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ALDERNÄS By;s HISTORIA 1836 - t9s0

Byns tillkomst kan hänföras till år 1836 då den avvittrades/avskiljdes från
Degerselets Kronomark och uflystes för nybygge.
Den forste som sökte och erhöll åborätt var Nits Ersson från Svartbjörns-
byn. Han bosatte sig aldrig i Tonkölsträsket, som byn hette då. Han börja-
de visserligen röja upp mark och forsla fram timmer for byggnader, men
avbröt det hela och lämnade nybygget. Ar 1845 vet man däremot hur byn
2!åg ut. Då ansökte en Anders Andersson Selberg från Sundsnäs om att
få inrätta ett nybygge vid och omkring Aldertjäin och i anslutning till
Sundsnäs marker. vid syn på plats visade det sig vara Nils Erssons ny-
bygge som han åsyftade. Han gjorde gällande att det var övergivet och
dessutom tillhörde området Sundsnäs allmänning med mycket oklara
gränser. Han visste dessutom att berätta att de 70 riksdaler banco som var
Överrenskommen ersättning till Sundsnäs byamän for slåtterängarna vid
Aldertjärns nordända "Ponchanje", som de avstod vid awittringen 1936, ej
var erlagd. Någon ränta eller skatt var inte heller erlagt för nybygget.
vid avsyning av nybygget fann de att ca 1 kapprand (ca 150mri var upp-
odlat och hade tidigare varit besått. Nu ogräsbevuxet, liksom någia
"smärre fläckar'' upptagna till åker. Totalt var ca 1,s ha mark upprojt och
skog fälld och framforslad för påbörjade byggnader. Av påbörjat bostads-
hus om 3 rum var två varv timrat liksom ett varv av en boda. Allt, liksom
hela området, var kraftigt skadat och angripet av brand.
Det totala arbetet på nybygget uppskattas till 27 dagsverken vilket ej till-
närmelsevis svarade mot att Ersson kunde tå besittnings och skattekops-
rätt.
Nybygget ansågs vara övergivet och Anders Andersson selberg ombads
att ansöka om åborätten dvs rätt att få ta upp nybygget.

Den förste bosättaren

samma år, i september 184s, uppsökte en Herman Larsson från skata-
mark lantmätaren. Han ville till avsyningsprotokollet få infört att han inne-
hade en åtkomsthandling som visade att han övertagit nybygget av Nils
Ersson. Han hade inte vågat fortsätta arbetet. Ett flärtal'påisäner hade
gjort gällande att området tillhörde Sundsnäs allmänning. tiessutom hade
de uppgivit att området inte var avskiljt och karilagt.
Arendet överlämnades "ödmjukt för Konungens Befallningshavare nådiga
avgÖrande". LandshÖvdingen fastslog att området inte tillhorde Sundsnäs
allmänning utan Degerselets område. Den del som de åberopade som
sundsnäs allmänning var överloppsmark som efter laga skifte av
Sundsnäs och därvid erhållen nödvändig allmänning återgiäk till Kronan.
Byns namn fastställdes att vara Aldernås efter sjöi Alde-r{arn. (Alder =gråal)
Herman Larsson hade option (förtur) och ombads lämna in ansökan om att
få inrätta nybygge iAtdernäs.
våren 1848 vet man att Herman Larsson uppfört någon form av bostads-
hus. Då var den kände landsfiskalen Bucht'åtalad fo-r forskingring av 200
tiksdaler banco av skattemedel. Han frikändes då han kundä bävisa att
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han under tjänsteärende legat sjuk en vecka i Torrkölträsk/Aldernäs och
därför inte kunnat redovisa skattemedlen.
Herman Larsson född 1795 och hans hustru Anna Kajsa Berg född 17g6

var byns första bosättare.

Bvn växer

Ar 1856 fick byn ett uppsving i form av flera bosättare. Herman Larsson
och hans hustru, som efter dåtida förutsättningar får'antas vara utslitna,
satte sig på undantag till förmån för sonen Lars lsak Hermansson Sund-
strÖm född 1827. Han flyttade till Aldemäs från Skatamark med hustru Lisa
Kajsa Nilsdotter född 1830 och tre döttrar. Dessutom var en hel familj bo-
ende som inhyse dvs utan ägd bostad eller mark. lnhyse var Lars Jöhan
Sundberg född 1822 med hustru Eva Jönsdotter född 1809 och tre döttrai-.
De flyttade till Överluleå i slutet av 1856. Ytterligare en son till Herman
Larsson flyttade in i byn. Johan Petter Hermansson Sundström född 1g33
med hustru Fredrika Johansdotter född 1832 samt en son och två döttrar.
Johan Petter sundström är såredes den som tog upp nybygget som idag
utgör Aldernäs 12.

Men det var hårda tider med stor och ganska allmän fattigdom. I kyrk-
böckerna kan man läsa prästens nstering "fattig" eller "utariad,, allt som
oftast.
Även olyckor och farsot drabbade dem;
Lars lsak Sundström drunknade 2 juli 1g63.
Johan Petter dog i lungblödning ?? 1961
Far och mor Larsson dog 1869 respektive l g5g
StatenlKungen fick vänta länge på sin skatt.
Ankan efter Lars H-sson Sundström skaffade sig en dräng, Elias Eliasson
från Sundsnäs. Med honom fick hon ytterligare än dotter viit<en enligt dåti-
9gj"g-r"pp noterades som oäkta och u.ä. i kyrkböckerna. Änkan tllr.ttace
1871 till Överluleå med sina tre döttrar. Den flaioe dog 1g63.

lVbVOOet Övertogs av nygifte Henrik Persson tödd 1827 och hans hustru
Ester Andersdotter fodd 1840. De fryfiade in från över-luleå den 7 juli
1871och åter till överluleå den 30 oktober 1972.
Efter Persson kom 1813 Nils Gustav Karlsson fodd 17g6 med hustru
Emma Nilsdotter Hurtig född 1846 och styvsonen Johan Petter Nitsson
född 1862. De kom från Heden dit N-G Kailsson är 1gs4 kom från Norge
med hustru och dotter J.P Nilsson kom att bli anfader till släkten Nilsson i
Aldernäs.
Hemmanet fick föi'foi'sta gången sin skattebonde med iagfafrifastebi-ev
och Kronan/Kungen fick sitt.
Ankan efter Johan Petter H-son sundstrom född 1g32, gifte sig en andra
gång 25 december 1862 med Johan Fredrik Boberg född 1g32. Han kom
so-m dräng 1859 från överluleå. Hon fick fem barn 

-med 
honom och hade

två från sitt forsta äktenskap.
En av döttrarna, Maria vilhelmina född 1g69, känner vi som ,,Hatt 

-Mia,,gift med Frans sundqvist i Hatten och i ett första äktenskap gift Häggqvist.
Hon var således fodd i Aldernäs med flicknamnet BoOeigl eoOei§ ineO
familjflyttade ut från Aldernäs 1972.
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Efter Boberg kom den andre skattebonden med lagfarufastbrev.
Johan lsak Hansson Nyberg född 1833 flyttade in från överluleå med
hustru Ester Olofsdotter född 1829 och sex barn varav fyra söner. Enligt
den muntliga återberättelsen var det en mycket "vild,,ramill. De tre äldså
sönerna dömdes 1878 till tre månaders fängelse för skogsåverkan.
De två äldsta sönerna flyttade ut från Aldernas under rcAZ. Familjen lär ha
legat i ständig fejd med N-G Karlsson, som enligt vad J.p Nilssons utsagt
var en mycket hetlevrad person, som gärna tog strid.

Byns utveckling.

