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Vice ordförande Monika Jonsson har ordet  

Hej alla forskarvänner! 

 

D 
etta är mitt första inlägg som vice 
ordförande i vår eminenta förening. 
Tyvärr har ju vår förre ordförande valt att 
kliva av på grund av egna orsaker, så 

därför står vi just nu utan ordinarie ordförande, men 
vi jobbar på att hitta någon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sommaren står för dörren och släktforskningen 
kanske tar en paus, alltmedan man njuter av sol, 
semester och annat. Vi lovar dock att ett och annat 
ligger i planering inför kommande höst och vinter. 
Nu närmast är det planerat för en sommarutflykt till 
Erik Skoglunds gård i Vallen, Luleå. Vi hoppas på 
bra väder och en minnesrik dag. 
 
Pandemin är på god tillbakagång, men vi får absolut 
inte glömma bort den! Var därför rädda om Er och 
era nära och kära, även fortsättningsvis. 
 
Vi lever i en mycket orolig tid, det har inte undgått 
någon. Mycket händer, historiska beslut fattas, 
många frågor väcks, men kom ihåg: vi måste 
fortsätta leva, för vår historia och för kommande 
generationer.. 
 
Jag hoppas att Ni får en bra, fin sommar. 
Vi ses och hörs till hösten. 
 
 
Monika Jonsson 
Vice ordförande 
 
 

———————————————————————–———————————————————— 
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Redaktörens Ruta 

S 
ommaren med all sin fröjd är 
här och nu känns det tryggt att 
umgås igen. Äntligen kan vi 
återigen ordna en utflykt och 

den här gången blir det till ett önskat 
mål, nämligen Erik Skoglunds gård i 
Vallen vid Alhamn, Luleå. Inbjudningar 
har gått ut med mejl till alla medlemmar 
och på sista sidan i det här Bya-Bladet 
finns den också. Än finns det tid att 
anmäla sig, så gör det om du har 
möjlighet att följa med. Det kommer att 
bli trevligt och intressant!  

Något annat som helt säkert blir trevligt och 
intressant är Pitebygdens Forskarförenings 40-
årsjubileum som de arrangerar till hösten. De har 
skickat en inbjudan som finns med här i något 
förkortad form. Mer information kommer på deras 
hemsida och facebooksida, så håll utkik där. 
Kartnörd som jag är, tycker jag att föreläsningen 
om lantmätaren Jonas Geddas karta över Piteå 
socken från 1660-talet verkar allra intressantast 
bland föreläsningarna. Jag tror att alla kan hitta 
någon favorit bland det intressanta utbudet. 
 
Öppet Hus på måndagarna har tagit sommarlov. 
Vi börjar om igen måndag den 29:e augusti. Då 
kommer vi att ha ett tema en gång i månaden. 
Det kan vara att titta på föreningens gamla bilder, 
gå igenom föreningens litteratur, att släktforska i 
Finland eller vad som helst som har anknytning 
till vårt intresseområde. Kom gärna med förslag 
på något som du skulle vilja att vi tar upp. 
 
I detta sommarnummer av Bya-Bladet är den 
gamla bilden en riktigt härlig sommarbild från 
Ryggberg. Berättelsen därifrån speglar glädje och 
sorg, välbehag och vedermödor, men kanske 
framför allt att även om det kan vara svårt att bli 
gammal och drabbas av sjukdom idag, så var det 
verkligen inte lättare förr. 
   En annan gammal bild i detta nummer är ett 
skolfotografi och där behöver vi hjälp att avgöra 
vilken skola det är. Hör av dig om du vet! 
 
Anneli Johansson fortsätter att berätta om 
Älvsbyns Kyrkstad. Den här gången får vi veta 
mer om de olika kyrkstugemodellerna som finns 
här i Älvsbyn. 
   Nils Hedman från Lill-Korsträsk var övertygad 

om att det fanns 
guld i Stor-
Kanisberget och 
hans gruvhål 
finns kvar på 
bergssluttningen. 
Berättelsen om 
hans orubbliga 
förvissning att 
hitta guld är en 
sällsam historia. 
   Anders Sandström skriver denna gång om när 
I19:s kamratförening bildades och om föreningens 
första tid. 
   Margareta Johansson delar än en gång med sig 
av en emigranthistoria med koppling till vår bygd. 
Hon har också forskat om de fyra barn som drunk-
nade i Muskus 1911 och som Sten Norén berättar 
om i häftet ”Axplock ur Vistträsks historia” från 
1981. Han valde rubriken ”En hemsk historia” och 
det är det verkligen, så den har fått stå kvar. 
 
Två styrelseledamöter presenteras som vanligt 
med sina anor i några generationer. Det är 
Margaretha Holmström och Erik Skoglund som 
båda är ersättare i styrelsen. 
 
Återigen vill jag påminna om att jag mer än gärna 
tar emot tips på artiklar eller färdiga artiklar och 
bilder till Bya-Bladet. 
Ring mig på  070- 614 86 78 eller mejla till 
elisa.nordebo@gmail.com med dina tips, förslag 
eller färdiga texter och bilder. 
Som vanligt är det jag som har skrivit artiklarna 
om inte annat anges. Trevlig läsning! 
 
Elisabet Nordebo 
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K 
nappt tre kilometer nordöst om 
Övre Tväråsel ligger kronortorpet 
Ryggberg. De första som bodde 
där var August Eriksson och 

Anna Elisabet Johansdotter. 
August Eriksson var född den 16 maj 1840 i 
Nedre Tväråsel. Anna Elisabet Johansdotter var 
född 15 juni 1842 i Övre Tväråsel. August hade 
ett ställe i Fällfors eller Tväråsel men blev av 
någon anledning av med det. Han erbjöds då att 
arrendera kronotorpet i Ryggberg. Det anlades 
en kärrväg dit och August och Anna flyttade dit 
med sina barn. De är farfars föräldrar till Erik 
Nyman i Björkberg och morfars föräldrar till 
hans kusin Gunnar Tuneström i Ulricehamn. 
Det är Erik och Gunnar som har berättat om 

Ryggberg för oss och 
delat med sig av de 
fina bilderna.  
 
På gården föddes nio 
barn, fem pojkar och 
fyra flickor. Tre av 
pojkarna dog som 
spädbarn. 
Den yngste sonen 
Oskar Ruben som var 
född den 22 januari 
1875 tog som vuxen 
över arrendet av 
gården. Han tog sig 
efternamnet Nyman.  

Den Gamla Bilden Berättar 

Sommardans i Ryggberg 1932. På somrarna träffades syskonen och andra släktingar  i 
Ryggberg. Då togs trattgrammofonen ut i gröngräset och musiken spelade upp till dans. 
De tre kvinnorna som sitter är från vänster Gunnar Tunströms mamma Fanny Nyman född 1918, 
hennes moster Elisabet i rutigt, och med kaffekoppen i hand äldsta systern Kerstin Nyman född 
1904. Barnet kan vara Kerstins dotter Vally. Hon hade också en son som hette Vigner. 
Kvinnan i det dansande paret i mitten är  mellansystern Anna Nyman född 1910. Vilka de övriga 
är, är svårt att se, men de två männen i hatt kan vara tvillingarna John och Axel. Läs mer om livet 
i Ryggberg i artikeln nedan. 

August Eriksson och Anna 
Elisabet Johansdotter. —> 
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1904 gifte han sig med Maria Lovisa Lundkvist, 
född 7 mars 1885. De fick nio barn, sex pojkar 
och tre döttrar. En pojke blev bara tre och en 
halv veckor gammal. 
När Marias föräldrar Gustav Lundkvist och 
Katarina ”Keis” blev äldre flyttade också de till 
Ryggberg från Vidselstrakten. Då bodde alltså 
föräldrar, farföräldrar, morföräldrar och åtta barn 
i torpets kök, kammare och alkov. På sommaren 
flyttade alla ut till bagarstugan, utom pojkarna 
som sov på höskullen. 
 

Oskar och Marias äldsta dotter Kerstin gifte sig 
med Gotthard Hansson från Åkroken där de 
också bodde. De fick två barn, men hon blev 
tragiskt änka när han drunknade i älven. Kerstin 
flyttade efter en tid med barnen till Vidsel där 
hon fick ta hand om  kapellet. I Övrabyn fanns 
vid den tid en chaufför som hette Elof 
Andersson. Han fick besök av en 
förbipasserande en dag som sa till honom ”I 
kapellet i Vidsel finns en vacker änka med två 
barn. Far dit och hälsa på henne.” Sagt och gjort, 
Elof åkte till Vidsel och friade till Kerstin. —> 

Maria och hennes föräldrar Keis och Gustav samt sju av de åtta barnen. Kerstin hade redan flyttat 
hemifrån. Bakre raden från vänster: Abel, Anders, Axel, Anna och John. Längst fram Fanny och Gustav. 
Bilden är förmodligen tagen efter 1925 när Oskar dog och Maria blev änka. Gustav var då 4 1/2. Oskars 
föräldrar August och Anna Elisabet hade gått bort 1919 och 1915. 
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Hon sa ja och flyttade till honom i Övrabyn. De 
fick två barn tillsammans.  
 
