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Ändrade öppet-tider i Forskarhörnan 
 
Under 2015 har vi noterat ett minskade antal 
besökare på onsdagarna. Ganska ofta så sitter 
vi, som ska hjälpa besökande med deras forsk-
ning, helt utan besökare. Det finns kanske flera 
förklaringar till den här utvecklingen  tex att 
man numera kan sitta hemma vid datorn och 
forska. Det har ju blivit allt enklare sedan vi 
fick digitala register via SVAR och Arkiv Digi-
tal m fl. Sedan kan man konstatera också att 
onsdagar kl 13 verkar vara en populär tidpunkt 
för många andra arrangemang och träffar i 
Älvsbyn. 
Alla medlemmar har kanske inte koll på vad vi 
gör i Forskarhörnan så jag vill passa på att be-
skriva denna service till medlemmar och allmänhet. Tio till tolv personer ur styrelsen och 
några till, turas om och  ställer upp för att bemanna Forskarhörnan vid öppet-tiderna,  
måndagar 16.30-18.30 samt onsdagar 13.00-15.00. 
De ska då i första hand hjälpa besökande med de släktforskningsfrågor de har. Dessutom 
fixar de kaffe och fikabröd och sköter försäljning, utskick mm. Man behöver egentligen inte 
komma med några speciella frågor till oss utan det går bra att komma för en kopp kaffe och 
lite småprat också. 
Nu har det kommit ett förslag att vi ska ändra på öppethållandet så att vi har öppet en dag i 
veckan, på måndagar kl 15.00-18.30.  Då finns det tillfälle för dem som vill komma på dag-
tid och även för dem som endast kan komma på kvällstid. 
Styrelsen har fattat beslut om att vi ska prova att hålla öppet en dag i veckan,  
Måndagar kl 15.00—18.30 från den 18 januari 2016 då vi öppnar igen efter Jul– och 
Nyårsuppehållet. 
Naturligtvis är vi intresserade av vad ni medlemmar tycker. Du kan delge oss dina tankar om 
detta genom att kontakta någon ur styrelsen eller via Gästboken på hemsidan 
www.alvsbyforskarna.se 
Ordf. Carin Blom 
Nu stänger vi forskarhörnan några veckor över Jul och Nyår för att komma tillbaka med 
friska krafter igen i januari. 
Jag önskar er alla en riktig  

 

God Jul och ett Gott Nytt År ! /  Carin                  

 Innehåll:        sidan 
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Från red. 
Hej mina forskarvänner.  Sitter nu här igen och ska sammanställa ett nytt blad.     
Återigen får jag glädjas över bidrag från våra läsare. Det är ju det som är syftet med vårt 
medlemsblad att kunna utbyta kunskap, erfarenheter och bidra med historik. 
Fortsättningen på Anders Sandströms artikel om Wissträsk historia följer med detta num-
mer, oerhört värdefullt för att få en helhet i bygdens historia. 
 
Tack vare det bidrag från Göteborg som vi fått, kanske många med mej kan fylla ut våra 
släktträd med en lång rad anor istället för tomma rutor. Även de som gjort släktträdet efter 
Johan Petter Lundqvist har haft svårt att få rätt information, jag anser att det är lättare nu att 
via internet gå in i originalkällorna och se vad som skrivits. Men förutsättningen är att präs-
ten skrivit in på vilken sida de flyttat, sen vilken information prästen fick. Det hände t.ex. att 
någon flyttade utan att ta ut flyttattest, då är det genast svårare att följa. Jag har suttit otaliga 
timmar med att försöka spåra  J.P.s första frus flytt till Stockholm, där är inskrivet att hon 
tillsammans med en bror flyttade till Stockholm utan att ta ut flyttattest, då är det svårt att 
spåra. Har någon tips och idéer så  är jag tacksam för tips. Min egen idébank är tömd. 
 
Jag nappade på Anders Sandströms idé att i samarbete med biblioteket i Älvsbyn göra en  
liten utställning över Älvsbyns egna författare. Biblioteket var positiva till idén så under vå-
ren kanske under Äldre veckan kommer det till stånd. Har någon som läser detta vetskapen 
om någon författare från Älvsbyn, om än i liten skala, hör av dej till undertecknad så vi kan 
plocka fram alster. Annars glöms dessa författare så lätt bort. 
 