Från 1873 kan man säga att byn fick en fastare form. Den var nu uppdelad
i två parter om 5132 mantal vardera, ca 140 - 150 hektar. Lagfarufästebrev
innehavdes av N-G Karlsson och J. Nyberg.
Fastehreven var den tidens lagfart och innebar i regel att marken var fri-
kÖpUskatteköpt från Kronan. Dessutom hade väl någon form av ersättning
utgetts till föregångsmännen
Två fasta bosättningar fanns, nuvarande Aldernäs 12 och 14. En betydan-
de uppodling var utförd och fortsatte. En kvarn med damm ,ar upp?ord i
Aldertjärnsbäcken, i byn kailad "Kvarnbäcken,,. Byn noterades ej iangre
som krononybygge i kyrkböckerna. Man kunde tyäligen någodunäa föda
sig och sin familj eftersom den tidigare ofta föiekommande noteringen
"fattig" inte längre finns i husförhörsbotkema.

Laqa skifte

!rg" skifte dtol-d" ända till år 1884 innan den processen startade. Det blev
dessutom en långdragen historia som inte avslutades förrän 1ggg. I den
fanns en trilskande 90-årig gubbe med i bilden, vilken rent juridiskt egenli-
gen inte var behörig. Han sålde sin andel t,ll Jp Nitsson 1gg6.
I laga skiftet fanns fyra intressenter, nämligen N-G Karlsson. J. I Nyberg
och broderna Lars Petter och Nils Johan Bostrom.
De köpte 1883 den del som Hans petter olsson köpt av N-G Karlsson un-
der samma år.
Ägarfördelningen var således att:

l'-l.lty.bgtg ägde 5132 mantal vilket i skifteshandlingarna angavs som Litt:4TEt-xHH 
"TH 

H+SHISIHXE rtrtHEFXgt 42 HXX r3.
N-G Karlsson 5/G4 mantal Litt: B utgörande Atdemäs 1a
Broderna BostrÖm 51128 mantal vardera Litt C och D Vilket senare skifta-
des till Aldernäs 16 och 1 

7 senare tillkom 18.
Aldernäs 17 avskiljdes seRare från Aldernäs och gavs Ramnet Fridhem
1132 mantal.

SkiftesfÖrrättningen startade med att man kunde konstatera att byn intehade klara och urskiljbara rågångar och markeringar varför detta arbete
ytfd§es ånyo. Detta måste innebära att Sundsnää-borna inte hade heltfel. Efter värdering, taxering och fördelning av åker, äng och skogsmark
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utstakades fyra ungefär lika stora andelar, fÖrutnämnda A, B, C och D, där

C och D var sammantaget en andel och A två andelar.

Av förrättningsprotåfottät tramgår att J.l Nyberg ville att 13 skulle fÖrdelas

på samtliga ändelsagare, vilke[ de avbÖjde. Det falns en hel del uppodlad

mark på äet skiftet och Nyberg kunde därvid ha fått kontant ersättning av

dem. i{an var i ekonomiska svårigheter, vilket ledde till att J. I Nybergs an-

del övertogs av Norrlands HypoteksfÖrening som hans andel var intecknat

hos. Vid skiftesfönättningenä taxering av åker och äng fastslogs gtt ry-G
Karlsson inte hade nodig-mark för uppodlad åker inom sina ägor' De slåt-

terängar han nyttjade var sjÖängar vid'Milabäcken" och "Poanchnje" samt

myraägar etteiV'eOatjarnsbackån. Den åkermark som var tillgänglig i an-

stutninö till gårdstomtån var redan nyttjad och ansågs som otillräcklig.

t,t-G Kärtsson tillskiftades därför en areal i anslutning till Litt: C och D, det

vi idag kallar "odlingen". Den arealen var redan avrojd och delvis uppodlad

av bröderna Boström. Lantmätaren och de två godemännen fastställde att

ersättningen för uppodlad åker skulle utgÖras av 800 kronorihektar och

200 kronor/hektar för äng och vall. Detta motsatte sig N-G Karlsson' Han

krävde att på broderna Bostroms mark få uppodla samma areal som han

tillskiftats. tl-G rcansson var dä 92 år gammal. Detta trilskande forsenade

det laga skiftet varför skiftesmännen, utan Karlssons deltagande, fastställ-

de attbröderna Boström skulle erhålla 271 kronor i ersättning for de-n fÖrlo-

rade åkermarken. Dessutom skulle de få 19 fat korn/år under de två fÖrsta

åren och g fat det tredje året. I övrigt förlöpte skiftet utan några storre mot-

sättningar. Redan avverkad och ufiplagt iimmer som Nyberg awerkat på

det som kom att bli Boströms skifte delades broderligt. Värt att notera är

också att år 1888 fanns endast två bosättningar/hus i byn: Karlsson och

Nyberg. I övrigt talar protokollet om "de därvid planerade bostäderna"'

Bröderna Boström bodde i Hatten och Nybergs andra skifte Aldernäs 13

var tänkt till någon av hans sÖner.

N-G Karlsson äiled ioktober 1888 men i praktiken var J. P Nilsson den

rätte ägaren sedan 1886. J. P Nyberg med familj flyttade 1888 till Overlu-

leå.

Väqar. stioar och transPortleder

Fram till 1g28 var byn väglös i bemärkelse av att den var inte tillgänglig fÖr

biltrafik. Det gick ati "rackla" sig fram med häst och käna Över Klingermy-

ren och Kvarnbäcken. Uppe vid "JÖnssonsbacken" fanns en avtagsväg vid

"Hackspitthole" som var'delvis grovplanerad och avfasad. I Övrigt var det

spångade stigar som gällde. Fram till att järnvägen till Degerselet blev klar

t'SOZ-OS fannl det inte heller några vägar att ansluta till. En kärrväg fanns

från Boden till Askogen med ungefär samma sträckning som idag'

Militärvägen Boden - Morjärv byggdes 1908 -11 och vägen Degersel,

Sörbyn byggdes 1921 -23 som Ak arbeten. t och med att järnvägen drogs

tramiill Oegersetet 1902 så byggdes också parallellt med den en material-

våg, som fick stor betydelse fÖr byn. Då blev banvaktarstugan,
"Oirtlärnsstugan" en knutpunkt fÖr varor och tyngre transporter. Järnvägen

var visserligen forbjudet område for andra än banvaktar och betiänings-
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personal, men banvaktarna var en produkt av bygden och blundade när
en hjuling sattes på spåret.
Ända in på 1940 talet fanns en väl rojd och spångad stig till Orrtjärnsstu-
gan.
Andra knutpunkter var Sundnäs - Avan i Degerselet. Före järnvägens till-
komst och vägen till Sörbyn trafikerades Degerselet av en båt på sträckan
Lassbyn - sundsnäs - Degerselet. Den tog både gods och passagerare.
På andra sidan Degerselet byggdes 1843 väg på strackan Råneå -
Överstbyn. I uruselt skick enligi iändsfriskalen årliga rapport. Även Asko-
gen och Hundsjö var både post och godsadress för byn. under barmarks-
säsongen så var det att bära på ryggen, i undantagsfall kunde hästsläpor
användas.
Otaliga är historierna om föregångsmännens och kvinnornas med för den
delen, förmåga att bära tunga bördor. J. P Nilsson och Alfred Nilsson var
storvuxna och mycket kraftiga män. De berättas bl a om när de burit varsin
säck mjöl om min 50 kg från Sundsnäs - Avan. I famnen bar den ene en
fjärding saltströmming den andre en kagge med 20 liter sirap.
Vintertid var vägfrågan betydligt enklare att lösa. Slädvägar gick ut i alla
riktningar från byn. Problemet var enbart - om det fanns någon häst hem-
ma. De kunde ofta vara i skogsavverkningar på annat håll.
lnte fönän i början av 1950{alet började vägen hållas öppen under vinter-
säsongen. Detta i och med att skolhemmet i Gunnarsbyn stängdes och
skolskjutsar sattes in.
Tidigare var plogning av vägen byns egen angelägenhet. ! början av 1g30-
talet plogades den något år med hästar men arbetet försvårades av att det
inte alltid fanns hästar tillgängliga. De låg ofta ute i skogsawerkningar
utanför byn.

