
 
 

 

 
 

 
 

       
 

 

 

                                                
 

 

 

 



1909 kom till fastigheten Per Jans i Norr Kärrbäck, Norrby, hemmansägare Johan Olof 

Molander med familj. Per Jans var utflyttat från Norr Kärrbäck vid laga skifte 1863-68. 

Gården ägdes av 3 syskon, men ingen av dem fick några arvingar. Fastigheten såldes 1899. 

Efter flera köp och delningar köptes kvarvarande Per Jans 1909 av Johan Olof Molander 

kommen från Gideå i Ångermanland. Hur Molander fått reda på den lediga fastigheten och 

varför han kom hit, vet vi inte. Molander hade troligen ett bra kontaktnät med sin hemort 

Gideå. Efter 5-10 år fanns i norra delen av Norrby ytterligare 7 bönder från Gideå med 

familjer här.  

     Vi har tillsammans med Gideå hembygdsförening, barnbarn och barnbarnsbarn försökt få 

reda på varför så många familjer lämnade Gideå vid den tiden. Det finns flera förklaringar. De 

stora skogsbolagen hade i många fall köpt in större delen av deras skogar och åkermarken 

räckte inte till att försörja de ofta stora barnaskarorna. Religionen orsakade också att många 

flyttade. Mellan 1880 och 1921 fanns en präst som höll församlingen i tukt och herrens 

förmaning samt förföljde samtidigt all frikyrklig väckelse. (I boken från Gideå 

hembygdsförening står följande historia.) Ungdomarna förbjöds att dansa innan de 

konfirmerats. En ung flicka blev på ett bröllop uppbjuden på dans. Detta kom till prästens 

kännedom och han förbjöd flickan att konfirmeras. Pappan såg då till att flickan fick 

konfirmeras i en annan socken. 

     Troligen hade bönderna efter skogsaffärerna en liten slant på banken och kunde därför vara 

med och bjuda på de lediga fastigheterna i Norrby. Enligt barnbarn annonserades det i 

Norrlands tidningar om lediga gårdar med bördig jord särskilt i Sala-trakten. 

Djungeltelegrafen var säkert också en orsak.  

     Turbulensen på fastigheter i Norrby var också stor i början på 1900 talet. Det hade också  

flera orsaker. Industrialiseringen hade kommit till Sverige i mitten på 1800 talet. Många 

ungdomar flyttade in till tätorterna och det fanns inga som ville ta över. Smittsamma 

sjukdomar härjade också på många platser och även spriten var orsak till att några var tvunget 

lämna sina gårdar.  

     Utflyttningen från Gideå gällde inte bara bönder. Närmare 20 personer flyttade under 

början på 1900 talet till Sala, en del stannade i Norrby som pigor och drängar och blev gifta 

här. Salaborna har vi inte följt i våran forskning.  

(En annan stor utflyttningsvåg gick enligt Gideå hembygdsförening till Karlskoga.)  

      Flyttningarna skedde med tåg. Stambanan mellan Riksgränsen och Stockholm hade 

invigts 1905. SJ hade boskapsvagnar som bl.a. militärerna transporterade sina hästar i. Dem 

hyrde man nu för transport av djur, maskiner, möbler samt det lösöre som man ägde och som 

skulle med. I vagnar med djur fanns också alltid en person för tillsyn av djuren. En ganska 

lång resa med ånglok och med dåtidens rälsskarvar. De betydde att djuren under resan skulle 

utfodras med mat och vatten och att mjölkdjuren med all säkerhet skulle mjölkas. Vi tror att 

de flesta transporterna gick från Björna men vi vet att även från Trehörningsjö gick vissa 

transporter. Lossningsstation var Isätra eller Sala. Ett barnbarn talar om hur djuren lossades 

vid Isätra station och sedan vallades de drygt 2 kilometerna till sina nya bostäder. 

         
     Lite ironiskt är att bönderna i Gideå i många fall var utan skog. Här i Norrby hade de 

skogsmark men på den ingen timmerskog. Bergsmännen i Sala Silvergruva hade 

infört ”skatteved” sedan 16-1700 talet. Som mest var skogarna kalhuggna i en radie av 10 mil 

från Sala. I slutet på 1867 uppfanns dynamiten. 1877 gjordes den första provsprängningen i 

gruvan och den vedslukande tillmakningen upphörde efter hand. 



 (Gruvdriften i Sala var viktigare för staten än böndernas egna behov av virke.) De betydde 

också att många fastigheter runt Sala var dåligt underhållna. Bönderna som kom hit var ofta 

driftiga människor, och efter några år var fähus och bostadshus i gott skick. 