Tvillingarna John och Axel bosatte sig i Övre 
Tväråsel respektive Björkberg. Axel, som är 
Erik Nymans pappa, tog senare över Ryggberg 
och Erik är född där. 
Fanny och Anna kom som vuxna att bo i Övre 
Tväråsel. De var grannar och bodde i var sitt av 
de två husen som kallades Bläcktornen. Fanny 
var gift med Georg Karlsson från Norra Fällfors 
och Anna var gift med Edvin Karlsson från 
Nedre Tväråsel. 
John bosatte sig på Löparheden i Norra Byn och 
Anders i Södra Vistträsk. Yngste sonen Gustav 
var den ende som lämnade Älvsbybygden. Han 
flyttade till Ånäset i Västerbotten.  
 
Även Anders hade lämnat hembygden under 
några år. Som 19-åring sökte han sin framtid i 
Kanada på grund av dålig arbetsmarknad och ett 
visst mått av äventyrslystnad. Han var färgblind 
vilket hindrade honom att få jobb vid järnvägen 
här i Sverige, men i Kanada gick det bra. Han 
bodde hos andra svenskar som också var där och 
arbetade på ett järnvägsbygge strax norr om 
gränsen till USA. 
Anders var jaktintresserad och fällde bland annat 
en stor björn i Kanada. Skinnet tog han med sig 
när han efter tre och ett halvt år bestämde sig för 
att flytta hem igen. Mamma Maria, som hade 
följt honom till tåget i Älvsbyn när han reste, 
trodde att hon aldrig mer skulle få se sin son, 
men på självaste julaftonen 1930 stod han igen 

på tröskeln till köket. Vilken julafton det måste 
ha blivit! 
Björnskinnet däremot var inte med. Tullen i 
Sverige menade att det inte var tillåtet att föra in 
det i landet, och tog ifrån honom skinnet från 
den stora nallen som han hade skjutit i Kanadas 
vildmark.   
 
Erik Nyman kommer ihåg en barnhistoria som 
han hörde berättas för länge sedan. John och 
hustrun Frida hade en liten lagård där de bodde 
på Norra Byn. En gång när de hade besök av 
brodern Abel, hans hustru Astrid och sonen 
Henry som bara var några år gammal, var John 
inte frisk. Frida skulle gå ut i lagården och ge 
korna hö och Henry följde med. ”Tycker du inte 
att det är synd om John som inte kan följa med 
ut i fuse?” sa Frida till honom. ”Jo” svarade 
Henry snusförnuftigt ”nog hade det varit bättre 
om han fått dö”.      —> 
 

Idag finns mangårdsbyggnaden, ett stall och dasset kvar i Ryggberg. Det arrenderas än idag av 
SCA. Det är Gunnar Tuneström och Kerstins barnbarn Stefan Sandberg i Övre Tväråsel som 
arrenderar det. Bilden är ett påmålat fotografi, oklart från när. 
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När Gunnar Tunström växte upp hörde han 
ibland när hans mamma Fanny och moster Anna 
satt och pratade om händelser från sin uppväxt i 
Ryggberg. Deras morfar Gustav blev dement på 
äldre dagar och Fanny, Anna och de övriga 
syskonen var tvungna att passa på så att han inte 
försvann. Ibland fick barnen fara efter honom 
när han hade gett sig iväg. Gunnar hörde hur 
hans mamma och moster pratade om dråpliga 
händelser som de varit med om på den tiden. 
Han kommer väl ihåg dem och han återger dem 
med både mycket  kärlek och ett gott skratt över 
hur tokigt det kan bli när sjukdom har förändrat 
en människa som en gång varit blid, from och 
arbetssam. Och visst kan det vara bra för oss alla 
att inse att sådana sjukdomar fanns även förr, 
och vilket ansvar som vilade på familjerna för 
att inget skulle hända den gamle som inte längre 
förstod att ta vara på sig själv. 
 
Stavningen av Ryggbergsbondskan får ni hålla 
till godo med. 
 
En gång mitt i vintern gick Gustav ut och 
började gå vägen mot Tväråsel. Anna tog 
sparken och for efter honom. Hon kom ikapp 
honom på andra sidan bäcken men han ville inte 
följa med henne tillbaka. Till slut lyckades hon i 
alla fall få honom att sätta sig på sparken. Nu 
var det 700 meter uppförsbacke tillbaka till 
huset. Anna kämpade på med morfar Gustav på 
sparken men plötsligt satte han ner båda fötterna 
i snön och tvärbromsade samtidigt som han 
ropade: ”Sköyv, Anna, sköyv! Hä bär utför!” 
 
En annan gång började han gå åt andra hållet, 
mot Björkberg. Anna och Anders for efter 
honom men när de nästan var ikapp honom så 
bestämde de att Anna skulle gå fram till honom 
medan Anders skulle gå förbi honom i en båge 
och komma och möta dem från andra hållet. De 
visste nämligen att om han träffade dem i en 
ovanlig situation så kände han inte igen dem. 
Anna gick fram till honom och frågade var han 
var på väg. ”I ska til en Jaank, bror min i 
Lillpite” svarade han. Men det är ju inte den här 
vägen, sa Anna. Gustav tittade misstroende på 
henne, men då sa hon: Men ser du, det kommer 
en karl där, vi frågar honom vad som finns längs 
den här vägen. Det gick Gustav med på. Anders 
svarade att här borta finns bara några småtjärnar 
och sen tar vägen slut. ”Hä var konschtit men du 
mått ju vitta du som kom fra de hålle” sa Gustav 
då och gick med på att vända hemåt. När de kom 
hem var det någon i barnaskaran som inte kunde 

låta bli att fråga morfar var han hade varit. Till 
svar fick han: ”I ha vöre i Jeriko men i had så 
leida sko så i måst vend”. 
 
Gustav och Katarina sov i alkoven i köket. En 
kväll när Gustav hade lagt sig före Katarina och 
hon kom och skulle lägga sig sa han irriterat: 
”Vo jär du för ein?” ”I jär ju å Keis hustun dijn” 
svarade hon. ”Du ha aldri vöre hustrun mijn å dö 
kom aldri dell å va-le” sa han då. Katarina tänkte 
att det skulle nog gå bra om hon la sig så hon tog 
några steg mot bädden. Men då blev Gustav arg 
och sa: ”Ta dö e steg nermare så få dä en smäll 
neät sjettskåvan”. 
Katarina gick och satte sig i gungstolen och 
tänkte att hon skulle vänta en stund innan hon la 
sig, men det gick bara tio minuter så sa Gustav: 
”Vafär kom du it å lägg dä Keis?” 
 

 
        —> 

Jonas Gustav Lundqvist, född i Lillpite, och 
Katarina ”Keis” Margareta Eklund, född i 
Brännträsk. 



8 

 
Barndomsminnen från Ryggberg 

av Agda Nilsson, Tväråsel 

  

 Kärrvägen dit upp var krokig och smal. 
 Ibland var den också slipprig och hal. 
 ”Käppslyet” det var mindre härligt, 
 att ta sig fram var ganska besvärligt. 
 Men sen vi passerat bäckens bro 
 kunde vi vandra i lugn och ro. 
 Fulla av andlös förväntan 
 Såg vi snart stugan i gläntan. 
 
 Vi stiger in, stannar i dörren och niger 
 dom vuxna pratar, vi bara tiger. 
 Blygheten försvinner dock ganska snart, 
 till lekar bär det av i en väldig fart. 
 Med gungor och ”båsta rojk” och annat skoj, 
 svikthopp och kullerbyttor i ladans håj. (hö) 
 På stenen, den jättestora och höga 
 räddar vi oss undan getabockens horn och onda öga. 
 
 Så gick det till i våra barndomsdar 
 där ingen av oss på lyx ställde krav. 
 Men ingen var ledsen, ingen var sur, 
 skrattet och skämtet stod jämt på lur. 
 Ryggberg det var vårt lilla paradis 
 där var det trevligt på alla vis. 
 Även som vuxna trives vi där, 
 ofta vår utflykt till Ryggberg då bär. 
 
 Mycket, mycket mer finns att beakta 
 men minnets bok stänger jag sakta… 
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Det här är ett gammalt foto som vi behöver hjälp med. Det ägs av en person som har rötter i 
Nybyn. Han vet inte när skolfotot är taget och vet inte heller om det är Nybyns skola. Han 
kan inte identifiera någon på bilden, men antar att någon av hans far- eller morföräldrar 
finns med eftersom det kommer från någon av dem. 

Vilken skola är det här? 

Det är dock tveksamt om det är skolan i Nybyn. 
Den startade först 1934. Fotot skulle i och för sig 
kunna vara från det året, även om en del tror att 
det är äldre. Signe Öhlund anställdes som 
folkskolelärarinna i Nybyn 1934, så lärarinnan på 
bilden torde vara hon om bilden är från Nybyns 
skola. Signe Öhlund var född 1907 och alltså 37 
år det första skolåret. Kvinnan på bilden ser äldre 
ut, eller hur? Av det drar vi slutsatsen att det 
knappast är Nybyns skola, för mycket senare än 
1934 tror vi inte att bilden är tagen. 
 
I Nybyn håller bybor på och skriver en bok om 
byns historia. Därför vill de förstås veta om bilden 
är därifrån. För oss i forskarföreningen är det 
intressant att få veta var bilden är tagen, oavsett 
om det är i Nybyn eller någon annanstans. 
 
