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Vår ordförande Anders Sandström har ordet 

Ännu en pandemivår 

 N är jag skriver detta under pingst-
helgen är det svårt att tänka sig att 
pandemin nu har pågått i drygt 15 
månader. Föreningens verksamhet 

har, frånsett Bya-Bladet och hemsidan, gått på 
sparlåga. Således har vi varken kunnat hålla 
måndagsträffar eller sedvanliga styrelsemöten 
och naturligtvis inte heller årsmöte 2021, 
eftersom Folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer har satt ett tak på max åtta personer vid 
offentliga sammankomster. Till yttermera visso 
har smittspridningen i Norrbotten varit relativt 
hög det senaste halvåret. Veckans rapport från 
Anders Nystedt, länets smittskyddsläkare, 
utpekade också Norrbotten som varande värst i 
Europa. 
 
Vår förhoppning är dock att vi efter ökad vac-
cinering och under sommaren gradvis minskad 
smittspridning ska kunna öppna upp vår 
verksamhet till hösten. Planen är att hålla ett 
styrelsemöte under andra hälften av augusti för 
planering av ett kommande årsmöte, kanske 
kombinerat med ett höstmöte. Naturligtvis är 
detta och öppnande av måndagsträffar beroende 
av smittoläget i länet och myndigheternas 
rekommendationer. Låt oss hoppas på det bästa! 
 
Själv har jag nyttjat vintern till att 
komplettera och fullfölja mina 
forskningar om Älvsbybygdens 
soldater från äldre tid till indelnings-
verkets upphörande. Vi får väl se vad 
detta resulterar i, kanske blir det ett 
häfte om Älvsbybygdens soldater och 
deras öden. De som inte blev 
kanonmat på Europas slagfält eller 
avled i sjukdomar på garnisons-
orterna, kom ofta att bidra med 
utvecklingen av bygden som 
nybyggare eller som i fallet med Olof 
Jonsson Cartou, som kyrkobyggare. 
Dessutom var soldaterna ofta 
läskunniga, de måste ju kunna läsa 
reglementet, och kom i vissa fall att 
tjänstgöra som barnlärare. Så var det i 
varje fall i Nederluleå. 
 

Trots en 
pingsthelg 
med kyla och 
snöfall, så vill 
jag tillönska 
alla med-
lemmar en 
riktigt fin 
sommar. 
Våren har 
varit kall och 
blåsig, men 
den är trots 
allt här och flyttfåglarna har sedan länge anlänt 
samt så också de första myggorna, så låt oss se 
framtiden an med förtröstan. Förhoppningsvis 
kan vi snart börja träffa släkt, grannar och 
vänner utan att känna oro! 
 
Till dess, ta hand om er! 
Anders Sandström 
Ordförande 
 
 

En indelt soldat från andra hälften av 1800-talet. 
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S tort TACK för fin respons på 
förra numret, mitt första Bya-
Blad! Det inspirerar! 
Något som jag tycker är 

jätteroligt är att jag har fått telefon-
samtal och mejl från några personer 
som kunde berätta lite om Klara Björk i 
Nybyn, min mormors mors syster som 
jag berättade om i förra numret. Jag har 
till och med fått ett fotografi på henne 
och några andra damer som bodde 
samtidigt i Nybyn. Tack Karin Ökvist 
för den fina bilden!  

 
Jag har också fått tips på artiklar och någon färdig artikel från 
läsare. Det uppskattar jag verkligen! Jag hoppas att fler vill bidra 
med material till Bya-Bladet, det behövs och uppskattas som sagt 
verkligen. Ring mig på 070 - 614 86 78 eller mejla till 
elisa.nordebo@gmail.com med dina tips, förslag eller färdiga 
texter och bilder. 
 
Och så några ord om innehållet i det här numret: Vad kan passa bättre nu när sommaren närmar sig 
än att läsa om det stora Rallarbråket i Älvsbyn sommaren 1893. Vi har fått en avskrift av en artikel 
från 1948 där några Älvsbybor som kom ihåg slagsmålen berättar. Det är riktigt intressant läsning. 
Skogsbränder hör ju tyvärr också sommaren till. 1886 härjade bränder i Älvsbybygden, något som 
omskrevs så långt bort som i Chicago. Den artikeln har vi med i detta nummer.  
 
Laver är inte bara ett aktuellt ämne utan också intressant historia. 1995 intervjuade jag den då 87-
årige Gottfrid Olofsson som var en av de sista som kom ihåg och kunde berätta om slitet i 
Lavergruvan. De tre bilderna på Bya-Bladets första sida är från Laver. 
Den gamla bilden berättar den här gången om en trafikolycka 1935 mellan en cykel och en lastbil. 
Ett sammanträffande som jag inte kände till när jag började söka uppgifter om personerna som var 
inblandade i olyckan, är att cyklisten liksom Gottfrid Olofsson också kom att arbeta i Laver. 
 
När man läser om de svenska krigen under tidigare århundraden så kanske man inte tänker på att 
det fanns män från Älvsbybygden som var med och stred. Anders Sandström har sökt fram 
uppgifter om några av dem som inkallades att delta i Gustav II Adolfs anfall mot olika länder i 
försöken att göra Sverige till stormakt och själv bli kejsare.  
 
För övrigt så är vi nog alla väldigt less på pandemin. Förhoppningsvis får vi en sommar där vi 
återigen kan börja träffa familj och vänner som vanligt, om än med viss försiktighet. Till hösten 
tror och hoppas jag att vi också kan börja med verksamhet i föreningen igen. 
 
Som vanligt så är det jag som har skrivit artiklarna om inte annat anges. Trevlig läsning! 
Förresten, en sak till: Att ingen har påpekat att det stod fel årtal på förra numret av Bya-Bladet! I 
det här numret är det rätt i alla fall! Och som sagt; trevlig läsning! 
 
