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FÖRORD

I och med detta åttonde nummer av Memmingsforskaren har styrelsen beslutat att tidskriften
ska ingå i medlemsavgiften.
Som bekant har vår förening syftet att dokumentera inte enbart Memmingsbygdens historia
utan även de trakter och hembygder från vilka de boende i Memmings härad härstammar.
Detta nummer har således två längre artiklar gällande Hälsingland och då specifikt
Norralabygden. Ingegerd skriver om sina förfäders hemby Varberg och öden i ljuset av
rikspolitiska skeenden t.o.m. 1700-talet. Lars redogör för landhöjningens inverkan i södra
Hälsingland på bebyggelseutveckling och odlingsmöjligheter. Härvid har begreppet
sjöfallsjord uppmärksammats vilket diskuteras i en särskild artikel med hjälp av lantmäteriets
kartmaterial.
Kerstin fortsätter sina studier rörande vägnamn i Skärblacka. Denna gång behandlas Linells
väg och dess namngivare Otto Emil Linell.
Arbetskraften vid Kullerstad sockens äldsta järnvägsstation, Okna, beskrivs allt från
stationsföreståndaren till banvaktarna.
Gunnar väcker frågan kring ursprunget för ortnamnet Skärblacka.
Slutligen uppmärksammas tonsättaren och diktaren Joël Blomqvist vars gravvård återfinns på
Kullerstad kyrkogård.
Redaktionens och styrelsens förhoppning är att föreliggande nummer av Memmingsforskarna
ska röna samma uppskattning som de tidigare och locka medlemmar att vässa sina pennor och
bidra till tidskriftens fortbestånd.
Alla bidrag som faller inom föreningsstadgarnas syftesparagraf är välkomna!
Skärblacka i oktober 2016
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Varberg
Om en by i Norrala socken, Hälsingland
Jag härstammar på min pappas sida från den lilla byn Varberg i Norrala socken i Söderhamns
kommun. Vår släkt har bott på samma gård sedan 1775, då vår anfader Jon Mickelsson
övertog hemmanet genom byte mot sitt hemman i Långvinds by i Enångers socken. Men vad
hände i den här byn och på gården innan dess? Hur långt tillbaka kan bynamnet härledas?
Vilka människor bodde här och brukade jorden? Kan man i arkiven hitta något om deras liv
och vad de utsattes för? Vad hände runt om i riket under samma tid och kan man se någon
påverkan av det på livet i byn?

Varberg nr 2 år 2016.

Byn Varberg eller med gammal stavning Hwarberg, är belägen i den sydöstra delen av
Norraladalen. Den ligger öster om Varbergsviken, som ingår i vattensystemet genom
Norraladalen vilket via Lötån mynnar i Söderhamnsfjärden. I nordost ligger de numera
uttorkade havsvikarna Stäckfjärden och Siviken. Både Söderhamnsfjärden och dessa båda
havsvikar var på järnåldern och medeltiden betydelsefulla transportleder in till de centrala
delarna av Norrala socken med sina administrativa centra, tidigt i byn Svartvik och senare i
Kungsgården (Mogren 2000).
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Utsnitt ur J. Wervinghs geometriska avritning av byskogar och allmänningar i Norrala 1699 (Lantmäteriet V371:3).

Byn ligger ca 15 m över havets nuvarande nivå. Med hänsyn till landhöjningen bör
strandlinjen ha gått i utkanten av den nuvarande byn vid tiden för Kristi födelse. I byn finns
ett flertal ej undersökta järnåldersgravar, talande för att här fanns bofast befolkning redan
under de första århundradena efter Kristus. Norralamannen, som avled på 500-talet e Kr,
återfanns i en grusås på andra sidan Varbergsviken, ungefär tre km bort (Alir anor nr 1, 1991).
Nära en av stensättningarna finns en hålvägsliknande bildning ner mot Varbergsviken. Den
kallas lokalt för ”forränna” men dess funktion är oklar. Den lokala tolkningen är att den haft
en roll i upptagning av båtar från Varbergsviken. Dess övre begränsning ligger på ungefär
samma nivå som en av järnåldersgravarna på den ås som leder fram till toppen av
vårdkaseberget Resberg (se nedan). Forrännan löper nerför slänten mot Varbergsviken, den är
jämn i sin struktur och med hänsyn till hur omgivningen ser ut, kan man misstänka att den
rensats från större stenblock. Närmast Varbergsvikens nuvarande nivå är den påfallande brant.
Dess längd är ca 55 m, bredd ca 9 m och djup ca 3 m. Den brantaste delen mäter ca 15 m.
Vinkelrätt mot forrännan löper i dess översta begränsning något som liknar en hålväg
(Södergren Maria, Lund Andreas och egen iakttagelse).
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Forrännan. Bilden tagen mot forrännans övre del där hålvägarna ansluter.

1300- och 1400-tal
Under senare delen av 1300-talet stred den nordiska drottningen Margareta med Mecklenburg
och Tyska Orden om makten över Östersjöhandeln. Vitalianerna, en grupp kapare i
Mecklenburgs tjänst, deltog i kriget, men de förlorade makten i de sydligare delarna och
kunde sedan endast kontrollera sjöfarten i Bottenhavet. Runt sekelskiftet 1300/1400 byggde
de upp befästningen Faxeholm för att kontrollera sjöfarten i Söderhamnsfjärden. Under
drottning Margaretas regering ökade skattetrycket vilket ledde till vrede hos befolkningen.
Denna vrede ledde till att Faxeholm brändes ner år 1434 under Engelbrektsupproret.
Faxeholm ingick i ett försvarssystem där det också fanns en mindre borg, Vågbroborgen, och
ett flertal vårdkaseberg till försvar för Norrala och Kungsgården (Mogren 2000). Två av dessa
vårdkaseberg ligger i det område som blev byn Varberg, nämligen Resberg och Nyvålsberget.
I fornsvenskan finns ordet ”hvarder” som syftar på vårdkasar och detta talar för att bynamnet
”Hwarberg” kan ha denna bakgrund (Brink 1984). Till ytterligare försvar för dalen byggde
man stora stenkistor i Stäckfjärden för att spärra infarten till byn Svartvik, varifrån man via ett
smalt näs vid Edvik lätt kunde ta sig över till Norraladalens vattensystem. Virket i
stenkistorna är daterade till 1300-talet (Mogren 2000). I de källor jag studerat finns ingenstans
något nämnt om en by vid namn Hwarberg eller några namngivna personer under denna tid.