En möjlighet är att det är skolan i Tväråsel. 
Barnen från Nybyn gick där innan det fanns skola 

i hembyn.  Nu hoppas vi att någon av Bya-Bladets 
läsare kan identifiera skolan och kanske något 
barn eller någon lärare. Känner du igen fotot? Har 
du det själv? Vet du var och när det är taget? Eller 
käner du till något annat om bilden? Hör av dig 
till någon i styrelsen och berätta! Telefonnummer 
finns på sidan 24. 

Tack till Anton Målqvist i Spånga som har 
restaurerat fotot som hade flera skador, 
bland annat på lärarinnans huvud. Kanske 
bar hon basker eller en liten hatt, men 
Anton har valt att inte gissa hur den i så 
fall såg ut, utan har i stället gett henne hår. 
Anton är släktforskare och en duktig fotograf. Han 
tycker också om att restaurera gamla foton och 
gör det gärna åt andra, utan kostnad. Om du har 
något gammalt fotografi som du skulle vilja ha 
hjälp med, så hör av dig till mig, Elisabet 
Nordebo, så förmedlar jag bilden till honom. 
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Ä 
lvsbyns kyrkstad har stått orörd i ett 
sekel. Det är en ståtlig kyrkstad där 
ljuset mellan stugorna bidrar till den 
trivsamma atmosfären.  Kyrkstaden 

består av 32 kyrkstugor och fyra stallbyggnader. 
Det finns sex olika husmodeller, men ingen 
kyrkstuga är den andra lik och alla har präglats 
av bönderna från byarna som byggde dem. 
Endast en tredjedel av kyrkstugorna har någon 
form av dokumentation om vilken by de som 
byggde dem härstammar från och bara två 
tredjedelar har ett ungefärligt byggnadsår. Hela 
kyrkstugemiljön är av stort kulturhistoriskt 
värde och ingen stuga kan lyftas fram före en 
annan, men några byggnader gör Älvbyns 
kyrkstad unik. De höga enkelstugorna i två plan 
är en ytterst ovanlig hustyp som inte finns i 
många kyrkstäder. Detsamma gäller stallarna. 
De pampiga korsbyggnaderna med dubbla 
entréer och hela åtta kammare är världsunika. 
Ingen annanstans finns sådana kyrkstugor.  

Även om alla stugor är olika vad gäller plantyp, 
storlek och i vissa avseenden fönstrens indelning 
så finns det egentligen inte många drag som 
skiljer ut en stuga från en annan. Fasaderna är 
måttfulla med enkla omfattningar kring dörrar 
och fönster. De flesta stugor har inåtgående 
enkeldörrar, några med överljus. 
Rumsindelningen är tydligt avläsbar i den 
timrade och rödmålade fasaden. 
 
Vid 1970-talets AMS-renovering sattes en 
stämpel på kyrkstaden i flera avseenden, som 
takavvattning, broräcken, impregnerade 
träbroar, höga stenplintar och standardiserade 
fönsterluckor. Merparten av stugorna fick också 
nya enhetliga dörrar. 
 
På nästa sida visar vi bilder på de olika 
hustyperna som finns i Älvsbyns kyrkstad. 
 
Anneli Johansson 

Älvsbyns Kyrkstad 

 

Anneli Johansson är vice ordförande i föreningen Älvsby Kyrkstad. Här berättar hon om de 
olika typer av byggnader som finns i kyrkstaden i Älvsbyn. Några av dem är mycket 
ovanliga och till och med unika.  
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Parkyrkstuga med två till tre kammare. Det finns 

fyra parkyrkstugor i Älvsbyns kyrkstad. 

Enkelstuga med en eller två kammare. Det finns 

femton enkelstugor i Älvsbyns kyrkstad. 

Foton: Anneli Johansson  

Tvillingstuga, två sammanbyggda enkelstugor. 

Kyrkstugan på bilden är den enda tvillingstugan i 

Älvsbyns kyrkstad. 

Korsbyggnad med ingång från båda långsidorna och 

fyra kammare i vardera trapphus, alltså totalt åtta 

kammare. Det finns tre sådana kyrkstugor i 

Älvsbyn. Den här kyrkstugemodellen finns bara i 

Älvsbyn och är med andra ord världsunik. 

Enkelstuga i två plan med två, tre eller fyra 

kammare. Den här kyrkstugemodellen är mycket 

ovanlig och finns inte i många kyrkstäder. I 

Älvsbyns kyrkstad finns sex enkelstugor i två plan. 

Parkyrkstuga i två plan med fyra kammare. Det finns 

fyra sådana i Älvsbyns kyrkstad. En av dem är lägre 

och har inte full takhöjd på övervåningens långsidor. 

På nationaldagen 6 juni kommer flera kyrkstugor att 

vara öppna för visning. Älvsbyns Forskarförening 

finns också där och säljer böcker med mera. 
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N 
ils Hedman föddes 9 februari 1874 i 
Lillkorsträsk. Hans mamma var 
pigan Elisabet Margareta Nilsdotter 
och fadern var okänd.  

I trettioårsåldern reste Nils till USA och blev där 
i 16 år. Större delen av tiden jobbade han som 
guldgrävare. I arbetet råkade han ut för en 
olycka. Efter det plågades han ständigt av alla 
ljud. De liksom förstorades i hans huvud och 
gav honom huvudvärk. Kanske var det därför 
han återvände till Älvsbyn. 
 
När han hade kommit tillbaka tyckte han att 
graniten i Älvsbyn var så lik graniten i Amerika 
där det fanns rikligt med guld, så han tänkte att 
det måste finnas guld även här. 
Det finns en historia som säger att han ska ha 
drömt eller haft någon slags uppenbarelse om att 
han skulle leta guld på Stor-Kanisberget. 
Huruvida detta är sant låter vi vara osagt. 
Helt säket är det i alla fall att Nils Hedman var 
övertygad om att eftersom graniten i Älvsbyn 
var så lik den han hade hittat guld i i USA, så 
måste det finnas guld även här. 
 
I början av 1923 inmutade han ett område på 
Stor-Kanisberget. Han fick också 
Norrbottenstidningarna att skriva om guld- och 
silverfyndigheterna som han beskrev som att ett 
Nordens Klondyke snart skulle finnas i Älvsbyn. 
Med egna pengar skaffade han dynamit, verkyg 
och redskap för att kunna börja spränga sig ner 
till fyndigheterna. Det gjorde han både på Stor-
Kanisberget och  på Norra Brännberget som 
ligger några kilometer söder om Kanisberget. 
 
På våren skickade han in bergartsprover till 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) från 
Norra Bräntberget. Proven utgjordes av vit 
pegmatit och grå biotitgnejs. I dessa fanns 
strimmor och små bitar av en silvergrå mineral. 
Han skickade även prover till USA för analys 
och dessa hade gett ett förhoppningsfullt svar 
vilket gjorde honom helt övertygad om att det 
finns så mycket guld i Kanisberget att det var 
värt att lägga alla sina pengar på att hitta det. 

Alvar Högbom som då var biträdande 
statsgeolog vid Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) var en av den tidens 
främste kännare av Övre Norrlands geologi. I 
sitt arbete besökte han ofta platserna för  
guldfyndigheter i norra Västerbotten. Hösten 
1923 skulle han dit och fick då i uppdrag att 
även besöka Älvsbyn för att bilda sig en 
uppfattning om den omtalade guldfyndigheten 
här. I en skrift med titeln ”Guldinmutningarna 
vid Älvsbyn” beskrev han sedan vad hans 
undersökning och laboratorieanalyserna visat  – 
att brytningen inte skulle kunna bli lönsam även 
om de skulle hitta dubbelt så höga halter av guld 
i berget än de hittills hade hittat. 

        —> 

Guldgrävaren från Lillkorsträsk 
Historien om Nils Hedman som kom tillbaks till Älvsbyn efter att ha varit guldgrävare i 

USA är en mycket speciell del av Älvsbyns bygdehistoria. Spåren av den finns kvar på 

Kanisberget än idag. 
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Nils Hedman och hans kompanjoner var dock 
orubbliga i sin tro på att hitta guld och silver i 
Kanisberget, och i förväntningarna på den 
guldrush som skulle följa. Nils Hedman var 
övertygad om att på 10 meters djup skulle de 
hitta guldådern. Hans och kompanjonernas 
hängivenhet till detta projekt beskrevs så här av 
en reporter som träffade dem: ”Hedman jämte 
kompanjonerna voro besjälade av en ovanlig 
entusiasm och tro på att lyckas med sitt företag”. 
Ingen av dem hade mycket pengar men 

åtminstone Hedman satsade allt han hade och 
räknade med att få investerare från USA att gå in 
i projektet så småningom när de sett hur mycket 
guld som fanns här. 
Reportern konstaterade också att när han tittade 
med förstoringsglas på några skärvor från 
gruvhålets botten så såg det verkligen ut som att 
det var guld i stenen, men påpekade också att för 
en icke fackman är det omöjligt att avgöra om 
det som glittrade hade något värde. 
        —> 

Så här beskrev geologen Alvar Högbom den 
guldfyndighet på Stora Kanisberget som Nils 

Hedman trodde så starkt på.  
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Nils Hedman hade skickat fler prover till USA 
för att analyseras och han var förmodligen 
övertygad om att det skulle ge både svaret att 
guldhalten är hög i berget och pengar till den 
fortsatta driften. 
Så blev det inte. Eldsjälarna hittade ingen 
guldåder och entusiasmen rann så småningom 
av dem. Gissningsvis berodde det också på att 
pengarna var slut. I tre år hade de outtröttligt 
sökt efter guld i Stor-Kanisberget. När Nils 
Hedman gav upp var han troligen helt utblottad. 
In i det sista hade han försökt hålla skenet uppe 
och sagt att när guldådern hittades skulle 
Lillkorsträsk bli en stad med järnvägsstation och 
bönderna skulle få bra betalt för sin mark. 
Nils Hedmans hälsa försämrades dock allt mer. 
Mot slutet av sitt liv gick han runt i gårdarna i 
Lillkorsträsk och Sågfors där han ofta blev 
bjuden på mat eller kaffe. Så småningom 
tappade han talet. Den 17 juni 1941 dog han av 
hjärnblödning. 

