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Daniel Skragge Lagerborg 1686-1751

Ätten som har gemensamt ursprung med adliga ätterna Skraggensköld och Hermelin, 
kommer från Hammarö i Värmland med Simon Skragge som ska ha invandrat från Norge i 
mitten på 1500-talet, som äldste kände stamfader. Gift med dotter till Kyrkoherden 
Laurentius Laurenti i Tingvalla (nu Karlstad) och hade fem söner.
Hans ättling i fjärde led var kopralen vid Livregementet till häst Olof Olsson Skragge (1634-
1734) Dennes två söner, ryttmästaren och sedemera överstelöjtnanten Olof Olsson 
Skragge (1670-1736) och majoren sedemera överstelöjtnanten Daniel Olsson Skragge 
(1686-1751) adlades 1719 med namnet Lagerborg.
Ätten utgick i Sverige 1872 men hade den äldre grenen 1818 immatrikulerats på Finlands 
Riddarhus bland adelsmän men utgick på den manliga sidan år 1961 och på den kvinnliga 
sidan år 2004.
(Källa: Svenska Riddarhuset)
Som lite kuriosa kan nämnas att i Lars Widdings Karolinersvit del ”En tid i vreden.” 
omnämns ryttarna Skragge och deras avancemang inom Livregementet, i samband med 
slaget vid Helsingborg.

  Daniel Skragge Lagerborg 

Målningen finns på Nordiska Museet



Daniel Skragge Lagerborg
 född 1686 i Ugglesäter Värmland. Daniel Lagerborg blev major vid 32 års ålder, under 
Karl XII tid. Vigdes 1777 med Sophia Elisabeth von Rohr. Hennes far var i ryskt 
fångenskap sedan Narva stormningen 1704, hennes mor dog under fångenskapen. 
Sophia var den enda av von Rohrs sju barn som kom till Sverige.
Daniel Skragge vann ära och goda förbindelser genom sitt äktenskap, sannolikt är det att 
Daniel Skragges äktenskap bidrog till att bröderna Daniel och Olof adlades.

Daniel Lagerborg tillfångatogs vid ryssarnas erövring av Riga men lyckades fly och 
återkom till Sverige 1711. År 1713 blev han fånge hos danskarna vid Tönningens 
kapitulation men lyckades även denna gång fly till Sverige. Adlades 1719 med namnet 
Lagerborg.
1739 förde Daniel Lagerborg Öfre Gefle och Åbo 750 ”illa utrustade Helsingar” till 
vinterkvarteret i Överby Finland.
Våren 1742 befordrades han till överstelöjtnant och t.f chef vid Westerbottens Regemente.
Lagerborg fick inöva nytt folk, som med hjälp av landshövdingen med svårighet uppbringat. 
Allmogen var krigströtta, motsträviga och rekryterades med våld. Sent på hösten 1742 
sändes en här av Westerbottens Regemente till Torneå och Kemi. Hären kom i kontakt 
med ryssarna och freden ingicks i juni 1743. 
Daniel Lagerborg dör 1751 i Kungsvik, Nederkalix.

Sophia Elisabeth von Rohr 
 

född 1701 på gränsen till Ryssland och uppvuxen i fångenskap. Vigdes vid 17 års ålder 
med Daniel Lagerborg.
Sophia Elisabeth var en stolt och energisk kvinna. När mannen Daniel Lagerborg dör 1751 
skriver hon ett personligt brev till Kungl Maj:t angående sin makes död.

   (Målningen av Sofia Elisabeth von Rohr finns på Nordiska Museet)



Hösten1752 anhåller hon om pension, varvid regementschefen intygar:” enkan vore 
lämnad i nog knappa villkor och ägere ingen fastighet.” Hon ansöker igen 1753 men utan 
resultat. I själva verket var hennes belägenhet inte så ömmande. I arv efter sin far hade 
hon det stora godset Palikais i Somero, ett väl rustat säteri om 5 1/3 mantal, värt minst ett 
par miljoner i våra dagars Finland. (anm. skrivet 1919!) Hon hade sålt det för 8000 daler 
K:mt men utöver den summan, ägde hon vid sin mans död två kistor med pengar, över 
15000 daler, varav i Ducater och Dubbla Caroliner 7300 resten i småmynt och sedlar. Som 
jämnförelse kan nämnas att årslönen fören smed 1755 var 320 Daler.
Dessutom hade hon 14 kor, 4 hästar, 2 oxar, 8 ungnöt, 8 svin, 32 får och lamm. Silver och 
praktpjäser bl.a en bägare på 30½ lod med Narva stadsvapen. Lösöret var luxuöst för den 
tidens förhållanden 11speglar och ”14 Wådor Papper Tapeter.” Familjen hade även ett 
stort bibliotek med en stor boksamling. 
Därför är det inte underligt att hon inte fick pension. 1756 begär hon igen pension 
klagandes över ”det släta tillstånd, i vilken hennes man efter så många tjänsteår likväl 
fattigt måste lämna hustru och barn.”
Sophia Elisabeth avled 1754 hos svärsonen von Rohr på Kungsvik i Nederkalix. 

