
  

 

 

 

 

Ordföranden har ordet 

 

Redaktörens Ruta 

 

Källarbacken 

 

Ett tragiskt livsöde 

 

Gårdfarihandel 

 

Presentation av en 

styrelseledamot 

 

Bokhandeln 

 

Anslagstavlan 

 

Kallelse till årsmöte 

 

Bya-Bladet 
 

Älvsbyns Forskarförening www.alvsbyforskarna.se 

Nummer 41 September 2021 Årgång 12 Nummer 41 September 2021 Årgång 12 



2 

Vår ordförande Anders Sandström har ordet 

Försenat årsmöte under hösten 

 

Nu är den andra pandemisommaren till ända och hösten står för 
dörren. Vad vi inte vet är om en fjärde våg kommer att svepa 
över oss. Vi hoppas dock att smittspridningen håller sig på 
samma låga nivå under september som i augusti, det vill säga 
noll i Älvsbyns kommun, och siktar på ett försenat årsmöte i 
slutet av september. Det kanske går om vi alla är försiktiga och 
vaccinerade. När detta skrivs har vi ännu inte beslutat hur det 
blir med årsmötet, men beslutet ska tas innan Bya-Bladet 
skickas ut, så mer information om mötet kommer på annan plats 
i Bya-Bladet. 
 
(Det blir årsmöte. Kallelsen finns på sista sidan. Reds. 
Anmärkning.) 
 
Aktiviteter i föreningen har av lätt insedda skäl varit få. Det är endast fotokalendern, hemsidan och 
Byabladet som har varit verksamma. En nyhet är dock föreningens Facebokgrupp, där du som är 
intresserad kan gå med. Det finns även andra idéer om saker som dna-kafé och annat, men det får 
vänta tills pandemin klingat av. För närvarande har biblioteket endast öppet klockan 12-15, varför 
även Öppet Hus på måndags-eftermiddagar får anstå. 
 
Jag hoppas att ni alla har haft en fin sommar trots restriktioner. Sommaren inleddes med växlande 
väder under juni, värme med torka under juli och slutligen med mycket regn i augusti så att älven 
steg. Således en rätt normal sommar om man slår ut det över tre månader. Själv har jag till och från 
under dagar med ”kojväder” jobbat en del med en artikel för Luleå stadsarkivs årsbok om de 
många och långa krigen under Sveriges stormaktsperiod 1621-1721. Bara från Luleå socken utgick 
cirka 3 000 unga män under perioden. Det motsvarar 1 000 man per generation i en bygd med 
mellan 450 och 500 bondehushåll, vilket innebär att varje hushåll fick sätta två man per generation 
och hushåll. 
 
Låt mig till sist berätta historien om när jag fick en ”hälsning” från min farmors far, som dog redan 
1905. Det var en vacker sommardag på 1970-talet, då vi besökte mitt föräldrahem i Långnäs, som 

en gammal granne kom förbi med en liten gåva. 
Han hade rivit en lada och på en av knutstenarna 
hittat en mycket nednött brynsten med initialerna 
OAÖ inristade. ”Den här har tillhört din farmors 
far Olof Albert Öberg” berättade grannen och 
fortsatte med att säga att denne Öberg brukade 
hjälpa grannens pappa med slåttern och då säkert 
stoppat in brynet på knutstenen. Kanske hade han 
tänkt använda det nästa sommar igen, men döden i 
form av tuberkulos kom emellan. Brynet har jag 
kvar som en senkommen hälsning från en för 
länge sedan borta anförvant. 
 
Anders Sandström 
Ordförande 
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V 
ilken märklig sommar det har 
varit. Galet hett vissa veckor 
och hösttemperaturer andra 
veckor. Dessutom pandemin 

som fortfarande i stor utsträckning 
lägger sordin på tillvaron, trots 
vaccinering. Det är nog fler än jag som 
tänker att det här året går till historien 
som ett av de tyngsta, även om det också 
finns glädjeämnen och fina stunder att 
minnas. Nu hoppas vi väl alla att det 
mesta ska lätta alltmer under hösten och 
att vi kan börja träffas som vanligt igen. 