Gruvhålet på Stor-Kanis finns naturligtvis kvar. 
Om man går vägen från Lillkorsträsk upp mot 
masterna på Stor-Kanis så kommer man till en 
träskylt på vänster sida av vägen, ungefär en 
kilometer efter bommen. Texten på skylten har 
blivit otydlig, men det står Nils Hedmans gruva. 
Där börjar en stig som också den ganska snart 
blir otydlig, men om man fortsätter i den 
riktning som den pekar så kommer man strax 
fram till gruvhålet som är inklämt mellan 
klipporna. Det är inte mer än cirka 100 meter 
från vägen och även om det som finns att se 
bara är ett vattenfyllt hål i berget så är det en 
intressant och väl värd sommarutflykt eller 
motionsrunda för den som är någorlunda stadig 
på benen. Att sitta där på klipporna och tänka på 
att här skedde en mycket speciell del av vår 
bygdehistoria är ganska fascinerande. Här nedan 
är tre bilder från när jag var där förra sommaren 
och kände på vattnet. 



15 

Prolog 
Hösten 2005 fick jag möjlighet ta hand om den 
bortgångne forskarkollegan Jan-Erik Nilssons 
efterlämnade forskarmaterial. Detta innehöll 
bland annat en del material som han i sin tur 
omhändertagit efter folkskollärare Helmer 
Hornberg i Alvik. Däribland en del brev och 
tidningsklipp rörande bildandet av I 19:s 
kamratförening. Eftersom vi då liksom nu står 
inför stora säkerhetspolitiska förändringar i 
Europa, så kan det vara skäl att titta lite närmare 
på hur man på det lokala planet hanterade 
frågan. Förekom det till exempel någon form av 
opinionsbildning? 
 
Upptakten 
Den 30 augusti 1937 träffades folkskollärare 
Helmer Hornberg från Alvik och chefredaktör 
Hugo Lindgren på Norrbottens-Kuriren 
tillsammans med några likasinnade på 
museikaféet i Luleå, för att bilda en kommitté i 
syfte att få till stånd en kamratförening för 
Norrbottens regemente. Den 9 september 
publicerades ett upprop i länspressen vari det 
bland annat heter: 
 
Minnena från dagarna och månaderna i 
vapentjänst, frivilligt offrad eller lagenligt 
fullgjord under medborgerlig värnplikt, har 
svårt att förblekna under livets växlingar. 
Disciplinen var, noga besett, en hälsosam 
fostran till vackert aktgivande på sig själv och 
omgivningen. Det var en tuktan till fysisk och 
andlig spänst, och dess goda verkningar lära ej 
av någon förnekas. Kamratlivet i och utom 
tjänsten hade både nytta och nöje att giva, och 
särskilt för de yngre elementen av båda 
kategorierna erbjöd vistelsen i barack eller 
kasern, på lägerplats eller garnison en inblick i 
det fredliga samhällslivets allvarliga uppgifter, 
nödvändigheten att sörja för rikets försvar och 
därmed värnandet av allt som är den enskilde 
dyrt och kärt. 
 
Uppropet riktade sig till alla före detta 
officerare, underofficerare, underbefäl, 
stamanställda och värnpliktiga vilka tillhört 
Norrbottens regemente, att sammanträffa på 
Notvikens gamla lägerplats söndagen den 19 
september kl 13 för att bilda en kamratförening. 
 

Bildandet av kamratföreningen 
Söndagen den 19 september ingick med ösande 
regn och stark blåst, men på utsatt tid skingrades 
skyarna och programmet kunde fullföljas. 
Omkring 500 personer hade infunnit sig och när 
I 19:s chef överste Ramström anlände började 
högtidligheten med fältgudstjänst. 
Regementsmusiken inledde med en psalm och 
domkyrkoadjunkt Gösta Sundström höll en kort 
predikan, varpå överste Ramström avslutade 
gudstjänsten med att utbringa ”Gud bevare 
konungen och fosterlandet”. 

 
Programmets senare del fortsatte med framlidne 
musikdirektör Verner Sundgrens paradmarsch, 
tillägnad Norrbottens regemente. Chefredaktör 
Hugo Lindgren reciterade därefter en av honom 
författad dikt ”Den gamla lägerplatsen”. 
Programmets huvudinslag var major Bertil 
Steckzéns föredrag om Norrbottens regemente 
och dess insatser i Sveriges krigshistoria. Sist av 
allt sjöngs Stenhammars ”Sverige”.   —> 

I19:s kamratförening - de första åren 

Överste Ramström. 
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Efter programmets genomförande samlades 
intressenterna i den påtänkta kamratföreningen 
och man beslöt enhälligt att bilda densamma. Ett 
utarbetat förslag till stadgar genomgick och 
godkändes, varpå följande styrelse valdes: 
 
Ordförande folkskollärare Helmer Hornberg 
Ledamot chefredaktör Hugo Lindgren, Luleå 
Ledamot riksbanksvaktmästare Sundström 
Ledamot major G Hjerpe, Luleå 
Ledamot drätseldirektör A Bengtssson, Piteå 
Ledamot löjtnant Alg Moosberg, Boden 
Ledamot tillförordnar stadsfiskal Axel Strand, Luleå 
Ledamot f.d. musikfanjunkare C Wåhlberg, Luleå 
Ledamot köpman Helmer Wikström, Luleå 
Ledamot herr Sven Carlsson, Glommersträsk 
Suppleant länsman G Gustavsson, Kiruna 
Suppleant exekutor F Käckman, Piteå 
Suppleant tulltjänsteman Maur. Nilsson, Haparanda 
Suppleant pastor Branderud, Töre 
Suppleant herr J A Stråle, Kalix 
 
Under tiden mötesförhandlingarna fortskred 
underhölls publiken av regementsmusiken och när 
förhandlingarna var avslutade trädde redaktör 
Lindgren fram, i egenskap av föreningens utsedde 
sekreterare, och förkunnade att Norrbottens 
Regementes Kamratförening nu hade kommit till 
stånd. Därpå avtackades regementschefen för det 
intresse och den välvilja han visat den nybildade 
föreningen. Som ett ytterligare bevis på denna 
välvilja överlämnade översten en gåva, vilket gjorde 
honom till föreningens förste donator. 
 
Efter ytterligare tal och leven för översten spelade 
musiken Norrbottens regementes marsch, varpå 
föreningen lyckönskades till fortsatt gagnande 
verksamhet och ett leve utbringades för regementet. 
Därmed var festprogrammet genomfört och det hela 
avslutades med svenska arméns tapto. Under mötet 
hade telegram avsänts till konungen, varpå följande 
svar anlände från Solliden: 
Jag sänder den nya kamratföreningen mitt 
uppriktiga tack, min hjärtliga lyckönskan och min 
vänliga hälsning. 
Gustaf. 
 
Minnesskrift och ettårsjubileum 1938 
Den 28 augusti 1938 avhölls årsmöte i strålande 
sommarväder, samtidigt som regementets dag 
firades i Boden. Till detta tillfälle hade dessutom 
kamratföreningen utgivit ett provnummer av en 
publikation, avsedd att vara ett sammanhållande 
band mellan föreningens ledning, dess medlemmar 
och regementet. Denna skrift, som upptog hela 38 
sidor, hade för avsikt att behandla ämnen som 
regementets historia genom tiderna, såväl dess 
ärorika insatser i Sveriges krigshistoria som dess 
utveckling under långvarig fred. Vidare skulle även 

idrotts- och skytteverksamheten vid regementet 
ägnas intresse. 
 
Det första 
numret, som bär 
regementets fana 
på framsidan, bär 
också syn för 
sägen. Häri finns 
såväl föreningens 
tillkomst beskri-
ven som ett antal 
intressanta histo-
riska artiklar. 
Vidare så återges 
oavkortat det tal 
som Bertil 
Steckzén höll vid 
föreningens bil-
dande ett år tidi-
gare. Vi finner 
också artiklar 
som ”En dag på I19 sommaren 1938”, ”Det gamla 
soldattorpet” och ”Minnen från lägerlivet på 
Notvikens mötesplats”. Föreningens ordförande 
Helmer Hornberg skriver om den gamla indelta 
knekten Dragon i Måttsund och fänrik Carlberg från 
Bensbyn, vilken ledde återtåget vid Villmanstrand. 
Två gamla indelta soldater, furirerna Axel Mård och 
Fritiof Jämte, finns också porträtterade i bild och 
text. Slutligen återfinner vi Hugo Lindgrens dikt 
”Den gamla lägerplatsen”, uppgifter om medlemmar 
som gått ur tiden samt notiser om idrottsföreningens 
verksamhet. 
 