1500-tal
Vårt land var i början av seklet i krig med den danske unionskungen Kristian II, med syftet att
befria landet från dansk överhöghet. Den som startade detta krig var Gustav Eriksson (Vasa)
som reste till olika delar av landet för att få med sig folket. Han kallade hälsingebönderna till
ett möte vid Kungsgården i Norrala år 1521. Efter viss tvekan fick han med sig hälsingarna i
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befrielsekriget, men det kostade mycket och det dröjde inte länge förrän bönderna tyckte att
det kostade alldeles för mycket.
Bynamnet Hwarberg dyker för första gången upp i skrift i Hälsinglands äldsta skattelängd,
Hjälpskattelängden ”Gärder och hjälper” från år 1535 (Brink 1994). Detta är den äldsta
skattelängd man känner till från Hälsingland. Bakgrunden till att den upprättades var det krig
som pågick och att kung Gustav Vasa begärde in ytterligare skatt för att bekosta detta.
I skattelängden, under byn Svartvik, som vid denna tid var ett betydelsefullt centrum, finner
man skattebonden Jöns Nielsson i Hwarberg. Efter hans namn i listan står Karin widua utan
bynamn. Det framgår inte om hon bodde i Hwarberg, men positionen i listan skulle kunna tala
för det, liksom att en ”Karin i Hwarberg” nämns i Gustav Vasas jordebok från 1542 (Gammal
hälsingekultur 1933). Den korta tid som gått mellan de båda noteringarna, talar för att det kan
vara samma person och att det nu fanns två gårdar i Varberg. Beteckningen ”widua” kan dels
stå för änka men också för ”självständig kvinna” (Brink 1994, Andersson och Anderö 2006).
Efter dessa namn i skattelängden från 1535 kommer flera namn på ”landboor”, dvs
arrendatorer utan angivande om var de brukade jorden. Tolkningen av listan över
skattebönder och landboor i Svartvik/Varberg bedöms av Brink som svår och kräver mer
forskning. Det kan finnas ett samband med den enda kända frälsesläkten i Hälsingland,
släkten Rålamb, vars företrädare Peder Rålamb i slutet av 1400-talet bodde i Svartvik.
I Älvsborgs lösen från år 1571 återfinns endast ett namn, Per Larsson, i rapporten om
Hwarberg (Älvsborgs lösen 1571).
1599 anges Sven Persson som ägare till Varberg nr 2 (Sikeborg) och man kan följa en
arvsgång för denna gård från far till son genom flera generationer fram till omkring
sekelskiftet 1600-tal/1700-tal (Jordeboken, Sikeborg).

1600-tal
Även under detta århundrade var Sverige inblandat i flera krig och folket tvingades till stora
umbäranden. Under Gustav II Adolf, som stupade i trettioåriga kriget, grundades staden
Söderhamn år 1620. Mot slutet av seklet grundades också flera järnbruk i landskapet, bland
annat Långvinds bruk i Enångers socken.
Karl XI genomförde under 1680-talet en kraftig reduktion av adelns privilegier och
förläningar för att bekosta krigen. Det krävdes dock ännu mer pengar för att underhålla
krigsmakten och därför inrättades Indelningsverket, som hade till uppgift att fördela kostnader
och ansvar på alla bönder. Därigenom skapades ett system där ett definierat antal gårdar
skulle hålla en soldat. Denne skulle ha ett torp till sin försörjning och i mån av krigstjänst
skulle de ansvariga bönderna hjälpa hustrun med bruket av gården. I kustområdena gällde
motsvarande för båtsmän till flottan (Ericson 1995).
De tidigaste Mantalslängderna är från 1642. De första årens anteckningar är svårlästa och
inkompletta men år 1644 återfinns Varbergs by. Det är först nu som det tydligt framgår att
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det fanns två gårdar i byn. I Jordeboken kan man se att byns areal delades i två lika delar, så
att vardera gården ägde en areal om 8 öresland, vilket var ett mått på skatteförmåga
(Mantalslängder 1642-1820, Jordeboken). Den ena av byns gårdar, nr 1, ägdes av Anders
Nilsson och den andra, nr 2, av Sven Persson. En person med samma namn angavs också som
gårdens ägare år 1599 (Sikeborg). Redan år 1645 skedde ett arvsskifte i båda gårdarna och
Jon Andersson respektive Peder Swensson tog över. I mantalslängderna framgår hur många
personer som bodde på respektive gård och hur det förändrades över tid. Man kan utläsa om
det var söner eller döttrar, drängar eller pigor eller inneboende.
I mantalslängden för 1654 står det bredvid Jon Andersson på Varberg nr 1 noterat att det var
fattigt. Gården drevs av honom och hans hustru, de hade inga barn och vare sig dräng eller
piga. År 1656 står istället Hustru Karin som ansvarig på Varberg nr 1. Maken Jon saknas, och
en nära till hands liggande tolkning är att han avlidit. Till sin hjälp hade Hustru Karin till och
från dräng och piga. År 1667 noteras Lars Jonsson som den som drev gården. Eftersom Jon
Andersson och Karin inte hade några barn är det troligt hon gifte om sig med Lars Jonsson.
Samma år skedde arvskifte på gården Varberg nr 2, sonen Anders Pedersson tog över. Nu
följde några lugna år i Varberg då dessa båda bönder skötte gårdarna. År 1692 dog dock Lars
Jonsson och Hustru Karin stod åter ensam, hon hade varken dräng eller piga (Mantalslängder
1642-1820, Gävleborg).
År 1693 står som ansvarig för Varberg nr 1: Herren; Hr Magnus Blix. Det finns ingen
notering om vart Hustru Karin tagit vägen. Man kan spekulera i om hon inte klarade eller inte
orkade att driva gården ensam och få tillräcklig avkastning för att klara alla skatter. På 1500talet var reglerna sådana att om man inte klarade betala sina skatter, gick gården över till
kronan och det är sannolikt att det alltfort gällde ( RSV Info, 1982-1983). Magnus Blix d. ä.
var vid denna tid Söderhamns borgmästare vilket kan förklara att han steg in som ansvarig.
Det framgår inte om han betalade för gården. Magnus Blix drev gevärsfartoriet i Söderhamn
och hade stort behov av gott stångjärn för gevärstillverkningen. Han köpte av bönderna i
Långvinds by den skogsmark som behövdes för att anlägga ett järnbruk. Privilegium för
Långvinds bruk utfärdades 1687 (Burman 1971).
År 1694 drevs Varberg nr 1 av Niels Nilsson, landbonde.
Gården Varberg nr 2 hade under 1600-talets senare del en lugn tid. Anders Pedersson
(Pärsson) drev gården och att döma av noteringarna i Mantalslängderna och Jordeboken
skedde inga dramatiska förändringar.
I Jordeboken kan man se att gårdarna fick ytterligare försörjningsansvar för krigsmakten. År
1696 finns noterat att Varberg nr 1 ansvarade för Kungl. Maj:t och kronans bostäder och
Varberg nr 2 för Hälsinge Regementes Kvartersmästare (Jordeboken).