  

Redaktörens Ruta 

I det här numret av Bya-Bladet finns det två 
berättelser som läsare har delat med sig av. Det 
uppskattar jag verkligen! Har du någon text 
liggande som skulle passa i Bya-Bladet, eller har 
du något du vill skriva om och berätta så ska du 
veta att det är mer än välkommet. Det behövs 
och uppskattas verkligen. Förslag på ämnen att 
skriva om är också toppen. Ring mig på 070 - 
614 86 78 eller mejla till 
elisa.nordebo@gmail.com med dina tips, förslag 
eller färdiga texter och bilder. 
 
Det har slumpat sig så att båda dessa berättelser 
som vi fått från läsare handlar om tragiska 
dödsolyckor. Sorgen och glädjen de vandra 
tillsammans, som det står i psalmen, och så är 
det ju med livet. All historia innehåller även 
tragiska händelser. Hösten brukar ju ibland 
förknippas med alltings utslocknande, så det 
kanske passar med två sorgliga historier. 
 
Anders Sandström berättar för oss om 
gårdfarihandlarna och deras historia. Han minns 
hur de kom på besök i hans barndom och han 
delar även med sig av en text som hans mamma 
har skrivit om gårdfarihandlare hon minns. Själv 
minns jag en man som kom cyklande med varor 
i en resväska så sent som på slutet av 1960-talet. 
Tänk, om det kom säljare i dörren idag så skulle 
de antagligen inte bli insläppta hos de allra 
flesta. 
 
Ytterligare två av styrelsens ledamöter 
presenteras i det här numret med sina anor i 
några generationer. Det är Birgit Lundkvist som 

är sekreterare 
och Börje 
Isaksson som är ansvarig för hemsidan och 
kalendern som vi ger ut varje år. 
 
På tal om hemsidan så ska jag passa på att göra 
lite reklam för den och för vår facebooksida. 
Älvsbyns forskarförenings hemsida hittar du på 
www.alvsbyforskarna.se. Där möts du av orden 
”Ta del av vår bildskatt” och just det är kanske 
det som hemsidan är mest uppskattad för. Där 
finns ett stort antal gamla bilder från Älvsbyn 
och byarna. De är uppdelade i olika kategorier 
och jag lovar, man kan bli sittande hur länge 
som helst och leva sig in i historien när man 
börjar titta på dessa bilder. 
Hemsidan har även mycket annat intressant 
innehåll och medlemmar kan läsa gamla 
nummer av Bya-Bladet där. 
Forskarföreningen har också sedan en tid 
tillbaka en facebookgrupp. Där delas intressanta 
gamla foton och tidningsurklipp, där ställs frågor 
och där berättas om lokalhistoriska händelser 
och personer. Gå gärna med i gruppen om du är 
facebookanvändare. (Man kan gå med i gruppen 
utan att vara aktiv på facebook i övrigt.) 
 
På sidan 21 finns två foton med oidentifierade 
personer. Vet någon vilka de är? Hör i så fall av 
dig till någon i styrelsen. 
 
Som vanligt önskar jag trevlig läsning! 
 
Elisabet Nordebo 
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Denna berättelse är  skr iven av Gustaf Edin. Han föddes i Södra 
Brännträsk den 6 december1911 som det sjunde barnet i en 
syskonskara på nio. Han berättar om uppväxten på gården där hans 
farfar Gustaf-Fredrik och farmor Katarina på 1860-talet byggde ett 
kronohemman åt sig. Axel, deras förstfödde, var då 1½ år.  
När Axel blivit vuxen gifte han sig med Maria Josefina Lundkvist 
från Strycktjärn. Han tog över gården och Axel och Maria blev 
föräldrar till Gustaf och hans syskon. Livet hade sina med- och 
motgångar som för alla men den 17 maj 1922, när Gustav var 11 år, 
drabbades familjen av en mycket tragisk händelse. 
Gustaf bosatte sig i Piteå men tillbringade mycket tid i Källarbacken. 
I december är det 10 år sedan han fyllde 100 år. Tre månader senare 
avled han. Idag ägs Källarbacken av ett av hans syskonbarnbarn.  

Källarbacken 

Gustaf Edin 
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Axel och Maria Edin i Södra Brännträsk och 
deras sex äldsta barn, Karin född 1903, Torsten 
1904, Sven 1906, Valborg 1908 och tvillingarna 
Dagny och Evert födda 1909 i föräldrarnas knä. 
Fotografiet bör vara taget 1910. 
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Avskrift av tidningsnotis om 
olyckshändelsen och dödsannons 
införda i ortstidningen i maj 1922.  
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En nytagen bild av det gamla huset som står kvar i Södra Brännträsk. 
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Jordkällaren  och Gustafs hus på Källarbacken finns kvar i Södra Brännträsk, men björkarna är 

sedan några år borttagna. De hade blivit så gamla så det bedömdes farligt att låta dem stå där. 