Det daoliqa brödet

Hur och var man fick sin utkomst av vet vi i alla fall att det var genom hårt
och tungt arbete. Ofta genom omänskligt slit. Vad de äldre berättat så var
det mest av skogen. Dels genom arbete åt olika skogsbolag och dels ge-
nom försäljning av egna skogsprodukter. Det sistnämnda dock i mindre
omfattning. De arealer de var ägare till var inte av den omfattningen att det
mÖjliggjorde det. En inkomstkälla under slutet av 1800 - talet och början
av 1900 - talet var tjärbrånning. Enligt vad som säges fanns det en tjär-dal
i Aldernäs redan före det någon bosatte sig där. Sluttningen ner mot åk-
tarna rakt nedanför Leif Blomkvists hus kallas än i dag för ,,Dalbacken,,.

Resterna av en tjärdal finns också i skogsbrynet nedanfbr Göta Blomkvist
hus. Tillgången av tjärstubbar var god efter en forntida skogsbrand på
uggleheden (oggleheida). J. P Nirsson berättade att han minst tre gånger
varit med om att bränna tjärdal tillsammans med en av J: I Nybergs iöner i
slutet av 1800 - talet. De flottade dem efter Kvarnbäcken - nltlcislcin -Skogsån och vidare ut i Persoflärden och rodde dem till tjarnävåt vid
G0ltzaudden i Luleå. På ett ställe fick de använda häst för att iransportera
dem en kortare sträcka.
En annan produkt var slipersbilning, när järnvägen Boden - Haparanda
byggdes. Pit-props (gruvstöttor) och fiskstänger var efterfrågade under
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1900 - talets första decennier. Även sågarna i Lassbyn och senare De-
gerselet efterfrågade timmer. Men betalningen var dålig och arbetet tungt
och slitsamt med enkla verktyg. Detta var före motorsågarnas tid. En
skogshuggare var i ordets bemärkelse "huggare". Timmersvansarna kom
inte förrän en bit in på 1900 - taiet. De tvåmans stocksågar som användes
var inte skänkta vilket innebar att man egentligen rev loss iräfibrerna med
hjälp av dem. Kolning var ett arbete som Alfred Nilsson ägnade sig åt un-
der en del år. I närheten av Aldernäs fanns det många kolbottnar, dels mot
Hatten och Hultet och dels vid vedatjärn. under byggandet av järnvägen
deltog de ijärnvägsbygget. J . P Nilsson byggde bl a stentr"ummor under
järnvägsbanken vid de mindre bäckarna på sträckan Mjösjön - Bjurå. En
av hans största tillgångar var sina söner, sju stycken. De sades att när han
kom till ett arbete kom ett helt kojlag. Ofta hade han även någon av dött-
rarna som kocka.
I övrigt levde man i självhushåll av det jorden gav dem. De sådde kom och
även råg för eget bruk. Någon forsäljning av jordbruksprodukter förekom
knappast, annat än i liten omfattning. Det mesta gick åt i det egna hushål-
let. Man producerade sin egen mjölk, smör, kott och fläsk, som torrsatta-
des. Fiskade gjorde man året runt med nät, ryssjor och tinor i bäckarna.
Mete var något som gav för lite och mest betraktades som ett nöje, främst
för barnen. Ända in på 1940 - talet fiskade J. p Nilsson, i någon iorm, året
runt. Under våren och islossningen tog han upp stora mängder mört som
han lättsaltade för jäsning till surmört. Av många betraktad som en deli-
katess. I början av juni fiskade han braxen som gravades. Gäddan fläktes
upp och torkades till torrgädda. Skinnet tog till vara som klarmedel i kaffet.
Jakt förekom, men mest i form av nojesjakt, även om tiilgången av hare
och fågel gjorde att det blev ett bra tillskott i kosthållet.
Före 1900-talet bedrevs jakten med s k lodbössa vilka inte var några pres-
sitionsvapen. Jakttidemavar flexibla. På våren under harens pamingspe-
riod låg man i åkerdikena och sköt dem med lodbössa. Giller och snaror
användes flitigt, även fångstsaxar. J. P Nilsson sades vara en mästare att
snara tjäder under deras spel. Det berättades att han kunde komma hem
med 5 - 6 tjädertuppar efter en jakttur. Det behövdes säkertigen, hushållet
var stort med 14 barn.
FÖr övrigt gällde det att ta tillvara allt som var ätbart. Stora mängder bär,
främst lingon, plockades. De förvarades osockrade i stora kaggar som s k
surlingon. Brod bakades två..gånger om året, höst och vår. Åtstiltiga hund-
ratals tunnbröd varje gång. Aven hålkakor och ett särskilt mycket tunt brod
fÖr s k blöta. Blodbrodlpaltbrod vid höstbaket i den mån det fanns tillgång
till blod.
Till i mitten av 1930talet hade man får. Dels för ullen, men främst för köt-
tet som ofta torkades till nutida s k tårfiol.
Potatis, lök, rödbetor, kålrötter och morötter odlades och ingick i kosthållet,
som till övervägande del baserades på vad gården kunde producera. Inte
alltid kunde man hålla nöden ifrån familjen. Under 1860talet, 65 - 67 inföll
tre nödår i följd med sena vårar och tidig höst. Både djur och människor
led nöd.
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Byqqnad och uppodlino

En sak kan vi vara säkra över när det gäller våra foregångare. Allt de kun-
de tillförskaffa sig var genom ett enormt hårt aöete. Ett arlcete som helt
saknade maskinella hjälpmedel. Energin bestod av vad man kunde få ut
av människor och hästar. Material för byggnader tog man ur skogen. Ba-
garstugan hos "Karlsson's" dvs 1a var ett bra exempel på det. lnnergolv av
klovar (kluvet rundtimmer) likt alla andras hus från den tiden. lnnertak av
handsågade bräder, lagda omlock på synliga åsbjälkar. Trossbotten klädd
med näver, på det torv och myrstack som isolering. Öppenspis och bak-
ugn med natursten och jord som ytterisolering med handslaget och själv-
tillverkat lertegel i eldstad. Yttertak av näver, i ett senare skede spåntak.
Särskilt många spikar torde inte ha ingått i den ursprungliga byggnaden.
Det mesta av byggnadsmaterialet framställe de själva. Alla byggnader var
naturligtvis timrade. Takspån gjorde de med hjälp av vattendrivna spjälkar.
I byn fanns en hästdragen vandringsspjälk, som var i bruk ända in på
1930{alet. Författaren av dessa rader har själv suttit som stickplockare på
spjälkbommen någon gång 1936-37. Enklare smide uttörde de också. I

byn fanns en smedja hos "Karlssons" som också användes som ria för sä-
destorkning. När den utrymmeskrävande blåsbälgen kunde ersättas av en
trampässja revs smedjan och sattes upp som lada vid "Tjärnändan". Före
de råoljedrivna tröskverken, som kom till Aldernäs under 193O-talets slut
skedde troskning med häst och vandringsspel. Före det drogs under några
år tröskan för hand. Då erfordrades det 3 - 4 man för att "veva" den runt.
Alla maskiner som, fram till 1950{alet, kom till byn var handdrivna. Trösk-
verk, kastmaskin för att rensa säden o s v. Från början av 1900talet an-
vändes inte byns skvaltkvarn, man malde i Boden eller Hasafors.
Uppodlingen skedde med flåhacka, spade och spett. Fram till i början av
1930-talet skedde all slåtter med lie, vilket innebar att större delen av
sommarsäsongen måste till för höbärgning. AIlt hö hässjades dessutom.
Man bärgade även fräken och hö från sjöängarna vid "Milabäcken" och
"Ponchanje". Sedan mitten av 1930-talet var det enbart vid extremt dåliga
skördeår som någon slåtter förekom där. I slutet av 1930 och början av
1940talet förenklades skördearbetet radikalt. Traktorer med särskild ut-
rustning för plöjning blev tillgängliga. Stora långsamma åbäken med järn-
hjul och vev som styranordning. Hela storodlingen plöjdes upp och om-
vandlades från äng och vall till åker. Hästdragna slåttermaskiner, hjul och
släpräfsor samt stabila stålplogar och harvar införskaffades, varefter jord-
bruket blev betydligt mer lättskott. Något som var nödvändigt eftersom det
var till självhushåll och drevs vid sidan av ordinarie arbete. lnkomsterna
kom till största delen sedan början av 1940talet från SJ;s banavdelning.