1700-tal
Under 1700-talet drabbades landet av missväxt i flera omgångar, den sista stora pestepidemin
och ”rödsot” (dysenteri) (Enångers kyrkoarkiv). Ryssarna härjade efter den svenska ostkusten
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och i maj 1721 drabbades Hälsingland. De brände Söderhamn och Hudiksvall och flera
järnbruk däremellan. Mot slutet av seklet genomfördes storskiftet, den första större
jordreformen.
Långvinds bruk hade vid denna tid stor produktion av högkvalitativt stål. Magnus Blix nämns
som delägare. Bruket hade dock stora svårigheter att få fram tillräckligt med träkol för
järnframställningen, trots att det fanns beslut att bönderna i de näraliggande socknarna
Enånger, Trönö och Norrala hade skyldighet att leverera. Följsamheten till myndigheters
beslut var inte så god! Bruket förde därför förhandlingar med bönderna i Långvinds by om
övertagande både av gårdarna och skogen. Tveksamheten bland gårdarnas folk var stor och
först när mycket goda erbjudanden kom fanns intresse (Burman 1971).
På Varberg nr 1 skedde förändringar. Landbonden Niels Nilsson byttes år 1710 ut mot Anders
Andersson också han landbonde. År 1712 noteras att gården drivs av Faktoren Blix (nu sonen
Magnus Blix d.y.). År 1713 kan man läsa att Faktoren Mag. Blix brukar med nytt folk
(Mantalslängder 1642-1820, Sikeborg). Under åren 1715-1720 skedde flera byten av
landbönder, men från och med 1720 tog Jon Hansson vid som arrendator, år 1741 tog hans
son Hans Jonsson över och han drev gården till sin död 1773. Under två år 1773-1775 drevs
gården av Hans Jonssons änka (Sikeborg).

Varberg nr 1 år 2016.

1775 skedde ägarbyte mellan gårdarna Varberg nr 1 och Långvinds by nr 4 så att Jon
Mickelsson tog över som ägare till hemmanet Varberg nr 1 och Långvinds bruk övertog
gården i Långvinds by. Hur detta gick till beskrivs i detalj i dokumentet ”Bytesavhandling
mellan Dannemannen Jon Mickelsson, Långvinds by och Brukspatron Isaac Tottie, Långvinds
bruk år 1774” (Enångers tingslag: 3 nov 1774). I dokumentet finns noterat att förre
bruksägaren vid Långvind ”lagfarit och erhållit laga fastebrev år 1731 för skattehemmanet
Varberg N:o 1 av 8 öre skatt”. Gården Långvinds by nr 4 värderades endast till 5 öresland
men trots det fick Jon Mickelsson sina skulder till bruket avskrivna i samband med bytet,
vilket belyser hur angelägna bruksägarna var att skaffa sig skog och mark.
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Överenskommelsen redovisar i detalj vilka värden Jon Mickelsson lämnade men också vilka
försäkringar han gav sin mor om fortsatta förmåner för att hon skulle hållas skadeslös efter
flytten. Gården har därefter förblivit i min släkts ägo och vård.
På gården Varberg nr 2 tog sonen Jon Andersson över efter Anders Pärsson och han drev
gården till 1730 då hans son Per Jonsson tog vid. 1733 delades gården mellan denne och hans
bror Jöns Jonsson. Båda dessa familjer bodde nu på gården och drev den. Varje familj
disponerade därmed 4 öresland för sin försörjning, vilket framgår i handlingarna inför 1700talets stora jordreform Storskiftet (Lantmäteristyrelsens arkiv).
År 1775 blir slutåret i denna berättelse. I enlighet med bytesavhandlingen från november 1774
tog Jon Mickelsson över gården i Varberg inför vårbruket 1775 och ett nytt kapitel i gårdens
och i byns historia tog sin början. Vad som hände sedan får bli en annan historia.

Ingegerd Rahm
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Linells väg
Vem var han som har gett namn åt Linellvägen i Skärblacka?
Otto Emil Linell var född den 29 oktober 1875 i Södra Sandsjö
församling i Kronobergs län. Hans far var jordbruksarbetare.
År 1897 kom Linell till Skärblacka för arbete vid Skärblacka
pappersbruk. Året innan hade han gift sig med Matilda Karlsdotter.
Hela sitt liv var han verksam inom pappersindustrin; 1888-95 i Konga,
1895-97 i Grycksbo, Skärblacka 1897-1900 och Strömsnäs 1900-1904.
1905 återvände Linell till Skärblacka pappersbruk där han arbetade
fram till pensioneringen. Från 1917 som verkmästare.

Otto Linell med fru och hund i trädgården. Foto ur fotograf Påhlssons samlingar.

