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Vice ordförande Monika Jonsson har ordet  

Hej alla forskarvänner! 

H 
östen har gjort sitt intåg.. Hur Er 
sommar har sett ut vet jag inte, men 
jag hoppas den varit angenäm. Det 
började ju bra, och jag som hade 

första semesterperioden fick min beskärda del av 
sol och värme, stugvistelse med mera. Dock är 
ju regnet bra för naturen och växtligheten också.. 

samt att brand-
risken inte blir 
extremt stor. 
 
Sommarens 
höjdpunkt var 
dagsutflykten 
till Erik Skog-
lunds gård i 
Vallen, Luleå. 
Det blev den 
minnesrika dag 
jag och många 
med mig hade 
sett fram emot. 
 

Det blev också en fin nationaldag på 
Kyrkmalmen där vi bland annat hade en 
miniutställning med några av de fina bilder 
föreningen har i sin ägo. 
 
Nu när mörkret börjar/har börjat återvända, 
kommer lusten åter krypande att öppna arkiven 
och vända på släktstenarna - väva samman sin 
egen släkthistoria.. förvånas och förundras över 
hur liten världen egentligen är, och att 
gemensamma släktingar dyker upp där man 
minst anar det.. 
 
Tyvärr fortsätter coronaviruset att ställa till med 
förtret, men vi får verkligen hoppas att det inte 
sätter käppar i hjulet för träffarna i hörnan, eller 
vår övriga verksamhet. 
 
Vi hörs och ses. 
 
Monika Jonsson 
vice ordförande 

 
tort tack för avtackning under våren då 
representanter för styrelsen, Catharina 
och Inger, överlämnade blommor och 
presentkort i hemmet. Tyvärr kunde jag 

på grund av ohälsa inte delta i årsmötet, men jag 
vet att föreningen är i fortsatt goda händer. När 
jag skriver dessa rader, en vecka före 
midsommar, så är jag dock på god väg med min 
rehabilitering. 
 
Jag får i minnet en historia som min mamma 
berättade om grannen och torparen Smed-Isak 
Gustavsson i Ersnäs, som tydligen var en glad 
gamäng och upphovet till otaliga historier. 
Framför allt hade han en outsläcklig längtan 
efter destillerade drycker. En vinter när han 
slöjdat föremål till Hemslöjden i Luleå, så skulle 
sonen transportera dessa till staden med hjälp av 
en kälke och gjorde sig beredd att ge sig av på 
den långa färden. Modern Johanna hade försett 
honom med en lista över nyttovaror han skulle 

köpa med på 
hemvägen, det var 
sådant som kaffe, salt 
och socker. När 
pojken var startklar 
kom dock Isak ut på 
bron och ropade: 
”Köp åt na onöttigt – 
köp brennvine för 
alltihoipen.” (Köp inte 
något onyttigt – köp 
brännvin för allt 
ihop.) 
 
Jag lovar att jag ska köpa något onyttigt för 
presentkortet, brännvin är väl utesluet, men det 
finns ju så mycket annat roligt. 
 
Midsommartid 2022 
Anders Sandström 
fd ordförande 

Tack för avtackning 
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Redaktörens Ruta 

H 
oppas att ni alla har haft en 
skön sommar och har 
kunnat njuta av fina dagar. 
Kanske har någon också 

längtat lite efter att olika aktiviter ska 
komma igång igen. I Älvsbyns 
Forskarförening ser vi fram emot en 
trevlig höst. Öppet Hus på måndagar 
har redan börjat om, och nytt för i höst 
är att sista måndagen varje månad 
kommer vi att ha ett tema då någon 
kunnig samtalsledare berättar om just 
det ämnet. Det blir jätteintressant så 
kom och var med när du har möjlighet! 

Vi har också fler trevliga nyheter att berätta om. 
Det gäller höstens och vårens verksamhet, en kurs 
och en ny intressant bok. Allt det här berättar vi 
mer om längre fram i Bya-Bladet. 
 
Vår sommarutflykt till Vallen, Luleå, blev mycket 
lyckad. I det här numret visar vi några bilder från 
den. 
 
Anneli Johansson berättar mer om Älvsbyns 
Kyrkstad. Den här gången handlar det om hur 
stugornas utrymmen utanför själva kammaren 
användes.  
 
Anders Sandström har skrivit en mycket intressant 
artikel om nidvisor och nidverser.  Den påminde 
mig om en artikel om narren som jag läste i 
tidningen Populärhistoria för några år sedan. Med 
tidninges och artikelförfattarens tillstånd finns den 
artikeln med i det här numret. 
 
En dag i somras var några personer från Argentina 
på besök i Älvsbybygden, bland annat var de till 
platser där deras anor en gång bodde. Vi har 
berättat om dessa emigranter några gånger tidigare 
i Bya-Bladet. Det är verkligen roligt att dessa 
ättlingar nu har varit här och att vi kan visa ett foto 
från den händelsen 
 
I förra numret av Bya-Bladet hade vi med en 
inbjudan till Pitebygdens Forskarförenings 40-
årsjubileum i oktober. De har satt ihop ett 
intressant föreläsningsprogram och om man bokar   
i förväg blir kostnaden lite lägre. Inbjudan finns 
med som en påminnelse även i detta nummer. 

Vi presenterar 
som vanligt en 
styrelseledamot 
med sina anor i 
några genera-
tioner. Den här 
gången är det 
Kerstin Back-
man. Hon är er-
sättare i styrel-
sen. 
 
Även om vi har aktiviteter som vanligt i 
föreningen och allting fungerar ganska bra så 
saknar vi fortfarande en ordförande, och det är inte 
bra. Känner du någon som skulle passa, eller kan 
du kanske tänka dig att vara ordförande? Hör av 
dig till valberedningen! Deras namn och 
telefonnummer finns på sidan 20. 
  