Elisabet Nordebo 

  

Redaktörens Ruta 
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Minnesgoda Älvsbybor berättar 

 
 

RALLARSLAGSMÅLET 1893 
Ett av Sveriges största slagsmål bröt ut i Älvsbyn sommaren 1893 när rallare och lokalbe-
folkning drabbade samman i ett slagsmål som höll på i tre dagar. Många skadades och en 
person avled av sina skador. Först efter hot om att inkallad militär skulle öppna eld, slutade 
man slåss. 

Bya-Bladet har fått ta del av en avskrift av en 
artikel där Norrbottens-Kuriren skriver om 
slagsmålet. Greger Nilsson som bor i Lindesberg 
har skickat den till oss. Han 
kommer från Älvsbyn och 
berättar att han fick avskriften av 
artikeln i början av 1970-talet. 
Han vill minnas att det var Kalle 
Svanholm som gav honom den. 
Det sägs att Kalle Svanholm 
brukade skriva av sådant som 
stod i tidningarna och som han 
tänkte att någon annan kunde 
vara intresserad av. 
   Kalle Svanholm var gift med 
Greger Nilssons faster Rut, född 
Nilsson.  Han drev Svanholms 
Blomsterhandel i Älvsbyn i 
många år. På bilden har Kalle 
Svanholm gjort sig redo för 
karnevalståget på Barnens Dag i 
Älvsbyn sommaren 1947. 
 
Intervjuer 
Norrbottens-Kuriren berättade om 
Rallarslagsmålet, som redan då var en historisk 
händelse, i julaftonsnumret 1948. Artikeln 
bygger på intervjuer med sju personer som kom 
ihåg slagsmålet 55 år senare. Det var smeds-
mästare Ludvig Hedman, bagarmästare Gustav 
Nilsson, fiskhandlare Helmer Nilsson, kassör 
Axel Engelmark, hemmansägare Sten F. Öberg, 
direktör C. O. Lövgren, alla från Älvsbyn, samt 
förre hemmansägaren och järnvägsrallaren 
Anton Stenberg i Tvärån. 
 
150 rallare 
Sommaren 1893 gjordes järnvägssträckningen 
mellan Vännäs och Boden färdig. Enligt Piteå-
Tidningen som en tid senare rapporterade om 
slagsmålet arbetade man från båda hållen och 
möttes söder om Älvsbyn. Vid månadsskiftet 
juni-juli hölls marknad i Älvsbyn och 150 
helglediga rallare var samlade här. 

   Många rallare kom söderifrån. Ibland blev det 
bråk mellan dem och lokalbefolkningen. 
Rallarna ansågs vara bråkstakar, men många 

gånger berodde konflikterna på 
att de blev dåligt bemötta. 
Männen i samhället ansåg att 
”den kvinnliga ungdomens 
moraliska säkerhet äventyrades” 
när rallarna kom. Rallarna ville 
skipa rättvisa, lokalbefolkningen 
ville hämnas. Konflikten hade 
legat och pyrt länge när det var 
dags för sommarmarknad i 
Älvsbyn. 
 
Första smällen 
Per Lundman från Rosfors fick 
den första smällen. Han föll 
omkull men reste sig upp och 
slet ett ben från en karusell för 
att klå upp den som hade slagit 
honom. På några ögonblick var 

slagsmålet i full gång. Man slet benen från 
marknadsstånden så att varorna föll i marken 
och började slåss mot alla som kom i ens väg. 
Marknadsplatsen förvandlades till något som 
kunde liknas vid en krigsplats. För att få slut på 
slagsmålet tvingades man sända efter militärer 
med skarpa vapen. Efter tre dagars oavbrutet 
slagsmål var det till slut över, men först efter hot 
om att militären skulle öppna eld. 
   Rallarslagsmålet i Älvsbyn räknas som ett av 
de största slagsmålen i Sverige. Många skadades 
och behövde sjukhusvård. En person avled av 
sina skador. 
På nästa sida börjar artikeln från Norrbotten-
Kuriren. Vi har illustrerat den  med de fina 
vykort som Leif Lindgren ritade inför 100-
årsjubileet av slagsmålet och den första Rallar-
svängen i Älvsbyn 1993, samt med ett par gamla 
tidningsklipp, Läs och fascineras över historien, 
förfasas över det blodiga våldet och inte minst; 
njut av 1940-talets språkbruk och de fina 
tecknen från en gammal skrivmaskin!  >>> 
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I artikeln i Norrbottens-Kuriren var 
de intervjuade Älvsbyborna 
fotograferade. Bildetexten anger 
namnen: ”Från vänster i övre 
raden: kassör Axel Engelmark, 
smedsmästare Ludvig Hedman, f. 
hemmansägaren och rallaren Anton 
Stenberg, f. hemmansägaren Sten F. 
Öberg, handlanden Helmer Nilsson, 
bagarmästare F. G. Nilsson och 
direktör C. O. Lövgren.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           >>> 
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En vecka efter marknadshelgen då 
slagsmålet bröt ut skrev Norrbottens-
Kuriren om händelsen för första gången. 
Rallarslagsmålet blev snart känt och 
omskrivet i landet. Flera andra 
tidningar än de norrbottniska skrev om 
det. 
 
På Kungliga Bibliotekets hemsida kan 
man söka i gamla tidningsartiklar. 
Webbadressen till söksidan är 
www.tidningar.kb.se 
Om man till exempel skriver upploppet 
elfsbyn i sökrutan kommer man till 
artiklar i flera tidningar som skrev om 
händelsen.  
 
Stort tack till Erik Skoglund som letat 
fram de gamla artiklarna åt oss. 
 