Linell var en av initiativtagarna när kooperativa föreningen Thor bildades i Skärblacka 1906.
Han var också aktiv inom kommunalpolitiken, där han framförallt verkade i
fattigvårdsstyrelsen. Linell med familj bodde i fastigheten Ekeberga, på Sanduddevägen i
Skärblacka gamla samhälle. 1938 dör hans hustru. Året därpå gifter han om sig med
föreståndarinnan vid ålderdomshemmet; Gerda Eleonora Larsson.
Otto Emil Linell avlider den 17 oktober 1944.
Kerstin Andersson
Källa: Memmingsforskarnas samlingar.
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Under andra världskriget bedrev Linell uppfödning av kaniner och inte vilka kaniner som helst, utan kaniner med
stambok och släktled bakåt i fyra generationer. Den 10 juni 1942 köpte Vilhelm Nilsson i Göstad, Vånga, en
honkanin av rasen vit lantras, vars far var från Falla och modern från Herstaberg.
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Norraladalens sjöfallsjord
Inlandsisens återtåg
Den senaste istiden täckte hela Nordeuropa men
började dra sig tillbaka för 12000 år sedan. Norrland
har varit bebott sedan stenåldern men för 7000 år
sedan var stora delar av nuvarande Hälsingland
fortfarande täckta av vatten. Så småningom började
”dagens” landskap ta form och befolkas allt mer
men fortfarande på 1000-talet var delar av östra
Hälsingland täckta av hav. Detta framgår av Brinks
(1981) karta över havets utbredning i Alir (det som
omfattar Söderala och Norrala socknar, röd pil i
kartan här bredvid). Havsvikarna band samman
bebyggelsen i detta område, underlättade
transporterna men öppnade också för angrepp
utifrån, något som var prekärt under dessa
århundraden. Kort sagt, inlandsisen har påverkat
både landskap och samhälle.
Havets ”minskning” är fortfarande klart märkbar i
Norrlands kustland redan över så korta tidsrymder
som en generation. Länge tolkade man detta som att
havet drog sig tillbaka. Så småningom kom insikten,
genom skotten Thomas Jamieson 1865, att
uppgrundningen i stället till största delen var en
landhöjning orsakad av den senaste istiden. Beroende
på den tidigare havsbottnens karaktär och rådande
hydrologi så kunde, speciellt i de bördiga
dalgångarna/fjärdarna, ny jordbruksmark frigöras.
Detta torde också innebära att strukturen på historisk
bebyggelse såsom den i Norraladalen kan tolkas i
ljuset av just landhöjningen.
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Sjöfallsjord
Av särskilt intresse i detta sammanhang är begreppet ”sjöfallsjord” som bl. a. återfinns på den
ekonomiska kartan 1955 (Haga J133-15H0d57). Det är på samma plats som min farmor och
farfars hus är beläget strax öster om Söderhamn. Då jorden ligger i direkt anslutning till en
grund vik av Bottenhavet (Flaket), torde namnet tillkommit p g a landhöjningen. I Lantmäterimyndigheternas arkiv (LM 21-NOA-80) framgår genom förrättning 1863 en önskan om att
lantmätare C G Bäckström måtte förordnas att förrätta laga skifte över ”all den till Norrala
Socken af sockenmännen därstädes gemensamt egande Sjöfallsjord”. (Detta skulle ha utförts
tidigare men dispyter om rågångar mellan Norrala socken och Söderhamns stad i detta område
försenade detta avsevärt). På annat ställe i detta nummer av Memmingsforskaren utreder
Gunnar Larsson det för Hälsingland specifika begreppet ”sjöfallsjord”.
Hälsingland fordomdags
Förr i tiden benämndes området norr om skogsområdet Ödmården (norr om Gävle) för
Hälsingland. Härifrån och norrut rådde Hälsingelagen, först nedtecknad 1320. Kung Magnus
(Eriksson), 1316-1374, den siste kungen av Folkungaätten, var kung i ”Sverige” under 13191364 och ”Norge” 1319-1343 (en del av tiden som omyndig). Omkring 1350 stadfäste han sin
Landslag som var tämligen reformsinnad för sin tid men det tog lång tid innan den kom att
anammas i Hälsingland. Administrativt utgjordes landskapet av 6 distrikt, varav Alir var det
sydligaste innefattande både Söderala och Norrala socknar. Den rudimentära statsmakten
(svearna) styrde administrativt distrikten genom fogdar på respektive kungsgårdar. Den
sydligaste hette Kungsgården i Norrala och låg vid Norrstigen (den led som fordomdags band
samman Norrland) där den korsade Norralaån i Norraladalen i Alir. De övriga låg i Sunded
(Högs socken) och i Hög på Norrstigen (Jättendals socken). Vidare har det föreslagits att det
låg tre kungsgårdar i Medelpad (Hyenstrand, 1979). Den politiska makten var koncentrerad
till dem. Religiöst var landskapet däremot starkt knutet västerut till Nidaros, vilket
manifesterades i pilgrimsleder och religiösa uttryck, ex. engelska helgonstatyer i gamla
Enångers kyrka (troligen byggd under 1100-talet). Så småningom ökades skattetrycket men
”allmogen” gjorde allt mera motstånd mot indrivarna (Mogren, 2000).
I slutet av 1300-talet började vitalianerna, en grupp kapare i mecklenburgsk tjänst, bli en
maktfaktor i kampen om Östersjöhandeln där Mecklenburg kämpade mot den nordiska
drottningen Margareta men de kom också i fejd med den Tyska Orden efter erövringen av
Gotland 1396. Till slut drevs vitalianerna tillbaka och kontrollerade endast sjöfarten på
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Bottenhavet ned till Åland medan gruppen kring unionsdrottningen dominerade egentliga
Östersjön. För att skapa en stödjepunkt i området hade vitalianerna redan 1396 anlagt
Faxeholm i Söderhamnsfjärden (Mogren, 2000). 1434 brändes Faxeholm av allmogen, kanske
för, som Mogren (2000) skriver, att ”med Faxeholm inträdde en förvaltningens brutalisering”
i landskapet.
Till Faxeholm fanns det enligt Mogren ett försvarsområde innefattande dels själva borgen,
dels en mindre anläggning, Vågbroborgen, som troligen togs ur bruk före Faxeholms fall
(Andersson, 1977; Mogren, 2000), men också fyra vårdkaseberg. Därigenom kunde de två
sjölederna (den genom Stäckfjärden och den genom Stugsund) in till Faxeholm men också till
Kungsgården i Norrala socken kontrolleras liksom sjöfarten till Söderala. Dessa sjöleder är nu
sedan länge uppgrundade p.g.a. landhöjningen och är ej längre farbara.