Innan de togs bort målade Ann-Kristin Eklund en akvarell av dem. Hon bor i Södra Brännträsk och 

är gift med Thomas Eklund som är son till Gustafs syster Inga. Ett stort TACK till Thomas för 

bilder och upplysningar om Södra Brännträsk. 

 



  

J 
ohan Hedman var 
född den 6 juni 1849 i 
Vistheden, Älvsby 
församling. Han var 

bonde och nämndeman. 
Men den här historien skall 
inte handla om honom utan 
om hans systerson Karl 
Walfrid Hedman, född 15 
oktober 1894 i Vistbacka. 
I Johan Hedmans hushåll 
fanns förutom hans hustru 
Anna Margaretha Rehnlund 
och deras barn, även Johans 
syster Anna Lovisa. Anna 
Lovisa Hedman var 
antecknad som ”mindre 
vetande”. Anna Lovisa 
födde två barn, Vilma Maria 
och Karl Walfrid utom äktenskapet. Vilma 
Maria dog som baby. Modern Anna Lovisa 
avled av lunginflammation när Karl Walfrid var 
endast fem år gammal, så han växte upp hos sin 
morbror Johan. 
 
Redan 1912, vid 18 års ålder, utvandrade Karl 
Walfrid till USA. Han lämnade Göteborg med 
fartyget Salmo för att resa till Seattle i staten 
Washington. Båtresans första del gick till 
Grimsby i England. Från England tog han 
fartyget Mauretania till New York. 
 

 
 
I dokument som jag har funnit kan man se att 
han bodde nära och hade kontakt med sin 
tremänning Alvina Rosander från Vistbäcken 
under de första åren i Amerika. De bodde båda i 
samhället Waterman i Washington. Karl 
arbetade då som skogshuggare och även i 
stenbrott.  
Han flyttade sedan till American Falls i staten 
Idaho och i juni 1917 registrerade han sig för 
militärtjänst i Bonneville, Idaho.  
 
Karl gifte sig den 1 december 1921 i Portland, 
Oregon med Edith Sofia Lidström från 
Stridholm, Piteå landsförsamling. Paret fick 
1923 en dotter, Lillian Theresa Hedman. Lillian 
föddes i Portland. Hon gifte sig med John B. 
Olin och paret fick tre barn. Lilian avled 2013.  
 
 
 
 
 
        >>> 

Ett tragiskt livsöde 

Margareta Johansson har forskat om sin släkting Karl Walfrid Hedman som utvandrade 
som 18-åring från Vistbacka till USA. Där fick hans liv ett sorgligt slut. 
Här berättar Margareta den tragiska historien och samtidigt visar hon exempel på vilka intressanta 
dokument och uppgifter man kan hitta om utvandrade anor och deras ättlingar. 
Karl Hedman var tremänning med Margaretas pappa. Karls mormor Maria Persdotter och 
Margaretas farfars far var syskon. Deras föräldrar var Per Persson Sandberg (1801-1881), född i 
Vistträsk, och Brita Margareta Knutsdotter (1796-1886), född i Ersnäs. De var bosatta i Vistträsk. 

Johan Hedmans hus i Vistbacka, byggt cirka 1873. 
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Karl arbetade som skogsarbetare när han råkade 
ut för en tragisk olycka. Det var den 16 augusti 
1948 och han var då 53 år gammal. När han 
arbetade med att kapa långved kom en stock i 

rullning och Karl hann inte undan. Han klämdes 
ihjäl av den rullande stocken. I en lokaltidning 
fanns följande artikel och dödsnotis om olyckan: 
 

>>> 
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Dödsattesten som upprättades vid obduktionen 
berättar följande: 
Carl arbetade vid Camp Olsen i Tillamook 
County, Oregon. 
Han var gift med Edith som var 55 år vid hans 
död. Han var 53 år, 10 mån. och 1 dag gammal 
vid sin död. 
Carl var född i Wistbacka, Sverige. 
Han var skogsarbetare vid Oregon-American 
Lumber Company.  
Det är antecknat att hans far hette John Hedman 
(fast Johan Hedman var  ju egentligen hans 
morbror, men blev hans styvfar efter moderns 

död). Hans mor hette Anna (ingen uppgift om 
hennes efternamn). Båda föräldrarna var födda i 
Sverige.  
Carl bodde i Portland, Multnomah County, Ore-
gon och hade bott 36 år i USA vid sin död. 
Han avled den 16 augusti 1948 vid 15-tiden. 
Dödsorsaken var inre skador i bröstkorgen orsa-
kade av en rullande stock. 
Obducenten fastställde dödsfallet som ett olycks-
fall i skogen nära Camp Olsen i Rural Tilla-
mook.  
Uppgifterna gällande Karl lämnades av hans 
svärson John B. Olin. 