Dagen synes ha varit lyckad och efter tal av 
regementschef och landshövding, som också delade 
ut medaljer till sex av regementets civila befattnings-
havare, följde bataljonernas förbimarsch för rege-
mentets blottade fana. Även veteranerna, de gamla 
knektarna i sina blå vapenrockar och kamratföre-
ningens grånade representanter, anslöt till paraden 
och tågade taktfast förbi fanan. Sedan musiken 
spelat ”Marcia Carolus Rex”, besteg major Steckzén 
talarstolen och höll ett högstämt tal om regementet 
och bygdens historia. Allt återgivet i Norrbottens-
Kuriren på måndagen. 
 
Årsmöte och uppförande av monument i 
krigsutbrottet skugga 
När föreningen höll sitt andra årsmöte söndagen den 
20 augusti 1939 så sammanföll det även denna gång 
med regementets dag vid I 19. Norrbottens-Kuriren 
skrev på måndagen att det blev en lyckad och 
strålande fest med ett glansnummer, nämligen en 
demonstration av hur ett fältstarkt kompani övergår 
Lule älv under eldstrid. Det martialkaliska inslaget 
förstärktes ytterligare genom närvaron av chefen för 
Övre Norrlands trupper, generalmajor Archibald 
Douglas.       —>  
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Det kärva politiska klimatet i Europa hindrade dock 
inte kamratföreningen att besluta om uppförande av 
ett minnesmärke, på gränsen mellan Sverige och 
Finland, till hugfästandet av ländernas mer än 600-
åriga ödesgemenskap och vapenbrödraskap. Från 
början var det tänkt att monumentet skulle minna 
om de mer än 2 000 stupade svenska och finska 
soldaterna under återtåget vintern 1809. Från högsta 
ort framfördes dock synpunkten på det 
betänksamma i att resa en vård över ett återtåg och 
en smärtsam nationell förlust. När så den finske 
marskalken Mannerheim yrkade att hela den svensk
-finska historiska gemenskapen skulle utgöra 
monumentets bärande ide, upptogs detta som 
grundval för det fortsatta arbetet. 
 
Medel till monumentets resande införskaffades 
genom riksinsamlingar och försäljning av en för 
ändamålet särskilt präglad minnesnål i de båda 
länderna. Undertecknare av det svenska uppropet 
voro bland annat: HKH Prins Gustaf Adolf, 
landshövdingarna David Hansén och Gustav Rosén, 
biskop Bengt Jonzon, general Ernst Linder och 
folkskollärare Helmer Hornberg, den senare i 
egenskap av kamratföreningens ordförande. Bland 
det finska uppropets undertecknare finner vi 
marskalken friherre Gustaf  Mannerheim, 
undervisningsminister Uuno Hanuula, 
armébefälhavaren general Hugo Österman, 
överbefälhavaren för Finlands skyddskårer general 
Lauri Malmberg, med flera. 

 
Planeringen och 
utförandet av 
monumentet finns 
mycket noggrant 
beskrivet i 
Norrbottens-
Kuriren den 25 
augusti 1939 och 
den som undrar 
varför samhällets 
toppar så starkt 
engagerar sig för 
detta befästande av 
svensk och finsk 
gemenskap, 
behöver bara 
vända på bladet i 
detta nummer av 
tidningen. Där 
skvallrar rubriker 
som ”Hitler har 

kallat sina närmaste”, ”Långa kolonner militärreserv 
genom Warzawas gator nattetid” och ”Roosevelt 
och påven fredsvädjar”, om det förestående 
krigsutbrottet. 
 
Den 28 augusti återger Norrbottens-Kuriren 
kamratföreningens verksamhetsberättelse för det 

gångna året under rubriken ”Kamratföreningen vid I 
19 har stärkt sambandet mellan hembygd och 
regemente”. Av denna artikel framgår åter de 
åtgärder som styrelsen avsåg vidta för att 
åstadkomma ett monument vid svensk-finska 
gränsen, men även att man avsåg ägna 
uppmärksamhet åt andra minnen från finska krigets 
dagar. Som exempel på dylika nämner man 
soldatgravarna vid Kalix, Gammelstad, Persön, 
Alvik och Öjebyn, ja även en inom Luleå stads 
landamären vid Båthusbacken. 
 
Återigen när man vänder på bladet så blir man 
påmind om vad som förestod när man läser rubriken 
”Hitler säger sig besluten handla, beklagar 
västmakternas hållning”. En annan rubrik säger att 
”Polen står redo konsolidera sina gränser och rätt”. 
Dessutom rapporteras om tyska gränsövergrepp i 
Polen under söndagen den 27 augusti. Enligt en TT-
rapport så förväntas Englands svar till Hitler den 29 
augusti bli avgörande och att krisen då når sin 
kulmen. 
 
Vi vet hur det gick, natten mellan torsdagen den 31 
augusti och fredagen den 1 september 1939 
överskred tyska trupper den polska gränsen. 
Sistnämnda dag mobiliserade såväl Frankrike som 
England och den 3 september förklarade de 
Tyskland krig. Ett nära sex år långt förödande krig 
sände Europa och världen ut i ett namnlöst elände. 
 
Slutord 
Klart verkar vara att man före kriget från 
konservativt håll förordade någon form av 
samarbete med Finland, det blev dock begränsat till 
materialöverföring och bildandet av en svensk 
frivilligkår om cirka 8 000 man, som sattes in i 
norra Finland under det kommande vinterkriget 
1939-40. Vad den politiska vänstern tyckte om 
bildandet av kamratföreningen vet vi inte, men 
sannolikt såg man manifestationen som ett uttryck 
för farlig punschnationalistisk yra. Det var också det 
välsituerade borgerskapet som står bakom bildandet. 
Bakom dessa skymtar dock samhällets toppar i form 
av kungahus, landhövding, biskop, höga svenska 
och finska militärer, bland annat den finske 
marskalken Gustaf Mannerheim. 
 
Såväl kamratföreningens årsmöten som 
regementets dag firades under resten av kriget 
på ett mer återhållsamt sätt. Föreningens 
fortsatta öden är dock en helt annan historia. 
Hur det blev med monumentets resande 
undandrar sig dock mitt bedömande. Kanske är 
det någon läsare som vet bättre. 
 
Anders Sandström  

Marskalk Gustav Mannerheim. 
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Föreläsningar: 
 
Ett mästerverk för sin tid. Lantmätaren Jonas 
Geddas karta över Piteå socken 1667–1668 
Åke Berggren 
1667–1668 upprättade den nyutnämnde lantmätaren 
Jonas Persson Gedda en karta över dåvarande Piteå 
socken, från de yttersta öarna i skärgården till 
gränsen mot lappmarken. Lantmätaren och hans 
medarbetare genomkorsade detta enorma, till stor del 
väglösa, område och ritade av sjöar, vattendrag, 
berg, skogar, öar och andra naturformationer. Han 
noterade även många geografiska namn som 
tecknades ned för första gången. Gedda ritade in 
byarna med deras hemman och kvarnar, farleder och 
ankringsplatser samt kustlandsvägens slingrande 
sträckning genom socknen. Med tanke på de 
begränsade resurser Gedda hade till förfogande är 
detta komplexa geografiska område fantastiskt väl 
återgivet, vilket framgår när kartan jämförs med en 
nutida. I detta föredrag får vi höra mera om denne 
lantmätare och hans mästerverk. 

Piteå stad - de första 200 åren 
Olof Andersson och Ulf Palmbro 
Vilka var de som flyttade in i Piteå stad och varifrån 
kom de? Och på vilken tomt bosatte de sig när 
staden flyttades till Häggholmen? 
En unik sammanställning av de drygt 10000 
personer som bott i staden under tiden 1621-1812 
med samtida handlingar som berör deras vardag och 
leverne. För första gången kan nu även respektive 
tomts bosättningshistoria på Häggholmen redovisas. 

De äldsta spåren i Pitebygden  
Frida Palmbro 
Hur och var finns lämningar från äldsta tid efter be-
folkning i Pitebygden? Varifrån kom de och var bo-
satte de sig? Vad kan fynden berätta om deras liv? 
Har synen på befolkandet av norra Sverige 
förändrats de senaste decennierna? 
 

Spår av äldre lämningar inom Markbygdens 
vindkraftsområde  
Frida Palmbo  

Inför anläggandet av vindkraftspark i Markbygden 
har arkeologiska utredningar genomförts under ett 
flertal år. Bebyggelselämningar efter kojor,  

 

kronstugor, fossila åkrar och skogsbrukslämningar 
vittnar om det hårda liv som nybyggarna i 
Markbygden levde. 
 