           Vi hörs  
                Gun  
       
E-post: gunjons@telia.com Tel: 070 320 77 56 

 

 
Nu är det färdig skannat. Registret för 
Älvsby tingslags häradsrätt åren 1892-
1927.  
 
Gerd Öhman och Tore Holmbom har varit 
vänliga nog att dela med sig till föreningens 
medlemmar, av sitt förträffliga register i 
både namn– och 
ortsform för Älvsby 
fögderi. Finner ni 
något fel är de an-
gelägna om att få 
veta det så kan det 
rättas till.  
Registret finns även 
i pappersformat i 
forskarhörnan. 
 
 

 
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: 0929–211 48  
Helena Stenberg     Tel: 0929- 610 31  
Lena Jonsson     Tel: 0929- 558 90  

Intresserad av att läsa  
bouppteckningar? 
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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 postförsän-
delse 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, Höghe-
den, Nydal, Bränna, Småträsk, Tvärsel, Snårbäcksliden och 
Kälsberg. Utgiven 2011. Priset är 300 kr och för postförsän-
delse tillkommer    60 kr i porto. 

Beställ via e-post gunjons@telia.com eller                          
tel: 070-320 77 56. 

Försäljning:  

Cirklar/Kurser.    
                                                                                                  

Forskarföreningen anordnar cirklar/kurser i släktforskning i samarbete med ABF. 
Du kan anmäla ditt intresse för kommande cirklar/kurser på anmälningslistor i Forskarhö-
nan, hos ABF Norr eller direkt till ordföranden Carin Blom på e-post cablo@telia.com  
eller telefon:  0929- 559 20 
 
Vårterminen 2016 
Planeringen för vårterminen 2016 är inte fastställd ännu. 

Har du önskemål om kurser så kontakta cablo@telia.com  

Inventering av gravstenar fortskrider.  

Gruppen som jobbar med att dokumentera detta, är nästan klar, 

endast skogskyrkogården återstår.  

De har tillsammans lagt in över 6 000 namn på nya och gamla 

kyrkogården.                                                                                                            

  Gå in och kolla på länken här nedan:    

         http://grav.genealogi.se/Gravsoklist.php   

 Bilden här bredvid är ej från Älvsby kyrkogård.                                                                   

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
mailto:cablo@telia.com
mailto:cablo@telia.com
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Släktforskning är inne 
Har ni märkt av hur mycket det skrivs och pratas om släktforskning just nu? Vi har flera ra-
dio och Tv-program som behandlar detta, det senaste heter ”Det sitter i väggarna”, och där 
historikern Christopher O´Regan är en av programledarna. 
Trevligt tycker jag förstås, för det märks inte minst på antalet aktiva släktforskare.  
Det senaste sättet att hitta sina nu levande släktingar och sina tidigare anor, nämligen DNA-
forskning ökar nu med en väldig fart. Har du inte provat på detta så kan jag bara rekommen-
dera att du testar dig. Ibland hör jag någon säga att det är besvärligt eftersom man inte kan 
engelska, då Family Tree Dna är en hemsida på engelska. Men det går faktiskt att låta da-
torn översätta sidan till svenska. Speciellt enkelt är detta om du har GoogleChrome som 
webbläsare. 

Det finns ju många olika sätt att hitta sina anor  men vi kan nog konstatera att det numera är 
betydligt enklare än för 30-40 år sedan, när en del av våra medlemmar startade sin forsk-
ning. Även om det är härligt och intressant att besöka ett av våra landsarkiv eller riksarkivet, 
så går det faktiskt mycket bra att sitta hemma vid datorn och söka i dessa arkiv. Allt mer av 
arkivens material digitaliseras och görs tillgängligt för oss i datorn. Då behöver du dock ett 
abonnemang hos Arkiv Digital, SVAR eller någon annan aktör i branschen. Har du inte da-
tor med abonnemang kan du alltid sätta dig i Grottan på Biblioteket där det finns tillgång till 
allt detta.   
MEN vill du prova på DNA-forskning  så behöver du en egen dator med e-post för att ta 
emot dina resultat på. 
        Carin  ordförande och cirkelledare 
 
 
 
Javisst är det enklare nu? 
Jag minns när jag började  
med den här sortens kort- 
läsare………. 
 