>>> 
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Vigselbevis för Carl W. Hedman och Edith S. Lidström, vigda den 1 december 1921 i Portland. 

Det här huset står på adressen 2703 S.E. Main Street i Portland, Oregon. Det uppges vara byggt 
1920 så det måste vara det hus som Karl bodde i vid sin död. Det kan naturligtvis vara renoverat 
sedan dess. 
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Gårdfarihandlare 

F 
rån min barndom på 1950-talet minns 
jag förekomsten av gårdfarihandlare, det 
vill säga ambulerande försäljare på 
landsbygden. Min mamma, som skrev 

ned en del minnesbilder på äldre dar, nämner 
också förekomsten av dylika en generation 

tidigare. Föga visste jag då 
att företeelsen var 
gammal, med rötter långt 
bak i tiden. Skriften 
Gårdfarihandel i Norden 
av Göran Rosendal för oss 
rent av ned till medeltiden. 
 
Den äldsta tiden 
När Olaus Magnus företar 
sin resa till norra Sverige 
år 1519 besöker han bland 
annat Torneå marknad och 
finner där svenskar, 

finnar, samer, norrmän och ryssar. Sannolikt var 
det dessa ryssar som kungens fogdar ibland 
påträffade i såväl Västerbotten som Österbotten, 
bedrivande handel på landsbygden. Under en 
senare tid gick dessa under benämningen 
”påseryssar” anspelande på den stora ränsel av 
läder de hade med sig. De varor de medförde var 
ofta hampa, lin, vadmal och annat gods. 
Begärliga bytesprodukter från denna landsända 
var värdefulla skinn, som var lätta att frakta med 
kälke eller mindre båt. 

 
Denna handel där de dyra skinnen gick kungen 
förbi, var en nagel i ögat på makthavarna, som 
själva ville förvärva skinnen av björn, bäver och 
utter. Det hände därför att de ryska 
handelsmännen greps och deras varor 
konfiskerades. År 1600 klagade fogden Jöns 
Karlsson över att ryska köpmän drog från gård 

till gård genom Torneå, Kalix, Luleå och Piteå 
socknar. 
 
En ny tid randas 
Med början på 1600-talet randades en ny tid på 
handelns område. Lappmarkshandeln skulle 
efter år 1605 ske på bestämda tider och platser, 
till exemper i Arvidsjaur och Jokkmokk. 
Dessutom anlades städerna Piteå, Luleå och 
Torneå år 1621, med beslut att landsbygdens 
birkarlar och landsköpmän skulle flytta till dessa 
och bli handelsborgare. Från och med denna tid 
var i princip allt så kallat landsköp förbjudet.  
Myndigheterna verkar ha fört en oavbruten 
kamp mot landsköp eller ambulerande handel, 
med lagstiftning och olika påbud. Trots detta 
florerade dock handeln på landsbygden där det 
var långt till städerna. Den nya lagen 1734 
förbjöd uttryckligen ”handel ur hus i hus”. 
Dispens kunde dock utfärdas i vissa fall, och 
sannolikt förekom så kallade västgötaknallar  

Köpslagan mellan svenskar och ryssar i 
Torneå enligt Olaus Magnus. 

         Västgötaknalle på1700-talet.     >>> 
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även på landsbygden i norra Sverige redan under 
1700-talet. De kom från Sjuhäradsbygden i 
Västergötland och sålde tyger, kläder och band. 
Det är inte ovanligt att finna uppgifter om 
förekomsten av ”wästgiötatygbordtäcken”, det 
vill säga bordsdukar, i bouppteckningar från 
Luleå och Piteå socknar under 1700-talet. 
 