Livet som småskollärarinna, axplock ur skolans 
och lärarnas historia 
Christer Öberg  

Till lucia 1882 är den 15-åriga Mathilda Markström 
från Båtskatan en bland 38 elever som tar examen 
vid småskoleseminariet i Öjeby folkskola. Hon får 
en tjänst påföljande hösttermin och jobbar på i åtta 
år, men eftersom hon inte får ha sin tjänst kvar som 
gift kvinna avgår hon 1891. Redan till vårterminen 
1892 är hon tillbaka i småskolan som vikarie i 
Öjebyn och så även 1898. Hon skriver ett nytt 
läromedel främst i kristendomskunskap och räkning 
som är smått unikt och dessutom mycket vackert 
skrivet. I detta föredrag får vi höra mer om arbetet 
bakom boken Livet som småskollärarinna, varvat 
med axplock ur skolans och lärarnas historia. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Försäljning av följande usb/cd: 
 
Porträtt i Norr, Piteborgare, 1700-talets Piteå,  
Människor i Nederluleå, Människor i Älvsbyn och 
Jokkmokk, Piteanor, Ätt och bygd 1982-2022,  
Hortlax 1539-1930. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
 
Välkommen till en intressant dag 
önskar Pitebygdens Forskarförening  

Det är 40 år sedan Pitebygdens Forskarförening bildades, som första forskarförening i Norrbotten. Det vill 
vi fira och arrangerar därför en intressant jubileumsdag för medlemmar och övriga intresserade på Framnäs 
folkhögskola söndagen den 2 oktober med föreläsningar, försäljning av litteratur, lotterier, mat och fika. 

Pitebygdens Forskarförening fyller 40 år!  

Inbjudan från Pitebygdens Forskarförenining 

Mer information om förhandsbokning (vilket blir 

billigare än att betala på plats) kommer på 

www.piteforskare.se och facebooksidan 

”Pitebygdens Forskarförening”. 
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Den här berättelsen är skriven av Sten Norén i 

häftet ”Axplock ur Vistträsks historia” från 1981. 

 

Det hände år 1911 på hösten, i slutet av oktober  

månad. Muskussjön hade frusit till, men isen var 

inte så stark att någon trafik hade kommit igång över 

sjön. Johanna Lundberg var hos Petter Norén på 

andra sidan Jönsviken och hjälpte till med 

tunnbrödsbakning. Barnen Maria, 12 och Agda 6 år 

voro hemma tillsammans med två av grannen Albert 

Lundbergs barn, Beda 12 år och Edvin 10 år. Det 

hade blivit kväll och det var mörkt, troligtvis beslöt 

barnen att gå sin mamma till mötes, för det var väl 

ungefär den tid hon väntades hem. 

Grannens barn, Beda och Edvin, följde också med, 

de togo vägen över viken, det var ju den närmaste 

vägen. Men isen på viken var förrädisk, det fanns 

gott om s.k kallkällhål och när de hade kommit en  

 

bit ut brast isen under tre av barnen. Det fjärde 

barnet, en flicka skrek att hon skulle springa efter 

hjälp, men i samma ögonblick brast isen även under 

henne. De ropade på hjälp och vattnet var inte 

djupare än att de större barnen nådde botten, men 

botten bestod av lös gyttja och de kunde inte 

självmant ta sig upp ur vaken. 

Deras nödrop hördes vida omkring, så ock till 

gården där mamman arbetade och alla begav sig 

springande ner till sjön. Men ingen tänkte i 

hastigheten på att medtaga någon stege eller slanor 

och följden blev att räddningsmanskapet själva gick 

ner sig och hade all möda i världen att ta sig upp på 

det torra. Man fick så småningom tag på en båt och 

tog sig med denna ut till vaken men då var det redan 

för sent. Alla fyra barnen var döda innan man hade 

fått upp dem ur vattnet. 

Margaretha Johansson har forskat om de drabbade 

familjerna: 

Johanna Lundberg som var hos Petter Norén och 

bakade var Johanna Albertina Eriksson född 1865 i 

Edefors församling. Hennes man hette Johannes 

Lundberg född 1868 i Muskus. De var föräldrar till 

två av barnen som drunknade, Maria Adelia född 

den 29 september 1899 och Agda Margareta född 

den 7 mars 1905, båda i Muskus. 

Föräldrarna till de andra två barnen, Beda och Edvin, 

var Johan Albert Lundberg född 1874 i Vistbäcken 

och Anna Magdalena Lindström född 1875 i Lillpite, 

Piteå landsförsamling. Beda Ingeborg var född den 

16 juni 1901 och Edvin Albert var född den 25 

augusti 1903, båda i Lill-Laverträsk. 

De fyra barnen drunknade den 15 oktober och 

begravdes den 5 november. Som dödsorsak står det 

på dem alla ”Drunkning vid gående å svag is”. 

 

Johan Albert Lundberg var för övrigt kusin med Sara 

Margareta Andersdotter, hon som utvandrade till 

Amerika och som vi berättar om på nästa sida. 

En hemsk historia 
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Sara Andersdotter från Luspenåive 

F 
ör några år sedan besökte jag en släkting 
i Boden, Stig Andersson. I sin ägo hade 
han ett fotografi som var taget i 
Pennsylvania USA, ett foto av en man 

och en kvinna. Han hade ingen aning om vilka 
personerna på fotot föreställde. Han hade också 
hittat ett gammalt julkort från 1947 med texten 
”Guds frid min broder och svägerska Hilda, Vill 
önska eder en god jul och ett gått nytt år från 
syster Sara och familjen”. 

Julkortet låg kvar i kuvertet och 
avsändaradressen fanns på baksidan av kuvertet; 
Sara Burgeson, 7747 South Avenue, 
Youngstown, Ohio, USA. Stig och jag lyckades 
klura ut att Sara var en syster till hans farfar, och 
jag lovade att försöka spåra henne och hennes 
ättlingar i USA.  
 
Nybyggare i Luspenåive 
Sara Margareta Andersdotter var född den 10 
juli 1869 i Luspenåive (Storlaverträsk) där 
hennes far var nybyggare. Hennes föräldrar var 
Anders Persson född 1834 i Vistträsk och Sofia 
Magdalena Eriksdotter född 1833 i Håkansön, 
Piteå landsförsamling. Senare flyttade familjen 
till Krokträsk. Efter att ha arbetat som piga 
emigrerade Sara1892. Hon reste från Göteborg 
och målet var New York. Sara reste ensam, men 
på raden under henne i passagerarlistan fanns en 
flicka från Piteå, kanske kände de varandra?  
Sara reste vidare från New York till 
Youngstown i staten Ohio. Där fick hon arbete  

som som piga hos en svensk-amerikansk familj 
som hette Börjesson (i USA Burgeson). Det var 
många unga kvinnor från Sverige som 
utvandrade och blev hushållerskor/pigor i 
amerikanska hem. ”Swedish maids” som de 
kallades där var populära på andra sidan 
Atlanten. De var kända för att kunna jobba hårt 
och att vara plikttrogna. 
I hemmet där hon tjänstgjorde träffade hon sin 
blivande man, Aron Börjesson. Han var bror till 
mannen i familjen som hon arbetade för. Aron 
var född i Starrkärrs socken, norr om Göteborg. 
1899 gifte sig Sara och Aron och några år efter 
giftermålet anslöt de sig till ”The Covenant 
Church” i Youngstown, Ohio. Det är ett kristet 
samfund i USA, systerkyrka till Svenska 
Missionskyrkan. Aaron Burgeson (som namnet 
stavades i USA) var ingenjör så paret hade en 
god ekonomi.       —> 

Margaretha Johansson berättar om en emigrant från Älvsbybygden även i detta nummer . 
Hennes farfars kusin Sara Andersdotter flyttade ensam från Krokträsk där familjen då bodde, till 
Ohio i USA, endast 23 år gammal. Det gick bra för henne och 18 år senare kunde hon resa hem för 
att träffa sina gamla föräldrar. 
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 Sara och Aron fick fyra barn, Agnes, Victoria, 
Ellen och Gunnar. Alla föddes i Ohio förutom 
Gunnar. 
Den äldsta dottern Agnes blev revisor och 
jobbade på bank i hela sitt yrkesliv. Hon gifte 
sig med en man från Värmland, Helmer Nilsson/
Elmer Nelson. Paret hade inga barn.  
Dottern Victoria var gift två gånger, först med 
Charles H Paulis, en man med rötterna i 
Grekland. Med honom fick hon två barn. 
Hennes andre man hette Ralph Barger, de hade 
inga gemensamma barn.  
Dottern Ellen blev lärare i Asheville, North 
Carolina. Hon avled av lungtuberkulos endast 24 
år gammal, hon var ogift.  
Sonen Gunnar föddes i Älvsby församling den 
24 augusti 1910. Sara åkte nämligen till Sverige 
på besök 1910. Hennes föräldrar var gamla och 
säkert ville hon träffa dem en sista gång. Jag har 
inte hittat några uppgifter om att maken Aron 
och de andra barnen följde med. Jag har inte 
heller funnit uppgifter om hur länge Sara och 
sonen Gunnar stannade i Sverige. Saras föräldrar 
avled båda i Krokträsk 1911.  
Gunnar (Gunard) Burgeson flyttade från Ohio 
till Minnesota. Han gifte sig med Evelyn Lucille 
Hauer från Ohio. Paret fick tre barn varav två är 
i livet. Gunnar ägde ett företag ”Burgeson 
Metals Company” i Minneapolis, Minnesota.  
Sara Burgeson blev änka 1944. Själv gick hon 
bort den 11 mars 1955 i Youngstown, Ohio vid 
85 års ålder. 

Sara är en av de få emigranter som jag har 
forskat kring som faktiskt återvände till Sverige 
på besök. Man funderar många gånger över vad 
det var som fick människor att emigrera. Det 
fanns naturligtvis mängder av orsaker. Att en 
ung kvinna reste iväg ensam tycker jag var 
modigt gjort. Det bör ha krävts både mod, 
nyfikenhet och kanske lite äventyrslusta. Socialt 
och ekonomiskt kom Sara sig upp i världen. Hon 
anslöt sig även till en frikyrka, Missionskyrkan. 
Den övervägande majoriteten av utvandrarna 
sökte ett bättre liv, ekonomiskt och socialt. För 
en del gick det bra – för andra inte.  
 
