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Nu är det dags! 

Måndagen den 18 maj publicerar vi vår nya  

Hemsida. Du finner den på    

www.alvsbyforskarna.se 

I samband med detta så slutar vi att uppdatera den 

gamla hemsidan www.byn.panatet.se 

Den gamla sidan kommer att finnas kvar under 

hela 2015 men vi lägger en länk till nya sidan för 

att slussa över besökarna. Att ta fram en ny hem-

sida tar en avsevärd tid och för vår del har många 

ur styrelsen varit engagerade. Nu hoppas vi natur-

ligtvis att alla besökare kommer att gilla den nya 

Hemsidan och att den blir favoriten för alla våra 

medlemmar. Redan nu i början av maj har vi haft över 3000 besök vilket visar på att intres-

set är stort. 

Bilder från Älvsbyn med alla byarna och människor som levt och verkat här kommer även 

fortsättningsvis att vara vårt fokus. En ny typ av bildvisning får ni också bekanta er med och 

kanske tar det ett tag innan man förstår hur den används på bästa sätt. Av den anledningen 

kommer vi att ta med en liten kort instruktion hur bildvisningen fungerar. 

Ett stort projekt för föreningen har nu fullgjorts och alla vi som arbetat i projektet hoppas att 

besökarna ska trivas med Hemsidan. Stort tack till alla som medverkat på olika sätt och till 

Paul Kyllerman på Rawdesigns som ansvarat för design och allt det tekniska. 

                                                        Carin    
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Från red.  
Hej mina forskarvänner. 

I Älvsbyn finns över 50 släktforskare som är medlemmar i Föreningen Dis (= Datorhjälp i 

släktforskningen). Av dem är c:a hälften medlemmar i Dis-Nord, den lokala föreningen 

som  består av medlemmar från de två nordligaste länen, Norr– och Västerbotten. Dis-

Nord hade medlemsmöte den 28 mars på Framnäs Folkhögskola. Vi som var där fick 

lyssna på Ulf Holmgren som berättade om en fotografs öde. Piteås första fotografer, två 

kvinnor och deras öden, Clara Lidfeldt och Augusta Risberg. Mycket intressant. Arkivarie 

Jörgen Andersson från Skellefteå, visade också en del knep angående ArkivDigital och 

berättade om  Nordanå forskarrum. Dis-Nord bjöd på kaffe och kaka.  

 

Tänk så trevlig uppgift jag har…… att få pussla ihop denna tidning. Att det är så trevligt 

beror ju på Er läsare. I detta nummer har jag glädjen att få lägga in en utredning som An-

ders Sandström bidragit med. Jag tror att det är många som gläds med mig åt detta materi-

al. 

Efter årsmötet blev det inga större förändringar i styrelsen, ordinarie ledamöter i styrelsen 

är samma som tidigare, som ersättare har Monica Jonsson valts istället för  Siv Östman 

som avsagt omval. I valberedningen ställer Dick Öhman upp istället för Tore Lundgren 

som också valt att avgå. Styrelsens sammansättning se nedan. 

 

Den utlovade redogörelse över boende i Laver finns på sidorna 8 -16.  
OBS på  nästa sida läs om registret över bouppteckningar som våra duktiga medarbe-

tare Gerd och Tore gjort, ett mycket värdefullt material. 

   
        Vi hörs  

         Gun      

   

 

Styrelsens sammansättning 

efter årsmötet: 
 

Ordf. Carin Blom     Tel: 0929- 559 20  

Vice ordf. Åke Engman    Tel: 070-604 24 90  

Kassör. Catharina Berggren  Tel: 0929- 122 74  

Sekr. Inger Torgersson    Tel: 0929- 559 53  

Ledam. Britt Norman    Tel: 0929- 559 69  

Ledam. Ann-Sofie Öberg    Tel: 0929- 551 42  

Ledam. Roland Sundberg    Tel: 0929- 128 78  

 

Ers. Tomas Granström    Tel: 0929- 128 22  

Ers. Håkan Nygren    Tel: 0929- 200 14 

Ers. Gun Jonsson     Tel: 070-320 77 56  

Ers. Monica Jonsson    Tel: 070-221 02 94 

Ers. Kerstin Strömgren    Tel: 0929- 102 50  

 