Varusortimentet 
Städernas borgerskap, som skulle leva av 
handel, förde naturligtvis också en kamp mot 
landsköpet. Det var dock inte alltid lätt att beivra 
vad som skedde ute på landsbygden bakom 
stängda dörrar. Ett exempel på det varusortiment 
en kringvandrande gårdfarihandlare kunde föra 
med sig, får man av förteckningen över en år 
1847 mördad handlares lager. I det fanns bland 
annat: 
 
Mässing  Järnsaker  Diverse 
Ljusstakar  Hänglås  Snusdosor 
Tobaksdosor Saxar  Kängsnören 
Kammar  Knivar  Glasögon 
Skedar  Filar   Linneband 
Ringar  Nyckelhakar Tobak 
Knappar  Nålar  Pennor 
 
Liberalare inställning till handeln 
I mitten av 1800-talet mildrades förbudet mot 
landsköp och nya näringslagar trädde i kraft 
1846 och 1864. Skråväsendet upphörde och vem 
som helst fick fritt ägna sig åt handel på landet 
och i staden. Vissa restriktioner fanns dock kvar 
för gårdfarihandeln, bland annat för att hindra 
lösdriveri. Det var vanligt att luffare som 
vandrade runt hade med sig småsaker till 
försäljning som ett slags alibi för sitt 
ambulerande liv. Det kunde vara nålbrev, papper 
och annat smått som var lätt att bära med sig. 
Jag vet att min mamma, som hade minnen från 
tiden runt första världskriget, kunde berätta att 
hennes mamma av ren barmhärtighet brukade 
köpa någon småsak från de som kom vandrande 
längs kustvägen genom byn. Mamma har även 
skrivit ned följande om gårdfarihandlare: 
 
Det blev allt mindre med luffare som vandrade 
vägarna fram ju längre tiden led. I stället 
började gårdfarihandlare, eller nasare som dom 
ibland kallades, att vandra runt i byarna med 
sina koffertar, som innehöll allt från synålar till 
skjortor och kalsonger, skrivpapper, kammar, 
speglar, saxar och knivar. Vissa handlare fick 
också liksom luffarna särskilda namn. Jag 
kommer särskilt ihåg en som vi kallade 

”Polarstrumpan” och en annan som fick bära 
namnet ”Kalixhandlarn”. Den sistnämnde hette 
för övrigt Elis Andersson och brukade få bo hos 
oss, medan han vandrade runt i byarna runt 
Ersnäs. Han hade stora koffertar med rejäla 
underkläder som han saluförde och han var ren 
samt höll sig propert klädd. Åter andra var både 
lusiga och smutsiga, samt hade sitt varulager i 
en liten unikabox. Dom var närmast att betrakta 
som luffare och bar med sitt varulager mera som 
ett kamouflage. Det var lättare att få mat och 
husrum om man gick med handel än om man var 
luffare. 
 
Efter det att jag flyttade till Långnäs var det två 
bröder Skog, som brukade färdas runt i 
kustbyarna. Den ena, Gösta Skog, var född 1901 
och dog 1988. Han var verksam här i trakten 
långt in på 1960-talet. Att det gick bedriva 
gårdfarihandel långt in i modern tid beror nog 
på att många äldre inte hade tillgång till bil och 
att busstrafiken försämrades starkt under 
sistnämnda årtionde. Dessutom var det som 
regel något billigare att handla av 
gårdfarihandlare. 
 
Mina egna minnen 
Jag har själv hågkomster av ”Skogen”, som ovan 
nämnda Gösta Skog kallades och kan ännu för 
mitt inre se honom komma skjutande en stor 
svart herrcykel med koffertar fram och bak. Det 
var en mycket artig och försynt herre som 
stillsamt frågade om han fick visa upp sitt 
varusortiment. Det fick han som regel och på 
kökssoffan radades då upp rader av skjortor, 
underkläder, resårband och andra små varor. 
Det var dock inget som intresserade en grabb i 
tioårsåldern, då var i stället en mystisk person 
som kallades för ”Smyckehandlarn” mer 
spännande. Han kom under några år på 1950-
talet och utbjöd billiga smycken, så kallade 
bijouterier, som han förvarade i cigarrlådor och 
andra små askar i fickorna på en grå halvlång 
trenchcoat. Han betraktades som lite underlig, 
bland annat för att han inte gick in i alla gårdar 
och det var inte alltid han ville skiljas från vissa 
smycken. Grannens tre flickor tyckte alltid det 
var spännande med hans årliga besök, men fick 
inte alltid köpa vad de önskade. 
Vi fick aldrig veta hans namn, men det ryktades 
att han var en tidigare präststudent som kommit 
på glid här i livet. Han kunde citera väldigt 
mycket ur Bibeln. Sannolikt hade han 
alkoholproblem. Jag minns när han kom 
vandrande en vacker lördagseftermiddag och var  
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rejält bakfull. Han berättade då att han kommit 
till att supa och förlorat alla sina pengar på 
pokerspel i glada vänners lag. Min mamma bjöd 
honom då på kaffe och smörgås, vilket han för 
ovanlighetens skull tacksamt tog emot. 
 