 
 
 
 
 
 
       
           >>> 
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U nder 1620-talet förde den svenske 
kungen Gustav II Adolf ett antal 
kampanjer i Livland och Preussen 
mot sin kusin Sigismund Vasa i 

Polen. Det hela började med ett svenskt anfall 
mot staden Riga, belägen vid Dunaflodens 
mynning, år 1621 och slutade med fördraget i 
Altmark år 1629. Det sistnämnda gav Sverige 
vapenvila under sex år, ett basområde på den 
södra Östersjökusten och stora tullinkomster 
från ett antal orter därstädes, vilket möjliggjorde 
Sveriges inträde i det 30-åriga kriget år 1630. 
 
Under dessa år företogs utskrivningar av var 
tionde eller femtonde man åren 1621, 1623, 
1627, 1628 och 1629, för att fylla upp ständigt 
glesnande led. Så skedde även i Älvsbybygden, 
där dess 10-15 bönder som regel fick sätta en ny 
soldat vid varje utskrivning. Bland dessa 
utskrivna kan nämnas: 
 
* Grels Sylvestersson i Muskus utskriven 1621 
* Lars Eriksson i Manjärv utskriven 1623 
* Staffan Matsson i Vistträsk utskriven 1628 
* Olof Staffansson i Manjärv nämnd som soldat 
1630 
 
Staffan Matsson var med all sannolikhet son till 
Mats Larsson och hans hustru Anna i Vistträsk. 
Lars Eriksson var son till Erik Jönsson och hans 
hustru Ingeborg i Manjärv och Grels 
Sylvestersson var son till Sylvester Olofsson i 
Muskus. För det mesta känner vi inte soldaternas 
slutliga öde, men i några fall ger källorna 
besked. Många dog i smittsamma sjukdomar på 
garnisonsorterna i norra Tyskland och nuvarande 
Polen. Den 12 februari 1630 mönstrades Fredrik 
Leussners kompani med knektar från Piteå 
socken. Av 79 man var endast 25 behållna och 
hela 54 döda. Bland de sistnämnda finner vi: 
 
* Staffan Matsson ifr Witztresk död i Margb: 
den 17 aug 
* Staffan Larsson på Byen död i Wärder den 7 
sep 
* Lars Eriksson ifr Mand Järff död i Wärder den 
18 sep 
* Grels Silfuesson ifr Muskus död i Margb: den 
20 sep 
 
 

Dessa var unga män som inte hade hunnit bilda 
familj och nästan inte har satt några andra 
avtyck än sin för tidiga död i historiska källor. 
 
Endast Olof Staffansson från Manjärv synes 
vara välbehållen. Han nämns för övrigt som 
regementsprofoss år 1640 och var fortfarande 
vid liv 1647-1648. Således en av de få som 
överlevde på slagfält och i osunda 
garnisonskvarter där olika sjukdomar härjade. 
 
Bakgrunden till de ovan nämnda stora 
manskapsförlusterna var sannolikt de hårda 
strider som stod i Preussen sommaren 1629, 
samt den fältsjuka som sedan bröt ut bland 
trupperna i olika förläggningsorter som Werder 
och Marienburg.  
De platser som nämns, Wärder och Margb: är 
med all sannolikhet identiska med Grosser 
Werder som ligger 18 kilometer nordväst om 
Elbing, samt Marienburg, nu Malbork i Polen. 

 
Manfallet skulle komma att bli mångfaldigt 
större under det svenska deltagandet i 30-åriga 
kriget 1630-48 med fältslag i Breitenfeld, Lutzen 
och Nördlingen, men det är som det heter en 
annan historia. 
 
Anders Sandström 
Kristi Himmelsfärd 2021 

Männen från Manjärv och Muskus 

Norrlands storregemente uppställt kompanivis år 
1626. Del av en målning som finns på Karlborgs 
slott.  



13 

Den Gamla Bilden Berättar 

I  augusti 1935 inträffade en kollision i 
Älvsbyn mellan en cyklande flicka och en 
lastbil. Det gick ganska bra men kunde 
ha slutat mycket illa. 

 
Det var den 25-årige chauffören Simon Eriksson 
som kom körandes i en lastbil som tillhörde 
Bengt Berggren i Älvsbyn. Han kom från 
Altunahållet, hade precis kört över järnvägen och 
fortsatte mot byn. På den här tiden gick det en 
väg längs Korsträskbäcken i nuvarande 
Konradsparken.. Ungefär vid dagens 
blomrabatter i parken låg Hugo Wennmans 
matvaruaffär, på höger sida om vägen sett från 
det håll som Simon Eriksson kom. Strax innan 
affären stod en buss parkerad. När han hade 
passerat bussen såg han plötsligt en flicka 
komma cyklande mot honom på fel sida av 
vägen. Hon hade varit skymd bakom bussen och 
nu var hon så nära så en kollision var nästan 
oundviklig. Hon försökte styra undan genom att 
snabbt börja köra över till rätt sida samtidigt som 
Simon Eriksson reagerade lika snabbt och girade 
höger. Cykeln slog i lastbilens stänkskärm och 
flickan slogs omkull och svimmade. Lastbilen 
rände rätt in genom radioaffärens vägg och det 
ena av de två skyltfönstren. 

 
Den 16-åriga flickan som hette Valborg Östman 
och bodde i Hällan fördes till läkare, men 
kvicknade snart till och hade bara några 
småskador, gissningsvis skrapsår och blåmärken. 
En hjärnskakning hade hon kanske också fått. 
Lastbilen blev förhållandevis oskadad trots att 
den stod med höger framhjul inne i butiken och 
vänster hjul hängande i luften utanför. Även 
skadorna på butiksväggen ser på bilderna ut att 
inte vara alltför omfattande, trots de krossade 
rutorna.       >>> 



14 

Folk samlades förstås vid olycksplatsen och 
handllare Wennman lär inte ha varit glad. Det är 
han som står och tittar på bedrövelsen på bilden 
nedan och är markerad med ett x på byxbenet. 