Revisor. Runo Bergqvist    Tel: 0929- 108 94  

Rev.ers.  Bo Öhlund    Tel: 0929- 554 40 

 

Valberedning:  

Dick Öhman     Tel: 0929- 126 14  

Helena Stenberg     Tel: 0929- 610 31  

Lena Jonsson     Tel: 0929- 558 90  

Gravstensinventeringen  

fortsätter 

Sedan 1970-talet pågår i Sverige en in-

ventering av gravar. Numera sker det i 

Sveriges Släktforskarförbunds regi. 

Gravstenar och gravprydnader är ett 

viktigt kulturarv. Vi vill därför bevara 

något till kommande generationer. 

Älvsbyns Forskarförening arbetar med 

att inventera gravstenarna  Det gör vi 

genom att ta bilder av gravstenarna och 

matar in bilderna, samt uppgift om 

vilka som vilar i gravarna, i ett centralt 

register. Vi samarbetar med Älvsby för-

samling och använder den förteckning 

över gravplatserna som vi fått. Vill du 

söka i registret kan du använda denna 

länk.    

 www.genealogi.se/gravproj/

Gravsoklist 

http://www.genealogi.se/gravproj/Gravsoklist.php
http://www.genealogi.se/gravproj/Gravsoklist.php
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Gamla hantverk i Älvsbybygden I och II 

samt Älvsby Kyrkstad  

PDF-filer av tre häften om Älvsbybygden 

som inte finns i nytryck längre. Ursprunglig-

en utgiven av Älvsby Hembygdsförening 

samt Kyrkstadsgruppen, mellan 1996-1999. 

Barberare & Herrfrisörer, Barnmorskor, 

Damfrisörer, Murare, Skomakare, Smeder, 

Sotare, Stenarbetare, Sömmerskor 

Urmakare, Bagare, Båtbyggare, Glasmästare, 

Kopparslagare, Målare, Skräddare, Slaktare, 

Snickare och Vulkare. 

Verksamma under 1900-talet. 

PDF-filerna ligger på ett USB-minne.  

Priset är 200 kr och för postförsändelse till-

kommer 20 kr i porto. 

Beställ via e-post                                        

gunjons@telia.com                                    

eller  tel 070-320 77 56 

Dödsannonser och Inbjudningar till Begravningar 

Vår senaste utgåva av kopierade Dödsannonser och Inbjud-

ningar till begravningar fram till 1970,  

insamlade från privatpersoner. Mappen innehåller 2469 

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. Priset är 200 kr och 

för postförsändelse tillkommer 20 kr i porto. 

Beställ via                                                                                  

e-post britt.norman@telia.com                                         

eller fia.oberg@alvsbyn.com 

  

Byar i södra Älvsbyn                                   

 Älvsbyns Forskarförenings bok om Byar i södra Älvsbyn. 

Historik över byarna Nygård, Högheden, Nydal, Bränna, 

Småträsk, Tvärsel, Snårbäcksliden och Kälsberg. Utgiven 

2011. Priset är 300 kr och för postförsändelse tillkommer    

60 kr i porto. 

Beställ via e-post gunjons@telia.com eller                          

tel: 070-320 77 56. 

 
 

 

 

 

 

 

 Förutom kyrkböckerna är bouppteckningar en viktig källa för släktforskare. Bouppteck-

ningen börjar med att man skriver vem bouppteckningen är efter och vilka som är ar-

vingar. Här får man släktskapet bekräftat. Sedan följer en detaljerad uppräkning av vad 

dödsboet innehåller och den slutliga behållningen.  Företaget Arkivdigital har fotografe-

rat många avskrifter av bouppteckningar, som man nu kan läsa i respektive Häradsrätts 

Småprotokoll. En del avskrifter återfinns även hos Riksarkivet, SVAR. Originalet till 

bouppteckningen behölls av arvingarna. 

  

Älvsby tingslag bildades år 1892 genom utbrytning ur Piteå tingslag. År 1927 slogs 

tingslaget ihop med Piteå tingslag för att bilda Piteå och Älvsby tingslag. 