Vardaosliv

Det gamla bondesamhället var strikt uppdelat i mans och kvinnoroller. Alla
hade sin beskärda del av arbetet, inte minst kvinnorna. De förväntades
sköta hushållet vari även ladugården ingick. Hästar och stall tillhörde där-
emot männens område. I ett jordbruk helt utan maskinkraft var förutsätt-
ningen for att lyckas att man var född med goda kroppskrafter, slittålig med
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andra ord. Dessutom föresattes att man var kunnig inom en mångfald olika
områden. Ull från fåren skulle kardas, spinnas oCh vävas till tyg för både
kläder och inredning. Slakt skulle tillvaratas för hushållet o s v. Tvätt sked-
de med hemkokt björklut, såpa och rysstvål. Vintertid i ladugårdarna med
sköljning i isvak. sommartid tvåttades nere vid "tjärn" dar häa byn hade
sin tvättplats. Trasmattor tvättades i Kvarnbäcken vid bron nedströms
dammen. Dessa tvättplatser och gemensamma tvättdagar fyllde också en
viktig social funktion för byrrs kvinnor. Oftast var familjemä bamrika. Jo-
hanna Nilsson födde 15 barn varav 14 uppnädde vuxen ålder. Som
nämnts så förutsatte den tidens självhushållning att både män och kvinnor
själva tillverkade det mesta av hushållets behov. Köpta och fabrikstillver-
kade mÖbler, kläder och inredning tillhörde undantagen i början av 1900-
talet. Byskräddare, sömmerskor och skomakare urförde sådant de inte
själva klarade av. Hade man inte pengar, som var en bristvara, så fick
man gÖra själv så golt man kunde, eller vara det forutan. Ända in på 1940-
talet kunde man i många bondkök se vävstolar, spinnrockar och kardbän-
kar i bruk. Den gamla sedvänjan att själv tillverka levde kvar långt in i detta
sekel. lnte, som idag för nöjets att göra det, utan av behov. I moderna tid t
ex 30- och 4O-talet kom levnadsmönstret även för de små skogsbyarna att
fÖrändras. Elektrifieringen under början av S0-talet innebai obt<så att
många eldrivna maskiner kom i oruk. Frysboxen och kylskåpet ersatte
torrsaltning, konservering och utekällare. Elljuset ersatte fätogenlamporna
och forhoppningsvis för all framtid, krigsårens förhafliga liarbidlampor.
FÖre dagen transistonadio drevs en ellöi radio med ett itort ton- och ett
mindre syrebatteri. Livslängden för det sistnämnda var kort mellan varje
uppladdning, varför det skulle sparas för nyheter och i bästa fall grammo-
fontimmen. Radioteater och nöjesprogram var högtidsstunder.
Dagstidningen var inte alltid dagen.- Posten hairtades i Degerselet vid
lämpligt tillfälle.

Det gamla bondesamhället hade också en annan dygnsrytm än dagens.
Det gällde att fullt ut använda dygnets ljusa timmar. ÄäOa in på tg+Oltatet
höll man sig med någonting som kallaåes landstid vilket innebar att man
vred fram klockan en timma, somliga två, och levde därefter i sin egendygnsrytm - ' -i
En sjående fråga 1?f-man såg en obekant krocka var,,är den borgerig?,,
alltså visar den rätt tid?
Matordningen var oekså orik den vi har idag. Man började dagen tidigt på
m-orgonen med liltfrukost. Mestadels i form av kaffe öch smoigås. s-mor_gåsmat och pålägg är en modern historia. Vid 9-10 tiden var det frukost
eller vad vi idag kallar lunch. Sommartid var det fll med bröd eventuellt nå-gon saltmat, oftast fisk. vintertid ersattes fllet av välling. Klockan 1e. var
det middag, vilket var dagens huvudmål och bestod av vad huset förmåd-
de.
Under sommartid var det sattat kött eller fläsk som seruerades i mån avtillgång. Det mesta av maten kom nog från ladugård eller åker. Efter ar-
betsdagens slut serverades aftonvarO lt<valtsmat)-vilXet var ett lättare må|.
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I den mån kaffebröd förekom så hörde det till aftonvarden. Eljest var det
kaffe för de äldre och mjölk för barnen med något tilltugg. Efterrätter var
sällsynta förutom fruktkräm och -soppa. Torkad frukt och ringäpplen var
tidigt ute i Marknaden.
I de gamla källmaterialet finner man ofta att överheten klagar över att all-
mogen foredrog att leva på sin långmjölk och sin gröt hellre än att arbeta
för bruksherarna och sågverkspatronerna.
Någon sanning ligger däri, kvällsgröten var länge omhuldad och älskad.
Oavsett hur sent man ätit middag så skulle dagen avslutas med gröt. Of-
tast av kornmjöl eller -gryn. Men även råg och vetemjölsgröt uppskatta-
des. Havregryn ansågs länge vara hästfoder och hade svårt att bli accep-
terat som gröt. I och med att den manliga delen av byn fick fasta arbeten
och fasta raster lades också matordningen om till dagens tre måltider. De
gamla hade svårt i början att anpassa sig till det, men efter ett tag fann
domdettombättre.
"Fön stod alltid kvinnorna vid spisen eller diskbaljan".

U rsorunql ioa bvoonader

Av intresse kan vara att de tre forsta bostadshusen iAldernäs var likadant
byggda både i storlek och utförande. Timrade naturligtvis. De bestod av ett
stort kök med två fönster på gaveln och ett på långsidan ner mor "tjärn"
eller dalgången. Till köket hörde en mindre kammare "kökskammaren". På
andra sidan förstugan låg ett rum, som till storlek motsvarade koket. Hos
Alfred Nilsson saknade det eldstad och användes som sommarrum. I kö-
ket fanns en öppen spis med inramad järnspis, som dock var en moderni-
tet som kom till byn någon gång i början på 1900{alet. I övrigt uppvärm-
des rummen med kakelugnar. lnte alla dagar, utan endast när man hade
liggfrämmande. Den s k "salen" var något av ett paradrum där skrytsaker-
na visades upp.Vintertid stod den ouppvärmd.

Skoloånoen

Fram till 1921 fanns det skola i byn. Den var ambulerande vilket innebar
att ena året var den höstterminen i Aldernäs och vårterminen i Junkoträsk
och virse versa. De gick således endast sex terminer totalt. Skolsalen ut-
gjordes av "salen" i Aldernäs 12. Under skoltiden gick även barnen från
Hatten och Hultet, som då var inackorderade i byn. Efter 1921 gick barnen
skola i Degerselet och var då inackorderade hos släkten där. Barnen från
Fridhem (Jönssons) gick skola i Hundsjön så något enhetligt system fanns
ej. Under 1930-talet tillkom skolhemmet i Gunnarsbyn till vilket upptag-
ningsområde Aldemäs hörde. Många av oss har tillbringat sju år där. På
intet sätt några år man minns tillbaka till med någon glädje. För övrigt lärde
man sig inte särskilt mycket där. Efter de två första åren var det minimal
kontroll av läxläsningen, som dessutom inte fanns mycket tid för. Skol-
hemsungarna skulle svara för ved, disk och städning. Dessutom kunde
byns "hojdare" behöva gratis hjälp med vedsågning eller annat aöete. Ett



10

lämpligt antal storpojkar skickades då dit. "Vi kostade ju redan kommunen
en massa penga/'.
Under 1950talet, då den nio-åriga grundskolan infördes, blev det också
slut på skolhemsepoken. Knappast saknad av någon. Skolskjutsar förde
skolbarnen ti ll centralskolorna.