Sara Andersdotter Burgeson var kusin till min 
farfar. 
 
Margaretha Johansson 
 

 
Mrs. Sarah Birgeson, 85, boende på 
7747 South Ave., dog av sjukdom i sitt 
hem idag kl 00:40. 
Mrs. Burgeson föddes den 10 juli 1864 
i Sverige. Hon var dotter till herr och 
fru Per Andersson och kom till 
Youngstown från Sverige 1892. Hon 
var medlem i the First Covenant 
Church. Hennes make, Aaron Burgeson 
dog 1944. 
Hon sörjes närmast av två döttrar, Mrs. 
Elmer Nelson och Mrs. Ralph Barger, 
båda Youngstown, och en son Gunnard, 
Minneapolis, fem barnbarn och fyra 
barnbarns barn, samt en syster och en 
bror i Sverige. 
Begravningen hålls i morgon kl 15:30 i 
Shriver-Allison South Side Funeral 
Home, dit vänner är välkomna i kväll.  

Mrs. Aaron Burgseson 
Notera att 
amerikanerna 
förmodligen inte 
förstod det 
svenska 
patronymikon-
systemet där 
efternamnet är 
faderns namn + 
son eller dotter. 
Saras pappa hette 
ju Anders 
Persson, men 
eftersom hon 
hette 
Andersdotter 
innan hon gifte 
sig, eller kanske 
kallade sig 
Anderson i USA, 
så drog de 
slutsatsen att han 
hette Per 
Andersson. 
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Margaretha 
Holmström har varit 

ersättare i styrelsen i tre år. 
Margaretha föddes 1945 i 
Boden där hon också växte 
upp. En stor del av hennes anor 
finns i Kalix, men hennes 
farfar och hans förfäder var 
från Värmland. På fotot till 
höger ser vi hennes mormors 
föräldrar Lars Olof Johansson och Brita Johanna född Åström. De 
bodde i Börjelsbyn, Kalix. 

Presentation av en styrelseledamot 

farfars 

farfar 

Bengt J:son 

Kyrkman 

f. 1816 i  

Glava, 

Arvika 

d. 1894 i 

Wagge ägor 

———- 

farfars 

farmor 

Maria 

Andersdr 

f. 1817 i  

Fiskevik, Ny  

d. 1876 i  

Wagge ägor 

farfars 

morfar 

Anders 

Carlsson 

f. 1810 i 

Eda 

d. 1962 i 

Tostebol 

 

———- 

farfars 

mormor 

Cajsa 

Andersdr 

f. 1814 i  

N. Brevik, Ny 

d. 1847 i 

Tostebol 

 

farfar 
Adolf Strandberg 

f. 1877 i Tostebol, Ny 

d. 1909 i  Seskarö 

farmor 
Sofia Sandström 

f. 1880 i Nyborg, Ned-kalix   

d. 1927 i Seskarö  

farmors 

farfar 

Jonas P. 

Sandström 
f. 1828 i 

Tällträsk, 

Piteå 

D. 1895 i 

Melderstein, 

Råneå 

———- 

farmors 

farmor 

Anna C. 

Lundberg 

f. 1827 i 

Björnberg, 

Älvsbyn 

d. 1911 i 

Luleå 

farmors 

morfar 

Henrik 

Henriksson 

f. 1818 i 

 Överkalix 

d. 1867 i 

Månsbyn, 

Kalix 

———- 

farmors 

mormor 

Anna Sofia 

Larsdotter 

f. 1819 i  

Överkalix  

d. 1897 i  

Månsbyn 

mor 
Ebba Linnea Säker 

f. 1918 i Sören, Töre  

d. 2000 i Kalix  

farfars 

far 

Lars M. 

Kyrkman 

f. 1844 i 

Wagge ägor, 

Ny 

d. 1920 i 

Tostebol 

farfars 

mor 

Märta 

Andersdr 

f. 1840 i 

Tostebol  

d.1911 i 

Tostebol 

far 
Uno Strandberg 

f. 1906 i Båtskärsnäs, Kalix 

d. 1996 i Kalix 

morfar 
Gustav Emil Säker 

f. 1883 i Börjelsbyn, N-kalix  

d. 1963 i Sören 

mormor 
Anna Erika Johansson 

f. 1887 i Börjelsbyn 

d. 1971 i Sören   

farmors 

far 

Erik Anton 

Sandström 

f 1851 i 

Rosfors 

d. 1922 i 

Nyborg 

farmors 

mor 

Henrika 

Henriksdr 

f 1854 i 

Månsbyn 

d. 1932 i 

Nyborg 

morfars 

far 

Johan Erik 

Johansson 

f. 1849 i 

Börjelsbyn  

d.1929 i 

Börjelsbyn 

morfars 

mor 

Anna Kajsa 

Björk 

f. 1852 i 
Gammel-

gården, 

Nederkalix 
d.1925 i 
Börjelsbyn 

mormors 

far 

Lars Olof 

Johansson 

f. 1840 i 

Börjelsbyn  

d. 1920 i 

Börjelsbyn 

mormors 

mor 

Brita J. 

Åström 

f. 1851 i  

Moån, 

Nederkalix 

1923 i 

Månsbyn, 

Nederkalix 

morfars 

farfar 
Johan 

Larsson 

Wapen 

f. 1826 i 

Näsbyn, 
Nederkalix 
d. 1875 i 

Börjelsbyn 
———- 

morfars 

farmor 

Lisa Greta 

Hurtig 

f. 1813 i 

Törböle, 

Nederkalix 

d. 1907 i 

Börjelsbyn 

morfars 

morfar 
Anders 

Andersson 

Blank Björk 
f. 1829 i 

Nynäs, 

Nederkalix 

d.1879 i 
Gammel-

gården 

———- 

morfars 

mormor 
Anna Brita 

Larsdotter 

Stenberg 

f. 1825 i  
Överkalix  

d. 1892 i  
Gammel-

gården 

mormors 

farfar 

Johan 

Larsson 

f. 1809 i 

Börjelsbyn  

d. 1886 i 

Börjelsbyn 

———- 

mormors 

farmor 

Magdalena 

Jägare 

f. 1810 i 

Korpikån, 

Nederkalix 

d.1869 i 

Börjelsbyn 

mormors 

morfar 
Gustav A. 

Johansson 

Åström 

f. 1822 i 

Moån 

d. 1885 i 

Hömyrfors, 

Nederkalix 

———- 

mormors 

mormor 

Anna Greta 

Johansdr 

f. 1819 i 

Holmträsk, 

Nederkalix 

d. 1899 i 

Hömyrfors 
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Erik Skoglund är ersättare i 

styrelsen sedan 2021. Han föddes 
1958 i Kåbdalis. På hans pappas sida 
har anorna i stort sett bott på ostkusten 
mellan Norrtälje och Gävle och på 
hans morfars sida i Småland. På 
mormors sida har de bott i 
Luleåtrakten. På fotot till höger ser vi 
Eriks mormors pappa Robert och hans 
föräldrar Lars-Henrik Thurfjell och 
Emma Fredrika Sjöberg. Det var Lars-
Henrik som köpte gården där Erik bor, 
och som vi ska besöka i slutet på juni.   

Presentation av en styrelseledamot 

farfars 

farfar 

Johan 

Gustav 

Skoglund 

f. 1816 

d. 1897 

 

———- 

farfars 

farmor 

Anna 

Katarina 

Ersdotter 

f. 1812 i  

Tolfta, Tierp 

d. 1896 

farfars 

morfar 

Gustav 

Lundros 

Tjock 

f. 1818 

d. 1868 i 

Lund 

———- 

farfars 

mormor 

Anna 

Kristina 

Ersdotter 

f. 1815  

d. 1890 i 

Lund 

farfar 
Johan Gustav Skogluind 

f. 1865 i Skogsmur, Gävle 

d. 1941 i Hästbo 

farmors 

farfar 

Olof 

Åkerberg 

f. 1822 i 

Roteberg 

d. 1861 

 

———- 

farmors 

farmor 

Anna 

Ersdotter 

f. 1820 

d. 1895 i 

Hudiksvall 

farmors 

morfar 

Nils Flyg 

Lindgren 

f. 1827 

d. 1909 i  

Bergbygården 

Häverö 

———- 

farmors 

mormor 

Anna 

Berggren 

f. 1833 i 

Rådmansby, 

Norrtälje 

d. 1915 i 

Bergbygården 

Häverö 

mor 
Gerd Lind 

f. 1930 i Vallen, Luleå  

d. 2016 i Vallen 

farfars 

far 

Johan 

Leonard 

Skoglund 

f. 1843 i 

Skogsmur  

d. 1974 

farfars 

mor 

Anna 

Gustavsdr 

Lundros 

f. 1841 i 

Lund, Valbo  

d. i Valbo 

far 
Harald Skoglund 

f. 1924 i Hästbo, Valbo, Gävle 

d. 1912 i Vallen, Luleå 

farmor 
Signe Åkerberg 

f. 1881 i Kläppa, Ljusdal 

d. 1958 i Gävle 

morfar 
Oskar Askling 

f. 1904 i Vallsjö, Småland  

d. 1980 i Alhamn 

mormor 
Elsa Thurfjell 

f. 1898 i Vallen 

d. 1987 i Luleå  

farmors 

far 

Olof 

Åkerberg 

f. 1842 i 

Roteberg, 

Ovanåker 

d. 1927 i 

Hästbo 

farmors 

mor 

Karlolina 

Lindgren 

f. 1859 i 

Västerkulla, 

Häverö, 

Norrtälje 

d. 1933 

morfars 

far 

Gustav 

Askling 

f. 1873 i 

Kullebo, 

Näshult 

d. 1930 i 

Ådelfors, 

Vetlanda  

morfars 

mor 

Sofia 

Sköld 

f. 1882  

d.1962 i 

Alseda, 

Vetlanda 

mormors 

far 

Robert 

Thurfjell 

f. 1867 i 

Mannön, 

Luleå 

d.1943 i 

Vallen 

mormors 

mor 

Selma 

Nordvall 

f. 1867 i  

Sunderbyn 

d. 1900 i  

Mannön 

morfars 

farfar 
Peter A. 