Allt det här ligger nu minst 60 år bak i tiden och 
den nya tidens gårdfarihandel är väl närmast e-
handel på internet med leverans hem till dörren. 
Skillnaden är väl bara att utbudet nu är så 

mycket större, med hela världsmarknaden för 
ens fötter. Undrar dock om inte forna tiders 
gårdfarihandlare eller nasare var mer 
miljövänliga! 
 
Anders Sandström 
2021-07-30 
 
 

Gårdfarihandlare på 1940-talet. 
>>> 



21 

Vilka är personerna på bilderna? 

Älvsbybyn Forskarförening har fått två fina gamla fotografier som är tagna och signerade av Fia 

Engelmark. De kommer från en samling med osorterade foton och givaren vet inte vilka personerna på 

bilderna är. Det är väl troligt att det är Älvsbybor, men säkert är det ju inte. Vår förhoppning är nu att 

någon läsare vet vem någon av personerna är. Hör i så fall av dig till någon i styrelsen. 

 

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! 

www.alvsbyforskarna.se 

Facebook: Älvsbyns Forskarförening 
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Föreningens sekreterare Birgit Lundkvist kommer  fr ån Laisvallby 
där hon föddes 1945. 1968 blev hon Älvsbybo. De flesta av Birgits 

anor bodde i Arjeplog, men där finns även 
någon från Arvidsjaur, Norsjö och Sorsele.  
På fotot till höger ser vi Birgits farmors 
föräldrar Anton Karlsson och Amanda 
Nilsdotter. De föddes i Norsjö men flyttade 
till Delliknäs. 
Lite kuriosa är att Birgits mormors morfar 
”Janken” Nilsson var den som ”uppfann” 
potatisbacken i Ammarnäs när han tappade en 
potatis där och såg hur många potatisar den 
gav. 

Presentation av en styrelseledamot 

farfars 

farfar 

Per 

Lestander 

f. 1801 i 

Laisvall 

d. 1886 i 

Laisvall 

 

———- 

farfars 

farmor 

Grata 

Carlberg 

f. 1811  

d. 1894  

farfars 

morfar 

Emanuel 

Holmström 

f. 1805 i 

Kåttjokk, 

Arjeplog 

d. 1873  

 

———- 

farfars 

mormor 

Marie 

Granström 

f. 1812 

d. 1855  

 

farfar 

Johannes Lestander 

f. 1869 i Arjeplog  

d. 1949 i Arjeplog  

farmor 

Betty Antonsson 

f. 1877 i  Norsjö 

d. 1964 i Arjeplog   

farmors 

farfar 

Carl 

Nilsson 

f. 1803 i 

Petiknäs, 

Norsjö 

D, 1867 i 

Petoknäs 

———- 

farmors 

farmor 

Maja 

Gabrielsdr 

f. 1811 i 

Petiknäs 

 d. i 

Petiknäs 

farmors 

morfar 

Nils 

Carlsson 

f. 1815 i 

Norsjö 

d. 1896 i 

Petikträsk, 

Norsjö 

———- 

farmors 

mormor 

Hedvig 

Rehnberg 

f. 1809 i 

Petikträsk 

d. 1886 i 

Petikträsk 

mor 

Vendla Granström 

f. 1908 i Björkliden, Arjeplog  

d. 2004 i Älvsbyn  

farfars 

far 

David 

Lestander 

f. 1836 i 

Laisvall  

d. 1919 i 

Arjeplog  

farfars 

mor 

Magdalena 

Holmström 

f. 1839  

d. 1932 i 

Arjeplog  

far 

Gotthard Lestander 

f. 1908 i Arjeplog 

D. 1981 i Laisvallby 

morfar 

Bernhard Granström 

f. 1877 i Arvidsjaur  

d. 1976 i Arjeplog  

mormor 

Anna Persson 

f. 1878 i Björkliden, A-plog 

d. 1939 i Arjeplog   

farmors 

far 

Anton 

Karlsson 

f. 1851 i 

Norsjö  

d. 1918 i 

Delliknäs  

farmors 

mor 

Amanda 

Nilsdotter 

f. 1841 i 

Norsjö  

d. 1922 i 

Arjeplog  

morfars 

far 

Johannes 

Granström 

f. 1843 i 

Arvidsjaur  

d. 1920  

 