Här en bild av en kortläsare,  
föregångare till Datorn. 
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Suåra affsides up i marken – del 2 
 
Det är först från mitten av 1600-talet som vi med någon säkerhet kan följa ägarelängder 
på Vistträsk olika hemman. Hustru Karins hemman om 1/4 mtl ligger dock helt öde till år 
1682, då det upptas på tre års frihet av Nils Olofsson. Byns andra hemman om 1/8 mtl 
befolkades mestadels av änkor och det största hemmanet om 33/64 mtl, som brukades av 
Henrik Mårtensson, togs sedan över av Clemet Eriksson. Under åren 1671-86 var dock 
även 9/32 mtl av detta hemman öde. 
 
Ännu en svår tid 
 
Problemen för Älvsbybygdens folk fortsatte även in på 1600-talets andra hälft. På Byn 
bortskar älven 15/64 mtl av den odlingsbara jorden, vilket motsvarade 1/10-del av dess 
åkerjord. Dessutom slog skörden fel såväl 1674 som 1675 och folk tvingades nyttja agnar 
och bark i brödet. Kriget mot Danmark 1675-79 kostade stora förluster i form av död i 
sjukdomar och stupade. Dock verkar Älvsbybygden ha klarat sig något bättre vad gäller 
skördeutfallet, men av 17 utskrivna soldater från dessa byar stupade hela 12 man. Bland 
dessa kan nämnas Olof Sylvestersson Setterhuvud från Muskus och Per Andersson från 
Vistträsk, vilka båda avled i Göteborg 1675 respektive 1679. Joseph Hindrichsson Hara, 
helt visst en son till tidigare nämnde Henrik Mårtensson, antogs till knekt 1677 och upp-
gavs då gå för eget hemman i Vistträsk. 
 
Roteringen 1695 och nödåren 1695-97 
 
När roteringskommissionen genomförde sitt arbete i Västerbotten år 1695, får man in-
trycket av ett visst välstånd i Älvsbybygden. Med ett medeltal på 9,4 kor och 13,7 små-
kreatur per hushåll stod bygden inte längre socknens gamla storbyar efter. I Vistträsk 
framstår rentav Erik Clemetsson som storbonde med följande kreatursinnehav; 
 
Erik Clemetsson – 2 hästar, 18 kor och 20 småkreatur 
Nils Persson – 1 häst, 6 kor och 8 småkreatur 
Nils Olsson – 1 häst, 5 kor och 5 småkreatur 
 
Sämre tider skulle dock stunda med de svåra nödåren 1695-97, då nära 1/3-del av Fin-
lands befolkning dog av svält och undernäring. Sannolikt drabbades också Norrland 
mycket hårt. Häradshövdingen Olaus Burman har i en till eftervärlden bevarad skrift om 
Pitebygden under dessa år, salvelsefullt beskrivit orsakerna till de problem som uppstod. 
Om man bortser från hans moraliserande ”straffpredikan” över befolkningens tidigare 
slösaktiga leverne, så beskriver han sakligt vad som hände: ”Jorden var likasom sjuk att 
hon intet kunde bära, i det man och intet hade att kasta uti henne till utsäde; Och den 
ringa del som A:o 1695 uti henne kom, gick genom köld och fråst sin kos. Sjöarna voro 
såsom omisskundsamme, att de intet ville gifva, luften var lika som vred, att den uti sig 
intet ville låta see, eller finna något till maats.” 
 
Bark och halm brukades allmänt och man slaktade och åt hästar, hundar och möss ”som 
vankades i skogen”, samt självdöda kreatur och as. Många gårdar lämnades också öde 
och människorna drabbades av olika sjukdomar som blodsot (dysenteri) och en ”starkt 
brännande feber”, ej olik fläckfeber, som gjorde att ”allt folket dödde sin kos”. I hela Pi-
teå socken avled 840 personer under åren 1695-98 eller 210 i medeltal per år, att jämföra 
med drygt 50 per år under perioden 1651-1750. 
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Stora Nordiska kriget 
 