Citat från boken ”Ur en Värmlandssläkts öden” av Rolf Lagerborg 1919

Barn till Daniel Lagerborg och Sophia Elisabeth von Rohr

Karl Reinhold Lagerborg f.1717  Stucken till döds1750 av fältskärs värja
Anna Sophia Lagerborg f.1719  död 1783
Inga Catarina Lagerborg f.1720  död som liten?
Helena Christina Lagerborg f.1721  död  1721
Inga Elisabet Lagerborg f.1723
Olaus Gustavus Lagerborg f.1724  begravd 1724
Daniel Gustav Lagerborg f.1726  Major död 1792
Helena Christina Lagerborg f.1730  död 1759
*Inga Catharina Lagerborg f.1734  död 1804 i Sunderbyn (BD) 

Inga Catharina Lagerborg  1734 - 1804
Gift 18 december 1759 i Nederluleå (BD) med 
f.13 februari 1730 . Lantmätare och ingengör. Fredrik Bodin tog examen 1749 och hade 
fullmakt 1757 med 200 dlr smt i årslön. Bosatt i Sunderbyn Nr 8 en aktad medborgare 
vilket bevisas av att han vid sin död 1768, endast 38 år, kom att gravsättas i koret i 
Nederluleå kyrka.

Fredrik Bodin     var son till Olof Bodin född 1700 i Kopparnäs (BD), häradsskrivare och 
kronofogde och vars namnteckning finns i många handlingar. Hans mor var Ottiliana 
Blomfeldt född omkring 1701 i Riga, Lettland och död 16 december 1764 i Rutvik, 
Nederluleå. (BD)

Barn till Inga Catharina och Fredrik 
Daniel Bodin  f.17 nov. 1760 i Sunderbyn. Fältväbel död 1808 i Finska kriget 
Sophia Ottiliana Bodin  f.12 jan. 1762 i Sunderbyn. Död 1793 
*Olof Gustaf Bodin  f.16 okt.1763 i Sunderbyn d. 6 juni 1819 i Kolerträsk. Piteå landsf. 
(BD)
Bonde i Svartbjörnsbyn Nr 10 till år 1813. Därefter flyttade han med sin familj till Kolerträsk 
som nybyggare.



Charta öfer Wästra som Östra Segelleden eller inloppet
ifrån Hawet till Piteå Stad 
av Fredik Bodin 11juni 1762



Inga Catharina Lagerborg och Fredrik Bodin
Vigdes den 18 december 1759 i Nederluleå (BD) och bosatte sig i Sunderbyn Nr.8. 
Att Fredrik Bodin som var lantmätare och ingenjör var en aktad medborgare det bevisas av 
att han vid sin död 1768, endast 38 år, kom att gravsättas i koret i Nederluleå kyrka.
Det var inte omtyckt av familjen att Inga Catharina gifte sig med Fredrik Bodin eftersom 
han inte tillhörde adeln ”han var en ofrälse.” Därmed miste hon sitt adelskap och sin del i 
familjens förmögenhet.
Inga Catharina blev änka 1768 efter endast 10 års äktenskap och blev ensam utan medel 
med de tre små barnen.
Hennes far Daniel Lagerborg dog 1751 och hennes mor Sophia Elisabeth dog 1764. 
Boupptreckningen efter hennes far upptogs värdet av alla hans inventarier och pengar till 
31291 Daler varav i pengar 15548. Hennes mor hade tidigare sålt sitt barndomshem, 
säteriet Palikais i Åbo län för 8000 daler kopparmynt. Som jämnförelse kan nämnas att 
årslönen för en smed 1755 var 320 Daler.
Citat ur Rune Bergmans skrift ”Ättlingarna till Nils Fredrik Bodin och Catarina Magdalena”

30 år efter makens död (1799) anhåller på Inga Catharinas vägnar kyrkoherden i Luleå om 
extra understöd till henne. Alla hennes syskon hade avlidit och hon stod alldeles ensam. 
Kyrkoherden intygar ”hon nu befinner sig uti ett alldeles utblottat och utfattigt tillstånd,som 
förenat med svag hälsa och, under saknad av bemedlade släktingar, hotar  henne inom 
kort med ytterst nöd och elände. Hon har icke avnjutit någon pension under hela sin 
änketid utan i mycket armod och fattigdom dragit sig fram. Och under sin lefnad gjort sig 
känd för ett stilla, dygdigt och arbetssamt uppförande.” Det fanns alltför många ”högre 
ställda” som också sökte pension så Inga Catharina blev utan. 