Fornlämningar

Fornlämningskarta över Norraladalen med aktuella vägar inlagda. Källa: Fornsök.

Fornlämningar är legio i denna trakt. Ett stort antal byar har namn från järnåldern. Bland
dessa kan nämnas Remsta, Kolsta, Ingsta och Skensta, med ändelsen -sta. Byarna ligger i
anslutning till dessa lämningar (Brink, 1984). Andra ortnamn från samma tid är Snarböle, där
ändelsen -böle brukar syfta på nyodling medan Berge, Hamre och Edvik syftar på
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framträdande drag i naturen liksom Ale (Ala var Norråns tidiga namn). Edvik var också
viktigt då det anses ligga nära den plats där man släpade båtar mellan Lillviken och
Skenstaviken. Andra namn är Åkre med eventuellt kultisk bakgrund (Fröja) och Källene
(källan). Det intressanta här är att dessa byar nu ligger tämligen högt upp mot skogskanten
och därmed långt från Norralaån men de låg betydligt närmare ån under sen järnålder. Byn
Skettene däremot anser Brink (1984) vara ett så kallat -tuna namn från tidig medeltid där
förleden syftar på sjö, rimligen Skenstaviken, medan efterleden är -tuna. Byn ligger strax
öster om Norrala kyrka, som byggdes omkring år 1150. Om -tuna är en korrekt tolkning så
tyder det på en nära koppling till Kungsgården och svensk centralmakt (Mogren, 2000).
Däremot anser Brink efterleden –torp vara av betydligt yngre ursprung, vilket kan sägas
stödjas av det faktum att både Brortorp och Altorp ligger närmare Norralaån (lägre än 10 m
ö.h.) än de äldre byarna.

Bygden

SGUs jordartskarta över Norraladalen.

Norraladalen utgör hydrologiskt en fortsättning på Söderhamnsfjärden, från Lötåns utlopp i
Flaket, via Norralaån genom Norraladalen, upp till Trönödalen. Trönöån har dock knappast
varit farbar sedan bronsåldern. Jordartskartan för området visar tydligt att den mark i
Norraladalen, som tillkommit under de senaste 2000 åren, till största delen består av bördig
lera (ljusgul markering i kartan) som sannolikt deponerats från Trönöån-Norralaån-Lötåns
avrinningsområde medan de gröna partierna, främst längs åsen (Borg), består av
isälvssediment. Resten är mest mager, skogbevuxen, morän (ljusblå) och berg i dagen (röd).
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J. Werwinghs geometriska avritning av byskogar och allmänningar i Norrala 1699 (Lantmäteriet V37-1:3).

Werwinghs geometriska avritning av byskogar och allmänningar i Norrala 1699 innefattar
Norraladalen med Varbergsviken, Skenstaviken, Sikfjärden, Stäckfjärden och Lillviken (alla
markerade med blått). Intressant är också den stora huvudleden, Norrstigen (röd), genom
Norrland som passerar Kungsgården samt de på ömse sidor om Norralaån liggande
landsvägarna (gula) som också återfinns i moderna kartor med i stort sett samma sträckning.
Dessutom finns en mindre väg mellan Lillviken och Skenstaviken. Förutom broarna vid
Kungsgården finns en vid Norrala kyrka och en yngre vid Brötgrind, väster om Skenstaviken,
d.v.s. samma situation som idag.
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Lantmäteriets landhöjningsmodell NKG2005LU.

Landhöjning och landvinning
Enligt moderna beräkningar ser den absoluta postglaciala landhöjningen i Skandinavien ut
som i figuren ovan. Den ger i Hälsingeområdet cirka 7-8 mm/år under de senaste årtusendena,
dvs. 4-5 m högre vattenstånd i havet på 1400-talet än nu. Det innebar bl.a. att Varbergsviken
och Skenstaviken, som idag ligger 3.9 respektive 4.8 m. ö. h., skulle ha legat under resp. på
havets nivå vid den tiden. Till detta kommer den dynamiska effekten av avrinningen som
kräver ett högre vattenstånd uppströms än nedströms för att transportera ut vattnet från
avrinningsområdet. Sannolikt var Norralaån då farbar ända upp till trakterna av Kungsgården,
vilket också Brink (1981) anser, och utgör ett av motiven till de ovan nämnda
försvarsanordningar som uppfördes på 1300-1400 talet för att kontrollera sjöfarten i
Norraladalen och förbi Faxeholm. Viss del av den idag odlade jordbruksmarken kring
Norralaån borde då ha varit dränkt eller vattensjuk vilket ändrades succesivt p.g.a.
landhöjningen, vilket resulterade i nytillskott av jordbruksmark.
Om man utnyttjar Lantmäteriets terrängkarta och följer 10-m kurvan så kan man få en god
uppfattning om hur mycket havet täckte under 700-talet (vendeltid). En stor del av dagens
odlade jord var inte brukbar på den tiden men nästan ingen bebyggelse hade berörts då de
flesta byar låg högre än 700-talets strandlinje och det gjorde även Norrala kyrka som byggdes
kring år 1150. Om man på motsvarande sätt följer 15-m kurvan (tidig romersk järnålder) så
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skulle merparten av dagens odlade jord varit dränkt. Endast mindre arealer fanns kring varje
by men detta kompenserades sannolikt av exempelvis bete i den närliggande skogen.
Om vi nu antar att nästan hela Norraladalens nu odlade jord (≤ 15 m ö.h.) låg under vatten för
2000 år sedan så har den pågående landhöjningen succesivt frigjort odlingsbar mark. En grov
skattning av denna mark på 700-talet baserad på dagens Terrängkarta (Lantmäteriet), under
antagande att havet nådde 5 m över Skenstavikens nuvarande nivå vid den tiden, ger ca 167
ha. Norraladalen antas här avgränsas österut längs en linje mellan Edvik och gravrösena strax
väster om Skenstaviken. Den västra avgränsningen ligger strax väster om Kungsgården. Den
s.k. landvinningen fortsatte fram till 1400 talet och då hade det tillkommit 184 ha som ligger i
nästa 5m intervall. Därefter så berörs denna del av Norraladalen inte direkt av landhöjningen
då havet kommer att ligga under Skenstavikens nivå.