År 1700 anföll danska, polsk-sachiska och ryska styrkor det svenska stormaktsväldet, var-
för den svenska armén sattes i rörelse. För soldaterna i Västerbottens regemente, som 
strax transporterades söderut, innebar kriget att de flesta aldrig mer skulle återse sin hem-
bygd. Västerbottningarna deltog i fälttåget i Livland 1701-06 samt det ryska fälttåget 
1707-09 och var då bl a med om övergången av Duna 1701, slagen vid Kliszov 1702, 
Fraustadt 1706 och Hollowzin 1708 samt nederlaget vid Poltava 1709. Vid sistnämnda 
tillfälle utplånades stora delar av regementet och de överlevande fick gå i rysk fången-
skap, varifrån få återvände. 
 
Efter katastrofen vid Poltava uppsattes regementet ånyo år 1710, varpå manskapet förla-
des som garnison i fästningarna Nymunde och Dynamunde. När dessa belägrades av rys-
sarna bröt pesten ut och på kort tid gick även detta regemente till spillo. Ytterligare ett 
nytt regemente uppsattes i Västerbotten 1711-12 och fördes till södra Sverige, där man  
bl a deltog i försvaret av Strömstad när den danske amiralen Tordenskiold anföll staden i 
juli 1717. Därefter deltog man i Karl XII:s sista fälttåg mot Norge hösten 1718 och först 
en tid efter kungens död fick man återvända hem. 
Från Västerbotten hade under hela kriget utgått 5.370 soldater, varav 595 man från Piteå 
socken. Av dessa hade byarna från Älvsbybygden under tiden från roteringen 1695 och 
fram till 1728 års hemmansrannsakning fått sätta 26 soldater. Få av dessa återvände hem! 
 
Bland de soldater vi möter från bygden kan nämnas kamraterna Erik Ersson Sturk från 
Manjärv och Michel Johansson Lindberg från Vistträsk, vilka båda antogs som soldater 
1710 och båda dog inom loppet av en höstvecka samma år i Reval. Kanske skedde döds-
fallen redan vid ankomsten till denna hamnstad. Något senare, eller år 1714, antogs  
Anders Jonsson Kock för en rote på Byn. Han deltog i kungens sista fälttåg mot Norge 
hösten 1718 och strax före kungens död uppgavs han ha rymt från Fredrikshall. 
 
I Piteå socken fanns vid krigets slut ca 400 hemman och mer än 50 av dessa låg öde. De 
flesta hade inte brukats sedan svagåren på 1690-talet och värst var situationen i de norra 
kustbyarna samt i Älvsbybygden. På sistnämnda plats låg sju av bygdens nitton hemman 
öde när kriget tog slut, de flesta dock som ett resultat av de svåra åren vid 1600-talets mitt 
samt 1690-talets missväxt. Dock hade de långa krigsåren, med sin stora manspillan och 
sitt höga skattetryck, försvårat och försenat återhämtningen. 
 
Återhämtningens tid 
 
Efter kriget upprättades en hemmansrannsakning år 1728 för att utröna läget i Västerbot-
ten och se hur länet kunde bära kostnaderna för regementet. I Vistträsk fanns då tre hem-
man och på nr 1 angavs Sven Ersson, sannolikt en son till Erik Clemetsson, vara hus-
bonde. Hemmanet som omfattade 15/64 mtl var i fullt bruk och gården var väl bebyggd. 
På nr 2 finner vi Anders Andersson Stadig och sedan roteringen år 1695 hade Nils Pers-
son, Anders Persson och hustru Anna i tur och ordning varit ägare. Hemmanet skattade 
för 1/8 mtl och var i fullt bruk, medan gården var gammal. Nr 3 som vid roteringen år 
1695 brukades av Nils Olofsson låg dock öde. Hemmanet om 1/4 mtl var tillfallet kronan 
och hade under lång tid varit öde när nämnde Nils upptog det på tre års frihet 1682. Re-
dan år 1697 ödelades det åter och hade nu en gammal och förfallen gård. 
 
