Svensk Historia är som 
namnet avslöjar, en nyhetstidning om 
svensk historia. Tidningen innehåller 
nyheter, aktuell forskning, ny litteratur, 
museiutställningar och debatt samt en stor 
samling historiska länkar. Svensk Historia 
uppdateras 4-5 gånger i veckan och ett gratis 
nyhetsbrev utkommer varje vecka. 
www.svenskhistoria.se 
 
Minnesota Death Certificate 1908–1966 
Databas över personer som avlidit i 
Minnesota mellan 1908 och 1966 (på 
engelska). En utskrift av dödsattesten kan 
beställas på internet för 9$. 
http://people.mnhs.org/dci/ 
 
Indiko – kyrkböcker på nätet 
Demografiska databasen vid Umeå 
universitet står bakom denna databas. För 
200 kr/mån kan man söka 44 församlingar, 
främst i Medelpad, Skellefteå- och 
Linköpingsregionerna. 
www.ddb.umu.se/windiko/indikohuvudsida.
htm 

Häxprocessen 
Häxprocess eller häxjakt kallas de 
händelser framför allt under 1400- till 
1600-talet, runt om i den kristna världen, 
där människor, i de flesta områden 
framför allt kvinnor - häxor - anklagades 
för samröre med Satan. 
 

I Ångermanland  inträffade en grym 
häxprocess i Torsåker pastorat 1675. 
Kaplanen i Ytterlännäs socken, Laurentius 
Hornaeus, fick i uppdrag av kyrkoherden 
att spåra upp alla häxor i pastoratet. 
Ungefär en femtedel av alla kvinnor i 
pastoratet brändes på bål i juni 1675. 
Detta var det största antal personer som 
dömts och avrättats vid ett och samma 
tillfälle för trolldom i Sverige.  
 

Sverige var annars ett land med få 
häxprocesser i jämförelse med andra 
länder i Europa. De begränsar sig 
dessutom till en kort med intensiv period; 
de åtta åren mellan 1668 och 1676, då den 
häxhysteri som kallas "Det stora 
Oväsendet", bröt ut och orsakade en stor 
mängd häxprocesser i landet. Det är också 
denna häxjakt, som är mest utforskad och 
som brukar beskrivas i historieböckerna. 
Sammanlagt avrättades omkring 300 
personer i de svenska häxprocesserna. 
 

Den 15 juni  
1704 hals- 
höggs Anna  
Eriksdotter i  
Stockholm,  
den sista i  
Sverige som  
avrättats  
för häxeri.  
Först 1779  
avskaffades  
dödsstraffet för 
trolldom helt. 
 



Från mitten av 1800-talet och fram till 1930-talet 
arbetade tiotusentals rallare med att bygga järnvägen 
genom Sverige. Ursprunget till ordet rallare är lite 
oklart – det kan komma från ”rallväg”, en 
försvenskning av det engelska railway, eller från 
”ralla”, som är detsamma som en skottkärra. När 
rallarna drog fram mellan samhällen på landsbygden 
blev de ofta populära bland de unga kvinnorna. 
Mötet med de bofasta männen blev däremot 
konfliktfyllt och ledde ofta till slagsmål. 
 

Så här skriver t.ex. Albert Viksten om rallarnas intåg 
på en ny plats: 
 

Men så kom där en dag genom gläntan på mon 
under eggande rop ett gäng 
med svängande yxor och blänkande don 
och de strövade ut på vår äng. 
Och solen den log och kysste 
vart glänsande instrument,  
och jäntornas ögon lyste 
och dörrarna stod på glänt 
 

Rallarna har alltså ofta blivit romantiskt omskrivna 
både i dikter och i visor, men att arbeta som rallare 
var ett tungt arbete som innebar 12 timmars arbete 
mm 

Om olyckan var framme och en rallare hamnade på 
sjukstugan fick han själv betala omkostnaderna för 
vården. Arbetsgivaren tog inget ansvar. Inom 
rallarskrået hade man emellertid en mycket 
solidarisk inställning till varandra, och den som 
behövde hjälp stöttades så gott det gick av de andra 
rallarna. Detta gällde även de änkor, som förlorat 
sina män i arbetet. Det fanns en hederskodex, att 
någon utvald bland rallarna skulle lämna det tragiska 
beskedet till änkan och samtidigt se till att det fanns 
pengar till begravning och ett mindre underhåll.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rallarna bodde tillsammans i baracker av 
rundtimmer. Taket täcktes av näver och jord för att 
hålla kylan ute. Även runt väggarna kastade man upp 
jord som en sorts isolering. Hygienen i barackerna 
var mycket bristfällig, då det saknades tvätt- och 
badmöjligheter, särskilt vintertid. 
 

För att klara av det hårda arbetet var man tvungen att 
äta näringsrik mat. Vanligt i ”rallarköket” var 
kolbullen, som bestod av vetemjöl, salt och vatten. 
Den stektes i fläskflott och förtärdes med 
havrevatten, som serverades ur stora krus. Det bjöds 
också sill, kött och fläsk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
När tillfälle gavs så förtärdes även starkvaror som öl 
och brännvin, vilket ofta ledde till slagsmål med 
ortens unga män. Just brännvinsdrickandet och 
slagsmålen gav länge rallarna dåligt rykte, men utan 
tvivel har denna yrkesgrupp, som kallades 
”svångremmarnas, snusets, brännvinets, slagsmålets 
och de vidbrättade hattarnas män”, betytt mycket för 
samhällsutvecklingen. Genom deras hårda arbete 
minskade avståndet mellan människor, bygder och 
landsändar, och världen gick in i en ny era. 