Personoalleri

Johan - Petter Nilsson kom som 1 1-åring till Aldernäs 1873. Han var se-
dan 1868 fosterson till Nils - Gustav Karlsson född 1796 och Emma Nils-
dotter född 1846. Hon var syster till lsak Hurtis född 1840 som 1864 gifte
sig med Elisabeth Sofia Bomb född 1841 vilken var Johan - Petters rätta
mor. Något släktforhållande/blodsband fanns ej mellan Emma och Johan -
Petter. N-G Karlsson kom till Heden 1as4från Norge med hustru
Anna-Greta Söderman född 1794 och dotter Gustafa Nilsdotter född 1830.
Hon gifte sig med Olof Falk född 1825 och fick fyra flickor och en son med
honom. sonen dog 1868. N-G Karlssons fru dog 186s och dottern 1873.
Ar 1865 kom Emma Nilsdotter som piga till dei dåvarande änkemannen,
N-G Karlsson. De gifte sig den 28 juni 1868. Hon var dä 22 år och han 72
år. Hon födde aldrig något barn så havandeskap och kyrkans påtryckning
fÖrefaller ej ha varit orsaken. Den verkliga orsaken torde forbli en släktgå-
ta. Kanske rentav av kärlek? Till yrket var N-G Karlsson bonde och djurlä-
kare/hästdoktor enligt kyrkböckema. Som sådan är han något av en le-
gend. En man, då i 80-års åldern, visste på 1940-talet att berätta att
"Karlsson från Aldernäs var den bäste veterinär som funnits i socken".
Hans utrustning var omfattande och avancerad. Det berättas att han utför-
de mycket komplicerade ingrepp som t ex styckning av döda foster, ben-
brott etc.
Utrustningen lånades ut under 1930-talet till ett jubileum/utställning i Rå-
neå och förlorades senare vid en brand i Sööyn. Han var TT är när han
kom till Aldernäs så det mesta jordbruksarbetet utfördes av J-P Nilsson.
Karlsson dog 1888, 92 år gammal efter 20 års äktenskap med Emma Nils-
dotter. Änkan Emma gifte om sig 1893 med änkemannen Gustaf-Adolf
Andersson. I början av 1900-talet bodde de några år iAldern5sJ-iz varefter
de flyttade till Sävast. Till yrket var Andersson målarmästare och möbel-
snickare. En erkänd skicklig hantverkare. Han dog 1gg3 i Degerselet och
hon 1934 iAldernäs där hon vårdades sista levnadsåret avl-P Nilsson
och hans fru.
Emma Nilsdotter född i Alternäs och dotter titt korpral Nils-Peter Hurtio.
Han var indeltsoldat i Svartbjörnsbyn och bonde i Atternas rnellan rotepe-
rioderna. Som pensionär/gratialist bosatte han sig i Heden där han var
bonde och skollärare under några år.

Alfred Nilss=on född 1869 kom till Aldernäs från Sundsnäs 1890. Han köpte
Aldernäs 13 av J-P Nilsson. Det var då till en del uppodlat av J.l Nyberg.
Några byggnader fanns inte, vilket innebär att Alfred Nilsson var den forste
bosättare och bebyggare av Aldernäs 13
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Ar 1892 var tydligen bostadshuset klart. Då flyttade hans fru Karolina Nils-
dotter född 1868 från Askogen med en dotter till byn enligt kyrkboken. De
fick nio barn varav fem av dem dog i sina bästa år av TBC.

Johan Erik Öhman född 1861 som ägde Aldernäs 12 och 13 under åren
1888 - 1890 var en bror (enda syskonet) till Johanna Nilsson. Han bodde i

Alternäs med hustru och sju barn där han var bonde och köpman. Aven
hans föräldrar bodde i Alternäs. Som köpman berättas att han gjorde goda
förtjänster, främst genom affären med järnvägsbyggarna av Ofotenbanan.
Han hade varulager och affär i Alternäs och som det sägs, även spritför-
säljning. Dessutom var han kommunpolitiker i Råneå och stor skivkarl
med en osedvanlig vacker handstil. Vidlyftiga affärer, alkohol och bristan-
de betalningsförmåga hos kundkretsen försatte honom i konkurs.
Han dömdes 1891 till 4 månaders fängelse for bristfällig bokföring, 2 mä-
nader för svek mot borgenär. Dessutom till 2 månader villkorligt för vårds-
löshet mot borgenär. Var en färgstark person och något av en "byadvokat".
Kallades för "Snus-Nicke" eller "Snus-Öhman" pga att han snusade
våldsamt i näsan.
Han själv liksom hans familj och föräldrar (tillika Johannas) var separatis-
ter/gammelläsare. De var i ständig konflikt med prästerskapet för bl a att
de vägrade låta döpa sina barn. De döpte dem själva s k nöddop, där
prästen senare skulle välsigna dopet. ! kyrkböckerna kan man läsa
"föräldrarna separatister. Kyrkans välsignelse förnekas". Efter konkursen
flyttade de 1892 till Junkoträsk.
Släkten Erson-Öhman kom från Ersnäs. En farbror till Johanna Nils Petter
Erson "Per Ersa" var den kände separatistledaren. Han gick till Stockholm
och Kungen för att protestera mot den nya psalmboken, handboken och
katekesen. Hans anhängare kallades för "Per Ersianed'. Dessutom gav
han ut ett par religiösa böcker och ansågs vara en svärmare.

Levi Napoleon Låno Jönsson född 1881 kom till Aldernäs 17 från Överkalix
1913 Han var då nygift med Kristina Larsdotter född 1881, även hon från
Overkalix. Levi Jönsson var byggmästare/tinrmerman till yrket. Paret var
mycket arbetsamma och satte hemmanet i ett skick som sägs vara ett litet
mönsterjordbruk. Jordbruket drevs, som de andras, till husbehov. De tim-
rade upp ett större bostadshus i två våningar samt större delen av övriga
byggnader. Kristina tillverkade tegel av lera från Kvambäcken, som hon
trampade, slog till tegel och brände i jordugn. Till hus som Levi timrade
upp levererade hon teglet och kunde vid behov ombesörja murning av
murstock och spis. Så skedde t ex vid tillbyggningen av Karlberg. Levi var
en framsynt man. I det ursprungliga huset hade han sin snickarverkstad. I

början av 1940-talet tog han ner den upptimrade större byggnaden och
flyttade den till Luleå där han sålde den. Han rustade upp huset där han
hade sin snickarverkstad, där de sedan bodde till i början av l g50taleL
Han var helt klar över att efter honom skulle ingen bosätta sig i Fridhem.
Kristina led av svår reumatism under många år.

Johannes Johansson född1857 'Mjösjögubben" kailad kom tiil torpet i

början av 1920-talet. Han kom till regionen i samband med byggandet av
Haparandabanan. I kyrkböckerna står han angiven som smed till yrket.
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Han levde där till sin dÖd i bÖrjan av 1940-talet. Då han led av svår reuma-

tism bodde han under några vintrar hos Albin och Hilda Nilsson. Hans

bakgrund är oklar förutom ätt han var gift och hade e-n son och en dotter.

§änän dog i TBC, liksom hans fru, varefter dottern flyttade ut ffn länet'

Han var ofta föremål fÖr byns "sociala ansva/'. Vid bak eller dylikt var det

vanligt att man gick till "MjÖsjÖgubben" med färskt brÖd och smakbitar.