1802 då Inga Catharina var 68 år sändes en ny ansökan av kyrkoherden:”Hon äger ingen 
fast eller lös egendom att lefa utaf, ej heller något näringsmedel eller annan utväg till 
nödtorftigt uppehälle. Utan nödgas förnärvarande i en backstuva, blottad äfen på det 
nödvändigaste, framsläpa ett uselt lif.”
han bifogar en bouppteckning från 1787, då barnen skulle få sitt arv efter fadern. 
Tillgångarna uppgick till 15 riksdalers värde. 

Då Inga Catharinas syster Anna Sophia von Rohr dör och är utan egna barn hade hon 
skrivit ett testamente till sin syster och hennes dotter Bodin och syskonbarnen 
Riddarstråle.
”at utom sina arfslotter af oskift bo bekomma åtskilligt dels i pengar dels i lösören.”
Det var linnekläder, sänglinnen, guldkedjor och ett par hundra riksdaler. 

Men systerns make von Rohr åberopade ett inbördes testamente, uppgjort vid bröllopet 
och reklamerade dyrbarheterna, vilket hans fru ”honom ovetandes bortskänkt.”
Det fanns åtskilligt av värde i systerns ägodelar bl.a ett stort silverföråd.
Arvingarna processade i ca tre år. Von Rohr åberopade att hans hustru ” det sämsta av allt 
att vara vettlös.”
Under processen hann von Rohr slita på arvet som testamenterats till syskonbarnen, så då 
de till slut fick rätt i sak, fanns det inte längre så mycket att ärva. 
När systerns make von Rohr avled år 1800, kunde hans hushållerska visa upp ett 
gåvobrev på hela kvarlåtenskapen.
”Hvarför hon inga arfvingar till något arfskifte tillkallat”
Inga Catharina fick leva sitt liv i ensamhet och fattigdom och avled 8 november 1804 i 
Sunderbyn, Nederluleå (BD)

Citat ”Ur en Värmlandssläkt öde” av Rolf Lagerborg 1919



Olof Gustaf Bodin f. 16 oktober 1763 
son till Inga Catharina Lagerborg och Fredrik Bodin
född i Sunderbyn Nederluleå (BD)
Han gifte sig 19 nov.1791 med soldatdottern Margareta Nilsdotter Hawström från 
Svartbjörnsbyn Nederluleå (BD) Svartbjörnsbyn.
Olof Gustaf var bonde till år 1813 på gården Nr 10 i Svartbjörnsbyn.
År 1815 flyttade Olof Gustav Bodin med sin familj till Kolerträsk, Piteå landskommun (BD)

Vad som föranledde flytten har jag fn ingen uppgift om, man kan tycka det är märkligt att 
familjen bryter upp från hembygden för att börja ett nytt liv som nybyggare i Markbygden. 
Olof Gustaf försörjde inte heller som brukligt var sin mor Inga Catharina när hon stod helt 
utblottad, därför ställer jag mig frågan ifall familjen på något sätt hade hamnat i 
ekonomiska svårigheter. 
Alla barnen är födda i Svartbjörnsbyn före flytten till Kolerträsk.
Olof Gustav Bodin är stamfar till Bodin-Löfgrensläkten i Markbygden.

Barn till Olof Gustaf Bodin och Margareta Nilsdotter Hawström

Kajsa Greta Olofsdotter Bodin f. 1791  död 17 aug. 1791
Fredrika Sophia Olofsdotter Bodin f. 1793
Olof Gustaf Olofsson Baudin f. 1795  Kåtaselet
Nils Fredrik Olofsson Bodin f. 1796   Storheden (nuvarande Koler)  
*Margareta Catarina Olofsdtr Bodin f. 1798  gift Löfgren, Lyckoträsk
Wilhelm Olofsson Bodin f. 1800
Anna Sophia Olofsdtr Bodin f. 1802
Anna Sophia Olofsdtr Bodin f. 1804 
Brita Kristina Olofsdtr Bodin f. 1806  gift Isaksson Edin
David Olofsson Bodin f. 1810
Eva Elisabet Olofsdtr Bodin f. 1811   gift Lundberg, Kolerträsk

Olof Gustaf Bodin dör i Kolerträsk 6 juni 1819 och Margareta Nilsdotter Hawström
dör I Kolerträsk 4 november 1852.



Margareta Catarina Olofsdotter Bodin f 24 november 1798
dotter till Olof Gustaf Bodin och Margareta Nilsdotter Hawström.
Gift med Nils (Pehr) Petter Löfgren f. 8 sept. 1798 från Strömsund, Råneå (BD)
Samma år som vigseln övertog makarna Nils Petter och Margareta Catarina hennes 
barndomshem i Kolerträsk. Här föddes alla deras nio barn. Familjen flyttade 1845 till 
Lyckoträsk som nybyggare. 
Namnet Lyckoträsk är troligen från samiskan ”luokka”,vilket betyder backe eller skogs-
beklädd sluttning.