morfars 

mor 

Anna Eklund 

f. 1847 

d. 1940 i 

Södra 

Bergsnäs, 

Arjeplog  

mormors 

far 

Per Nilsson 

f. 1837 i 

Sorsele  

d. 1918 i 

Björkliden, 

Arjeplog  

mormors 

mor 

Stina 

Johansdr 

f. 1845 i  

Sorsele 

d. 1918 i 

Björkliden 

morfars 

farfar 

Jonas 

Granström 

f. 1816 i 

Gullön, 

Arvidsjaur 

d. 1881 

 

———- 

morfars 

farmor 

Magdalena 

Johansdr 

f. 1813 i 

Piteå landsf. 

d. i Gullön 

morfars 

morfar 

Lars 

Eklund 

f. 1815 i 

Siksjön, 

Arvidsjaur 

 

 

———- 

morfars 

mormor 

Brita 

Andersdr 

f. 1819 i 

Långträsk, 

Arvidsjaur 

 

mormors 

farfar 

Nils 

Erson 

f. 1795 i 

Örsnäs, 

Sorsele 

d. 1850 

 

———- 

mormors 

farmor 

Anna-Britta 

Larsdotter 

f. 1799 

d. 1887 

mormors 

morfar 

Johannes 

”Janken” 

Nilsson 

f. 1824 i Ö. 

Gautsträsk 

d. 1879 i 

Ammarnäs 

———- 

mormors 

mormor 

Kajsa 

Johansdr 

f. 1820 i 

Örsnäs, 

Sorsele 

d. 1857  
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Börje Isaksson är ledamot i styrelsen. Han ansvarar för 

hemsidan och kalendern som vi ger ut varje år. Börje föddes i Älvsbyn 
1950, Hans anor har i stor 
utsträckning hållit sig i Arvidsträsk 
och där omkring. De som har kommit 
inflyttande har kommit från byar i 
Piteå.  På fotografiet till höger ser vi 
Börjes farmor och farfar Elma och 
Johan ”Metträsk-Johan” Isaksson 
som var hemmansägare i Metträsk. 
Börje är väldigt lik sin farfar, eller 
hur?! 

Presentation av en styrelseledamot 

farfars 

farfar 

Isak 

Andersson 

f. 1812 i 

Tällträsk, 

Piteå  

d. 1885 i 

Lillträsk 

———- 

farfars 

farmor 

Anna Maria 

Andersdr 

f. 1819 i 

Teugerträsk 

d. 1893 i 

Lillträsk 

farfars 

morfar 

Gustaf 

Lindlöf 

f. 1811 i 

Vistträsk  

d. 1886 i 

Teugerträsk  

 

———- 

farfars 

mormor 

Brita C. 

Andersdr 

f. 1813 8 i 

Teugerträsk 

d. 1894 

Teugerträsk 

farfar 

Johan Julius Isaksson 

f. 1881 i Metträsk  

d. 1962 i Storsund  

farmor 

Elma Serafia Nordström 

f. 1885 i  Arvidsträsk 

d. 1958 i Storsund  

farmors 

farfar 

Gustaf 

Nordström 

f. 1795 i 

Öjebyn 

d. 1855 i 

Rosvik 

 

———- 

farmors 

farmor 

Margareta 

Söderberg 

f. 1802 i 

Alter, Piteå 

d. 1874 

Rosvik 

farmors 

morfar 

Anders 

Boström 

f. 1798 i 

Böle, Piteå  

d. 1878 i 

Arvidsträsk 

 

———- 

farmors 

mormor 

Catharina K. 