Landvinningen omfattar alltså ca 350 ha att jämföra med den mark som ligger i intervallet 1520 m ö.h. om cirka 50 ha vid början av vår tideräkning. Den senare representerar troligen
nästan all ”ursprunglig” odlingsmark (≈ 1/8 av dagens areal) under tidig romersk järnålder.
Landvinningen ligger i snitt på 24 ha/100 år för perioden 0-700 och 26 ha/100 år för 700-1400
vilken får anses vara substantiell i förhållande till skattad areal vid beräkningens början.
Frågan är dock hur lång tid det tog för denna jord att bli brukbar, erfarenheter från de talrika
utdikningarna och sjösänkningarna som företogs från början av 1800-talet till drygt ett sekel
senare är ganska blandade (Persson, 2011).
Hjälpskattelängden ”Gärder och Hjälper” från år 1535 (Brink, 1994) anger 31 skattebönder
och landbönder i detta område vilket i snitt skulle innebära 10.6 ha/hemman. Detta kan
jämföras med vad Bratt (1998) har uppskattat medelarealen till för de närliggande socknarna
Mo, Glössbo, Rengsjö, Bollnäs och Arbrå, nämligen ca 4 ha/hemman. En avsevärd skillnad
jämfört med Norraladalen om man inte betänker att halva totala arealen normalt låg i träda
varje år (Dovring, 1947), detta innebär ca 8 ha/hemman. Bratt (1998) utgick från Gustav
Vasas Jordebok 1542 för Hälsingland (Vestlund, 1933) där hemmanen i varje sköll är
redovisad utifrån sin skatt baserad på uppskattad skörd, dvs. utifrån den areal som besåddes
varje år. Bratt kunde då uppskatta arealen utifrån det av arkivarien Jakob Koit på Riksmuseet
föreslagna sambandet 1mål = 1 spann utsäde ≈ 0.08 ha. Ett mål är den areal som besåddes
med en spann utsäde. Det ovan föreslagna sambandet är dock ganska osäkert. Mål som
arealbegrepp användes bara i Hälsingland och Härjedalen men var vanligt förekommande i
Norge. Där var ett norskt mål i äldre tider lika med en ¼ tunnland = 10000 kvadratfot, dvs
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0.098 ha utifrån en i norsk lag 1824 fastställd längd på en fot. Detta leder till en skattad
medelareal på 9.8 ha/hemman för mellersta Hälsingland och därmed ungefär samma som
landvinningen gav i Norraladalen. Båda skattningarna är av samma storleksordning.
En arealskattning som ovan och baserad på samma skattelängd men fokuserad på det
studerade området i Norraladalen ger en medelareal på 4,4 ± 3,4 ha årlig odlad jord för de 39
hemman som där skattelagts i Jordeboken 1542. Arealfördelningen mellan hemmanen är
mycket skev med tyngdpunkt på små gårdar.
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Den totala arealen blir för området ca 346 ha att jämföra med de 351 ha som uppskattats
utifrån landhöjningen. De ovan föreslagna sambanden är ganska osäkra beroende på lokala
variationer men acceptabla i vår övergripande analys.
Åkermarken låg troligen på de högre partierna medan slåttermarken återfanns i den våtare
dalbottnen (Sundberg och Gagge, 1996). Vall fanns sannolikt också på annat håll, t.ex. på
fäbodvallar och våtmarker. Detta understöds av statistik från Älvsborgs lösen (1571), här åter
igen baserad på de 31 hemmanen inom den aktuella delen av Norraladalen. Älvsborgs lösen
innebar en personlig förmögenhetsskatt på 10% av lösöret (metaller och boskap) för alla
hushåll i Sverige och dessutom den äldsta gemensamma skattelängd som upprättats i landet. I
Norraladalen gick det i medel 3 får, 5 kor och 1 svin per gård vilket fordrade substantiella
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betesmarker med tanke på den med dagens mått magra gödslingen men därtill kom skogsmark
och svedjebränning. Härtill kom hästar, oxar och getter men då deras antal ej redovisas i
längderna utom genom deras gemensamma värde har de här utelämnats. Detta stämmer väl
med vad Myrdal och Söderberg (1991) redovisar för Hälsingland baserat på den analys av
Älvsborgs Lösen 1571 som gjordes av Forssell (1872-1883). Intressant är att J. Werwinghs
karta från år 1699 anger 51 hemman inom det aktuella området, dvs. en ökning från 31 till 51
hemman, ca 70%, på 130 år. Orsaken till detta ligger dock utanför detta arbete.
Slutsatsen är att landhöjningens effekter torde ha implikationer på bebyggelse- och agrarhistorien längs hela Bottniska Viken och något att ta i beaktande vid liknande studier i
framtiden.

Lars Rahm
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Okna station
Kullerstad sockens första järnvägsstation
Den 15 oktober 1872 invigdes bansträckningen Norrköping-Linköping på Östra stambanan.
Dagen därpå den 16 oktober öppnades Okna station, Kullerstads sockens första
järnvägsstation.
Okna var en kombinerad järnvägs-och poststation. Härifrån och hit fraktades varor och
människor. Mången amerikaresa startade från Okna station, de varor som avsändes från Okna
var framförallt spannmål samt järn och stål från Skärblacka bruk.
Trafiken ökade fram till dess järnvägen Finspång-Kimstad-Norsholm togs i bruk 1884.
Kring stationen uppstod en bebyggelse med stationshus (där också stationsföreståndaren
bodde), godsmagasin, bostad till banmästaren och en bit från stationen i båda riktningarna
banvaktarstugor. Så småningom tillkom även en affär i stationens närhet. Idag finns ingenting
av stationens byggnader kvar och affären har blivit privatbostad.