  Följande dikt har vi hämtat från Gideå hembygdsförenings bok utgiven 1954. Dikten lär 

enligt boken ha stått på en vägg i en huggarkoja och stöder kanske vår teori om utflyttningen. 

 

En tid fanns i Norden då skogen stod kvar 

så majestätisk och högväxt den var 

båd granar i dalen och tallar på mo 

de hade allt hitintills fått växa i ro. 

 

Och tjäder och orre och järpe och and 

de hade just här sitt förlovade land 

där uttern i åmynnet dyka du ser 

finns gädda och abborre stenbit med mer. 

 

Så kommer en herreman falsk i sitt sinn 

han stiger helt saktmodigt till bonden in 

han vänligen hälsar och önskar god dag 

och bjuder på konjak av finaste slag. 

 

När de så en stund förplägat har nog 

Så bär det med bonden på tal om hans skog 

jag köper er skog uppå femtio år 

ni pengar i massa kontant av mig får. 

 

Ur fickan en plånbok han upp drager då  

och bläddrar i sedlar båd stora och små 

och bonde han tänker den tid som har gått 

jag inte ett öre för skogen har fått 

 

Och gumman hon sneglar på sedlarna glatt 

och tänker på dottern sin käraste skatt 

vad klänningar förkläden och mer hon skall få 

och vinkar så sakta åt bonden låt gå. 

 

Så bär det åstad för att skriva kontrakt 

på helst lite mer än var bonden har sagt 

och sedan till köpskål de tager en tår  

och herremannen lämnar en summa och går. 

 

Så färdas han fram ifrån trakt till trakt 

till sista hans bolag har all skog i sin makt 

sen flottleder byggs och vid kusten såg 

som förvandlar till plankor de skogar du såg. 

 

Men här uti kojan där huggarna bor 

är livet både muntert och trevligt må ni tro 

ty ännu betalas för arbetet så 

att man kan som oftast en ankare få. 



Numera är även skogshuggarkojorna borta.  

 

I folkmun kallades det Baggböleri. Efter en sågverksägare i Baggböle. 1906 kom också en ny 

lag där skogsbolagen förbjöds att köpa in mera privatskogar. Att verksamheten var lukrativ 

berättar en del barnbarn. En av uppköparna fam. Xxxxx lät för sina inkomster bygga sig ett 

palats i Stockholm. Palatset är i dag museum och heter Hallwylska museet. Museet besök med 

blandade känslor av Gideåborna i förskingring. Denna vinter 2006-07 har Hallwylska museet 

en utställning. (Hur en riktig gentleman klädde sig vid förra sekelskiftet.) 

     Men, det finns enligt boken om Gideå från 1954 också en annan syn. Hade den 

norrländska bonden vid denna tid själv varit i stånd att samverka och rationalisera skogsbruket 

för att få igång de industrier bygden nu har?  

 

Följande familjers flytt till Norrby har vi kunnat följa genom husförhörslängder. 

Norr Kärrbäck 

19091106 kom till Per Jans i Norr Kärrbäck. 

Hemmansägare Johan Olof Molander f. 1867 i V. Eldsmark i Gideå. 

     Son till torparen Johan Erik Molander f. 1843 i V Eldsmark i Gideå och hans hustru 

     Sigrid Katharina f. Lund i Westergidsjö i Gideå. 

Gift år ???? med 

Sara Maria f. Gidlund 1867 från Westergidsjö i Gideå 

     Dotter till änkan Maria Lovisa Norgren f. 1837 i Westergidsjö 

Barn: Signe Lovisa f.1893, John f. 1894, Johan Elis f. 1892, Felix f. 1899, Ulla Maria f. 1901, 

Mimmi Ulrica f. 1903, Sally Kristina f. 1906, Judit Alice f. 1909. 

Samtliga barn födda i Gideå. 

Med var också Johan Olovs föräldrar Johan Erik och Sigrid Katharina. (Se ovan.)  

Molanders flyttade från Per Jans 1922 till Täby utanför Stockholm. 

 

19220328 kommer från grannkommunen Huddunge. 

Familjen Anders Levi Häggmark, bördig från Gideå. (Se Ingbo nedan.)  

 

Kumlaby 

19110324 kommer till Kumlaby. 

Kopparslagare David Benediktius Berggren f. N Gidsjö Gideå 1861 

Gift år 1905 med 

Johanna Rönngren. 

Barn från tidigare äktenskap: Karl August f. 1895, Knut Erik 1899. Barnen födda i Gideå. 

Flyttade till Stampers i Sala 1914. 

 

Gunnarsbo 

19110329 kommer till Gunnarsbo. 

Hemmansägare Johan Konrad Larsson f. 1879 i Grundsunda. 

Gift år ???? 