Jag vill återigen påpeka att jag mer än gärna tar 
emot tips på artiklar eller färdiga artiklar och 
bilder till Bya-Bladet. Kanske har du någon 
gammal berättelse som skulle passa i Bya-Bladet 
liggande i någon låda? 
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 texterna om 
inte annat anges. 
 
 
Trevlig läsning! 
Elisabet Nordebo 
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                 —>  

Första stopp var Ralph Lundstengården i Ersnäs där vi åt en god lunch i den gamla, fina miljön. 

Bilder från sommarutflykten 

Sedan fortsatte vi till Vallen där bröderna Erik och Olov Skoglund hälsade oss välkomna till den 
gamla släktgården där Erik bor och där så gott som ingenting har slängts på fyra generationer. Här 
följer bilder på att axplock av allla gamla saker som finns där. Det är som ett museum. 
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Vad är det här? Bland alla föremål på gården 
finns det ett som Erik och Olov inte vet vad det 
är. Det är cirka 70x50 cm och gjort helt i trä. Hör 
av dig till någon i styrelsen om du vet vad det är. 

Kaffe, samvaro - och den stora syrenen blommade. 
Bilden här under till vänster är tagen i ett av rummen i bagarstugan som Eriks och Olovs mormors 
far byggde ut. Under det här rummet som ligger en halvtrappa upp, byggdes en laxkällare. Rummet 
gjordes om till butik och där såldes allehanda varor, troligen åren 1903-1928.  
”Medicinskåpet” på Bya-Bladets första sida finns i köket i samma hus. 

Allt har inte funnits på gården i fyra generationer. Den gamla ladugården har byggts ut för att vara 
garage och verkstad för ett antal motordrivna renoveringsobjekt som bröderna samlat på sig. 
 
Vi säger än en gång ett stort TACK för att vi fick komma! 
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K 
yrkstaden var socknens viktigaste 
mötesplats. Här samlades byborna till 
allehanda möten och handeln med 
varor var en viktig del för 

befolkningstillväxten här i norr. Kyrkstugans 
huvuduppgift var att ge tak över huvudet till 
övernattande besökare. Vid behov värmdes 
kamrarna upp i den vedeldade öppna spisen. 
  
Förstugan hade en mycket viktig funktion vid 
övernattningar i stugor och kammare. Det finns 
många namn på utrymmet innanför ytterdörren. 
Några exempel är farstu, trapphus eller hall.  
Förstugans storlek är allt som oftast en tredjedel 
av hela byggnaden. Den tilläts alltså ta en stor 
plats och är ett område som delades solidariskt 
grannar emellan. Väggarna är ofta täckta av 
garderober, skrubbar, hyllor och väggkrokar i 
olika formationer. Där kunde ytterkläder och 
skor samsas med hästtäcket och veden.  

Eftersom förstugan oftast saknade uppvärmning 
passade utrymmet även bra till förvaring av 
livsmedel. 
I kyrkstugor med trapphus finns ofta ett eller 
flera förvaringsutrymmen under trappan. Det 
finns också trapphus där golvytan nyttjats som 
sovalkov.  
 
Flera kyrkstugor med två plan har ett liknande 
utrymme på övervåningen. Även här samsades 
grannar om de gemensamma ytorna med prång 
och krypin. 
Många övervåningar med fönster gav 
förutsättningar till att möblera med bord och 

stolar för måltider och kaffestunder tillsammans 
med andra.  
 
Kallvinden, utrymmet under yttertaket, användes 
som förråd, förvaring av ved och i många fall 
lagring av uttjänade produkter. Det finns 
kallvindor, med och utan fönster, som även 
använts för logering de gånger kamrarna var 
fyllda med övernattande familjemedlemmar. 

Ett fåtal kyrkstugor har kammare med golvlucka 
och stege ned till en matkällare för deponering 
av livsmedel. Det berättas också att många 
kammare förenklat hanteringen med dagligvaror 
genom att ha grävt ett mindre hålrum, utifrån, 
under kyrkstugan och tillsatt ett lock av trä. 
        —> 

Älvsbyns Kyrkstad 
Här fortsätter Anneli Johannson att berätta om kyrkstugorna i Älvsbyns kyrkstad. 

Sovalkov  i trapphuset 

Kallvinda med murstock, fönster och uppdragen stege. 
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När Kyrkstaden erbjöds elektrifiering i början på 
1950-talet anslöt flertalet av ägarna till den 
lysande idén och världssensationen kylskåpet 
gjorde entré i de flesta kamrarna.  
Då som nu är vi bra på att förenkla och göra det 
bästa möjliga av de kvadratmetrar vi råder över.  
 
Anneli Johansson 
 
 

Vägghängd förvaring i kyrkstugans trapphus. 

N 
idvisor och nidverser är urgamla och 
förekom redan under vikingatiden 
eftersom de omtalas i de isländska 
sagorna. Syftet var naturligtvis att 

förnedra eller smäda en person eller en grupp 
människor. Texten var som regel elak och 
förolämpande, men graden av elakhet kunde 
variera. Ibland gick dessa smädelser under 
namnet paskill. 
 
Att konsten att dikta nidvisor inte är helt glömd i 
modern tid, bevisas av att den nu avlidna 
rocklegenden Eddie Meduza på en av sina skivor 
framförde en komposition benämnd Westotisk 
Nidvisa. Företeelsen var säkert mycket vanlig 
förr, även om det mesta har gått förlorat, men en 
del har bevarats i den muntliga traditionen. Jag 
ska här nedan ge några inte alltför elaka exempel 
och börjar med en ramsa om drottning Kristina 
och hennes donation samt en om Norr- och 
Västerbottens städer: 
 
Ho drottning Kristina 
di döynbitta 
som it kot doner nå mera 
än Klontan o Smastjera 
 
I Ume är allt fint 
I Pite handlas nålar 
I Lule gör man ingenting 
I Torne drickes skålar 
 
En annan gammal vers har vi efter Olof Rudbeck 
d y, som år 1695 gjorde sin lappländska resa, 
och således var en föregångare till Linné 1732. 