Barn till Margareta Catarina Olofsdtr Bodin och Nils Petter Löfgren
Maria Margaretha Nilsdtr Löfgren 1823-01-20     1895-08-19  Ersträsk Koler 
Nils Petter Löfgren                      1824-03-13    1879-12-30  Stenbacken Tällträsk 
Olof Gustaf Löfgren (synskadad) 1826    1829             Kolerträsk           
*Johan Erik Löfgren     1828-03-02    1873-08-17  Bäck Strömnäs Koler
Anna Catarina Nilsdtr Löfgren 1829-10-26    1898-12-18  Pitholm
Olof Gustaf Löfgren 1831-03-13      1895-04-14  Kolerträsk
Britta Johanna Nilsdtr Löfgren 1833-09-14      1852-10-08  dör i barnsäng 19 år
Anders Magnus Löfgren 1836                1853-06-21
Carl Fredrik Löfgren 1848-08-01      1918-02-27  skomakare Tällbäck 

Jag fängslas av unga Britta Johannas öde som är 19 år och ogift mor när hon får sin dotter 
1851-10-11 och dör i barnsäng. Fadern okänd, på den tiden en stor skam både för mor 
och barn. När jag såg i flickebarnet Britta Johannas födelsebok att hon hade anteckningen 
nöddöpt då blev jag intresserad av att veta hur det gick för henne. Överlevde flickan och 
vilket liv fick hon i så fall? När jag går till vigselboken finner jag att hon gifter sig 
med skogsarbetaren Isac Lundström f.1841 från Stenbacka, Tällträsk, Piteå landsf. (BD)
Britta Johanna blir mor till 12 barn varav en trillingfödsel 1892. Vad man kan förstå av 
trillingarnas födelsedata var det en mycket svår och långdragen förlossning.
1892-06-23 dödfödd flicka
1892-06-23 Karl Axel
1892-06-24 dödfödd flicka.
Brita Johanna dör 1942, 90 år gammal.

Man kan inte annat än känna beundran för dessa hjältinnor som så ofta blir bortglömda när 
historien skrivs. 
Det tunga arbetet som kvinnorna utförde på gårdarna när allt skulle produceras i hemmet 
och med ytterst knappa förhållanden. Först uppe och sist i säng, förutom en stor 
barnskara och hushållet skötte hon ofta ensam om djuren och ladugården. Det ansågs 
som något förnedrande för en man att delta i ladugårdens göromål. Dessa tusenkonstnärer 
som skulle kunna klara alla göromål. Hur orkade dessa kvinnor frågar man sig, men vad 
fanns det att välja på? 



Johan  Erik Löfgren f. 2 mars 1828  Nybyggare
son till Margaretha Catharina Olofsdotter och Nils Petter Löfgren Lyckoträsk (BD)
gift 1849-12-16 i Lyckträsk med torpardottern
Brita Katarina Nilsdotter född 1830-05-19 i Lillpite Nr 27,  Piteå lands. (BD)
Johan Erik dör 1873-08-17, 45 år.

Barn till Johan Erik Löfgren och Brita Katarina Nilsdotter

Johan Erik Eriksson f. 1850-10-22 d. 1925  Bänkerträsk (BD)
Anna Magdalena Jdtr Löfgren f. 1853-02-01 d. 1938  Långnäs (BD)
*Nils August Löfgren f. 1858-01-21 d. 1938  Huvträsk (BD)
Maria Lovisa Jdtr Löfgren f. 1861-01-19 d. 1919  Lyckoträsk
Carl Johansson Löfgren f. 1863-12-02
Emma Jdtr Löfgren f. 1866-05-07 d. 1943  Pite Långnäs (BD)
Josefina Jdtr Löfgren f. 1869-06-24 d. 1940  Persberg  (BD)
Brita Karolina Jdtr Löfgren f. 1872-04-09 d. 1873 

Torplämningar kring Lyckoträsket är tydliga. Med bara lite fantasi är det enkelt att föreställa 
sig husens storlek,ladugården, farstukvisten och åkertegarna alldeles intill.

Bild och text: Piteå Kommun Miljö- och byggkontorets hemsida



Nils August Johansson Löfgren f. 21 januari 1858   Nybyggare  Huvträsk
son till Johan Erik Löfgren och Brita Katarina Nilsdotter 
gift 1883-06-28 med
Maria Erika Öberg f. 1864-11-25 i Kilberg, Piteå landsförsamling, (BD)
”Öbergs i Kilberg”
Omkring år 1860 flyttade från Ersträsk, Olof ”Oll” Olofsson Öberg och hans hustru 
Margaretha Johanna Eriksdotter till Kilberget med sin familj. 

Nils August Löfgren och Maria Erika Öberg bosatte sig i Huvträsk. År 1958 övertogs 
gården av sonen Frans Hjalmar
1938-02-07 i Huvträsk dör August, 80 år och Maria 80 år dör 1944-02-26 i Huvträsk. 