 
 

om dagen, sex idagar i 
veckan. Som mest 
uppgick rälslängden i 
Sverige till 17.000 
kilometer och detta var 
under 1930-talet.  
 

Innan maskiner fanns 
att tillgå fick rallarna 
själva bära rälsen. En 
rälsbit kunde väga 
över 400 kg och bars 
då av fem man. De 
spikade, klotsade och 
skarvade spåret. De 
redskap som vanligtvis 
användes, var korp, 
spett, hacka och 
skyffel.  
 

mmm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Under arbetet med rälsläggningen var rallarna 
tvungna att ha goda kunskaper om hur landskapet 
såg ut längs sträckningen. Täta skogar, myrar, 
berghällar och vattendrag krävde sina insatser för att 
komma vidare med rälsen. För att ta sig genom berg 
användes sprängmedel. Det gällde att vara säker på 
handen när man handskades med dynamiten. Särskilt 
kall dynamit var farlig att hantera. Orädda rallare 
värmde dynamiten under skjortan när det var kallt 
ute, men hela kruthanteringen var riskabel och 
krävde sina offer.  
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RALLARLIV  



Bonden Sven Nordin (1857-1931) var verkställande 
Direktör och ledamot i styrelsen för Sidensjö 
Sparbank 1900-1931. Han var även kyrkokassör 
och ordförande i Nätra tingslags vägstyrelse. 
  

Om honom berättas att han på äldre dar blev ganska 
åderförkalkad och virrig. Han hade som vana att 
stoppa 50- och 100-kronorssedlar i rockfickorna, 
och en vår hittade hans drängar mängder av dylika 
sedlar i skithustunnorna, när de tömde dessa efter 
vintern. Han hade tagit fel från fickorna och använt 
sedlar i stället för tidningspapper för 
toalettbestyren! Pigorna fick då ta fram sedlarna 
och tvätta dem så gott det gick. 
 

Berättelse av Ragnar Englund i Källom, ur 
”Sidensjö sparbank 100 år” (2000). 
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PENGATVÄTT 

ARKENBIBLIOTEKETS SLÄKTFORSKARAVDELNING  

Forskarhjälp:  
 
 
 
 

Gunilla Sundberg  
Mån, tis, fre: 0660-88783 
Ons, tors: 0660-265074 
gunilla.sundberg@ornskoldsvik.se 
 

Maria Gelfgren 
0660-88025 
maria.gelfgren@ornskoldsvik.se 

Arkenbiblioteket 
Lasarettsgatan 5 
891 33 Örnsköldsvik 
 
 
 

Telefon: 0660-88020, 88021 
E-post: arkenbiblioteket@ornskoldsvik.se 
Hemsida: www.arkenbiblioteket.se 

 
 
 
 

Öppettider 1 september – 31 maj 
Måndag-torsdag  10.00-19.00 
Fredag  10.00-17.00 
Lördag  10.00-15.00 

 
 

Medlemsblad per e-post: 
För att spara in på porto- och tryckkostnader så 
vill vi gärna att du anmäler din e-postadress, 
till medlemsblad@hsn.nu så får du ett epost-
meddelande med det senaste numret som PDF-
fil så snart det är klart. Om du har tillgång till 
färgskrivare kan du också på det sättet få hela 
medlemsbladet i färg.  

Nyhetsbrev till din e-post  
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev som ger dig 
information om intressanta föreläsningar, tips 
på nya böcker och databaser, och mycket mer 
som kan vara intressant för våra medlemmar. 

 

För att du ska kunna få nyhetsbrevet behöver 
vi ditt namn och din e-postadress. Skicka 
uppgifterna till nyhetsbrev@hsn.nu för att 
anmäla dig till nyhetsbrevet. 
 

 

 

ANSLAGSTAVLAN  

Arkivens dag 
Lördag 13 november 

kl. 11.00-14.00 
 

Öppet hus på 
Arkenbibliotekets 

släktforskaravdelning 
 

Årets tema är Klimat , så 
förutom kaffe och kaka 
bjuder vi också på en bit 
barkbröd  som en 
påminnelse om forna 
tiders nödår! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avsändare: 
Hembygds- och Släktforskare 
Nolaskogs 
Box 91 
891 22 Örnsköldsvik 

Höstskog 
 
Så stod skogen den gången: 
tindrande av sin frukt, och prydd  
med lysande svampar och bär. 
Det var som en annan skog. 
 
Blänkande dammar låg mellan träden, 
blänkande droppar av regn 
hängde vid granarnas blänkande fingrar. 
Någonstans porlade vatten. 
 
Allt var så främmande då, 
stilla och rikt och förgråtet. 
Aldrig har skogen varit så grann, 
och aldrig så tyst som då. 
 
Sebastian Lybeck 