Man förstår lätt resans vedermödor när man 
lyssnar till Rudbeck och konstaterar att här finns 
inget spår av lapplandsromantik: 
 
Svår Torne lappmark var, dock mycket värre 
Lule, 
för sina skogar, berg och fjäll och myror fule, 
där man då måtte gå på många famnars snö, 
fast under lopp en fors rätt som en liten sjö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I byn Roknäs hade man på indelningsverkets tid 
ansvar för soldaterna Skicklig, Spännare, Smäll 
och Silverklot. Någon okänd versmakare har 
diktat följande smädesvers om byns fyra 
soldater: 
 
Stjickli, Spennar, Smell å Kleot,  
usla kara ållihåop     —> 

Nidvisor och nidverser 

Olof Rudbeck den yngre 
diktade om Norrbotten på 
ett sätt som kanske de flesta 
av oss inte håller med om. 
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Att det var en indelt soldathustru som diktar 
följande nidvisa om makens rotebonde, torde 
däremot stå helt klart. Visan som heter ”En 
soldathustrus klagovisa”, och består av flera 
verser, återges här med sin första och andra 
vers: 
 
När bonden tänker att leja soldat 
då är han i talet så mjuker. 
Han visar sig då uti tankar och ord 
liksom han då vore lit sjuker. 
Han sitter vid bordet och lovar allt väl, 
och svär så häftigt till hopp och till själ, 
att han aldrig soldaten skall svika. 
 
När han väl honom om klorna månd få, 
då glömmer han bort hela sin loven. 
Han önskar gärna med sinne och håg, 
han aldrig soldaten mer såg.  
Ser han honom komma då blir han illa vid, 
vad Guds lån han då soldaten skall göra, 
det värsta som han rädes före. 
 
Från andra häften av 1800-talet är den 
uppteckning som Nils Fredrik Sundström i 
Hertsön lämnade efter den kvicktänkte svar 
varen Gustaf Sundgren i Luleå, vilken som svar 
på rådman Hahns pockande om några verser 
diktade följande visa: 
 
Min syn är kors och tvärs 
mitt hår är vitt som Svan 
ej kan jag dikta vers 
åt lärde rådman Hahn. 
 
August Nordström återger i sin klassiska 
”Luleåkultur” från 1925 följande nidvers, 
benämnd ”Bonddrängens klagan”, som har viss 
släktskap med Astrid Lindgrens geniala visa om 
”Fattig bonddräng”: 
 
Velingen tonn 
stjida gronn 
åldri smöre i men mon 
sellan sa do ostn. 
 
Ofta förekom tillmälen på olika byar och dess 
innevånare, som till exempel ”Loy-Måttsåtan, 
Skarp-Äntnes-böndren, Snåtter-Älvöjkan och 
Gudfrukti-Längnesbeon” i Nederluleå. 
I nästa ramsa får vi en samlad beskrivning över 
rånebyarnas innevånare, i nuvarande norra delen 
av Luleå kommun. Ramsan som är på dialekt är 
idag något outgrundlig och svårförståelig, men 
kunde säkert en gång i tiden sätta känslorna i 

svallning. Den lokalgeografiskt bevandrade 
återfinner här byarna Råneå, Böle, Högsön, Vitå, 
Niemisel, Jämtön, Avan och Mjöfjärden, samt 
deras då gångbara byaöknamn: 
 
Ran-härran å Bölsman-knärran 
Heoksi-begaran å Wita-stegaran 
Nemesel-hattan å Degersels-trattan 
Jemti-flaasken å Åva-språla 
Mifjäls-bjärnan. 
 
Låt oss avsluta med en relativt modern ramsa 
från byn Bredsel i Älvsbyns kommun, där det på 
1950-talet fanns en bagare Brändström bosatt 
inte långt från Storforsen, som ibland kunde bli 
utsatt för följande rätt oskyldiga vers av byns 
pojkar. Vad den gode bagaren tyckte om det 
förtäljer dock inte historien, men bullarna var 
säkert goda och välgräddade. 
 
Bagar Brändström 
Baka brända bullom 
Baki Breidselsberget 
 
 
Anders Sandström 
fredag 10 juni 2022 
 
 

 

It baki men oppa Breidselsberge. 
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Narren - på gränsen till det förbjudna 
I tidningen Populärhistoria nummer 5/2018 publicerades en artikel om narrens historia, 
skriven av författaren och skribenten Olle Bergman. Vi har fått tillåtelse av tidningen och 
artikelförfattaren att publicera artikeln i Bya-Bladet, då den knyter an till det intressanta 
tema som Anders Sandström skrev om ur ett mer lokalt prespektiv. 

Den polske hovnarren Stańczyk var känd som en tänkare. På målningen våndas han över nyheten om att 
ryssarna intagit Smolensk 1514, alltmedan hovet hänger sig åt dans i bakgrunden.  