Isaksson 
f. 1829 i 

Korsberga, 

Näshult 

d. 1885i  

S. Ekhult, 

Näshult 

———- 

morfars 

farmor 
Ida K. 

Askling 
f. 1836 i 

Sefvedstorp,  

Lemhult 

d. 1912 i 

Rösjöholm, 

Lilleholm, 

Näshult 

morfars 

morfar 

Karl Anders 

Sköld 

f. 1839  

 

 

 

———- 

morfars 

mormor 

Johanns 

Lovisa 

Gustavsdr 

f. 1840 

 

mormors 

farfar 

Lars-Henrik 

Thurfjell 

f. 1828 

Mannön 

d.1914 i 

Vallen 

———- 

mormors 

farmor 

Fedrika 

Sjöberg 

f. 1830 i 

Långviken, 

Piteå 

d.1887 i 

Vallen 

mormors 

morfar 

Johan 

Nordvall 

f. 1827 i  

Gammelstad 

d. 1899 

 

———- 

mormors 

mormor 

Maria L. 

Nilsdotter 

Hedman 

f. 1831 i  

Älvsbyn 5 

d. 1908 i  

Sunderbyn 
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 Gravstensinventeringen kompletteras 

Hittills har 7300 gravar  
i Älvsbyn lagts in i gravstens-
inventeringens databas. I 
höstas kompletterades den 
med gravar på Skogskyrko-
gården. På hemsidan 
gravar.rotter.se kan du hitta 
alla gravar som finns i 
databasen.  

Ta kontakt med Inger Torgersson så får du 

veta mer om våra kurser.  Hon kan även 

berätta om distanskurser hos ABF. 

Tel: 070-634 52 53 

Vill du börja släktforska 

eller lära dig mer om släktforskning? 

har tagit sommarlov. 
 

Vi ses igen i forskarhörnan den 
29 augusti. 

Öppet Hus  

 

I biblioteket finns Forskarhörnan och Forskargrottan.  

I vår grupp på Facebook finns 
inressanta inlägg, frågor och 

bilder om Älvsbybygdens 
historia. Gå med i den! Den heter 

”Älvsbyns Forskarförening” 

Ordf. vakant 
Vice ordf. Monika Jonsson tel: 070-221 02 94 
Kassör Catharina Berggren  tel: 070-891 22 74 
Sekr. Birgit Lundkvist tel: 073-815 36 02 
Ledam. Börje Isaksson tel: 072-514 15 88 
Ledam. Margaretha Johansson tel  073-964 45 59 
Ledam. Helena Stenberg tel: 070-624 91 89 
 
Ers. Inger Torgersson tel: 070-634 52 53 
Ers. Margaretha Holmström tel  070 664 45 86  
Ers. Inger  Öhlund tel: 070-678 52 04 
Ers. Erik Skoglund tel: 070-250 41 27 
Ers. Kerstin Backman tel: 070-576 39 24 
 
Revisor Bo Öhlund tel: 070-651 66 32 
Revis. ers. Robert Lidström tel: 070-592 86 32 
  
Valberedning: 
Helena Stenberg  tel: 070-624 91 89 
Britt Norman tel: 073 803 77 22 
Margaretha Johansson tel: 073-964 45 59 
 

Redaktör Byabladet: 
Elisabet Nordebo tel: 070-614 86 78 
epost: elisa.nordebo@gmail.com 

Älvsbyns forskarförenings styrelse 
Ta gärna kontakt med styrelsen med frågor och förslag! 

 

Vi säger välkommen till en ny medlem sedan förra Bya-Bladet: Camilla Kirch Norén, Uppsala . 

Ny medlem 
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Berättelser från Vidsel med omnejd 

Åtta Vidsels- och Bredselsbor be-
rättar om sina liv från förr. 
Häftet kostar 100 kr. Porto på 40 kr 
tillkommer om det ska skickas med 
post. 
Beställ häftet hos Inger Torgersson 
tel: 070-634 52 53 
e-post: inger.torgersson@telia.com 

Drygt 100 sidor om Nyfors 
historia som häfte eller bok i 
A4-format. Pris: 150 kr. 
Porto för häfte 50 kr och för 
bok 70 kr tillkommer om det 
ska skickas med post. 
Beställ hos Börje Isaksson 
Tel: Tel: 072-514 15 88 
e-post: 
borjeisaksson@telia.com 

 

Nyfors en del av Byn 

 

      

Gamla hantverk i Älvsbybygden I och II 

Älvsby Kyrkstad 

 

PDF-filer av tre häften om Älvsbybygden som 
inte finns i tryck längre. Ursprungligen utgivna 
1996-1999 av Älvsby Hembygdsförening samt 
Kyrkstadsgruppen. Det handlar om barberare & 
herrfrisörer, barnmorskor, damfrisörer, murare, 
skomakare, smeder, sotare, stenarbetare, 
sömmerskor, urmakare, bagare, båtbyggare, 
glasmästare, kopparslagare, målare, skräddare, 
slaktare, snickare och vulkare som var 
verksamma i Älvsbyn på 1900-talet. 
Filerna ligger på ett USB-minne. Pris: 100 kr. 
Porto 30 kr tillkommer om det skall skickas med 
post. 
Beställ hos Monika Jonsson tel: 070-221 02 94 
e-post: monika.jonsson@telia.com 

Dödsannonser och 
Inbjudningar till begravningar 

Senaste utgåvan av kopierade dödsannonser och 
inbjudningar till begravningar fram till 1970. Hela 
2849 dokument, varav ca 385 inbjudningar till 
begravningar och resten dödsannonser på avlidna 
Älvsbybor. Den äldsta annonsen är från 1881. 
Annonserna ligger på ett USB-minne och kostar 100 
kr. Porto 30 kr tillkommer om det ska skickas med 
post. 

Beställ hos Monika Jonsson tel: 070-221 02 94 
e-post: monika.jonsson@telia.com 

!REA på återstående böcker REA! 

Byar i södra Älvsbyn 
Älvsbyns Forskarförenings bok om byarna Nygård, Högheden, Nydal, Bränna, Småträsk, 
Tvärsel, Snårbäcksliden och Kälsberg. Utgiven 2011.  Endast 50 kr! (Tidigare pris 300:-) 
Om boken ska skickas med post tillkommer 80 kronor i porto. 
Beställ hos Gun Jonsson tel: 070-320 77 56, e-post: gunjons@telia.com 

Triologin GENialiskt Spännande och fantastiska DNA-historier 
från verkligheten skrivna av Elisabet Nordebo och illustrerade av 
Anna Edin.  Köp alla tre böckerna för endast 300:-  (+porto 59:-) 
Mejla din beställning till asynjapublishing@gmail.com. 

http://byn.panatet.se/P3464420?scr=444d6803
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Välkommen med på vår 

SOMMARUTFLYKT 
för medlemmar 

 

till Erik Skoglunds gård i Vallen, Luleå 
och hans fantastiska samlingar av gamla föremål. 

 

 
Väl mött på en trevlig och intressant sommarutflykt 

önskar styrelsen för Älvsbyns Forskarförening! 

Gården byggdes 1828. Eriks mormors farfar Lars-Henrik Thurfjell som föddes samma 
år, köpte den 1869. Det mesta som någonsin har skaffats till gården sedan dess finns 
kvar. Det är som att komma till ett museum.  
 
Dag: Onsdag 29 juni. 
Avresa med buss kl 11.00 från parkeringen bakom gamla Ica, Älvsbyn. 

 
 
 
 
 
 
Beräknad tid tillbaka i Älvsbyn: ca. kl 17.00. 
 
Kostnad: Endast 100 kr som betalas kontant i bussen.  
Obs: Det finns bara 50 platser i bussen. Först till kvarn gäller. 
 
Anmäl dig senast den 13 juni till Helena Stenberg 
tel: 070-624 91 89 eller 
mejl: hstenberg58@hotmail.com 
Uppge eventuella allergier vid anmälan. 
Om du har anmält dig men sedan inte kan följa ber vi dig meddela detta då vi räknar 
med att det kan bli kö. 

 *Lunch på Ralph Lundstengården  i Ersnäs - rostbiff och potatissallad. 

 *Besök hos Erik där han och hans bror Olov berättar om gårdens historia 

  och visar oss runt bland de gamla föremålen. 

 *Eftermiddagsfika innan hemfärd. 