 
Den rådsnare chauffören Simon Eriksson var 
född 1910 i Lillkorsträsk. Han var son till 
hemmansägare Olof August Eriksson född 1871 
i Långudden, Älvsbyn och Margareta Johanna 
Dahlberg född 1880 i Piteå landsförsamling. 
Simon flyttade senare till Boden där han jobbade 
som chaufför åt fortifikationsförvaltningen. 1943 
gifte han sig med Doris Mildred Kerttu från 
Båtskärsnäs i Kalix. De bodde i Boden och fick 
fyra barn. Simon bytte så småningom jobb och 
blev byggnadsarbetare. Han dog i augusti 1980. 
 
Flickan på cykeln, Anna Valborg Maria Östman 
hade fyllt 16 år ett par månader innan olyckan 
skedde. Hon kallades Valborg och var dotter till 
hemmansägaren August Östman i Hällan som 
var född där 1884, och Wendla Carolina 
Danielsson född 1887 i Korsträsk. Valborg hade 
en äldre bror samt en äldre och en yngre syster. 
En son som dog tre månader gammal hade också 
fötts i familjen fyra år innan Valborg föddes. 

Valborg flyttade några år senare till Laver där 
hon arbetade som städerska. Där träffade hon 
också sin blivande man, Karl Ferdinand 
Fredriksson från Granträsk. När de gifte sig 
1943 flyttade de till Granträsk. De fick två barn, 
Monika född 1949 och Tore född 1957. Valborg 
började arbeta i köket på sjukhemmet i Älvsbyn. 
Det låg i den gamla delen av nuvarnade 
hälsocentralen och köket var på nedersta 
våningen. 
 

 
1980 avled Karl i cancer. Några år senare 
flyttade Valborg till en lägenhet på Storgatan i 
Älvsbyn. Där träffade hon en god vän som hon 
umgicks med. De tyckte bland annat om att 
plocka bär tillsammans och gå på motionsdanser 
på Forum. Lördagen den 12 februari 1994 var en 
sådan dag när de dansade på Forum. När dansen 
var slut och de skulle gå hem segnade Valborg 
ner vid utgången. Det blev ambulanstransport till 
lasarettet i Piteå. Sonen Tore blev uppringd, han 
tog taxi till lasarettet och hann sitta hos henne en 
stund innan hon lugnt och stilla tog sitt sista 
andetag. 
         
 
        >>> 
 

Valborg bodde i Hällan 1. Hennes föräldrar 
byggde huset 1911-1912 när de var nygifta.   

Valborg gifte sig med sin Karl den 28 mars 
1943, åtta år efter cykelolyckan. 
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Tore kan inte minnas att hans mamma någonsin 
berättade om cykelolyckan, men när vi frågade 
honom om den och om han har några foton på 
sin mamma, så hittade han fotografierna från 
olyckan i ett album som fanns kvar efter henne. 
Bilderna finns också i Byakistan på 
forskarföreningens hemsida och 2010 skrev 
Piteå-Tidningen en blänkare om denna händelse. 

 
Bilderna på första sidan är tagna i Laver. Den 
första vid gruvan, på den andra ser vi Valborg 
med arbetskamrater i Laver och den tredje är 
Karl Fredriksson, Valborgs blivande man vid 
arbete nere i gruvan. 
Tack Carin Blom för hjälpen att forska fram 
uppgifter om de inblandade personerna. Stort 
tack också till Tore Fredriksson för att vi fått 
låna fotografier. 
 

———————–———————————————————————— 
Här börjar en annan historia även om det finns en koppling till den förra, nämligen Laver. 
En av de sista som mindes och kunde berätta om arbetet i Lavergruvan var Gottfrid Olofsson från 
Södra Vistträsk. I början av 1995 när Gottfrid var 87 år, träffade jag honom och skrev sedan en 
artikel om det han berättade. Den publicerades i tidningen Intryck Elfsbyn som kom ut med några 
nummer det året. Förmodligen var Gottfrid den äldsta då levande person som kunde berätta med 
egen erfarenhet om det hårda arbetet i Lavergruvan. Han arbetade där under alla de år som gruvan 
var i drift och hade mycket att berätta om de strapatser och vedermödor som gruvarbetet innebar. På 
nästa sida återger vi artikeln, men först lite mer om Gottfrid: 
 
Nils Gottfrid Olofsson föddes i Bäckdal, Nattberg den 8 oktober 1907. Föräldrarna var Olof Petter 
Olofsson och Emma Kristina Sandberg, födda 1866 och 1867. Dagen före julafton 1923 gifte han 
sig med Agnes Helena Lidman i Vistheden. De bosatte sig i Södra Vistträsk och fick två söner och 
en dotter. 1935, när dottern Sally var två månader, dog Agnes. Gottfrid som arbetade och bodde i 
Laver sex dagar i veckan behövde någon som tog hand om barnen och skötte hushållet. Agnes 
Hedman från Arvidsjaur blev hushållerska hos honom. Några år senare fick de en son och sedan en 
dotter tillsammans. Som pensionär flyttade Gottfrid till Älvsbyn och de sista åren bodde han på 
Nyberga.                     >>> 

Anna Valborg Maria Östman några år efter 
cykelolyckan som kunde ha slutat illa. 
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Gottfrid minns det hårda arbetet 

G ottfrid Olofsson lägger sig på sängen 
och vilar en stund efter lunch. Så gör 
han nästan varje dag och det har han 
förtjänat efter ett långt arbetsliv där de 

flesta åren varit under jord. 
Till hösten fyller han 88. För sextiofem år sedan 
fick han arbete i Laver där gruvan ännu inte 
hade startat. Gottfrid var med från första början 
vid provbrytningen och planeringen av hur 
gruvbyn skulle byggas upp. 
- Vi bestämde till exempel var husen skulle 
byggas, berättar han. 
De första åren bröts malmen i dagbrott. Sedan 
börjande man borra längre ner i berget. Gottfrid 
började som ortdrivare. Den första orten låg på 
femtio meters djup. Sedan var det orter åt alla 
håll. 
- Som ortdrivare fick man ofta spränga mindre 
salvor själv. Det var som mest tjugofem till 
trettio smällar, säger Gottfrid. 
Efter åtta år tänkte Gottfrid sluta, men när han 
gick för att be om betyg ville de att han skulle 
bli skjutare. 
- Då blev jag det, och stannade kvar. 
  