V 
i har ingen aning om när Sverige fick sin förste hovnarr; han är 
förlorad i medeltidens skuggor. Men det går att utse den siste, 
nämligen hovfotografen och journalisten Aron Jonason (1838–1914). 
Aron Jonasson var ingen narr så som vi ofta tänker oss denna 

historiska figur, utstyrd i lustig dräkt och med löjeväckande uppträdande. Men 
en humor som uppskattades av kungen hade Jonason, som var så välkänd för sin 
västsvenska slagfärdighet att eftervärlden gav honom epitetet 
”Göteborgshumorns grundare” 
 
Oscar II som var fotografens uppdragsgivare älskade hans ordvrängerier och 
kallade honom därför ”Storwitzir” (efter en idé av Albert Engström). Ett av 
Jonasons mest välkända skämt, yttrat när kung Oscar lär ha irriterat sig på 
fotografens myckna användande av sin magnesiumblixt, är i dag en del av 
folkhumorn: ”blixtrar den ene så åskar den andre”. 
 
Senaste narren 1999 i Tonga 
När Jonason ”witzade” för sin konung var hovnarrarnas guldålder för länge 
sedan över, men faktum är att befattningen tillsattes så sent som 1999 i det lilla 
öriket Tonga. Här uppbars titeln av en viss Jesse Bogdonoff från USA, som 

—> 
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även tjänstgjorde som ekonomisk rådgivare åt kung Taufaahau Tupou IV. Efter några 
år kraschade yrkesrelationen mellan kung och narr i en rejäl ekonomisk skandal där 
miljontals dollar gick upp i rök. Hela historien har något anarkistiskt över sig som 
anknyter till narrens roll genom historien: en påpasslig och respektlös outsider som 
vägrar att rätta sig efter samhällets normer. 

Oscar II:s hovfotograf Aron Jonason. Karikatyr av Albert Engström.  

Narrar, gycklare eller lekare 
Så vad är då en narr egentligen? Svenska Akademiens ordbok beskriver det som 
någon som ”i avsikt att roa andra uppträder löjeväckande med upptåg, skämtsamt tal 
och dylikt”. I dag skulle vi snarare använda ord som komiker eller ståuppare. 
 
När man studerar historiska källor är det omöjligt att upprätta skarpa gränser till 
begrepp som gycklare (som utför ”konster” och dylikt för att roa en publik, 
taskspelare) och lekare (spelman, gycklare, jonglör, komediant, skådespelare). I 
engelskan hittar vi begrepp som fool eller jester och i franskan bouffon. 
 
Låt oss därför tänka oss någon form av multiunderhållare som kunde skämta och 
häckla, sjunga och musicera, jonglera och göra konster. Det är väl belagt att narrarna 
ofta hade kroppsliga särdrag som sporrade dåtidens lyteskomik, till exempel 
kortvuxenhet eller så kallad puckelrygg. 
 
Klassiska narren från medeltiden 
De första beskrivningarna av något som liknar narrar stöter man på under antiken. I 
Romarriket fanns till exempel komiska skådespelare med benämningar som scurrae, 
mimi, histriones eller balatro. 
 
Men det är under medeltiden och renässansen som den klassiska narren träder fram 
med sina välkända attribut: en dräkt i bjärta färger, ofta försedd med bjällror, och en 
lustig mössa som ibland var försedd med strutar, tuppkam eller åsneöron.   

—> 
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Själva dräkten kallas motley på engelska, vilket anknyter till att den ofta utgjordes av 
ett lappverk eller var vävd i olika färger. Ett typiskt attribut var det som 
kallades marotte, vilket var en stav med ett skulpterat huvud i änden, ibland i form av 
ett litet narrhuvud. 
 
Med sin märkliga uppenbarelse kunde narren röra sig utanför konventioner och 
sociala gränser; från en så bisarr person kunde man bara förvänta sig skämt, 
dårskaper och satir. Att klassiska narrar av den här typen har funnits i Sverige 
bekräftas av kyrkomålningar av Albertus Pictor (död cirka 1507). I Härkeberga kyrka 
nära Enköping kan man studera dem i sina tvåfärgade dräkter – en som spelar flöjt, 
en som spelar luta och en som spelar fiol. 

Snorre Sturlasson och Saxo Grammaticus 
Begreppet lekare dyker upp på många ställen i Nordens äldsta skriftliga källor. 

Snorre Sturlasson berättar till exempel att sveakungen Hugleik, som tillhörde 
Ynglingaätten, hade ”allsköns lekare, harpare och gigare och fiddlare”. 

 

Saxo Grammaticus nämner olika typer av lekare: scurræ, histriones, 

mimi och joculatores, hos de danska kungarna. Närvaron av underhållare markerar 

antingen att den höge herren är rik och mäktig, eller att han är dekadent och 
lättsinnig. 

En annan intressant källa är Heliga Birgittas Himmelska uppenbarelser (1377). Här 
talar hennes forne make, Ulf Gudmarson, från skärselden och berättar att han 
förbrutit sig på fem sätt under sin livstid. Ett av dessa var att han ”syndade mycket på 
grund av den tokige pilten du vet, ropade bifall åt hans dårskaper och gladdes åt dem 
samt förnöjdes åt hans galenskap”. Uppenbarligen är ”den tokige pilten” någon form 
av narr - kanske någon som tjänstgjort på Ulvåsa där Birgitta och Ulf hade levt 
tillsammans?              

På denna franska 1400-talsillustration uppträder en narr iklädd tvåfärgad dräkt, en så kallad motley.  

—> 
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Kringflackande underhållare med låg status 
Medeltidens narrar, gycklare och lekare levde ett kringflackande liv under en stor del 
av året. Detta var inte bara ett sätt att hitta ny publik, utan även en social 
nödvändighet. Av den bofasta befolkningen betraktades de som löskefolk och 
landstrykare, och när hederligt folk tröttnat på deras konster blev de bortdrivna. På så 
sätt sällade de sig till yrkesroller som bödlar, rackare och latrintömmare, personer 
vars tjänster anlitades, men som föraktades och stöttes bort socialt. 
 