  

Det som nu finns tillgängligt på Internet genom Arkivdigital och Riksarkivet SVAR, när 

det gäller Älvsby tingslags häradsrätt, är bouppteckningar för åren 1892–1920. Register 

har upprättats och finns tillgängligt i vår forskarhörna och även på hemsidan. Registret 

finns sorterat både efter namn och efter ort.   

                   Gerd och Tore. 

Försäljning:  

Intresserad av att läsa bouppteckningar? 

http://byn.panatet.se/P3464420?scr=444d6803
mailto:gunjons@telia.com
mailto:britt.norman@telia.com
mailto:fia.oberg@alvsbyn.com
mailto:gunjons@telia.com
http://byn.panatet.se/P3464600?scr=3c96605c
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Än finns det kvar historier som ej  publicerats i Byabladet från  

Agnar Grönlunds ”Skrönor och berättelser”. 
Här kommer två till. 

 

Räkenskaper 

Det var en gång en bonde i Korsträskbyn, vi kan kalla honom Andersson, som var känd 

för att vara smått förmögen och samtidigt dålig på att räkna. En helg bad han sin svåger 

från Vistträsk komma ner och hjälpa till att räkna samman förmögenheten. I förväg 

hade Andersson delat upp pengarna i två lika delar som han stoppade i två strumpor 

som han hängde på kallvinden. Andersson tänkte att om svågern fick räkna ut hur 

mycket pengar han hade i en strumpa, så behövde han själv bara dubblera summan för 

att få veta hur mycket han ägde utan annat vittne än han själv. Svågern räknade och 

kom fram till att Andersson hade sextontusen (16000) kronor i strumpan. I samma 

ögonblick kom bondens hustru in från ladugården. Då hon fick se pengarna utbrast hon. 

Men kära Andersson du har ju en strumpa till på vinden med lika mycket pengar i. Bon-

den rusade upp och fällde hustrun med en riktig råsop, i ilskan över att hon avslöjat 

hans hemlighet. 

 

Räkningen 

Olof Petter Johansson-Viklund allmänt kallad Nattbergs Oll, född den 31/12 1835, 

ägare till hemmanet Nattberg. Dessutom hade han affär och gästgiveri i det stora bo-

ningshuset. Dom flesta kunderna handlade på kredit, då tillgången på kontanta medel 

var skral. När affärerna var klara skrev man upp skulden på papperslappar. Problemet i 

Nattberget var att Olof inte kunde skriva. Istället ritade han av varorna som kunden 

hade köpt. 

En dag kom en bonde till Nattberget för att göra sig skuldfri. I affären fanns bara Olofs 

lagvigda hustru Anna Magdalena Olofsdotter. Hon hittade räkningen, men kunde inte 

tyda kråkfötterna som fanns på den. Frun bad kunden vänta en stund och sökte upp Oll 

för att få veta vad bonden skulle betala för. Olof tittade en stund på papperslappen och 

sa sedan. Jag ser en rund ring och om du hittar en fyrkant i den så är det en slipsten, an-

nars är det en ost. 

 

På tal om slipsten…….. 

Minns ni hur en slipsten ska 

dras?  

Många har säkert varit med om 

att  dra slipsten när lien eller 

yxan skulle vässas. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRw&url=http%3A%2F%2Ftikare.se%2F2013%2F02%2F02%2Fjamen-sa-ska-en-slipsten-dras%2F&ei=P5MrVd6iCcvMyAPAqoG4CQ&bvm=bv.90491159,d.bGQ&psig=AFQjCNGk7rNtYRrLEWUvn9djcOrWI3
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Ingeval-ätten på Byn 
 

I Älvsbyn fanns under flera hundra år en släkt som härstammade från en man med det ovanliga nam-

net Ingeval. Vi vet inget mer om honom än att han hade sonen Per Ingevalsson, endast omtalad i 

1539 års bågskattelängd och som då torde ha varit en gammal man född någon gång på 1400-talet. 

Således måste stamfadern Ingeval helt ha tillhört detta århundrade. 