Johansdr 

f. 1800 i 

Böle, Piteå 

d. 1871 i 

Arvidsträsk 

mor 

Barbro Alise Viola Öberg 

f. 1929 i Lill-Arvidsträsk, Älvsbyn  

d. 1982 i Älvsbyn  

farfars 

far 

Peter Anton 

Isaksson 

f. 1841 i 

Lillträsk   

d. 1912 i 

Metträsk 

farfars 

mor 

Gustava 

Lindlöf 

f. 1843 i 

Teugerträsk  

d. 1926 i 

Metträsk 

far 

Martin Alfons Isaksson 

f. 1925 i Metträsk, Älvsbyn 

d. 2012 i Älvsbyn 

morfar 

Ernst Helian Öberg 

f. 1900 i Lill-Arvidsträsk  

d. 1958 i Älvsbyn  

mormor 

Frida Elisabeth Ölund 

f. 1900 i Arvidsträsk 

d. 1982 i Älvsbyn   

farmors 

far 

Johan 

Nordström 

f. 1846 i 

Rosvik  

d. 1932 i 

Arvidsträsk 

farmors 

mor 

Maria L. 

Boström 

f. 1845 i 

Arvidsträsk  

d. 1919 i 

Arvidsträsk  

morfars 

far 

Jonas Öberg 

f. 1861 i 

Arvidsträsk  

d.1945 i Lill- 

Arvidsträsk 

 

morfars 

mor 

Anna S. 

Vikström 

f. 1869 i 

Rosfors 

d.1948 i Lill-

Arvidsträsk  

mormors 

far 

Petter Anton 

Ölund 

f. 1865 i Lill-

Arvidsträsk  

d. 1937 i 

Arvidsträsk  

mormors 

mor 

Hulda Ulla 

E. Olofsson 

f. 1878 i  

Långudden  

d. 1949 i 

Friden, Ä-n 

morfars 

farfar 

Carl Peter 

Öberg 

f. 1829 i 

Arvidsträsk 

d. 1868 i 

Arvidsträsk 

 

———- 

morfars 

farmor 

Brita Maria 

Pehrsdotter 

f. 1834 i 

Gammelträsk 

d. 1880 i 

Arvidsträsk 

morfars 

morfar 

Fredrik A. 

Wikström 

f. 1825 i 

Alterån, Piteå 

d.1876 i 

Rosfors 

 

———- 

morfars 

mormor 

Maria L. 

Danielsdr 

f. 1837 i 

Sikfors  

d. 1887 i 

Rosfors 

mormors 

farfar 

Anders 

Ölund 

f. 1834 i 

Arvidsträsk 

d.1888 i Lill- 

Korsträsk 

 

———- 

mormors 

farmor 

Christina M. 

Larsdotter 

f. 1830 i 

Petbergsliden 

d.1882 i Lill-

Arvidsträsk 

mormors 

morfar 

Erik August 

Olofsson 

f. 1849 i 

Teugerträsk 

d. 1934 i 

Teugerliden 

 

———- 

mormors 

mormor 

Helena 

Nordström 

f. 1884 i 

Vistträsk 

d. 1931 i 

Teugerliden 
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Berättelser från Vidsel med omnejd 

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

Drygt 100 sidor om Nyfors 

historia som häfte eller bok i 

A4-format. Pris: 150 kr. Porto 

för häfte 50 kr och för bok 70 

kr tillkommer om det ska 

skickas med post. 

Beställ hos Börje Isaksson 

Tel: Tel: 072-514 15 88 

 

      

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. 

!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


25 

 Gravstensinventeringen kompletteras 

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

Ta kontakt med Inger Torgersson så får du 

veta mer om våra kurser.  Hon kan även 

berätta om distanskurser hos ABF. 

Tel: 070-634 52 53 

Vill du börja släktforska 

eller lära dig mer om släktforskning? 

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. 

Styrelsen önskar alla medlemmar en fin höst med vackra dagar 

och förhoppning att vi snart kan börja träffas som vanligt igen. 
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Kallelse till 
ÅRSMÖTE 

med Älvsbyns Forskarförening 

 

MÅNDAG DEN 27 september kl. 18.30  
PLATS: Älvsby Folkhögskola (kapellet) 

 
ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 

 
Föreläsning av Ulf Holmberg och Olof Andersson 

”Pite 400 år samt Piteborgarna” 

 

 

VI BJUDER PÅ kaffe/smörgås till medlemmar!  

Övriga betalar 50,- 

Lotteri 

 

 
Anmälan senast den 20 september  

till Catharina Berggren tel. 0929-12274 

mobil. 070-8912274 

e-post: catharina.b4567@gmail.com 