Yrkesunderhållarnas rörliga livsstil har en stark anknytning till karnevaler och 
narrfester där det välordnade samhället förvandlas till uppochnervända världen för en 
dag. Ett annat besläktat fenomen är den italienska teaterformen Commedia dell’arte, 
där lustigkurren Harlekin med sin brokiga dräkt och batong (battacio) är en direkt 
arvtagare till den klassiske narren. Kring denna yrkeskår av outsiders växte en rik 
legendflora upp och med den många livskraftiga gestalter i folktradition och litteratur. 

 
Narren Till Eulenspiegel 
En känd medeltida narrgestalt i Nordeuropa är 
tyskarnas Till Eulenspiegel. Enligt legenden 
förde han ett kringvandrande liv under första 
hälften av 1300-talet och dog i staden Mölln, nära 
Lübeck, under digerdöden. Han avbildas ofta 
med epiteten uggla och spegel, vilka alltså skulle 
förklara hans namn. 
 
Eulenspiegels burleska munhuggande och 
grovkorniga kissochbajshumor förmedlades först 
i 1500-talets tyska underhållningslitteratur och 
levde senare vidare i århundraden. Många försök 
har gjorts för att klargöra om han var en verklig 
person, men bevisningen är mycket svag. 
 
I svenskan lever Eulenspiegel kvar i det åldriga 
ordet ”ulspegel” som betyder skälm eller skojare. 
Det första exemplet i den svenska Eulenspiegel-
litteraturen är det med en lång titel försedda 
verket Ett Hundrade Twå underlige, sällsamme, 
och mycket lustige Historier, Om Thil Ulspegel, 
en Bonde Son, bördigh uthaff thet Landet 
Brunswigh, sammandragne och beskrefne. 
”Hwilka uthaf Tyska Språket in uppå thet 
Swenska transfererade äre. Tryckte hoos Amund 
Grefwe, Åhr 1661.” 
 

Narrgestalter hos Shakespeare 
Berättelserna om Eulenspiegel räknas ibland till en genre som kallas narrlitteratur, 
vilken växte fram under förrenässansen. Här genomlyses världens dårskap av 
skildringar av skämtare och tokstollar. Ett välkänt exempel är den satiriska 
allegorin Daß Narrenschyff  (”Dårarnas skepp”, 1494) av Stefan Brant. I ett avsnitt 
möter vi Sankt Grobianus – en skämtsam latinisering av det tyska ordet grob som 
betyder grov. Jämför med det svenska ordet grobian. 
 
Även Erasmus av Rotterdam och Martin Luther skrev verk av denna typ och ett sekel 
senare finner vi ett flertal narrgestalter i Shakespeares pjäser, till exempel den döde 
Yorick i Hamlet, den okynnige Puck i En Midsommarnattsdröm och den trogne ”the 
Fool” i King Lear.            
  

Berättelserna om den tyska narrfiguren Till 
Eulenspiegel fick stort genomslag i norra 
Europa. Illustration från cirka 1885 av 
Eugen Klimsch. 

—> 
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Hovnarrarna 
Shakespeares exempel tar oss till hovnarrarna, en underhållningselit som anlitades av 
överklassen. Dessa kunde bli rikt belönade med till exempel kläder eller hästar. 
Ett svenskt exempel finner vi i Erikskrönikan där en notering berättar att lekarna fick 
brudklänningen som ersättning vid Birger Magnussons bröllop 1298. 
 
Under renässansen blir hovnarrarna ett stående inslag vid de europeiska hoven. 
Historierna är många om hur de rörde sig på gränsen mellan det tillåtna och det 
förbjudna när de skämtade om maktmänniskorna i sin omgivning. Många blev 
berömda, till exempel fransmannen Triboulet (1479–1536), som låg till grund för 
karaktären Rigoletto i Verdis opera med samma namn, eller engelsmannen Will 
Sommers (död 1560) som var Henrik VIII:s favorit. 

Narrar var också rådgivare 
Det är uppenbart att många av hovnarrarna var högbegåvade och inte bara utgjorde 
nyttiga sanningssägare utan även kloka rådgivare. Ett sådant exempel är Stańczyk 
(cirka 1480–1560) som tjänstgjorde för tre polska kungar. Vad som är fakta 
respektive fiktion i hans liv är svårt att utröna, men redan i samtida källor beskrivs 
han som en beläst och skarptänkt person som använde satir eller liknelser för att 
påverka den politiska eliten omkring sig. Under polackernas stormiga historia dyker 
han ständigt upp i litteratur, konst och propaganda. 
 
Svenska narrar 
Namngivna svenska hovnarrar hittar vi exempel på under 1600-talet, då denna 
yrkesgrupp egentligen är på väg bort från den europeiska samhällseliten. Flera av 
dem är kortvuxna och fyller även rollen som ”hovdvärgar”. 

Olika karaktärer i den italienska teaterformen Commedia dell'arte. Nummer sex från vänster är Harlekin, 
som har sitt ursprung i narrgestalten. Längst till vänster skymtar författaren Molière. Fransk målning från 
cirka 1670.  

—> 
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Ett kvinnligt exempel är ”Narrinnan Elisabet” som tjänstgjorde hos Gustav II Adolfs 
maka Maria Eleonora och nämns i en källa från 1622. Ett annat är Lilla Annika med 
efternamnet Kollberg som var gunstling åt Karl X Gustavs hustru Hedvig Eleonora 
och dog 1705. 
 
Narren Hindrich Hasenberger, i tjänst hos riksmarsken Carl Gustaf Wrangel, var 
exotisk i dåtidens ögon på ett annat sätt; han var sannolikt av romsk börd. Målaren 
David Klöcker Ehrenstrahl avporträtterade honom i olika situationer 1651-1652. 