Efter ytterligare några år verkar bygden ha återhämtat sig och de flesta hemman som legat 
öde hade fått nya brukare. Dessutom hade bygden vid denna tid fått två nya hemman ge-
nom klyvning av äldre enheter. Något som inte hade hänt sedan mitten av 1500-talet. Det 
kan därför vara lämpligt avsluta denna berättelse med att i något förkortat skick återge de 
omdömen som 1750 års jordrannsakningskommission avgav om Vistträsk. 
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Vistträsk uppgavs bestå av tre hemman utan möjlighet till fler sådana. Dock sades åkerjor-
den och ängsmarken vara någorlunda med goda möjligheter till förkovring. Skogsmark 
fanns till husbehov för byggnation, gärdselvirke och vedfång samt djur- och fågelfänge. 
Del fanns i mjölkvarn som gick vår och höst i Brändån. 
 
15/64 mtl skatte sedan därifrån 9/32 mtl krono blivit söndrat till Muskus nr 3, innehas av 
Lars Augustinsson, som är en flitig hemmansbrukare som försett detta hemman med nödiga 
hus och byggnader, föder 1 häst, 10 kor, 3 unga nöt, 5 getter och 9 får. 
 
1/8 mtl skatte, innehas av Östen Jönsson, som väl bebyggt och hävdat hemmanet, föder 1 
häst, 5 kor, 2 unga nöt, 3 getter och 8 får. 
 
1/4 mtl krono, innehas av Johan Jakobsson, som försvarligen bebyggt hemmanet, legat öde 
1657-81 samt 1697-1729, upptaget på tio års frihet 1730, föder 1 häst, 6 kor, 2 unga nöt, 5 
getter och 4 får. 
 
Dessutom får vi veta vad som hänt med Erik Clemetssons stora hemman Vistträsk nr 1 om 
33/64 mtl. De 9/32 mtl som nu överförts till Muskus hade tidigare varit ett hemman som 
”af fordom legat under Muskus by” men som 1651 blivit öde och under perioden 1667-
1739 varit skrivet under Vistträsk nr 1. Det hade nu med landshövdingens tillstånd åter bli-
vit en egen rök under Muskus med Nils Olofsson som bonde. Han uppgavs vara en flitig 
åbo som med all flit sörjde för hemmanets välmåga och kunde föda 1 häst, 6 kor, 2 unga 
nöt och 6 får med hjälp av renmossa och sjöfoder. 
 
Sammanfattning 
 
När vi möter Älvsbybygden och Vistträsk vid 1500-talets mitt får man intryck av ett visst 
välstånd. Den odlade jorden är visserligen liten, men boskapsbeståndet är något större och 
vi får räkna med att jakt och fiske spelade en stor roll långt fram i tiden. Krig, missväxt och 
högt skattetryck skulle dock bli befolkningens öde under nästan 150 år, d v s under Sveri-
ges stormaktstid, och det 
är först mot mitten av 
1700-talet som vi kan 
skönja en återhämtning. 
Tydliga tecken på detta 
är en ökning av antalet 
hemman och mer stabila 
ägarförhållanden. 
 
 
Anders Sandström 

 
 

 
Hittade ingen äldre 
karta över Vistträsk, den 
här är från  1880-talet. 
                             Gun. 
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Hur många minns Hugo Marklund? 
 
För några år sedan fann jag på ett antikvariat i Luleå 
en bok med den fantasieggande titeln ”Hårda tag”. 
Den var utgiven på J A Lindblads förlag i Uppsala 
och tryckt i Stockholm 1937 samt försedd med illust-
rationer av Folke Hoving och 16 fotoplanscher. För-
fattare var den för mig okände Hugo Marklund som 
hade daterat förordet - Älvsbyn september 1937. 
 
Således hade boken tillkommit i Älvsbyn, där sanno-
likt också författaren måste ha varit bosatt. Trots att 
jag tillbringat hela mitt vuxna liv i kommunen hade 
jag aldrig hört talas om vare sig boken eller Hugo 
Marklund. Mitt intresse väcktes och jag ville veta vem 
denne man var och om han hade skrivit fler böcker? 
 
Hugo Marklund och hans produktion 
 
Eftersökningar på nätet gav snabbt svar och visade att Hugo Engelbert Marklund var född 
den 23/5 1884 som son till bonden och byggmästaren Anders Israel Marklund o h h Sara 
Lovisa Lundmark i Arvidsjaurs socken. Han genomgick Johanneslunds missionsinstitut åren 
1906-09 och blev våren 1917 predikant vid Älvsby Lutherska Missionsförening, en arbets-
uppgift som han upprätthöll till 1944. Hugo Marklund avled 1971. 
 