 

Namnet Ingeval är mycket ovanligt i norra Sverige och Finland och i Bengt Audéns bok om 

”Bottniska personnamn”, återfinner vi det endast fem gånger som personnamn och fem gånger som 

patronymikon (fadersnamn) i hela Västerbotten vid mitten av 1500-talet. De vanligaste namnen är i 

stället Anders, Erik, Jon, Jöns, Lars, Nils, Olof och Per. 

 

1543 års jordebok 

 

När vi så i 1543 års jordebok möter Olof och Ingeval Persson på Byn, kan vi vara tämligen säkra på 

att de båda är bröder och söner till ovan nämnde Per Ingevalsson. Detta i synnerhet som Olof Pers-

son (n 1543-73) efterträder den sistnämnde, medan Ingeval Persson (n 1539-67) troligen fått överta 

en del av faderns hemman eller upptagit ett nybruk några år tidigare. Utifrån den skatt dessa två er-

lägger synes Olofs hemman, som är skattlagt för 82 penningar, vara mer än dubbelt så stort som Ing-

evals, vilket bara är skattlagt för 38 penningar. 

Vid samma tid finns även ett annat brödrapar på Byn, nämligen Björn och Per Olsson, vilka troligen 

rakt av delat på ett äldre hemman, eftersom de brukar nästan identiskt stora hemman. Byn största 

hemman innehas dock av Erik Person i ”Öffwerbyn” eller ”Gerebyn”, som den också kallas, med en 

skatt på hela 86 penningar. 

 

Älvsborgs lösen 1571 

 

Vid taxeringen till Älvsborg lösen år 1571 är Olof Persson ännu i livet, medan Mats Ingevalsson (n 

1568-97) övertagit Ingeval Perssons hemman. Vi finner då följande lösa egendom hos dessa två: 

 

Olof Persson – l lp koppar, 6 kor, 2 kvigor, 1 kalv, 8 får, 6 getter, 3 svin samt 1 häst för 10 mark = 

106 mark 7 öre 

 

Mats Ingevalsson - 5 lod silver, 2 lp koppar, ½ lp tenn, 9 kor, 4 kvigor, 3 kalvar, 12 får, 9 getter och 

3 svin samt 1 häst för 10 mark = 203 mark 6 öre 

 

Medelvärdet av det samlade lösöret bland Älvsbybygdens 17 bönder uppgick till 102 mark per per-

son, att jämföra med 142 mark i Piteå socken och 168 mark i Luleå socken. Medeltalet kor per 

bonde uppgick i Älvsbybygden till 5,7 kor, medan det i Piteå socken uppgick till 6 kor och i Luleå 

socken till 6,5 kor.  Förmögenheten varierade dock kraftigt i de gamla kustbyarna, där vi finner 

några av landets rikaste bönder, medan det var fattigare i inlandet. Således får vi i Älvsbyn med om-

nejd intrycket av en bygd i vardande, ett nybyggarland. 

 

Kort efter Älvsborgs lösens utgörande efterträdes Olof Persson av sonen Michel Olofsson (n 1574-

1610), vilken därmed var kusin till Mats Ingevalsson. De hemman dessa två brukade kom sedan vid 

1600-talets slut att erhålla jordeboksnummer 5 respektive 4. 

 

Bygdens svåraste tid 

 

Bygdens svåraste tid inföll sannolikt under 1600-talets första hälft, med upprepade missväxtperioder 

och därpå följande hungersnöd samt ständiga krig. Redan 1601 års hjälpgärdsuppbördslängd uppvi-

sar ett lågt antal kor samt få fullbesuttna hemman. Andelen halva och tredjedelshemman har ökat 

markant.  
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Särskilt svåra skördeår blev 1614 och 1615, då såväl hö- som kornskörden slog fel i hela Väster-

botten. Även under åren 1633-35, 1638 och 1641 drabbades länet av svår missväxt. Dessutom låg 

Sverige nästan ständigt i krig fram till Westfaliska freden år 1648. 