 
Anders Luxemburg 
Den svenska hovnarr som vi vet mest om är Anders Luxemburg. Han var i Karl XII:s 
tjänst under kungens sista levnadsår. Han föddes i Kumla socken i Närke 1697 och 
hade två fysiska särdrag som sannolikt gjorde det svårt för honom att försörja sig på 
normalt kroppsarbete, dels var han kortvuxen, dels hade han deformerad ryggrad med 
en så kallad puckelrygg. 
 
Redan som ung kom Anders Luxemburg i tjänst hos fältmarskalken Carl Mörner, som 
under en tid hade varit officer under hertigen av Luxemburg, därav namnet. Mötet 
med Karl XII skedde 1717 i Lund, där kungen vid denna tid hade förlagt sitt 
högkvarter. Kungen blev uppenbarligen fascinerad av den i hans ögon lille lustige 
mannen som kunde sjunga och underhålla på både franska och italienska, samt spela 
fiol och andra instrument. 
 
Att Anders Luxemburgs människovärde ansågs som lägre speglas av de råa skämt 
som han utsattes för. Vid ett tillfälle red kungen ner honom där han satt på sin häst. 
Som kompensation fick han två dukater. Vid ett annat tillfälle ställdes det till med 
bröllop där Luxemburg skulle giftas bort med en rådmansdotter från Strömstad som 
även hon hade en ryggradsdeformitet. Det krävdes enträgen vädjan och bittra tårar 
från Luxemburg för att få kungen att ändra sig. 

Hindrich Hasenberger var narr hos Carl Gustaf Wrangel.  

—> 



15 

Anders Luxemburg följde med på det svenska fälttåget mot Norge 1718 och var med 
vid belägringen av Fredriksten i Halden. Dagen före Karl XII:s död, den 29 
november, finns en anteckning om att Luxemburg kom ut med frukost till kungen i 
löpgraven. Denne fick då ett infall och sa till Luxemburg att han hade gått fel väg och 
pekade mot fästningen framför dem. Den lydige Luxemburg vandrade då ut i 
kulregnet mellan belägringsvallarna och fästningen tills kungen kallade tillbaka 
honom. För denna livsfarliga ”practical joke” kompenserades Luxemburg med en 
dukat. 
 
När den döde kungens kropp senare fraktades till Stockholm lämnade Anders 
Luxemburg likföljet när det passerade Västmanland. Han tog med sig kungens häst 
Brandklipparen och gick nu i tjänst hos greve Carl Fredrik Piper på Engsö slott öster 
om Västerås. Där blev han kvar resten av sitt liv. Han dog 1744 och begravdes vid 
Ängsö slott. 
 
 

Här vilar Anders Luxemburg, född 1697, död 1744, som över 30 år i sitt herrskaps tjänst levat med trohet, 
känd av höga och låga, och nu utan men och lyte i det oförgängeliga. 
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Släktingar från Oberá 
En söndag i somras var det släktträff i Storforsen med långväga besök. Det två gästerna var 
systrarna Silvia Gir Navaro och Margarita Gir Navarro från Oberá i Argentina.  

Silvia och Margarita är barnbarns barn till Erik 
och Anna Hedman som våren 1911 emigrerade 
via Hamburg till Brasilien och cirka 15 år senare 
flyttade vidare till Oberá. Det var många av 
Brasilienemigranterna som gjorde så eftersom 
klimatet längre söderut som inte var så varmt 
och torrt lämpade sig bättre för jordbruk och 
passade bätte för Norrbottningar. 
 
Dessa Sydamerikafarare har det skrivits om 
några gånger i tidigare nummer av Bya-Bladet 
och nu har alltså några av deras ättlingar varit 
här i Älvsbybygden. 
 
Erik August Hedman var född 1859 i Nästräsk 
som ligger uppströms Storforsen, strax norr om 
gränsen till Jokkmokks kommun. Hustrun Anna 

Erika var född 1861 i Övre Tväråselet och hette 
Eriksson som ogift. De hade två döttrar, fyra 
söner och en fosterdotter. De bodde i Övre 
Tväråsel och Annelund när barnen föddes, men 
flyttade senare till Tårrajaur i Jokkmokks 
församling, och sedan vidare till Malmberget där 
Erik och de äldsta sönerna jobbade i gruvan. 
 
1911 lämnade de alltså Sverige och 1925 bosatte 
de sig i Oberá. Den äldsta dottern Amanda som 
skulle fylla 21 år när de reste, följde inte med 
utan stannade kvar i Sverige. 
I Oberá bodde Erik och Anna till sin död. Han 
dog den 25 mars 1939, dagen efter sin 80-årsdag 
och Anna dog den 13 augusti 1941. 
 
En av deras söner, David, som var 12 år när de 
emigrerade, kom att bli farfar till syskonen Jorge 
och Liliana Hedman. De föddes i Argentina, 
men bor numera i Saltsjö-Boo respektive 
Stockholm. Silvia Gir Navaro och Margarita Gir 
Navarro, alltså de som besökte Sverige i somras, 
är också hans barnbarn. Tillsammans reste de två 
syskonparen till Norrbotten i somras för att se 
platserna där David föddes och där deras anor 
bodde, och naturligtvis också för att träffa några 
av sina släktingar. Bland deras släktingar i 
Älvsbybygden finns Margaretha Johansson i 
Vistbäcken, Allan Sandberg i Åkroken och Erik 
Nyman i Björkberg. Förutom att se Storforsen 
besökte de också Annelund och Nästräsk 
tillsammans med delar av släkten. 

Erik och Anna Hedman, troligen med döttrarna 
Anna Alida född 1890 och Judith Katarina Elisabet 
född 1902. 