Vykort över Okna stationshus innan påbyggnad av en andra våning.

Greve Piper hade på sin tid ett eget väntrum vid Okna station för de gånger han skulle åka tåg.
Man kunde inte gärna begära att greven skulle sitta i samma väntrum som populasen. Det
piperska väntrummet används numer som sommarstuga.
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Station Okna var en relativt stor arbetsplats, här fanns stationsföreståndaren, stationskarlar,
banmästare och banvaktarna. Tillsammans med sina familjer var det som mest cirka 40
personer som här hade sitt levebröd.
Främst av de anställda på Okna station var stationsföreståndaren. Som titeln antyder var han
föreståndare för stationen och skulle se till att allt fungerade. Under sig hade han
stationskarlarna som skötte servicen.
Stationskarlen skulle vara på plats när tåget anlände till stationen, öppna dörrarna och tydligt
ropa ut stationens namn, ta emot passagerarnas bagage och föra det till bagagerummet. Det
var också stationskarlens uppgift att lasta i och ur gods.
Den allra första stationsföreståndaren som anställdes vid Okna station var Uno Svante
Gudmund Björkelund. Han kom hit från Katarina församling i Stockholm. Själv var han född
i Räpplinge i Kalmar län, hans hustru var från Grava i Värmland, deras barn var födda i
Kumla, Stockholm samt Ny i Värmland. Familjen kom hit 1872 och flyttade vidare till
Vikingstad 1874. Med familjen flyttade även pigan Johanna Mathilda Hulader född i Kleva,
Västergötland.
Under den första tiden 1872-77 fanns, förutom stationsföreståndare också en banmästare,
stationskarl samt banvaktarna Nr 126 och 127.
Stationskarlen August Jansson kom 1874 med sin familj från Björnlunda. Arbetet som
stationskarl verkar inte vara ett arbete man tog för livstid, de flesta stannar enbart ett år. Några
män från trakten lämnade sina drängsysslor men blott för ett år, sedan återvände till
lantbruksarbete.
Banmästaren hade som sin främsta arbetsuppgift att se till så att den bansträckning han hade
ansvaret för kunde trafikeras utan risk för olyckor. Till sin hjälp hade han de två banvaktarna.
Banmästaren skulle också ha uppsyn och kontrollera att banvaktarna skötte om sina bostäder.
Den förste banmästaren Per Jonsson Rundgren kom hit tillsammans med sin familj 1872 från
Huddinge. Barnen var födda i Ytter Järna och Huddinge. 1874 dör hustrun och Rundgren
gifter om sig, men inte med någon från trakten. I Banmästarebostället är det stor aktivitet
under sensommaren 1892 och i augusti lastas koffertarna på tåget för transport till Göteborg
och vidare färd över Atlanten och Nordamerika.
Även pigor rekryterades från orter utanför den närmaste omgivningen. Orsaken till detta kan
man bara spekulera kring.
Banvaktarens uppgift var att kontrollera sin bansträcka som oftast var 2.5 km upp till 4 km.
Vid eventuella fel skulle dessa anmälas till närmaste banmästare. Årstiderna hade sina olika
faror, tjällossning på våren, solkurvor på sommaren, nerblåsta träd under hösten och snödrivor
under vintern. Inom Oknas område fanns det två banvaktare.
Banvaktaren Nr 126, Sven Lindberg, var född i Skara och kom redan 1872 från Björnlunda.
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Banvaktaren Nr 127 Karl Enok Lindberg var född 1829 i Hovsta i Örebro län. Familjen kom
1872 från Sköllersta.
I slutet av 1870-talet förändras numreringen på banvaktstugorna på så vis att nr 126 blir 185
och nr 127 blir 186.
Poststationen lades ner den 1 juni 1959 och persontrafiken upphörde den 28 maj 1967. Enligt
uppgift på Banvakt.se revs byggnaderna 1966 och livet i och kring Okna station blev blott ett
minne.

Okna station innan rivningen, här med påbyggd övervåning.

Kerstin Andersson

Källor
Banvakt.se.
Järnvägsfakta uppgifter från Trafikverkets hemsida.
Kullerstad socken Husförhörslängder.
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Om namnet Skärblacka
I sammanställningen ”Bebyggelsenamnen i Memmings härad” (1995:60–61) menar
författarna att Skärblacka kan uttydas som ”stenhällen vid det ljusa stället”. Den stenhäll som
via diverse lokala traditioner utpekas är den i Motala ström befintliga klippan som idag är
synlig nedströms platsen för f.d. spikhammaren och Smedbruket. Argumenteringen för
namnförklaringen kan lämnas därhän, utan här ska fokuseras på vilken stenhäll som åsyftas
mot bakgrund av att ovanstående tolkning är den mest plausibla.

Detalj av karta på nästa sida.

Äldsta kända skriftliga belägget av namnet är från år 1424 och avser benämning på en kvarn
inom byn Haget; ”Skaeroblakka” (Zielfelt 1966:374). Känt är var denna kvarn legat allt från
medeltid och in i modern tid, nämligen vid forsnacken där Motala ströms vatten störtar utför
älvfåran, förbi Smedbruket, under ABC-bron och vidare ned mot Glan, där älven dessförinnan
passerat ytterligare ett fall vid Ljusfors.
Att äldsta namnbelägget anger kvarnplats som geografisk identifiering saknar inte betydelse.
1774 års arealavmätningskarta över Åby södergård (05-KUL-14) och karta över samma by
1818 (05-KUL-33), har bägge vid markerad kvarnplats noteringen ”Skärblacka” men utan
tillägget kvarn. Laga skifteskartan från 1838 benämner den holme som bildats i forsnacken
för ”Qvarnön”.
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Karta över Åby frälsehemman 1818. Notera namnet Skärblacka vid nr 12, dvs. forsnacken och kvarnens plats
(Lantmäterimyndigheten i Östergötlands län, karta 05-KUL-33). Detalj, se föregående sida.