 

Landsbokhållaren Per Eriksson i Västerbotten skriver i december 1634 till myndigheterna i Stock-

holm, att skörden slagit helt fel och boskapen hade man varit tvungen att förtära. Detta hade resul-

terat i att många övergett sina hemman och dragit söderut för att tigga. De som var kvar hade ingen 

annan föda än ”halm, hö och gräsrötter, ja det Gud bättre, det som ändå vederstyggligare är att om-

skriva”. 

 

En unik inblick av läget i landet ger taxeringen till Älvsborgs andra lösen åren 1613-18, då Sverige 

hade att utgöra 1 miljon riksdaler för att återlösa fästningen en andra gång från danskarna. Därvid 

hade varje hushåll att utgöra 12 mark per år och i Älvsbybygden var det endast Anders Silfuastsson 

på Överbyn och Per Michelsson på Ytterbyn som utgjorde full summa under perioden. Bland öv-

riga bönder i bygden var läget katastrofalt. Som exempel kan nämnas Per Eriksson i Vistträsk, en 

gammal landsknekt som ”legat i blodsoten” och därav dött, vars hustru saknade kor och gick runt 

tiggande. I Ytterbyn hade knekten Ingeval Larsson som varit ”tvenne gånger till Waxholm” intet 

utgjort och i Manjärv angavs Staffan Andersson vara en utfattig man utan kor och förmåga att be-

tala. 

 

Släktens fortsatta öden 

 

Även den andra hälften av 1600-talet präglades av krig och missväxt. Särskilt svåra år synes tiden 

för Danska kriget 1675-79 samt missväxt under åren 1674-75 och 1695-97 ha varit. Under dessa år 

steg dödstalen till oanade höjder i Piteå socken. Dessutom bortskar vårfloden ungefär 1/10-del av 

Byns åkerjord någon gång omkr år 1660. En ansenlig förlust för ett samhälle som redan levde på 

marginalen. 

 

På Byn nr 5 hade Michel Olsson nu efterträtts av sina söner Per Michelsson (n 1602-32) och Inge-

val Michelsson (n 1626-28) som delat hemmanet. Den förstnämnde efterträdes först av dottern 

Brita Persdotter (n 1635-40) och sedan av sonen Jöns Persson (n 1642-86) samt därefter av dennes 

bror Anders Persson (n 1689-95). År 1701 ligger slutligen hemmanet öde, sannolikt ett resultat av 

1690-talets svagår. På Byn nr 1 efterträddes Ingeval Michelsson o h h Karin av sonen Olof Inge-

valsson (n 1632-85), vilken när han dör den 20/6 1685 efterträdes av sonen Ingeval Olsson (n 1686

-1709). 

 

På Byn nr 4 har Mats Ingevalsson också efterträtts av sina söner Lars Matsson (n 1598-1627) och 

Per Matsson (n 1601-27) som också delat hemmanet. Lars efterträdes först av sonen Mats Larsson 

(n 1628-60) och sedan dennes son Per Matsson (n 1667-80). Slutligen finner vi Lars Persson (n 

1686-99) på hemmanet innan det ligger öde år 1701. På Byn nr 2 efterträdes Per Matsson under en 

tid av Olof Larsson (n1627-36), som möjligen är måg eller brorson till Per, som sedan följs av 

Mats Olofsson (n 1637-80) o h h Sara (n 1686-89). Vid roteringen år 1695 finner vi en Olof Karls-

son på hemmanet. 

 

Epilog 

 

Således finner vi vid sekelskiftet år 1700 åtminstone en Ingeval-ättling på Byn nr 1 i form av Inge-

val Olsson (f 1686 d 1709). Huruvida Olof Karlsson o h h på Byn 2 stod i något släktskapsförhål-

lande till tidigare ägare vet jag ej. Däremot vet vi att såväl nr 4 som nr 5 låg öde vid denna tid och 

under lång tid framöver. 

 

Kanske finns det ännu ättlingar kvar i Älvsbybygden till denne förste Ingeval på Byn? I så fall har 

de hemortsrätt i bygden sedan mer än 500 år! 

                                       Anders Sandström 
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                                                     Anders Sandström 

 

           Påsken 2015 
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Laver. 