Sara Rojas, sambo till Jorge Hedman, Silvia Gir 
Navarro, Margarita Gir Navarro, Liliana Hedman  
och Jorge Hedman på besök i Annelund. 
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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  

Vi påminner om det här: 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 (senast 22 

september, vilket blir billigare än att betala på 

plats) finns på www.piteforskare.se och 

facebooksidan ”Pitebygdens Forskarförening”. 
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Kerstin Backman 
är ersättare i styrelsen sedan 
förra årsmötet. Hon föddes 
1957 i Älvsbyn. Hennes 
anor i de fyra första 
generationerna kommer från 
byar i Älvsbyn och Piteå. 
På fotot till höger ser vi 
hennes farmors fars 
föräldrar August Olofsson 
och Maja Greta Nilsdotter. 
De bodde i Stridholm. 

Presentation av en styrelseledamot 

farfars 

farfar 

Jonas W 

Jonsson 

Seger 

f. 1829 i 

Alter, Piteå 

d. 1912 i 

Tvärån 

———- 

farfars 

farmor 

Sara 

Margreta 

Johansdtr 

f. 1830 i 

Tvärån 

d. 1901 i 

Tvärån 

farfars 

morfar 

Johan 

Johansson 

Lundgren 

f. 1851 i 

Granträsk 

d. 1914 i 

Granträsk 

———- 

farfars 

mormor 

Brita Lovisa 

Viklund 

f. 1853 i  

Byn 

d. 1907 i 

Granträsk 

 

farfar 
Karl Wilhelm Seger 

f. 1902 i Tvärån 

d. 1985 i  Granträsk 

farmor 
Maria Severina Olofsson 

f. 1900 i Skomantjälen, Piteå   
d. 1971 i Granträsk  

farmors 

farfar 

August 

Olofsson 

f. 1849 i  

Arnemark  

d. 1817 i  

Stridholm, 

Piteå 

———- 

farmors 

farmor 

Maja Greta 

Nilsdotter 

f. 1849 i 

Ersnäs, 

Luleå 
d. 1919 i 

Stridholm 

farmors 

morfar 

Jonas A 

Fahlman 

f. 1837 i 

 Håkansön, 

Piteå 

d. 1907 i 
Skomantjälen 

———- 

farmors 

mormor 

Brita Erika 

Markström 

f. 1832 i 

Skomantjälen 

d. 1907 i  

Skomantjälen 

mor 
Hanna Ingrid Maria Eriksson 

f. 1933 i Manjärv  

d. 1991 i Älvsbyn  

farfars 

far 

Fredrik 

Seger 

f. 1871 i 

Tvärån 

d. 1957 i 

Tvärån 

farfars 

mor 

Maria J 

Lundgren 

f. 1879 i 

Granträsk 

d. 1972 i 

Älvsbyn 

far 
Karl Erik Seger 

f. 1928 i Granträsk 

d. 1997 i Älvsbyn 

morfar 
Nils Harald Eriksson 

f. 1904 i Manjärv  

d. 1979 i Älvsbyn 

mormor 
Märta Maria Vesterlund 

f. 1906  

d. 1979 i Älvsbyn   

farmors 

far 

Johan A 

Olofsson 

f 1874 i 

Arnemark 

d. 1961 i 

Skomantjälen 

farmors 

mor 

Lovisa 

Fahlman 

f 1871 i 

Skomantjälen 

d. 1961 i 

Skomantjälen 

morfars 

far 

Nils Gustaf 

Eriksson 

f. 1883 i 

Öjebyn  

 

morfars 

mor 

Johanna 

Kristina 

Åman 

f. 1880 i 

Manjärv 

mormors 

far 

Johan A 

Westerlund 

f. 1881 i 

Manjärv  

d. 1960 i 

Åkerdal 

mormors 

mor 

Johanna 

Maria 

Åström 

f. 1883 i  

Piteå 

d. 1913 i 

Malmberget 

morfars 

farfar 

Johan Erik  

Eriksson 

f. 1849 i 

 Öjebyn 

d. 1849 i 

Öjebyn 

 

 ———- 

morfars 

farmor 

Josefina 

Serafia 

Berglund 

f. 1847  

morfars 

morfar 

Johan 

Johansson 

Åman 

f. 1827 i 

 Manjärv 

 
 

———- 

morfars 

mormor 
Anna 

Fredrika 

Larsdotter  

f. 1838  

mormors 

farfar 

Gustaf 

Vesterlund 

f. 1850 i 

Manjärv  

 

 

———- 

mormors 

farmor 

Margareta 

Maria 

Lundberg 

f. 1858 i 

Lappurträsk  

d.1890 i 

Manjärv 

mormors 

morfar 

Johan Anton 

Åström  

f. 1849 i 

Borgfors  

 

 

———- 

mormors 

mormor 

Karolina 

Berggren 

f. 1848 i 

Borgfors 
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Trevliga nyheter 
Styrelsen har haft sitt första sammanträde i höst och nu kan vi berätta om inte mindre än 

fem nyheter som handlar om höstens och vårens verksamhet, samt en kurs och en ny bok. 

Teman på måndagsträffarna 
Den sista måndagen i varje månad kommer vi 
att ha ett tema som vi pratar om på Öppet Hus-
träffarna. En person som är kunnig i ämnet leder 
träffen. 
Höstens teman är: 
26 september: Emigrantsläktforskning, 
samtalsledare Margaretha Johansson. 
31 oktober: Vi tittar på gamla negativ och 
glasplåtar med foton från Älvsbyn, 
samtalsledare Britt Norman. 

28 november: Dna-släktforskning med 
möjlighet att göra ett dna-test, samtalsledare 
Elisabet Nordebo. 
 