Hans favoriträtt var risgrynsgrot, vilket ibland tillagades fÖr hans räkning.

En ladugård var uppfOrd-dai men några kor hade aldrig varit i den. Där-

emot nålra getter som han hÖll sig med under en tid. Otaliga är de uppfin-

ningar oän Xänstruktioner han tillvärkade. Möbler av okänd stil, träsparkar

meä styrmede, stor som en mindre släde. Musiker var han också, han

ägde eit enradigt magdeburgerspel som han ofta trakterade. När ungdo-

mln samlades uppstöO ofta-spontan dans varvid "MjÖsjÖgubbgn- hämta-

des för att svara iör musiken. Någon liten ersättning fick han väl när hatten

skickades runt. De var inte nelt nojO med hans musik som de ansåg lät li-

kadant hela tiden. Där blev han nog inte bedÖmd efter sin fÖrmåga' I

skrifter om områdets folkmusik kan man finna att han deltog i ett flertal

spelmansstämmor. vid tävlingar erhÖll han fina placeringal. Han spelade

gammal folkmusik som inte motsvarade ungdomens.krav på god dansmu-

öif. Han erhöll också någon typ av spelmansmedalj som han var mäkta

stolt över.

Broderna Lars Petter och Nils Johan Boström kom till Aldernäs 1883. De

bodde i natte,n etter egenttigen s:a Hatten/Hatträsket. De är de som bÖrja-

de som nybyggare vid det säm vid lagaskifte blev 16 och 17'

De flyttad'e irtirån Aldernäs år 1895 till Sörbyn och kom att bli anfäder till

"klanen" Boström i SÖrbyn med såg, elinstallatÖrer, snickeri, smide och re-

parationsverkstad. L-P Bergfeldt hette tidigare BostrÖm och tillhÖr samma

familj.

Kuriosa

Genom åren från mitten av 1800talet och en bit in på 1900talet, fanns

mesta tiden pigor och även drängar i byn. Aren 1890 - 1895 hade J-P

Nilsson en innyst änka Anna Selberg fÖdd 1816. Hon var änka efter sol-

daten Nils Hvit och var utplacerad enligt dåtida fattigvård.
Dessutom hade de piga 1896 - 1899.
Även Boberg hade pigor, varav en rymde 1862 och återkom 1863. Han

hade dessutom en dräng Vestling, som efter giftermål blev inhyse och

dräng hos Johannes bror J.E Öhman i Alternäs. Trots att alla levde under
knappa förhållanden så fanns det hela tiden pigor och inhyse i byn. Det

handiade nog mest om att överleva. FÖrvånansvärt många kom långyaOg
ifrån. Viklund, som kom efter L-P BostrÖm, kom liksom hans fru från Multrå

respektive Bygdeå iAngermanland. De som bÖrjade i Orrtjärn. Olof Johan

Olsson med hustru Anna-Maria Adamsdotter kom från Elvsborgs län. Hela

familjen utvandrade till USA ijuli 1891. Några år tidigare hade en son ut-

vandiat, som måste ha lyckats väl. Vi har alltid fått lära oss att här uppe

har vi inte haft några adelsgods eller herresäten med statare och torpare.

Visserligen var torparen här uppe mestadels ägare av sitt torp, men vi
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hade patroner och arrendebÖnder. I mitten av 1850-talet ägdes t ex Orr-

tjärn av en patron Lampa vid Lassbyns såg. Hultet av samrne ägare'

Hatten av patron Schtyter och RÖrviken av patron Bodell i Luleå' Karlberg

av Gellivaiebolagen ,itL"t i själva verket var kungen själv. För.st3 Bema-

dotten köpte genom bulvanei upp de skogsforläningar som brukshenarna

vid Meldeistein och Selets bruk t ex fått tiiisina järnbruk. Som bekant gick

dessa bruk överstyr, men stora Skogsarealer fanns med i konkursboet'

Nöieslivet

Aven i en så liten by som Aldernäs fanns det en viss form av nÖjesliv'

Skogsbyarna var bebodda och familjerna barnrika så underlaget var inte

så litet som man gärna vill tro. Dessutom var man van att gå. En prome-

nad på 5 - 6 kilorieter ansågs som "nästgårds". Danslokalema var natur-

i,gtri! inte av Oatens standärd. Det var logen -eller hÖboden som blev

festlokal. FOrutsäfningen var att det fanns ett någorlunda.plant golv' Un-

der 1930-talet hölls dä två sista logdanserna i området' Ar 1935 var det

stor logdans i Hatten hos SundkviJt och året därpå i Aldernäs hos Albin

och Hilda Nilsson. På bägge ställena var deltagarantalet 50 - 60 personer'

Musiken kunde vara fiol ään cittra eller dragspel. Aven två fioler kunde ut-

toiä orfe"tem. Musiker fanns det lite varstäns och utmärkta sådana' Både

ILjr.å, Åsrogen och Hatten. Ett populärt nöj" r-?.t slåttergillen i Hultet.hos

Erik ocn fdtä ftitsson. Ungdomaina samlades fÖr att under dagen bärga

no"t nor dem. På kvällen blev det dans och fest i det tomma soldattorpet

som ingick i deras ägor.
Sedan inte att forglÖinma släktkalasen när J.P Nilsson och Johanna firade

jämna fodelsedagar.'trlidrom*aren 
1 ö22 u* ca 60 personer samlade for att fira "Jan-Petters"

60 och Johannas 55 årsdag. Den sista stora släktträffen for dem var under

1gg7. Då samlades hela itaften i Aldernäs. Av släktfotot, som då togs,

framgår att med barnen och deras partner och barnbarn uppgick deras

familj till 51 p"r=on"r, En var frånvarande. Men familjen blev stÖrre. än så'

Det föddes in 7 barnbarn till familjen efter 1937. Traditionen med att samla

släkten till fest fortgick länge. De ilesta kom hem till Aldernäs for att fira jul.

Efter julen 1937 ripphördä det pga att de nya husen, som byggdes det

året, inte hade de'stora köken som erfordrades. Det fanns inte plats för

a1a. Julen 1gg7 var vi 34 personer. Ända in på 1950talet fortsatte släkt-

träffarna vid bröllop, 50 och 60 årsdagar'
För våra foregångare var även begravningar något av en fest. Man sÖrjde

tills de var jorOade, sedan var det fesUgravÖ|. Man samlades i sorgehuset

for att sjunga ut liket och följa det till graven. Det berättas om en vintrig

likfärd från Junkoträsk till Boden där förplägnaden fÖre avresan varit riktig.

Med i processionen fanns unga ystra hästar och en kappkÖrning.upp-stod.

Efter det man tappat kistan oth Iusten till kapplöpning anlände de till kyr-

kan under mera' värdiga former. Efter gravsättningen var det mid-

dag/gravöl och mera Oryct<er. Denna gamla sedvänja levde kvar länge i

nybyggartrakterna.
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Lokala platsnamn