Han skrev också böcker och gav ut såväl vildmarksskildringar som vuxenromaner med 
starka moraliska och politiska ambitioner. En lista över hans produktion omfattar bl a föl-
jande böcker; 
 

 Hårda tag (1937) – jakt- och vildmarksskildringar från Lappland. 

 Bergtagen (1941) – den handlar om en ung lärarinna som möter kärleken i en avlägsen 
 bygd. 

 Spöktjädern på Kolmeberget (1949) - jakt- och vildmarksskildringar från Lappland. 

 Hundskallet i vildmarken (1950) – jakt- och vildmarksskildringar från Lappland. 

 Vargrännaren (1953) – en dramatisk skildring av brännvinets inverkan på en samisk fa
 milj, som förlorar både utkomst och kärlekslycka. 

 Stortallen och andra berättelser (1957) – jakt- och vildmarksskildringar från Lappland. 

 Bortom storskogen (1958) – jakt- och vildmarksskildringar från Lappland.            
 
Förmodligen är det så att av de böcker som bäst har klarat tidens tand, så är det hans jakt- 
och vildmarksskildringar, som även utgör dokument över livet längs Pite älvdal för ca 100 
år sedan. Framför allt hans förstlingsverk ”Hårda tag”, som är mästerligt illustrerad av Folke 
Hoving med en vinjettbild för vart och ett av bokens fjorton kapitel. Den och de övriga vild-
marksskildringarna kan varmt rekommenderas. 
 
Tyvärr är samtliga Marklunds böcker sedan lång tid utgångna från förlaget och den som vill 
läsa dem måste nog söka antikvariskt. Det är dock inte så svårt som man kan tro, eftersom 
jag själv har lyckats få tag i några av hans böcker och jag ofta ser dem utbjudna till ett rim-
ligt pris. Möjligen kan också biblioteket beställa hem något av hans alster, men jag tvivlar 
på att Älvsbyn har dem i sina gömmor. Det skulle för övrigt vara roligt om biblioteket, 
kanske med hjälp av Älvsbyns Forskarförening, kunde ordna en liten minnesutställning om 
en av kommunens första författare! 
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Innehållet i ”Hårda tag” 
 
Slutligen så vill jag här ange de fjorton kapitelrubriker som 
förekommer i boken ”Hårda tag”, så att den eventuelle läsa-
ren kan få en bild av innehållet; 
 
1. Björn-Janne 
2. Rimpobjörnen 
3. Lars Fjällströms första björnjakt 
4. Lars Sjulssons sista björnjakt 
5. Nybyggarna i Kårsådalen 
6. Storbjörnen i Plassovardo 
7. Varg-Måns 
8. Storvargen 
9. Kalle Bergs älgjakt 
10. Järvhonan 
11. En vårnatt i Björndalen 
12. Minnen från en fjällrip-
jakt i högfjällen 
13. Vårtid i fjällen 
Hundskallet i vildmarken 
 
Kapitel 11 och 14 förekom-
mer för övrigt också i en an-
nan bok, där sistnämnda kapi-
tel fått ge namn åt hela boken 
nämligen ”Hundskallet i vild-
marken”. 
 
 
Anders Sandström 
Vidsel 22 sep 2015 
 
 
 
 
 
 

Genom Älvsbyns bibliotek kan man låna föl-
jande  böcker skrivna av Hugo Marklund:  
 
Hårda tag Utg. 1937 
Spöktjädern på Kolmeberget och  
andra historier            utg.1949 
Bergtagen  utgi.1954 
Stortallen och andra  berättelser.  Utg. 1957 
Bortom Storskogen   Utg. 1958 
Ovanstående böcker har jag lånat men inte 
läst riktigt alla än. Fascineras av hans för-
måga att skildra landskapet och intressant 
läsa om hur livet kunde te sej i de glest be-
byggda trakterna på den tiden. Även intres-
sant läsa hur den starka tron påverkade folket 
och fick folk att trots det hårda livet kunna 
överleva och trivas med tillvaron.  
                         Gun. 