Sten på näsan 
- Bergsarbete var hårt arbete. Och farligt. Det 
hände olyckor hela tiden. Man skadade en arm 
eller fot och fick gå sjukskriven någon dag. 
- En gång var det en som fick en sten på näsan. 
Det var en ordentlig smäll. Men efteråt sa han 
själv att ”jag fick bara snyggare näsa”, säger 
Gottfrid och skrattar gott. 
Under hela gruvepoken var det bara två arbetare 
som förolyckades i gruvan. 
- En borr ramlade från 90-metersnivån. Den 
vägde 10 och fyra. Lambert Eriksson från 
Västerbotten var på väg upp för stegen. Han fick 
borren i nacken och ramlade åtta meter. Jag var 
en av de första som kom fram till honom. Han 
andades korta snabba andetag i ungefär en halv 
timma. Men hjärnan låg utanför huvudet. Jag 
minns hur den dallrade. Men hä var ossit å 
fundär på… 
- Det var en annan västerbottning som dog 
också. Han höll på att dreva en stig och skulle 
spränga, men det small för tidigt och han hann 
inte undan. Han skulle ha förlovat sig nästa dag 
med städerskan i ungkarlsbarackerna. Hon 
väntade barn, minns Gottfrid. 

En gång hittade Gottfrid en arbetskamrat 
liggande medvetslös i gruvan. 
- Han låg halvt inne i en stig. Jag skar upp hans 
överrock så jag skulle komma åt att få grepp om 
honom. Det var tur det var en liten karl så jag 
nådde runt om honom. 
- Jag bar honom ner för stegen. Arton meter. För 
varje steg stödde jag mig mot väggen så jag inte 
skulle falla för jag kunde ju inte hålla fast mig 
när jag höll i honom. Det var tungt. När jag kom 
ner var jag helt slut. Han var medvetslös, men 
inte var han död. Sjukvården gav honom syrgas. 
Så fort han kvicknade till sa han ”Få I en snus”. 
  
Ras 
En gång var det nära att Gottfrid hamnade under 
ett ras. Han sprängde i en stig som han just hade 
börjat dreva, men någonting gick snett och raset 
kom inte som han beräknade. 
- Jag hann precis kasta mig ut i huvudorten 
innan berget rasade ner bredvid mig. Om jag 
hade fått stenmassorna på mig hade jag inte 
klarat mig. 
En annan gång när Gottfrid klarade sig med rena 
turen var när han och en gruvingenjör var på väg 
uppför stegen i schaktet. 
- Ingenjören var före och vi hade klättrat ungefär 
två meter när det kom en borr uppifrån.  >>> 

Gottfrid Olofsson blir firad på sin 90-årsdag 
den 8 oktober 1997.  Drygt tre månader senare 
avled han. 



17 

Den snurrade runt med väldig fart i schaktet men 
träffade oss inte, berättar Gottfrid. 
-Trettio meter ovanför var det en karl som höll 
på att ladda för en sprängning. Ingenjören var så 
arg så det går inte att säga. ”Han som släppte 
borren får sparken omedelbart” skrek han. Jag 
försökte lugna honom och sa att det kanske var 
en olyckshändelse. ”Nej” sa ingenjören ”jag vet 
att den där han är inte riktigt klok. Han ska ha 
sparken”. 
- Jag ville försvara honom för det var ju en 
arbetskamrat, men jag visste att han nog hade 
släppt borren för han var inte riktigt som han 
skulle. Det där gick till facket och han fick i alla 
fall benådning. 
Gottfrid kan också berätta om när maskinhuset 
till hissen brann. Tillsammans med åtta 
arbetskamrater var han nere i gruvan när det 
hände. 
- Vi hade just åkt ner till nitto metersplatån med 
första hissen på morgonen. När vi kom ner gav 
vi en signal att hissen kunde köras upp igen, 
men den gick bara upp ett par meter och så 
stannade den. Plötsligt föll den ner. Först hissen 
och sedan hisskabeln. Det var rena turen att 
ingen av oss hamnade under. 
- För oss var det bara att försöka ta oss upp. Den 
minsta klättrade först. Vi andra puttade på och 
sedan följde vi efter på stegen en efter en. 
Schaktväggen och stegen var isiga för det var 
mitt i vintern. Det var mycket jobbigt. Allt 
eftersom en kom upp på en platå hjälpte han till 
att dra upp den som kom efter. 
På det sättet tog sig de nio männen upp nitto 
meter längs gruvschaktet. En strapats som tog 
tre timmar. När de kom upp fick de veta att 
maskinhuset hade brunnit ner. 
 
Stendammslunga 
Gottfrid tycker att det var bra ordnat i Laver 
med bostäder för gruvarbetarna. Med skola, 
konsum och Folkets Hus var Laver den tidens 
modernaste gruvsamhälle. 

- I ungkarlsbarackerna bodde vi gratis. För 
familjebostäderna var hyran 65 kronor i 
månaden. 
- Maten var bra och kraftig och vi betalade inte 
mycket för den, men nog ångrar jag att jag 
började med bergarbete. Det var tungt jämt. 
Hörseln blev förstörd. Och lungorna. Många av 
dem som arbetade i Laver fick stendammslunga. 
- Lite lön och lite ledighet hade vi. Jobbade sex 
dagar i veckan. På helgen cyklade jag hem till 
familjen i Södra Vistträsk. Första året fick vi sex 
dagars semester utan lön. Sedan fick vi 70 
kronor i semesterersättning för de sex lediga 
dagarna. 