Min tolkning blir då att det ännu vid början av 1800-talet funnits en uppfattning om vad som
ursprungligen ansågs vara det egentliga Skärblacka. Som Zielfelt anmärker (sid 374) har
bebyggelse och terräng kring kvarnområdet genom industrins expansion och utveckling,
”förändrats mer än annorstädes i socknen”. Området kring forsnacken har därigenom
definitivt förlorat sin ursprungliga medeltida karaktär.
I detta sammanhang noterar Zielfelt, med hänvisning till ortsbefolkningen, att det sedan
gammalt anses att ”blackan är en stenhäll i strömmen”. Denna utsaga är svår att motbevisa
men därmed inte sagt vilken stenhäll som ursprungligen avsetts.
Jag menar således att ursprunget till det medeltida ”skaeroblakka” ska sökas vid forsnacken
där vi återfinner kvarnbyggnader och inte mittemot hammarens forna plats.
Gunnar Larsson
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Sjöfallsjorden och Norrala
I Lars Rahms artikel i detta nummer rörande landhöjningen och dess konsekvenser för
bebyggelsen i Norrala, omnämndes ett exempel på begreppet sjöfallsjord som uppenbarligen
syftar på jord vilket ”vunnits” från havet genom landhöjning. Begreppet är i detta
sammanhang för oss tidigare okänt varför en liten utredning kan vara på sin plats.
Enligt SAOB kan benämningen sjöfall användas som beteckning på sjösänkning och
följdriktigt kan sjöfallsjord översättas med sjösänkningsjord. I SAOB beskrivs ordet
sjöfallsjord som ”föga brukligt”.
I färöiskan och isländskan används orden sjóvarfall respektive sjávarföll som benämning på
tidvatten, således kopplat till både ebb och flod. Enligt SAOB har sjöfall i denna betydelse
även funnits i svenska språket men nu så gott som fallit i glömska. Då exemplet från Norrala
enbart kan äga betydelsen av ”ebb” må således tidvattensbegreppet här givits en överförd
betydelse och flodaspekten fallit bort.
Svenskan har dock särskilda ord för ebb och flod, nämligen utsjö (ebb) och uppsjö (flod), som
även använts vid beskrivning gällande förhållanden i insjöar och vattendrag. I Västra Ed
(Kalmar län) har uttrycken använts för att beskriva 1690 års nödår. Hela sommaren var här en
stor torka, ”utsiöö”, som under hösten slog över till en häftig ”upsiöö” i och med riklig
nederbörd.
På samma sätt tycks sjöfall kunna appliceras på insjöar via betydelsen av ebb. Från Norrala
socken har lantmäteristyrelsens kartor gåtts igenom och på åtminstone tre kartor återfinns
ordet sjöfallsjord, samtliga gällande laga skifte och med Carl Gustaf Bäckström (boendes i
Kungsgården, Norrala) som ansvarig lantmätare.
På karta över Borg från 1864 anges ”sjöfallsjord” på två ställen vid Skenstaviken, på karta
över Varberg 1869 återfinns ”sjöfallsjord” vid sjön Sidviken på tre ställen och på karta över
Svartvik 1869 har vid Sidviken noterats ”sjöfallsjord vid Svartviks by”. På sistnämnda karta
vid Stockfjärden sägs även: ”uppgrundningar från Hafvet”.
Sjöfallsjorden vid Sidviken och specifikt Svartvik äger särskilt intresse. I ett dokument från
1374 omnämns att ärkebiskop Birger vistades ”i en hamn benämnd Svartasund i Norrala
socken” (Strömbäck 1921:73, Holmbäck och Wessén 1979:XLV). Detta Svartasund har
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tolkats som senare tiders Svartvik: ”Inom historiens gräns ligger den tid, då den lilla insjön
Sidviken, belägen invid Svartviken, ännu var en sjöhamn” (H-g, sid 219).
Det är frestande att därmed dra slutsatsen att begreppet sjöfallsjord sedan medeltiden har
traderats som benämning på markvinster från havet.
Begreppet sjöjord torde dock med all säkerhet varit gängse i Norrala långt innan de stora
sjösänkningarnas tid. Exempelvis i lantmäteribeskrivningar över Svartviks ägor år 1774, där
sjöjord omnämns ”som allenast sädes med hafra”. Eller ”sjölera, sädes allenast med hafra”.
Vad som här kallas sjöjord/sjölera, torde avse åkerjord som tillkommit genom utdikningar av
myrar och kärr.

Gunnar Larsson
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Joël Blomqvist
Författaren till ”O hur saligt att få vandra”
På Kullerstad kyrkogård, till höger strax innanför ingången, finns två gravar med de knappt
läsbara namnen Joel Blomqvist. Den ena tillhör Karl Joel Blomqvist kyrkoherde i Kullerstad
(1923-1940), den andra hans far.
Joël Blomqvist den äldre föddes i Stockholm den 15 november 1840 där hans far var
skräddare. Hemmet präglades av de gryende frikyrkliga strömningarna. Joël kom att gå i
tapetserarlära och vid 19 års ålder fick han arbete hos en förgyllarmästare i Uppsala. Det är
också i Uppsala som han gör sina avgörande andliga erfarenheter. I det som kallades
Widmans sal tjänstgör han som organist och körledare. Han kom att vara verksam först i
Gävletrakten sedan åter i Uppsala för att senare flytta till Motala.
När Joel d.y. 1923 blir kyrkoherde i Kullerstad flyttar Joël till honom och lever här sina sista
år. Joël Blomqvist dör den 30 oktober 1930. Han skrev omkring 400 sångtexter och nästan
lika många melodier. Den mest kända texten är nog ”O hur saligt att få vandra” som 1876
gavs ut i tryck. Melodin är dock inte Blomqvists, utan amerikansk.

Gravsten över Joël Blomqvist på Kullerstad kyrkogård.

Kerstin Andersson
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Bilder ur verksamheten

Gotthard berättar om forna tiders arbete vid Sätra.

Pia arbetar med Personarkivet.
Från gravstensinventeringen i Kullerstad.
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