Hårda tag 

Illustration Folke Hoving 

Här illustrationer från ett par av böckerna. 
Vilka som står för illustrationerna framgår 
ej. 
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Hur många har Johan Petter Lundqvist i sin släktgren? 
 
 
 
En ny medlem från Göteborg ringde mej och frågade 
om vi var intresserade av historiken om en utflyttad 
Älvsbybo. Hon hade en hel del papper som hon frå-
gade om hon kunde skicka till föreningen. 
Givetvis var vi intresserade, speciellt jag personligen 
eftersom det visade sej tillhöra mitt släktträd Sponton/
Eliasson. Vet att det är väldigt många Älvsbybor som 
också har gemensamma anor med honom. 
Det måste  ha varit en företagsam ung man som först 
tog sej till Piteå, för att sen troligtvis båtledes ta sej 
vidare till Stockholm. Jag har sökt i kyrkböckerna ut-
flyttade, men hittar honom inte. Har även sökt i inflytt-
ningslängderna i Stockholm, men svårt veta vilken för-
samling han först kom till. Kanske någon som läser 
detta och forskat på samma gren haft bättre tur att 
hitta? 
J P flyttade från Älvsbyn 1841-11-13, enligt utflytt-
ningsländen, däremot hittar jag honom inte i någon av 
Piteås in/ut flyttnings längder. Enligt dödsrunan så 
kom han till Stockholm 1842. 
Väl i Stockholm började J.P. inom handeln och affärerna måste ha lyckats bra, eftersom 
han senare köpte fastigheter i centrala Stockholm.  
                    Se dödsrunan på nästa sida. 
 
 
På sidorna  12-15 har jag  bilagt kopior på brev som är skickade till Johan Petter. 
Det första är inte daterat vilket år, bara datum. Jag har sökt efter denna systerdotter, som 
skrev ett så tårdrypande brev. Jag ville veta vilket år brevet skrivits? Hittade henne till 
slut, och har kommit fram till att det måste vara 1887 eller 88.  
Anna Sofia född  1833 i Strycktjärn, alltså en syster  till Johan Petter flyttade till Klöver-
träsk, Nederluleå och gifter sig med Anders Ersson Sandström, de vigdes 1857 och fick   
sex döttrar och två söner.  Däribland  brevskriverskan  Maria Magdalena född 1865. 
År 1884 som 19-åring tar Maria Magdalena en pigtjänst hos Bonden Gustaf Eriksson i 
Unbyn Överluleå. 
1878 den 27 maj avlider mamman Anna Sofia endast 44 år och ca 6 mån. och maken blir 
ensam  med de små barnen, det yngsta, Helena Matilda bara drygt 1 år.  Johan Anton  ej 
fyllda 4 år, Johanna Albertina ej fyllda 7 år och Augusta Wilhelmina 11 år. 
De äldre barnen hade redan flyttat hemifrån. 
Året därpå 1879 gifter Anders Ersson Sandström om sej med  Mathilda Eriksdotter, 
många gånger var det enda möjligheten en änkeman med många barn hade för att klara att 
hålla samman familjen. Det var inte alltid så lycklig lösning för barnen, har man sett i 
många fall.  
Maria Magdalena gifter sig 1894 med Johan Magnus Johansson i Heden, Över Luleå för-
samling.  
De andra två breven lämnar en hel del information, de är av stort intresse historiskt. 
Bröderna med familjer tillhörde troligtvis  en i dessa trakter vanligt trossamfund Bodellis-
terna.  Det skulle vara intressant om något brev hade sparats från J P till bröderna. För 
enligt breven så skickade han pengar eller kläder åtminstone till någon av dem. 

Johan Petter Lundqvist född 1822  
i Strycktjärn. 
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  Johan Petter Lundqvist född 1822-03-22   död  1912-09-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilden är från början av 1890. 
(Ej så bra kvalité, kopia av kopia) 
Johan Petter Lundqvist och makan nr 2, Emma 
Mathilda Andersdotter, systerdotter till hans 1:a 
fru. Emma Mathilda var född den  1853-10-31 i 
Amnehärad, Skaraborgs län, Västergötland. Sit-
tande barnen Johan Richard  f. 1887 och dottern  
Anna Ester Augusta f. 1889.    
 