   August och Maria Löfgren

Barn till Nils August Löfgren och Maria Erika Öberg
*Maria Charlotta g. Nilsson f. 1884-12-07 d.1948-03-28 Björklunda Långträsk
Karl  August Lövgren f. 1887 d.1968  Huvåsen Långträsk
Ernst Axel Lövgren f. 1891 d.1917  Manjärvträsk
Hilda Karolina g. Johansson f. 1894 d.1960  Långträsk
Johan Alfred Lövgren f. 1898 d.1980
Sven Lövgren f. 1900 d.1972  Strömfors Koler
Frans Hjalmar f. 1903 d.1960  Huvåsen
Vega g. Pettersson f. 1906        d.1986  Norddal (VB)



      Torpare och Nybyggare
Under 1890-talet blev det möjligt för egendomslösa att anlägga torpställen på kronans 
mark. Staten bidrog till viss del till torpstugan som uppfördes enligt speciella normer. 
Torparen ådrog sig att uppodla ett stycke mark men skulle framför allt vintertid vara aktiv i 
skogsbruket.

Staten ägde inte bara marken utan även torparens hus och ladugård. Istället för att betala 
arrende den första tiden fick torparen sköta tillsyn av kronoskogen.
Dessa kronotorp var placerade på isolerade skogsområden långt från övrig bebyggelse.
Försörjningen som skogen gav varierade kraftigt och odlingslotterna var små och 
svårodlade. Många torp övergavs därför efter en ganska kort tid. På många platser i 
Markbygden finns torplämningar som berättar om torpen som med svett och möda anlades 
och som bara på några årtionden senare lämnades för att förfallaoch växa igen.
 
Texten nedan är från boken ”Kvinnor i väglöst land” av Lilian Ryd, Dialogos Förlag
Nybygget var ett familjeföretag där moderns och faderns arbete var lika viktigt. Ett hem där 
endera av dem blev svårt sjuk eller dog kunde inte längre fungera. Om inte en släkting 
trädde in för den sjuke, eller ett snabbt omgifte skedde, upplöstes hemmet och barnen 
spreds ut i olika fosterhem. En änka kunde kanske klara hemmet om hon redan hade 
halvvuxna söner och döttrar som kunde sköta slåtter och höbärgningen och bidra med små 
penninginkomster. En ensam far kunde möjligen hålla ihop hemmet om det fanns ett par 
döttrar i övre tonåren som kunde sköta hushållet. Men den som blev ensam med bara 
minderåriga barn stod sig slätt. Detr fanns inga möjligheter till att leja hjälp. 
Att både mannen och kvinnan var lika i mån familjeförsörjare visste de om. De behövde 
inte ens fundera över vad det skulle kosta att köpa färdigt allt vad kvinnan tillverkade. 
Hennes arbete var oersättligt – precis som det mannen utförde hemma och borta. 

Om en kvinna inte var så duktig visades sig snart i familjen, som fick det svårt med både 
mat och kläder. Desto större var glädjen och trivseln omkring en skicklig och effektiv 
nybyggarhustru. Hennes kunskaper var en livförsäkring för familjen och kreaturen. Genom 
sitt och barnens arbete hade hela familjen mat och kläder; dessutom ansvarade hon för 
barnavård, sjukvård och kreaturskötsel. Det hade varit slöseri med tid om hon i stället haft 
ett lönearbete – inkomsten skulle inte ha täckt en bråkdel av de värden hon skapade 
genom eget arbete hemma. 



Maria Charlotta Löfgren f. 7 dec. 1884  Bäck, Strömnäs (BD)
gift 1902
med Nybyggaren Daniel Nilsson f. 1877-09-14 Tallberg, Långträsk (BD)
Årskiftet 1902-03 flyttade man in i det nya kronotorpet i Björklunda, ca 15 km norr om 
Långträsk.
Barn till Charlotta och Daniel Nilsson Björklunda
Karl Valdemar Nilsson f.1902 d. 1979
Frida Maria g. Eriksson f.1905 d. 1978
Agda Linnéa g. Öberg f.1907 d. 1980
Johan Yngve Nilsson f.1909 d. 2006
Märta Charlotta g. Viklund f.1911 d. 1998
Sofia Vilhelmina g. Öhman f.1913            d. 1975
Sven Ingvar Nilsson f.1915 d. 1986
Halvard Daniel Nilsson f.1917 d. 1978
Hans Elof Nilsson f.1922
Helga Viola g. Vikman f.1924

Maria Carlotta dör 1948-03-23 i Björklunda, 64 år. Daniel flyttar till pensionärshemmet i
Långträsk .  Dör 1957-08-05  80 år gammal.