- För arbetet var det ackordslön. Man kunde 
aldrig komma upp i mer än tre-fyrahundra 
kronor i månaden hur hårt man än jobbade. 
Arbetet var fördelat på förmiddags- och 
eftermiddagsskift. Ett tag provade man även 
med nattskift. 
- Det var åtta timmars arbete i gruvan varje dag 
och när man var ledig vilade man mest för att 
orka med nästa arbetspass, säger Gottfrid. 
När malmen i Lavergruvan började sina fortsatte 
man att borra till trehundra meters djup för att se 
om det fanns mer längre ner i berget, men efter 
tvåhundrametersnivån fanns i stort sett ingen 
malm. 
- Malmen i Laver var som en  upp- och nervänd 
sockertopp. Den var bredast längst upp, vid 
hundratrettio meter var den smalare och vid 
tvåhundra meter var den mycket smal. Vid 
trehundra fanns nästan ingenting, minns 
Gottfrid. 
1946 kom beslutet att gruvan skulle stängas. 
- Det kändes ganska skönt, avslutar Gottfrid. 

Gottfrid Olofsson i yngre dagar, förmodligen 
hemma i Södra Vistträsk. 
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Piteå. Uti Norrbottensposten läses följande: 
Skogarne brinna. För ett par weckor sedan 
omnämnde wi att skogseldar rasade uppe i 
markerna. Wi påpekade på nödwändigheten att 
warsamt umgås med elden, såwäl inom som 
utom hus. Nu hafwa skogseldar åter utbrutit, 
hwilka under hela denna wecka och en god del 
av den förflutna öfwerhöljt ? med wäldiga 
rökmoln. Man berättar, att elden härjar på flere 
ställen, på widbrändta områden samt att tillfölje 
af den långwariga torkan intet hinder finnes för 
dess framfart. Manskap har wisserligen blifwit 
uppbådadt från de flesta byar inom socknen, till 
och med från sådana som ligga så långt ned åt 
kusten som Öijebyn m. fl. Derifrån har också 
undsättningsfolk afgått, men ankomne till 
brandstället hafwa karlarne oftast fått wända om 
med oförrättadt ärende, då intet ordentligt befäl 
funnits, som kunnat ordnad släckningsarbetet. 
Dessutom anses numera alla försök att tukta det 

lössläppta elementet 
snart sagdt fruktlösa. 
De antända 
skogsträdorna äro 
alltför stora, och 
tillrådligt folk saknas, 
då slåttern ännu som 
bäst pågår. Det är icke möjligt att beräkna den 
skada som häraf blir en följd. Icke nog med att 
millioner träd förstöras, den knappa matjord, som 
betäcker stenbadarne i wåra skogar, förhärjas 
äfwen totalt och enbart torra sanden qwarstannar. 
Sålunda är skogsbranden olycksbringande icke 
blott för närwarande och närmast kommande 
befolkning på wår torftiga ort utan förwandlar för 
all framtid ofantliga trakter till ödemarker och 
bidrager sålunda att förhindra framtidsutsigterna 
för landets widare uppodling. Under sådana 
omständigheter är det werkligen   >>> 

Hemlandet, Det Gamla Och Det Nya, var en svenskspråkig 
veckotidning som gavs ut i Illinois, USA, från 1855 och en bra bit in 
på 1900-talet. Den förmedlade nyheter från Sverige till 
svenskamerikaner. Margaretha Johansson har hittat en intressant 
artikel som fanns med i numret som utkom tisdagen den 22 
september 1868. Artiklen berättar om otäcka skogsbränder som 
härjade i Älvsbybygden den sensommaren och hösten. 
Texten är ganska svårläst med gammal skrift och ålderdomliga ord och 
stavning. Vi har dessutom bara kunnat hitta en dålig kopia på den, men 
Margaretha har transkriberat texten ordagrant. Ett enda ord är hon osäker 
på, men hon tror att det ska vara ”öfwerhöjlt”. I artikeln som följer 
nedan står ett frågetecken efter ordet för att markera att det är oklart om 
det är rätt. 
Stora skogsbränder är ju svåra att släcka och kan bli katastrofala även 
med nutida utrustning och teknik. Hur sådana skogsbränder drabbade 
bygderna på 1800-talet kan vi nog inte ens riktigt föreställa oss. 
”Sålunda är skogsbranden olycksbringande icke blott för närwarande 
och närmast kommande befolkning på wår torftiga ort utan förwandlar 
för all framtid ofantliga trakter till ödemarker och bidrager sålunda att 
förhindra framtidsutsigterna för landets widare uppodling.” Så uttryckte 
artikelförfattaren det. Det är uppenbart att han såg oändlig katastrof som 
följd av bränderna. 
Margaretha Johansson har frågat några personer som brukar känna till 
sådana här händelser om de har hört talas om skogsbränderna det året, 
men hon har inte hittat någon som känner till dem. Finns det någon 
läsare som har hört berättas om dem? Hör gärna av dig i så fall! 
Här följer artikeln, som alltså är från 1868: 
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hemskt att tänka, det wårdslöshet och okynne 
törhända fårwållat en eller annan af de 
wådeeldar, som nu 
rasa i wåra skogar. 
På norra sidan Piteå 
Elf midt emot 
Elfsbyn, på södra 
sidan om den samma 
omkring  
Kählsberget. Söder 
och sydost om Elfsbyn. Omkring Kisträsk 
nybygge och Muskusbyn. Widare förmäles, att 
icke blott skogen, utan äfwen ängar, lador, m.m. 

förstöras. Nybyggen och bondgårdar swäfwa i 
fara. På wissa ställen kan wägen swårligen 

passeras, emedan det 
brinner på ömse sidor. 
Till ofwanstående 
fogas följande, och 
sedermera 
tillhandakomna 
underrättelser. 
Omkring Åträsk rasar 

ännu en skogseld, uppkommen före nyss 
uppräknade – på en widd af ungefär 4 
qwadratmil, efter hwad vi hört beräknas.  