Kurs i Disgen 2021 
I ho st kommer Carin Blom att leda en kurs i 
den nya versionen av Disgen, da r det finns 
hel del nya funktioner. Kursen passar fo r dig 
som redan anva nder Disgen och vill 
uppgradera till den senaste versionen, Disgen 
2021.2. Det blir fem kurstillfa llen pa  tisdagar 
kl 15.00-17.30 pa  biblioteket i Ä lvsbyn. Start 
4 oktober. 
Änma l dig till Carin pa  tel 070-308 90 18, e-
post cablo@telia.com eller till ÄBF pa  denna 
hemsidesadress: https://www.abf.se/
arrangemang/norrbottens-lan/alvsbyn/
historia-slaktforskning/disgen--registrering-
av-slaktdata-i-disgen-2021 
 
Höstfest 
Suget att tra ffas efter pandemin a r 
fortfarande stort. Vi planerar da rfo r en 
medlemsfest i slutet av a ret. Varken datum 
eller program a r besta mt a nnu, men vi lovar 
att det blir ba de intressant och trevligt. 
 
Släktforskardagar Norr 
Sista helgen i maj na sta a r arrangerar vi 
”Sla ktforskardagar Norr”. Det blir som en 
ma ssa fo r sla ktforskning med intressanta 
fo rela sningar och ma nga fo reningar, 
organisationer och fo retag som ha ller pa  med 

sla ktforskning och angra nsande a mnen som 
finns da r och visar upp sig och erbjuder sitt 
material och sina tja nster. Sveriges mest 
ka nde dna-sla ktforskningsfo rela sare Peter 
Sjo lund kommer att fo rela sa om ett a mne 
som har stark koppling till dna-
sla ktforskning fo r den som har anor i norra 
Sverige: Sa  sla ktforskar du med DNA na r 
”alla är släkt med alla”. Ärkiv Digital kommer 
ocksa  att finnas pa  plats och a ven fo resla sa 
om sitt arbete. Vi hoppas och tror att det blir 
en mycket intressant helg som vi genomfo r i 
samarbete med Ä lvsbyns Follkho gskola. Sa  
boka redan nu in 27-28 maj! 
 
Älvsbybygdens soldater 
Va r tidigare ordfo rande Änders Sandstro m 
har forskat om soldater fra n Ä lvsbyns socken 
som inkallats i krig. Han har sammansta llt sin 
forksning i en bok som a r mycket intressant. 
Den blev klar i somras och bo rjade sa ljas i 
augusti. Boken kostar 100 kronor och kan 
ko pas pa  ma ndagstra ffarna i Forskarho rnan 
eller genom Bo rje Isaksson, tel: 070-614 15 
88, e-post: borjeisaksson@telia.com. 
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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.  

På måndagar träffas vi i Forskarhörnan i biblio-
teket i Älvsbyn klockan 15.00 - 17.30. Medlemmar 
ur styrelsen visar föreningens material och kan ge 
tips om din släktforskning om du önskar det. 
Föreningsmedlemmar får forska i Forskargrottan 
och använda föreningens material, även vårt 
abonnemang på Arkiv Digital.  Nytt för i höst är att  
sista måndagen i varje månad har vi ett tema. Läs 
mer om det på annan plats i Bya-Bladet. 

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 Öberg tel: 070-567 11 19  
Fred Hedkvist tel: 070-216 41 44 
Carina Lidström tel: 070-241 85 36 
 

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 sju nya medlemmar sedan förra Bya-Bladet: Birgit Burström, Vivi-
Anne Larsson Hammar, Jan-Erik Larsson, alla Älvsbyn, Michael Håll, Nystrand, Einar Jonsson, 
båda Piteå, Anita Lidberg, Tyresö och Staffan Sandberg, Luleå. 

Nya medlemmar 

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? 
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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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Kan du hjälpa oss med namn? 

Den här bilden kallar vi ”Tre pigor”. Kvinnan 
i mitten är Carolina Engman född 2 juni 1857. 
Hon gifte sig 1879 med Jonas Oskar 
Granqvist född 10 april 1848. De var bosatta i 
Gobbaslandet i Övrabyn. 1888 blev Carolina 
änka med fyra barn och gravid med det femte. 
För att försörja sig arbetade Carolina med att 
göra dagsverken hos folk. Carolina flyttade 
senare ihop med sin granne Didrik Lundgren 
som var änkeman. De fick en son 1898. 
 
Fotot är signerat Fia Kaarle, Elfsbyn. Fia kom 
till Älvsbyn år 1900. I slutet av 1903 gifte hon 
sig och tog då efternamnet Engelmark. Fotot 
är alltså taget tidigast 1900 och kanske senast 
i slutet av 1903, fast det kan nog ha varit så att 
Fia monterade foton på kartong med sitt 
tidigare efternamn även en tid efter att hon 
gift sig, så det är inte uteslutet att bilden är 
tagen senare. 
 
Något som är intressant med fotot är att 
kvinnorna är klädda i arbetskläder. Det 
förkommer nästan aldrig på gamla bilder. 
Kanske kan det ha varit så att de arbetade hos 
Fia Kaarle, eller kanske i Löfgrens 
Handelsbolag där hennes (blivande) man var 
kontorist, och att det var därför Fia kunde 
fotografera dem i arbetskläder i sin ateljé? 
 
Om allt detta vet vi inget, det är bara 
funderingar. Men om någon känner igen 
någon av de andra två kvinnorna kanske vi 
skulle komma svaren lite närmare. Om du 

som läser det här vet något, eller kommer att tänka på något som kan ha med saken att göra, så hör 
av dig. Det vore verkligen roligt att kunna lösa den här gåtan. 
 

I 
 föreningens bildarkiv som finns på hemsidan, finns många gamla fotografier från 
Älvsbybygden. De flesta byarna finns representerade bland bilderna. Där finns också ett 
album med oidentifierade personer. Vi kommer att börja visa bilder från det här i Bya-Bladet 
i förhoppning att någon läsare vet vem någon på någon bild är. 