Familjen Nilsson Björklunda
sittande från vänster:
Mor Charlotta Nilsson, Frida Eriksson, Valdemar Nilsson, Agda Öberg, Far Daniel Nilsson
rad 2:
Yngve Nilsson, Märta Viklund, Helga Vikman, Sofia Öhman
rad 3:
Hans Nilsson, Halvard Nilsson, Ingvar Nilsson



Nybyggarlivet i Björklunda
Årskiftet 1902/03 flyttade Daniel och Charlotta in i det nya kronotorpet i Björklunda beläget
ca 15 km från Långträsk i Piteå landsförsamling.
Brukligt på den tiden var att kronotorpen placerades med utgångspunkt från Domänverkets 
önskemål och behov. För nybyggarfamiljen innebar detta att man fick odla upp allmark och 
efterhand bryta cykelstig fram till Långträsk. 

Dottern Sofia berättar 
så här om sin barndom till Norrbottens Bildningsförbund:
Våra föräldrar började 1902 bygga ett kronotorp, ”i vilda skogen”, vid Djupbäcken ca 15 km 
från Långträsk.

Skog på rot stängslades omkring bygget. Bygget bestod av en mangårdsbyggnad med ett 
stort kök, kammare, förstuga och en ganska stor ladugård. En viss areal av blötmyr 
uppdikades och odlades. 500 kr var det bidrag som de fick för arbetet. 
Här föddes10 barn, fem pojkar och fem flickor, långt från bebyggelsen och ett par km till 
närmaste grannar. Alla barnen föddes hemma och fick sina namn vid födseln. Dopet 
förättades av prästen i samband med att man gjorde andra ärenden ner till Långträsk. 
Därför att det var dåliga vägar och långa avstånd. Det dröjde till 1936 innan vägen till 
Huvåsen blev klar, ca 1,5 km från vårt hem. 
Vi var friska och vad jag minns behövdes sällan läkar- eller sjukhusbesök, små sår och 
skador fick läka hemma och det gick bra. 
Skolgången
De äldsta barnen fick lära sig att hjälpa till med allt arbete både ute som inne. Därför blev 
det inte så mycket till skolgång för de äldsta barnen, bara ett par månader.

Det var långt till skola och mellan byarna i det väglösa landet. 
1924 blev det ordnat en skola i Huvträsk och vi var fyra syskon i skolan det året. Min äldre 
syster Märta och jag bodde i en gammal bagarstuga vid skolan och vi hade stor 
hemlängtan. Varje dag åkte bröderna Ingvar och Halvard hem, rakasta skidspåret de fyra 
kilometrarna genom skogen. Senare under skolåren gick vi hem eller åkte hem på de 
hemgjorda skidorna. 



Alla skulle hjälpa till
med det som måste göras. Hela sommaren skulle det samlas foder till djuren inför den 
långa vintern. Arbetet bestod av att skära björklöv och myrslått och sen att bära hem 
bördorna för att få det torrt och få in det i ladorna. På hösten skulle vi plocka bär, blåbär 
och lingon i stora mängder, dels för husbehov och dels för att kunna sälja den del. Var vi 
riktigt duktiga kunde vi få något nytt klädesplagg och ibland nya skor. 
Från skogen behövdes det ta hem mycket ved både för värmen och lysets skull.
Det fanns fotogenlampor men de skulle tändas mycket

sparsamt, för fotogen var dyrt och pengar var det svårt att skaffa.
Allt arbete gjordes hemma och så mycket som möjligt skulle produceras från gården. Från 
fårens ull blev det garn till strumpor, vantar och kläder. 
Mamma vävde mycket och kunde göra allt själv och som hon sen lärde ut till sina flickor, 
både arbetet i hushållet och arbetet ute i ladugården.

 
Eftersom de äldre växte upp, fick de ge sig ut att tjäna hos andra som piga  för en mycket 
liten lön, tills de skaffade sig eget hem och familj. 
De fem pojkarna bodde hemma och arbetade med pappa. Mest med skogsarbeten, 
kolning, tjärdalsbränning och på vårarna med flottning. Någon arbetslöshet fanns det inte i 
vårt hem.
Mycket mat behövdes, allt bröd bakades hemma, både mjukt och hårt bröd. Så mycket 
som möjligt skulle komma från gårdens egna produkter. Jakt på skogsfågel, hare och 
ekorre var vanligt både som nöje och till husbehov.
Barndomens nöjen
Runt om i skogstjärnarna och i småbäckarna fanns det gott om fisk som gädda, aborre, 
röding och harr. Bästa nöjet som barn och även för de som var äldre var att meta och vi 
fick mycket fisk med våra primitiva fiskegrejer. 

Midsommar hade vi roligt, då fick vi var sin burk med Lemonad och bullar. Vi samlades vid 
någon lada med andra barn och några av de större pojkarna spelade munspel. Vi dansade 
och lekte tills solen gick upp och då vi skildes var vi ett glatt minne rikare. 