Uppgifter om  den första frun är väldigt knapp-
händiga.  J.P. gift 1855-12-26 med Charlotta Be-
ata född  1820-12-26 i Amnehärad. I husför-
hörslängden står det noterat  följande: ”Säges 
wara resta till Stockholm 1853-03-12, men ej ut-
tagit prest-attest, tillsammans med en broder Jan 
Matsson”. Har sökt men ej hittat var i Stockholm 
hon anlände.  
Släktingarna  har inga foton av henne heller. 
Av hans andra fru Emma Matilda får vi en bättre 
bild om vi läser sid 17-19. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Här bredvid vigsel attesten mellan           
J.P och mamsell Charlotta Beata 
Mattson. Bevittnat av Kusken och 
Husdrängen.   
Kopia från Arkiv Digital. 
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1887 eller 1888 ? ?    Läs mer  på sid. 10. 
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Här syns att släktingarna i Stockholm funderat varifrån Johan Petter kommit. De fick fram 
att Grubban ligger norr om Tvärån enligt karta i Nordisk Familjebok. (Det var före Internet 
och Google Chromes och Eniros tid). 
 
Anhöriga har sagt att Johan Petter be-
sökte aldrig sin hembygd, men av bre-
ven framgår ju att han skickat åt-
minstone kläder till den sjuke brodern. 

Gravstenen finns  vid Bromma 
Gamla kyrka. Där ligger han be-
gravd tillsammans  med sina båda 
fruar samt systern till första frun 
Beata Larsson 
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Här en del av sida 3 av 7 om släkten J.P.Lundqvist. Av utrymmesskäl kopierar jag inte alla 7 sidorna. 
Intresserade får gärna ta del av övriga . Hör bara av er till undertecknad (Gun). 
 
OBS . Felskrivningen i textrutan här nedan! 

Tyvärr är det en felskrivning 
här. Det är omkastat 1:a och 
2:a frun 
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Här bredvid är en bild på Emma Mathilda.  
Den som skrivit ner sina vackra tankar om sin farmor 
är Ilse Palmgren. Dotter till Johan Petter och Emma 
Mathildas son Johan Rikard Lundqvist. 
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Gamla Fotografier Efterlysning.   

Den här bilden har vi funderat länge på vad frisören till vänster heter.                                 
Frisör...........................?            Barberare Karl Edvin* Olofsson f.1855-12-19 Svensbyn,          
sonen Kalle* Karl Gustaf f.1926-08-14 Älvsbyn.                                                                
Frisör Bengt Gösta* Eriksson f.1911-11-29 Älvsbyn. 

Okänd familj från Kjell Lundmans album 
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Vilka kan detta 
vara? 

 
Det är från Mari-
anne Stenbergs 

album. 

Konsumbutik, men var?  
och vem? 

Ja det frågade vi om i föregående 
Byablad. 

 
Tomas Granström har följande funde-
ring: 
Mannen i Konsumbutiken kan 
vara Urban Vikberg, Vidsel. Kanske 
är bilden från Bredsel eller Laver där 
jag har för mig han också fanns på  
Konsum.  
Kan någon bekräfta eller komma med 
andra förslag??  Hör av er! 

Carl Andreas utvandrar till Nord Amerika 
1903-02-14.  
Men vad heter damen/hustrun vi hans sida? 
Bildens ägare Birgitta Sjölund. 
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Fotokalender 2016 
 

Nu är den här, vår fotokalender för 2016. Denna gång är temat FÖRR & NU, dvs vi 
har tagit nya bilder i färg från samma motiv som finns på gamla bilder. Många är 
från Byn men en del också från Vidsel och Storforsen.  Du kan även beställa den ge-
nom mail på cablo@telia.com och vill du få den hemskickad med post så tillkommer 
25 kr i fraktkostnader.   
Sedan vi stängt hörnan för jul-ledigt kan du kontakta någon från styrelsen. 
Priset på kalendern är 100 kr. 
 

Den finns även att köpa på Älvsby Bokhandel på Storgatan i Älvsbyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God Jul och ett Gott Nytt År 2016 
önskar 

 
Styrelsen Älvsbyns Forskarförening 

mailto:cablo@telia.com