 
Med Karin Stenbergs berättelse följde en lista med en del namn på boende i Laver, jag bör-

jade med att kolla upp den men övergick till att gå in på Svar och husförhörslängderna från 

1928-1943. 
Förutom  Laver så finns det i husförhörslängderna även Lill-Laver, Laverträsk, Lill-

Laverträsk och Luspenoive eller Stor-Laver. Man kan undra om  den stora inflyttningen vål-

lade problem för folkbokföringen? Jag har då haft problem att hitta, det har flytta mellan si-

dorna lite hit och dit. Sen jag trodde mej ha skrivit av alla sidorna har jag hittat ytterligare 

fler personer som bott och jobbat i Laver. 

Jag har skrivit av från husförhörslängderna och skrivit det i Excel-programmet, men det blir 

för omfattande att skriva det i Byabladet. Därför har jag sparat det i en PDF-fil, så ni som är 

intresserade kan skriva till mej så skickar jag den till er.  

PDF-filen är sökbar på efternamn. Självklart finns en utskrift i forskarhörnan som går att 

låna hem.   

OBS! det är ju en andrahandsuppgift, det är svårt att tyda skriften i  husförhörslängderna 

ibland. När jag forskar i min egen släkt, går jag ju mellan födelseboken till husförlängderna 

och dödboken, är det otydligt i någon bok så kanske det är tydligare skrivet i den andra. På 

så sätt kommer man ju oftast fram till vad som är rätt. När det gäller boende i Laver har jag 

inte haft den tid som fodrats för att kolla upp i andra böcker.  Ta det för en andra hands upp-

gift och gå själv in och kolla om det verkar tveksamt. 

 

Har samlat lite annat material från Laver tiden, tidnings artiklar och foton. 

I boken Laver som Eva Alerby skrivit finns en bra beskrivning av samhället Laver och dess 

uppbyggnad. Många bra bilder från Laver-tiden finns också med. Huvuddragen i boken 

handlar om den moderna skolan som blev till där, eftersom det ursprungliga arbetet var en 

uppsats på 10 poäng. Titeln på uppsaten var ”Laverskolan-en patriarkalisk kvarleva i en ka-

pitalistisk era.”  På sidan 27 i nämnda bok står det att själva uppbyggandet av samhället star-

tade sommaren 1936 och redan i december började familjerna att flytta in.  På samma sida 

står också att samhället var hierarkiskt uppbyggt med gruvingenjören i en stor villa högst 

upp på vägen mot bergets topp, därefter i fallande  ordning: gruvfogdens, verkmästarnas, 

basarnas och arbetarnas hus. 

Storlek och fördelning av bostäderna såg ut på följande sätt: 12 st fyr-familjs arbetarbostä-

der, varav 7 st om vardera ett större rum, sovalkov och kök, samt 5 st hus bestående av 2 st  

lägenheter om två rum och kök samt 2 lägenheter om ett rum och kök. För ogifta arbetare 

eller de som hade fast bostad på annan ort fanns tre bostäder om sammanlagt 40 rum med en  

á två man placerade i varje rum. Vidare byggdes 4 st tvåfamiljs förmansbostäder, en  gruv-

fogde– och en verkmästarbostad, en tvåfamiljs tjänstemannabostad och en platschefsbostad 

där alltså gruvingenjören bodde.  

Bilden på nästa sida har tidigare varit med i Byabladet, men jag bifogar den ändå, den visar 

just hur samhället var uppbyggt. 

 

 

           Gun 
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En kopia från tidningen  SE   Nr 31 år 1947. 
Obs priset 40 öre. 

Artikeln har Gunnar Olovsson bidragit med. 
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Laver år c:a 1938   Från vänster         Ester Nygren  född Lundman, 

Hilding Wikström,  Göta Wikström,   

Foto taget av Folke Nygren                 Ägare till fotot:  Håkan Nygren 

Laver under uppbyggnad. Bildens ägare Margaretha Johansson 
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Har Ni gamla intressanta bilder? 

Kom med dem, så får vi låna och skanna in dem!  
Gör ett besök i vår Forskarhörna,  

vi behöver Din hjälp med att identifiera bilder!  