”På norra sidan Piteå Elf midt emot Elfsbyn, 

på södra sidan om den samma omkring  

Kählsberget. Söder och sydost om Elfsbyn. 

Omkring Kisträsk nybygge och Muskusbyn.” 

Rester av skogsbränder finns kvar i många år även när 
vegetationen återigen har blivit frodig. Den här ”brännpålen” 
som finns på Västra Nattbergets östra sluttning är dock troligen en 
rest från någon hyggesbränning, kanske så sent som på 1960-talet, 
enligt en kvalificerad gissning från en professor emeritus i 
skogsvård som har sett bilden. 
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Monika Jonsson är 
föreningens vice 
ordförande. Nu är det 
hennes tur att presenteras 
med sina anor. Monika 
kommer från Piteå där hon 
föddes 1970. De flesta av 
hennes anor levde i byar i 
Piteå, men hennes farfars far var från Övre Tväråsel och hennes morfar 
hade skånska anor. På bilden till höger ser vi det gamla Fisktorget i 
Kristianstad dit fiskebåtar kunde ta sig för att sälja sin fångst fram till 
1910-talet, men som på 1920-talet omvandlades till busstorg. 

Styrelseledamoten 

farfars 

farfar 

Jonas Oskar 

Jonsson 

 

 f. 1856 

 d. 

 

———- 

farfars 

farmor 

okänd 

 

farfars 

morfar 

okänd 

 

 

 

  

 

———- 

farfars 

mormor 

Maria 

Amalia 

Hällgren 

f. 1875 

 d.  

farfar 
John Linus Jonsson 

f. 1926 i Stavstorp 

d. 1995 i Älvsbyn 

farmor 
Mary Viola Johansson 

f. 1921 i Bänkerträsk 

d. 2009  i Piteå 

farmors 

farfar 

Johan Erik 

Löfgren 

 

 f. 1850  

 d.  

 

———- 

farmors 

farmor 

Emma 

Öberg 

 

f. 1856  

 d.  

farmors 

morfar 

Jonas Petter 

Holmström 

 

f. 1845  

d. 1913 

 

———- 

farmors 

mormor 

Brita 

Olsdottr 

 

f. 1843  

 d.   

mor 

Berit Ottilia Maria Boström 

f. 1949 i Piteå 

farfars 

far 

Arvid Linus 

Jonsson 

f. 1887 i  

Ö. Tväråsel 

d. 1969 

 

farfars 

mor 

Signe V, 

Hällgren 

f. 1895 i 

Teugerliden 

d. 1959 i 

Älvbyn 

far 

Sven Sune Einar Jonsson 

f. 1947 

morfar 
Anders Bertil G. Friberg 

f. 1928 

d. 1993 i Malmö 

mormor 
Anna Ottilia Boström 

f. 1932 i Piteå 

d. 1989 i Piteå 

farmors 

far 

J. Gustaf 

Johansson 

f. 1879 i 

Bäck, Piteå 

d. 1937 i 

Bastuträsk   

farmors 

mor 

Hulda A. 

Holmström 

f. 1882 i 

Sikträsk  

d. 1946  

morfars 

far 

Edvin H. 

Friberg 

f. 1885 i 

Kristianstad 

d. 1970  

 

morfars 

mor 

Maria T. 

Lindqvist 

f. 1888 

d. 1970 i 

Kristianstad 

mormors 

far 

Emil Teodor 

Boström 

f. 1899 i 

Bergsviken 

d. 1996 i 

Piteå 

mormors 

mor 

Dagny J. O. 

Henriksson 

f. 1902 i 

Sikfors 

d. 1969 i 

Piteå  

morfars 

farfar 

okänd 

 

 

 

  

 

———- 

morfars 

farmor 

okänd 

 

morfars 

morfar 

okänd 

 

 

 

  

 

———- 

morfars 

mormor 

Okänd 

mormors 

farfar 

okänd 

 

f. 1849 

d. 1908 

 

 

———- 

mormors 

farmor 

Anna Sofia 

Löfström 

 

f. 1863  

d. 1834  

mormors 

morfar 

okänd 

 

 

 

  

 

———- 

mormors 

mormor 

Vendla 

Victoria 

Henriksson 

f. 1880  

d. 1958  
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Föreningens kassör är 
Catharina Berggren och nu presenterar 
vi hennes anor i fyra generationer. 
Catharina föddes i Boden 1945 och 
bodde där tills hon flyttade till 
Älvsbyn 1969. Hennes anor bodde i 
byarna runt Boden, förutom farmors 
mor som kom från Kalix. 

Den fina bilden till höger är tagen runt 1920 i hennes 
farmor Amandas kök i Heden. Det är Amanda och 
sönerna Erik (Catharinas pappa som sitter) och Filip. 

Styrelseledamoten 

farfars 

farfar 

Jöns 

Nilsson 

f. 1777 i 

Bredåker 

d. 1849 i 

Bredåker 

———- 

farfars 

farmor 

Anna-Caijsa 

Pehrsdotter 

f. 1782 

d. 1864 

farfars 

morfar 

Jöns 

Olofsson 

f. 1795 i 

Heden  

d. 1888 i 

Heden 

———- 

farfars 

mormor 

Anna-Maja 

Isaksdotter 

f. 1794  

d. 1872 

 

farfar 

Adolf Widman 

f. 1854 i Heden  

d. 1907 i Luleå 

farmor 

Amanda Johansson 

f. 1864 i Svartbjörnsbyn  

d. 1941 i Svartbjörnsbyn   

farmors 

farfar 

Erik 

Eriksson 

f. 1776 i 

Svartbj:byn  

d. 1837 i 

Svartbj:byn 

———- 

farmors 

farmor 

Anna Caisa 

 

f. 1778  

d. 1860  

 

farmors 

morfar 

Johan Peter 

Sallberg 

f. 1801 i 

Pålänge  

d. 1838 i 

Pålänge 

———- 

farmors 

mormor 

Lisa 

Olofsdotter 

f. 1804 i 

Pålänge  

 