Hilda f. Westerin 1884 från V. Eldsmark i Gideå 

     Dotter till hemmansägare Jakob Westerin f. 1851 och hans hustru Maria Sofia f. Ramström 

     1853 från V. Eldsmark i Gideå. 

Hildas föräldrar Jakob och Maria Sofia flyttade med till Gunnarsbo. Med var också drängen 

Alf Adolf Westerin f. 1906. Alf flyttade åter efter några år. 

Barnbarnet Göta Maria Berglund f. Grundsunda 1898. 

Götas dotter vet berätta att vagnarna lossades vid Isätra station och att djuren sedan vallades 

till Gunnarsbo 



Gunnarsbo 

19110404 kommer till Gunnarsbo 

Hemmansägare Abraham Olov Svensson/Gärdquist f. 1858 i Westersjö Gideå. 

Gift år ???? med 

Maria Katrina f. Molander 1868 från Westergidsjö i Gideå. 

Barn: Einar f. 1891, Erik f. 1892, Emmy Katrina f. 1897, Gustav f. 1899, Gärda f. 1903, 

Ruben f. 1905, Hildur Maria f. 1906, Olof Fritiof f. 1908. 

Samtliga barn födda i Gideå. 

 

Eljansbo 

19110425 kommer till Eljansbo 

Hemmansägare Nils Peter Berglund f. 18641117 i Flärke i Gideå 

     Son till hemmansägaren Nils Peter Berglund f. 1839 och hans hustru Lisa Stina f.  

     Nilsdotter i Flärke,Gideå. 

Gift år 1894 med  

Katharina Kristina f. Gidlöf 1863 från Flärke i Gideå. 

     Dotter till hemmansägaren Nils Gidlöf f. 1827 och hans hustru Katharina Kristina 

     f. Olsdotter1833 i Flärke Gideå. 

Barn: Nils Johan f. 1895, Karl Ludwig f. 1897, John Edvin f. 1899, Per Emil f. 1901, Jonas 

Viktor f. 1903, Linnéa Katarina f. 1905. 

Samtliga barn födda i Gideå. 

Enligt barnbarn till Nils Petter var han till Salaorten och inspekterade innan flytten. Han 

tittade på Eljansbo och även på ett hemman i Kila. Han lämnade också en handpenning på 

gården i Kila. Han bosatte sig dock i Eljansbo, men inköpte också fastigheten i Kila där en av 

hans barn så småningom blev bonde. 

 

Ingbo      

19110630 kommer till Ingbo 

Hemmansägaren Anders Levi Häggmark f. 1871 i Hattsjö i Gideå. 

     Son till torparen änkemannen Anders Persson/Häggmark i Hattsjö Gideå. 

Gift år ???? med 

Hilda Elisabeth f. Renlund 1873 i Hundsjö Gideå. 

     Dotter till hemmansägaren/kyrkvärden Per Persson/Renlund f. 1832 och hans hustru   

     Lisa Karolina f. Persdotter i Hundsjö Gideå. 

Barn: Gerda Andrea f. 1896, Georg Andreas f. 1899, Helga Elisabeth f. 1901. 

Samtliga barn födda i Gideå. 

1922 flyttade familjen till grannkommunen Huddunge men kom ganska snart åter till Norr 

Kärrbäck i Norrby. 

 

Furbo 

19111114 kommer till Furbo 

Hemmansägaren Johan Levi Elfving f. 1871 i Hundsjö Gideå. 

     Son till torparen Johan Erik Elfving f. 1837 och hans hustru Greta Magdalena f. Dalberg   

     1837 i Hundsjö Gideå. 

Gift år ???? med 

Sara Olivia f. Sjöberg 1877 i Westergidsjö Gideå. 

     Dotter till hemmansägaren Per Johan Sjöberg f. 1842 och hans hustru Katharina Margareta  

     f. Bodin i Westergidsjö Gideå.  



Barn: Kerstin Linnéa f. 1899, Johan Fritiof  f. 1901, Agnes Olivia f. 1903, Runo Reinhold f. 

1905, Viola Cicilia f. 1906, Rut Olivia f. 1907, SigfridGunborg f. 1908. Alla I Gideå. I 

Norrby födds Valborg Terese f. 1912, Ruben Levi f. 1913, Osvald Napoleon f. 1921. 

 

Furbo 

19111206 kommer till Furbo 

Hemmansägaren Gottfrid Sjöberg f. 1881 i Westergidsjö Gideå. 

     Son till hemmansägaren Per Johan Sjöberg f. 1842 och hans hustru Katharina Margareta 

     f. Bodin i Westergidsjö Gideå. 

Gift är ???? med 

Märta Johanna f. Bylund 1833 i Björna. 

     Dotter till änkan Anna Stina Bylund f. 1849 i Björna. 