Sonen Halvard berättaratt han i skolan hade ritat en häst. Fröken tyckte att han hade 
ritat en sån fin teckning, därför skulle han få låna färgerna och måla den i en fin färg. 
Halvard tyckte att blått var en fin färg, därför målade han hästen blå. Men fröken tyckte inte 
att en häst kunde vara blå och gav honom bannor och sen fick han inte låna några nya 
färger. 

En julafton
hade det kommit ett paket att hämta hos handlaren i Långträsk. Paketet var från deras 
Faster Sofia i Västervik. Varje höst brukade man plocka hjortron,

en ”näverkont full” som skickades ner till henne och som tack brukade det komma ett 
julpaket.
Denna julen fick man en plåtleksak som såg ut ungefär som Musse Pigg. Den skruvades 
upp med en nyckel och som sen till allas skräckblandade förtjusning kunde gå på 
köksbordet. Det var inte vanligt att barnen fick annat än mjuka paket och som innehöll 

vantar, sockar eller annat nyttigt. 

En gång hade Halvard i alla fall fått ett hårt paket, funderat och drömt om vad detta kunde 
innehålla. Besvikelsen blev stor när han öppnade och hittade sitt eget bälte och sitt 
knivfodral som han länge hade saknat.  



Barn och barnbarn till Charlotta och Daniel Nilsson, Björklunda

Karl Valdemar Nilsson född 1902 i Björklunda Långträsk (BD)
Död 1979 i  Långträsk
gift med Dagny Persson, Flötuträsk, Roknäs Plfs (BD)
bosatt i Tallåsen Långträsk

Barn till  Valdemar och Dagny Nilsson
Barbro Nilsson g. Pettersson Långträsk
Rolf Nilsson Sävast, Boden
Tord Nilsson Piteå
Yvonne Nilssson g. Håkansson Härnösand
Roger Nilsson Norsjö (VB)

Frida Maria Nilsson född 1904 i Björklunda Långträsk (BD)
Död 1978 i Öjebyn
gift med Johan Eriksson Brännan, Koler Plfs (BD)
bosatt i Brännan Koler

Barn till Frida och Johan Eriksson
Alf  Eriksson d. 2004 Öjebyn
Bo Eriksson Piteå
Eivor Eriksson g. Engström         Lillpite
Ulla-Britt Eriksson   f.1939 d.1940      Brännan,  Koler
Malte Eriksson Rosvik
Tohrd Eriksson Piteå
Singbritt Eriksson g. Jonsson Öjeby



A  gda   Linnéa Nilsson född 1907 i Björklunda Långträsk (BD)
Död 1980
gift med Manfred Öberg Bysketorp, Långträsk 
bosatt i Bysketorp Plfs (BD)

Barn till Agda och Manfred Öberg
Tage Öberg d.1983  Långträsk
Anny Öberg g. Roslund  Hortlax
Göta  Öberg g. Rundström  Halmstad
Folke Öberg d.1998       Hortlax
Elsy Öberg g. Wikman-Sandberg  Hortlax
Gunvor Öberg g. Wikman  Långträsk

Y  ngve   Johan Nilsson född 1909 i Björklunda Långträsk (BD)
Död 2006 i  Älvsbyn
gift med Vilma Öberg, Andermyrheden
bosatt i Storlångträsk, Plfs (BD) och Älvsbyn

barn till Yngve och Vilma Nilsson
Gun-Britt Nilsson g. Öberg Älvsbyn
Sune Nilsson               f. 1941 d. 1942 Björklunda



Märta  Charlotta Nilsson född 1911 i Björklunda, Långträsk (BD)

Död 1998 i Blåsmark 
gift 1931 med Alfons Viklund Åheden, Långträsk Plfs (BD)

Barn till Märta och Alfons Viklund
Onny Viklund g. Johansson Piteå
Georg Viklund Piteå
Filip Viklund Piteå
Singhild Viklund g. Granberg  Piteå
Arne Viklund Luleå
Ingrid Viklund Nybyn, Altersbruk
Sandy Viklund Piteå
Elaine Viklund Blåsmark

Sofia  Vilhelmina Nilsson född 1913 i Björklunda, Långträsk (BD)
Död 1975 i Öjebyn
gift med John Öhman Ersträsk, Koler, Plfs (BD)
bosatt i Ersträsk och Öjebyn

barn till Sofia och John Öhman
Enar Öhman Altersbruk
Jan Öhman Hortlax

Sven Ingvar Nilsson född 1915 i Björklunda Långträsk (BD)
Död 1986 i Långträsk
gift med Majken Ögren Strömfors Plfs (BD)
bosatt i Vackerliden, Långträsk

barn till Ingvar och Majken Nilsson
Minette Nilsson g. Granström Piteå
Viveka Nilsson g. Gällerstedt Munksund
Robin Nilsson Långträsk
Diana Nilsson g. Lundgren Piteå