 

mor 

Bertha Arvida Berglund 

f. 1905 i Degerbäcken  

d. 1983 i Boden  

farfars 

far 

Hans Petter 

Wikström 

f. 1818 i 

Bredåker 

d. 1889 i 

Heden  

farfars 

mor 

Anna Stina 

Jönsdotter 

f. 1824 i 

Heden  

d. 1910 i 

Heden  

far 

Erik Richard Widman 

f. 1895 i Heden  

d. 1982 i Boden  

morfar 

Johan Alfred Berglund 

f. 1873 i Kusön  

d. 1953 i Boden  

mormor 

Elisabet ”Elise” Andersson 

f. 1880 i Bredåker  

d. 1974 i Boden   

farmors 

far 

Johan 

Ersson 

f. 1815 i 

Svartbj:byn  

d. 1876 i 

Svartbj:byn  

farmors 

mor 

Anna Lisa 

Björklund 

f. 1826 i 

Kalix  

d. 1890 i 

Svartbj:byn 

morfars 

far 

Nils Fredrik 

Berglund 

f. 1840 i 

Buddbyn  

d. 1931 i 

Degerbä:en  

morfars 

mor 

Maria Tilda 

Nilsdotter 

f. 1835 i 

Degerbä:en 

d. 1906 i 

Degerbä:en  

mormors 

far 

Erik Johan 

Andersson 

f. 1839 i 

Boden  

d. 1909 i 

Boden  

mormors 

mor 

Elisabeth H. 

Jönsdotter 

f. 1843 i 

Bredåker  

d. 1918 i 

Bredåker  

morfars 

farfar 

Johan 

Berglund 

f. 1790 i 

Bälinge 

d. 1844 

 

———- 

morfars 

farmor 

Lisa Greta 

Olofsdotter 

f. 1795 i 

Bälinge  

d. 1845  

morfars 

morfar 

Nils 

Nilsson 

f. 1782 i 

Heden  

d. 1853  

 

———- 

morfars 

mormor 

Cajsa Greta 

Larsdotter 

f. 1798 i 

Heden  

d. 1874  

 

mormors 

farfar 

Anders 

Hansson 

f. 1806 i 

Boden  

d. 1862 i 

Boden 

———- 

mormors 

farmor 

Lisa Cajsa 

Pehrsdotter  

f. 1811 i 

Boden  

d. 1870 i 

Boden  

mormors 

morfar 

Jöns Nilsson 

f. 1801 i 

Bredåker  

d. 1878 i 

Bredåker 

 

———- 

mormors 

mormor 

Anna-Maria 

Hansdotter  

f. 1808 i 

Bredåker  

d. 1867 i 

Bredåker 



22 

 
  

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 

 
      

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 Ann-Sofie Öberg e-post: 
obergfia@gmail.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 

Nyforsgruppens arbete är klart 

Nyfors en del av Byn 

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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 Gravstensinventeringen kompletteras 

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

Ta kontakt med Inger Torgersson så får du 
veta mer om våra kurser.  Hon kan även 
berätta om distanskurser hos ABF. 
Tel: 070-634 52 53 
e-post: inger.torgersson@telia.com  

Vill du börja släktforska 

eller lära dig mer om släktforskning? 

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

 

Ordf. Anders Sandström tel: 070-678 89 75 
Vice ordf. Monika Jonsson tel: 070-221 02 94 
Kassör Catharina Berggren  tel: 070-891 22 74 
Sekr. Birgit Lundkvist tel: 070-658 22 43 
Ledam. Ann-Sofie Öberg  tel: 070-274 54 90 
Ledam. Börje Isaksson tel: 072-514 15 88 
Ledam. Berit Ljuslinder tel: 070-523 67 68 
 
Ers. Inger Torgersson tel: 070-634 52 53 
Ers. Margaretha Johansson tel  073-964 45 59 
Ers. Margareta Holmström tel  070 664 45 86 
Ers. Helena Stenberg tel: 070-624 91 89 
Ers. Inger  Öhlund tel: 070-678 52 04 
 
Revisor Bo Öhlund tel: 070-651 66 32 
Revis. ers. Robert Lidström tel: 070-592 86 32 
  
Valberedning: 
Britt Norman tel: 073 803 77 22 
Helena Stenberg  tel: 070-624 91 89 
Margaretha Johansson tel: 073-964 45 59 
 
Redaktör Byabladet: 
Elisabet Nordebo tel: 070-614 86 78 
epost: elisa.nordebo@gmail.com 

På måndagar träffas vi i Forskarhörnan i 
biblioteket i Älvsbyn klockan 15.00 - 17.00. 
Medlemmar ur styrelsen är där och hälsar 
välkommen. De visar vilket material föreningen 
har och kan även ge dig råd och tips om din 
släktforskning om du önskar det. Medlemmar får 
forska i Forskargrottan och använda allt material 
som föreningen har och även använda före-
ningens abonnemang på Arkiv Digital.  

 
 Välkommen till måndagsträffarna! 

I biblioteket finns Forskarhörnan och Forskargrottan.  

OBS! Måndagsträffarna är tills vidare inställda. 

Vi hoppas kunna hålla 

föreningens årsmöte till hösten. 
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Känner du någon som du tror är intresserad av 

släktforskning och/eller bygdehistoria? 

Glöm då inte att du alltid kan värva medlemmar till 

Älvsbyns forskarförening! 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en fin sommar 

med många härliga dagar och en förhoppning om 

vi snart kan börja träffas igen. 

 

Pålträsket 