Barn: Johan Sigfrid f. 1907, Ivar Eugénia f. 1908, Klas Harald f. 1910. 

Barnen födda i Gideå. 

Familjen flyttade efter en tid från Norrby. 

(Gottfrid Sjöberg och Anders Levi Elfving var svågrar. 

 

Skäggebo 

19180325 kommer till Skäggebo 

Hemmansägaren Johan Olov Valfrid Lundquist f. 1866 i Hundsjö Gideå. 

     Son till fosterfar Anders Olov Nilsson f. 1843 och hans hustru Sara Karolina Johansdotter 

     f. 1844 i Hundsjö Gideå. 

Gift år ???? med 

Emma Kristina f. Berglund 1873 i Sörgidsjö Gideå. 

     Dotter till torpare Erik Berglund f. 1873  och hans hustru Anna Stina f. Harlin 1841 i           

     Sörgidsjö Gideå. 

Barn: Ester Karolina f. 1899,  Johan Herman f. 1900, Signe Kristina f. 1902,  Manfred f. ?, 

Hanna Emilia f. 1906,  Olof Henrik f. 1909. 

Samtliga barn födda i Gideå. 

Farmor har berättat för barnbarnen hur hästen spändes för vagnen med allt lösöre, hur korna 

bands efter vagnen och delar av familjen gick efter och motade på. Det var drygt 1 ½  mil till 

stationen Trehörningssjö, där ilastning av djur, lösöre och familjen skedde. Framkommen till 

Isätra station i Norrby skedde samma procedur igen, men nu var det bara c:a 3 km. till den 

nya bostaden. 

 

Systrar Engblom bodde granna med Berglunds i Flärke.  

Dagny Maria f. 1908 kom som 15 åring ner till Berglunds i Eljansbo att tjäna piga. Hon blev 

senare gift med Berglunds son Karl Ludvik och bosatt i Kila. 

Alma Josefina gift Aspgren f. Gideå 1916. Alma träffade sin man vid besök hos syster Dagny 

Maria. Bosatt i Västerås. 

Engblom Anna Helena gift Lundén f. Gideå 1925. Anna Helena gick på lantbruksskola i 

Salatrakten där hennes blivande man hittade henne. Bosatt i Orrbo Norrby. 

 

Systrar 

Bylund Signe Olivia gift Andersson f. Gideå 1894. Bosatt i Isätra Norrby 

Bylund Teodolina Maria gift Johansson f. Gideå 1898. Bosatt I Isätra. 

 

 

 

 



Dessutom har vi via husförhörslängder hittat följande människor födda i Gideå som levat i 

och runt Sala. Men dem har vi inte följt närmare. 

Sellin Nils Gunnar  f. Gideå 1919 Bosatt i Möklinta 

Danielsson Magnus Ferdinand f. Gideå 1899      “    i Sala 

Edlund Jonas Mauritz  f. Gideå 1889      ”    i Sala 

Edlund Jard Albin  f. Gideå 1896      ”    i Sala 

Edlund Jonas Olgar  f. Gideå 1910      ”    i Sala 

Gidlund Johan Vilhelm  f. Gideå 1891      ”    i Sala 

Gidlöf Nils Johan  f. Gideå 1892      “    i Sala 

Gidlöf Gottfrid  f. Gideå 1896      ”    i Sala 

Gimbergsson Göta Kristina f. Gideå 1902      ”    i Sala 

Kallin Klas Gunnar  f. Gideå 1906      ”    i Sala 

Hedlund f. Kallin Hildur Gunhild f. Gideå 1910      “    i Sala 

Hedström f. Andersson Anna Ragnhild f. Gideå 1890      ”    i Sala 

Hörnqvist f. Holmlund Elisabeth Krist. f. Gideå 1872             ”   i Sala 

Nordin Karl Oskar  f. Gideå 1886       ”   i Sala 

Persson Hilda Johanna  f. Gideå 1887       ”   i Sala 

Sjölund Per Viktor  f. Gideå 1887       ”   i Grällsta 

Söderqvist Emilia Augusta  f. Gideå 1898       ”   i Sala 

Winte Gerda Teresia  f .Gideå 1905       ”   i Sala 

            

Gideåborna som kom hit hade i många fall så många barn att numera har nästan var 10-20 

familj i och runt Sala rötter i Gideå.  

Många har också framför önskemål att få kontakt med släktingar i Gideå. 

 

 
 

Källor: 

Husförhörslängder 

Sala Silvergruva 

Gideå hembygdsförening 

Boken om Gideå 

Barn, barnbarn och barnbarnsbarn 

 

Samanställt av Norrby hembygdsförening 

Bo Bergqvist 

 