I alla byar uppstår mestadels lokala namn och beteckningar som inte sva-
rar mot namnen på kartorna. Torrkölsträsket har alltid kallats for "Träsket"

och Aldertjärn för "Tjärnen". Bäcken från "tjärn", Aldertjärnsbäcken heter i

byn "Kvarnbäcken". Bäcken mellan "tjärn" och "träskef' har det logiska
namnet mellanbäcken "milabäcken". Slåtterängarna vid nordändan av tjärn
heter "Pounchanje" efter en indelt soldat Pounsare som upprojt och flå-
hackat det. Angarna vid södra änden av tjärn kallas helt logiskt
"Tjärnändan". Det lilla berget "Jakobs berg" är skämtsamt namngivet av lä-

rarinnan Berta Björk. Namnet har lokalt hängt kvar sedan dess. I träsket
finns ett klipparti som stupar brant ner i sjön. Det kallas fÖr "Fårhällan" ef-
ter det att frigående får har ramlat ner och drunknat.
Sandtaget intill byn, Uggleheden "Oggleheida" har fått sitt namn efter den
rikliga förekomsten av ugglor. Efter en forntida skogsbrand fanns där
massvis med höga stubbar där de hade bon. I takt med tjärbränning mins-
kade stubbarna och ugglorna. Tidigare väganvisning fÖr gångare angav att
man uppe på "Jönssonsbacken" kunde se ett träd fullt med hackspettshål
"hackspitthole".
Om man följde stigen därifrån över Kvambäcken minskades gångvägen

betydligt. Namnet Stolpe, som förekommer som gårdsnamn i byn finner
forfattaren till detta inget belägg för. Det har aldrig funnits någon i byn med

det namnet. Antagligen medförde J.l Nyberg det när han kom till byn eller
så är det ett s.k öknamn. Sönerna till Nyberg dÖmdes till fängelse for
skogsåverkan. Av domstolsprotokollet framgår att de huggit belysnings-
stolpar på kronans mark. Eftersom Nyberg ägde bägge ställena som idag
heter Stolpe (12 och t31 så förefaller det troligt att folkhumorn ligger bakom
namnet. För övrigt så gav man namn på träden, äkrar också. "Källarstitse",
"lagårdstäppa", "milastitse", "grårdstäppa", "nyjola", "norriåkern",
"dalbacken" t ex . En annan lustighet var att man lokaliserade personnam-
net till var man var bosaft. T ex HattFrans, Mjösjögubben, StolpAlfred,
OrrtjärnAlgon "KarlbergiAdrian", HultErik osv. I byn kallade vi varandras
gårdar for "Anngåln" Andra gården, medan man utanför byn kallade dem
for "Karlssons" (efter N.G Karlsson) och Stolpe's.

Kreaturshållnino

Djurbesättningen hölls till övervägande del for eget bruk, även om på se-
nare år en viss försäljning av slaktdjur förekom. Aven smör kunde försäljas
eller bytas mot ägg. Sommartid, när korna var högmjölkande, kunde man
ibland inte tillgodogöra sig allt. De gavs då till ungdjur och grisar. Korna
gick i frigång "på skogen". Denna ålderdomliga betesordning levde kvar
ända in på 1950-talet. De släpptes ut på morgonen och gick runt träsket
för att på kvällen komma simmande över träsket. Hästarna gick i frigång i

hägnan på näset mellan sjöarna. Får slutade byn med under 1930talet.
De märktes i öronen och gick fritt "på skogen" till sena hösten. När svinnet
blev for stort slutade man med fårinnehav. Aven om det gamla grollet
mellan Sundsnäs och_byn gjorde att "Jan-Pette/' ansåg att Sundsnäsbor-
na tagit dem så var nog orsaken djur och olyckshändelser. Den största or-
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saken var nog ändå att behovet av slädfällar eller sängfällar inte längre

fanns. Dessutom var inga hemmadöttrar till reds för att ta hand om ullen.

En liten lustighet är att höns var sällsynt i byn, om det någonsin funnits

där? De ansågt lukta illa och störde de andra djuren. Ägg uppskattades,

varför man kunde byta smör mot ägg.
Sommartid flyttades korna över till iommarladugården, som alltid låg i-ut-

kanten av gårdsplanen. Detta for att hålla flugor och insekter på avstånd

från bostaOlnusät. Vinterladugården skurades skinande ren, kalkades och

målades vid behov.
Hade man bagarstuga flyttade man in i den Över sommaren och levde

fädboliv med öppen ipis och enklare livsföring. Vinterbostaden skurades,

målades, fernissades och ställdes i ordning for vintern'
Detta bostadsbyte pågick ända in på 1940-talet, på sina håll ännu längre.

Slutord

Denna sammanställning vill på intet sätt göra anspråk på att vara fullstän-
dig eller vetenskaplig. Underlaget utgÖrs av kykbÖcker, jordbÖcker. och

föirättningsprotokoll, egna minnen och andras berättelser' Aven byns

muntliga iradition finns med. Några årtal kan vara felaktiga, kyrkbÖckerna
är inte alltid helt läsbara eller samstämmiga. Det är med beklagande jag

måste konstatera att intresset fÖr bygdehistoria kom fÖr sent' De som är

med i historien är sedan länge borta, men många av dem levde långt in på

1900-talet.
Historien går dock vidare.

Luleå imaj 1998

Sune Nilsson



Bilaqa 1

Anfader Johan Petter (Jan-Petter) Nilsson

Biologiska foräldrar, stamtavla i 3 led

Johan Petter Nilsson foddes i Bodens By där han levde första året med sin mor hos

morföräldrarna.
Ar 1863 flyttade "Lisa" Sofia Bomb med sin son till Heden där hon var piga hos
korpral Nils Peter Hurtig. Den22september 1864 gifte hon sig med en son till korpral
Hurtig. lsac Nilsson Hurtig som då var bonde i Heden.
De fick en son lsac Adolf född 23 februari 1865.
Ar 1868 gifte sig en syster till lsac Hurtig, Emma Nilsdotter med änkemannen N-G
Karlsson, bonde och djurläkare i Heden. De tar då J.P Nilsson till sig som sin
fosterson. J-P Nilsson's biologiska mor emigrerade med sin familj den 29 november
1873 tiil USA.

Carl Fredrik Bäcklund
Född 1804 iArbrå
Krononybyggare i Skatamark

Anna Lena Persdotter
Född 1803 i Skatamark

lsac Bomb (Olsson)
Född 1804 i Måttsund
Korpral i Bodens bY

Gustafa Gabrielsdotter
Född 1805 iAlträsk

Emanuel Lund
Född 1834 iSkatamark
Dräng i Svanisträsk 1862
Gift 1869 med Emma Fredrika
Sundkvist född i Brobyn

Elisabeth Sofia Bomb
Född 1841 a Bodens bY

Piga i Luleå 1862
Gift 1864 med lsac Hurtig
Född 1840 iAlternäs
Tiil usA 1873

Född utom äktenskaP
Johan Petter Nilsson
Född 11 juni 1ffi2 i Bodens bY

Gifi 16 november 1885 med
Johanna Fredrika Öhman
Född 23 ma11867 i Alternäs
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"Jan-Pettet'' var storväxt och mycket kraftig. Han hade ett lugnt och gott sinnelag och
var mycket snäll och godmodig. Djurvän av stora mått. lngen vågade komma hem
med en svettig häst. "Ni ska äta hästköttet rått'var då hans kommentar. OerhÖrt
barnkär och tog dem gärna i sin famn. Varmt religiös på ett jordnära sätt och utan att
försöka påverka andra. Väckte oftast andras respekt och aktning. I sin ungdom
fiskade han under några år pärlor i Pärlälven for Fritz Olsson's räkning.

Johanna Fredrika Öhman föddes i Alternäs. Hon var syster till förutnämnda J-E
Öhman. I familjen fanns endast de två barnen. Hennes far var bonde och
tunnmakare. I sin ungdom utbildade hon sig till skräddare "karasömmerska". Ett yrke
hon utövade hela sitt liv, även om kundkretsen kom att i huvudsak bestå av sÖner,

mågar och barnbarn. Som artonåring gifte hon sig och fodde sedan 15 barn. Det
första dog vid tre månaders ålder, övriga 14 levde till vuxen ålder. Hon var oerhÖrt
arbetssam och duktig inom ett otal olika områden, kunnig i alla sysslor som hörde till
ett lantbruk som levde i självhushåll. Dessutom en ypperlig kokerska. Till sin läggning
var hon "Jan-Petters" raka motsatts. Snabb i repliken och i gesten. Hade alltid
bråttom, småsprang när hon forflyttade sig. Alltid i aöete, på ålderns höst var hon
ständigt sysselsatt med stickning av strumpor och vantar. Mycket barnkär och hade
alltid barn och barnbarns bästa i tankarna. Varmt religiös på samma jordnära sätt
som "Jan-Pette/'. Gladlynt och humoristisk, småretades gärna med "Jan-Pettef'. Men
kunde också "blixtra till i mustiga utbrott när hon blev arg. För oss yngre var hon en
länk bakåt i sina berättelser om gammal folktro och legend. Oerhört gästvänlig och
visste ej hur väl hon ville andra. I sin ungdom lär hon ha varit en mycket duktig
dansös och ledare i Sörbykadriljen. En gammal folkdans med ett flertal invecklade
turer. Utrustad med ett gott förstånd och minne.