Halvard Daniel Nilsson född 1917 i Björklunda, Långträsk (BD)
Död 1978 i Storsund
gift med Anna Nyström Flötuträsk, Roknäs Plfs (BD)
bosatt i Gäddträskån, Gråträsk och Storsund

barn till Halvard och Anna Nilsson
Edor Nilsson Öjebyn
Ilone Nilsson g. Lidström Näsudden, Öjebyn
Torbjörn Nilsson Hällan, Älvsbyn

Hans Elof Nilsson född 1922 i Björklunda, Långträsk (BD)
gift med Hjördis Vikman Långträsk, Plfs (BD)
bosatt i Långträsk

barn till Hans och Hjördis Nilsson
Sören Nilsson Hortlax
Tomas Nilsson Vallen (VB)

Helga Viola Nilsson född 1924 i Björklunda, Långträsk (BD)
gift med Tage Vikman Långträsk, Plfs (BD)
bosatt i Långträsk

barn till Helga och Tage Vikman
Dotter Vikman  f.1948 d.1948 Långträsk
Gun-Mari Vikman g. Sjömark Öjebyn
Sune Vikman Näsudden,  Öjebyn
Ture Vikman Roknäs



Släktträff i Långträsk juni 1994

Långträsk (PT) den 23 juni 1994
I lördags var det släktträff i Långträsk med ättlingar efter Charlotta och Daniel Nilsson från 
Björklunda.
248 personer deltog i släktträffen. Inte dåligt, med tanke på att alla nu levande ättlingar 
uppgår till cirka 300.
Dagen inleddes med välkomsthälsningar av Hans, näst yngst av de nu levande barnen, för 
att sedan fortsätta med släktpresentation. God hjälp hade man av Malte Erikssons 
släktforskning.
Dagen avslutades med att man åkte ut till Björklunda, som nu enbart är en ödetomt, för att 
återupplivande av nostalgiska minnen.

Charlotta och Daniel
Charlotta Lövgren föddes i Huvträsk 1884 och dog 1948. Daniel föddes 1877 och dog 
1957. De ingick äktenskap 1902 och tio barn föddes som alla uppnått vuxen ålder. Fyra är 
fortfarande i livet (anm. år 1994) varav Yngve, 85 år är äldst och Helga 70 år är yngst.
Årskiftet 1902/03 flyttade man in i det nya kronotorpet i Björklunda, som bestod av kök och 
kammare.
Sin inkomst fick man i första hand från skogsarbete, tjärdalsbränning och flottning. 
5 kor, 2 hästar, får och ibland gris var också en god hjälp för hushållet. Ingen behövde 
svälta även om det ibland var knapert.
Daniel bodde kvar i Björklunda till 1949 då han flyttade in till Långträsk.

Citerat från artikel av Rolf Eriksson,PT



Efterord.

Släktforskning är en spännande och facinerande resa i tid och rum.
Att försöka tänka sig in i den situation och in i den tid som personerna man möter som 
namn och data  och försöka förstå hur de levde och verkade. Jag har försökt att inte 
glömma att det funnits en levande person bakom alla dessa siffror och namn. En person 
med drömmar, sorger och glädjeämnen, en person med samma behov som du och jag. 
Visst är det en extra ”krydda” i släktforskningen att träffa på adliga rötter, men det som 
ändå varit mest intressant och de jag är mest stolt över är ändå de ”vanliga människorna”. 
Nybyggarna som med svett och möda och i en ständig kamp mot fattigdom och naturen 
uträttade storverk i det tysta. 

En lång, lång kedja...

Släktforsknig är att möta 
en del av sin historia

De finns inom mig
de som levat förut

Jag bär med mig deras
skratt och deras tårar

Jag är en lite bit av en 
lång, lång kedja

Många kommer efter
alla hänger samman

Just nu är det 
jag  - du - vi.

Ilone Lidström
ilone.lidstrom@telia.com 

Stor tack till alla som så vänligt svarat på alla mina frågor och som så generöst delat med 
sig av sina minnen och sina kunskaper. Utan er hjälp hade jag inte kunnat skriva ihop detta 
dokument. Upptäcker ni faktafel är jag tacksam om ni meddelar mig gärna  via e-posten. 
Med vänliga hälsningar och än en gång TACK!
 
Källförteckning:
Kyrkoböcker och Piteanor 2008
Malte Erikssons släktforskning
Helga Lundbergs släktforskning
Muntliga och skriftliga berättelser
Ur en Värmlandssläkts historia av Rolf Lagerborg
Ättlingar till Nils Fredrik Bodin och Catarina Magdalena av Rune Bergman
Byarna och gårdarna i Kolerområdet av Rune Bergman
Kvinnor i väglöst land av Lilian Ryd
Piteå Kommun Miljö och Byggkontorets hemsida 
Piteå-Tidningen
En gammal Norrbottensbygd av Albert Nordberg