Bilderna finns också på vår hemsida.   

www.alvsbyforskarna.se   

 

Från Laver. Text på baksidan av 

kortet : En välkänd person i Laver.  

Gruvarbetaren Gustav Amundsson 

även kallad "Stripa".  

Han var från en ort i Västerman-

land som heter Stripa, ett gammalt 

gruvsamhälle." 

 

 
 

Gruvarbetare  

Gustaf Edvin Amundsson  

född 1906-07-28.  Stripa. 

I Sveriges dödbok 1901-2013, 

Där står det att han avled 1986-04-

02 i  Södra Sandträsk, 

Glommersträsk.  

Där står han även skriven på CD-

skivorna Sveriges Befolkning 

1970 och 1980.  

 

 

Bild från Byakistan. 

Enligt dödboken var  

Karl William Södersten född den 25 maj 1915 i 

Älvsby församling  

och avled den 28 februari 1943 i Laver.  

Olyckshändelse, förfrysning. 

Han var ogift. 

 

 

Urklippets ägare  Olov Skoglund 

och är från NorrbottensKuriren 1943 
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Skolkort från Laver 1937. 

1.Åke Fridström.  2........................  3......................4......................  5..................   

6.Birgit Bergstrand. 7.Ellen Fyrpil  8.................... 9. 

Teresia Lundgren, lärarinna (1904-1993)  10.Sixten Lidström. 11.............................  

12.Agda Kantin.  13.Gerda Bergkvist. 14..........................  15..........................  

16......................  17........................  18.Elvy Karlsson.  19.Maja Olofsson gift Öberg    

20.........................  21.Olof Bergstrand.  22.Birger Jansson. 

Bildens ägare Olof Bergstrand. 

Folkskolläraren Åke Fridström född 1908-11-30 i Högbo Gävleborgs län gift 1939-07-17 

 

OBS            Meddela föreningen om ni vet namnet på någon fler.      Tack! 

Flygbild över Laver      Kortets ägare  Erik Skoglund 
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Vi har fått en bok som gåva av Jonas Berg-

lund som tillhört hans farfar  

Karl H Berglund Vistträsk.   Boken heter   

”De bästa Norrbottens historierna”. 

Redigering Yngve Åström 

Illustratör Christian Hedlund. 

Boken är utgiven 1959 av Luleå bokförlag. 

Vi kommer att plocka in lite historier därifrån 

när det passar.  

Boken har 195 sidor så det räcker ett tag 

framöver. 
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                                  Åhlén& Holms katalog  
många minns säkert högtidsstunder med den katalogen?   

Jag har fått låna  en midvinterlista (var det den tidens realista?) 

Den är från 1934, intressant se priserna och MODET…….. 

Det kommer fler sidor senare. 

Kerstin Johansson äger original-listan 
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Så här var herrmodet 1934 
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Priserna i katalogen verkar ju väldigt låga, men lönerna var minsann inte höga. 

Därför kolla jag på internet och hittade ”Statistisk årsbok för Sverige 1934”.               

Det var inte så fullständiga uppgifter, men en lite fingervisning får man ändå. 

En skogsarbetare, huggare i Norrbottens län tjänade i snitt  under 5:-/dag åren 1933-34. 

En kusk, häst och karl, förtjänade under 10:-/dag. 

Som barn hörde jag berättas om en familjefar som jobbat i skogen hela vintern med häst 

och sönerna (minns ej hur många de var?). När han betalat räkningen på maten till alla 

blev han skyldig en mindre summa. Då lär han ha yttrat: ”Ja de gick ju inte så dåligt 

ändå”.  Det gällde ju att hålla modet uppe! 

Här nedan ser man månadslönen för Hushållerskor 43:-/ månad (här är året 1932). 

Dagpenning under 1:50. De som diskade på hotell och köksor, hade i snitt 3 kronor 

mindre i månaden. Då hade de fri kost och logi.  

Men för att köpa en kappa kanske hela månadslönen gick åt. 
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En riktigt skön och trevlig  

Sommar 

önskar vi Er alla 
 

 

Styrelsen 

Älvsbyns Forskarförening 

 

 

 