Bilaga 2

Anfader Johan Petter (Jan-Petter) Nilsson

Fosterföräldrar, stamtavla i 3 led.

N. G Karlsson född 1796
Ursprung okänt. Kom 1854
Från Norge till Heden. Då gift
med Greta Söderman fiodd
1794 död 1865 i Heden

Nils Petter Hurtig
Född 1798 I Svartbjörnsbyn
Korpral i Svartbförnsbyn och
bonde iAfternas
Anna Stina Johansdotter
Född 1803 i Svartbjörnsbyn

Emma Nilsdotter Hurtig
Född 1846i Alternäs dod 1934
Gift 1868 med N-G Kartsson
Född 1796.
Död 1888 i Aldernäs
Gift 2:a gången 1893 med
G-A Andersson fodd 1857
Död 1933

Johan Ersson Öhman
Född 1795i Ersnäs N.L Bonde
Anna Lisa Danielsdotter
Född 1795 i Ersnäs NL

Johan Petter Nilsson
Född 1862 Död 1945
Johanna Fredrika Öhman
Född 1867
Gift 19 november 1885
Död 1944

Erik Johansson öhman
Född 1833 i Ersnäs
Bonde iAlternäs
Kajsa Britta Jonsdotter
Född 1835 i Ersnäs NL

Ruben född 1886 död 1886
Beda född 21 juni 1887
Erk Verner fcidd 27 jan 1890
Johan Wiltiam född 20 juni 1891
Albin Gotthard född 5 maj 1893
Edla Johanna född 13 sep 1894
Sven Petrus född 14 juni 1896
Nils Ruben fodd 1 oktober 1897
Alma Emeliafödd 6 april 1899
Tora lngeborg född 11 juni 1900
Emma Eleonora född 11 juli 1901
S.Gunnar Arvid född 28 maj 1903
Signe Linnea född 25 feb 1905
BennyMargareta född 6 nov 1906
Georg. Oskar.Vfödd 15 juli 19OB

Johanna Fredrika öhman
Född 1867 iAlternäs öL

Johanna F. öhman

Stamtavla i3led



Del2

Bilaga 3:1

Aldernäs 5132 mantal (skatte)
Före laga skifte Litt Aa + Ab

Agare Johan lsac Nyberg enl. fastebrev den 28 juni 1875

Norrlands Hypoteksförening Köpebrev den 21 april 1888 5/32 mantal
Laga skifte Klar 1888 1'och 1' (J.l Nyberg klarar ej betalning)

Johan Erik Öhman Köpebrev den 28 augusti 1888
12 och 13 5t32 mantal

Johan Petter Nilsson Köpebrev 22 december 1890
12 och f 5,B2 mantal

Johan Petter Nilsson
12 5164 mantal

Alfred Nilsson 13 5/64 mantal
Kopebrev den22 februari 1891

f St64mantal f 5/64 mantal

G A Andersson 51128 mantal
Köpebrev den 15 juni 1903
(J.P Nilssons nye fosterfar)
= hälften av 12

lCarl 
Riström 5/64 mantal

JKoo"or"u den 1 septembe r 1902

J.P Nilsson 51128 mantal
Kopebrev den 17 februari 1910
= återköp. G..A Andersson flyttar

Karolina Nilsson 5/64 mantal
(Alfred Nilssons fru)
Köpebrevang 1905

J.P Nilsson 5/64 mantal

Albin G Nilsson 51128 mantal
Köpebrev den 17 november 1924

Bror H Nilsson 5/64 mantal
Köpebrev den 18 november 1938

Georg O.V Nilsson 51256 mantal
Kopebrev den 3 junio 1934 25o/o

Hjalmar Nordberg 5/64 mantal
Köpebrev den 14 januari 1942
Köpet återkallatS Gunnar Nilsson 512ffi mandat

Dito
Bror H Nilsson 5/64 mantal

S Gunnar Nilsson 51256 mantat
Köp den 12 nov 194r'. av Georgs del

Albin G Nilsson 51128 mantal
Köp den l3oktober 1948
Och äger därmed hela 12

= 5164 mantal



Bilaga 3.2

Aldernäs 5/32 Mantal (skatte)

Del 1 Före laga skifte. Litt B, C och D

Ägare: Nils Gustav Carlsson Enligt fastebrev den 18 juni 1873

Hans Petter Olsson 5/64 mantal
Kopebrev den 13 augusti 1885 \
1l

Nils Gustav Karlsson 5/64 mantal
Blir efter laga skifte 1a

Lars Petter Boström 51128 mantal
Köpebrev den 13 augusti 1885
17

\ils Johan Boström 51128 mantal
Köebrev den 13 augusti 1885

11"

lsac Eriksson 51128 mantal
Kopebrev den 4 december 1901
17

iOskar Boström 51128mantal
KgPebrev den 25 mars 1895
10

Erik Folke Viklund 1/32 mantal
Köpebrev den 4 december 1901
17

Fabian Nilsson 51128 mantal
Köpebrev den 31 maj 1903
16

Amalia Viklund (fru) 1132 mantal
Köpebrev den 2februari 1906
17

Nils W Norman 51128 mantal
Kopebrev den 17 november 1924
16

Erik Folke Viklund 1132 manlal
Köpebrev den 25 april 1908
1l

Nils-Arne och Olov Allan Norman
51128 mantal
Arvskifte den 8 mars 1937 f

LeviNapoleonJönss on 1 R2 Mantal
Köpebrev den 39 december 1 91 3
17

Hjalmar Nordberg 51128 mantal
Kgpebrev den 6 november 1937
1"

Carl Fredrik Lidström 11128 mantal
Köpebrev den 4 december 1901
18 (tvtiosion, torp)

ArturEmanuelSelber g 1 I 1 28 mantal
Köpebrev den 16 december 1935
18

N J Nilsson 11128 mantal
Köpebrev den 2 februari 1906
18

Karl A Samuelsson 11128 mantal
Kopebrev den 21 april 1936
18

J P Nilsson 11128 mantal
Köpebrev den24 september 1917
18'

Johannes Johansson 11128 mantal
Köpebrev den22 sePtember 1936

Johannes Johansson 11128 mantal
Köpebrev den 19 mars 1924
18

Notering
Hemmansklyvning 17 och 1E år
1909.
17 fick namnet Fridhem och blev
sedemera avskilt från Aldernäs som
113) manlelFortsättning



Fortsättning Del 1

Bilaga 3:3

Före laga skifte Litt:B

\

Den andra halvan av Litt: B utgÖr

grunden till Litt C och D'

N-G Karlsson sålde till

ii"nt F"tt", olsson som sålde till

L-P å"n N.J Borstr6m vilka delade

det till 16 och 1/

Nils Gustav Karlsson 5/64 mantal

enfigt fastebrev den 18 juni 1873

J.P Nilsson 5/64 mantal

kopebrev den 26 november 1886

f
S Gunnar A Nilsson 51128 mantal

Köpebrev den 3 juni 1934

f (50% av det)

C"otg Oskar V Nilsson 51128 mantal

Kope6rev den12 november 1944

14 (50% av det)

f (Georgs del)

S Gunnar A Nilsson 5/64 mantal

kopebrev den 12 november 1944

Signar Sundkvist 5/64 mantal

koipeOrev den 20 december 1945

f


