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Nu har vi öppnat Forskarhörnan        

för år 2014 

Har du funderingar kring din forskning så kom 

till oss, så ska vi försöka hjälpa dig med det. 

Som vanligt så kommer Forskarhörnan vara be-

mannad måndagar 16.30-18.30 och onsdagar 

13.00-15.00 under vårterminen.   

Nytt år innebär ju ny medlemsavgift. Vi skickar 

ut inbetalningskort tillsammans med kallelsen till 

årsmötet. 

Ni som ej har e-postadress får även Byabladet i 

samma brev. 

Nya medlemmar som betalat under andra halvan 

av 2013 gäller ju avgiften även detta år, så ni får 

bortse från inbetalningskortet. 

Avgiften är oförändrad 150:- kronor per medlem 

och år. Ungdomar t.o.m. 25 år 50:-/år 

 

Vem tror du att du är? 
Brukar du titta på TV-serien ”Vem tror du att du 

är”, som visas på SVT1? Till hösten kommer det 

sex nya avsnitt, men vilka kända personer det 

handlar om är ännu så länge en hemlighet. För 

oss släktforskare är ju dessa program mycket in-

tressanta. En lagom blandning av släktforskning 

och historia, kan man säga. 

 

I år medverkar också den kände släktforskaren 

Ted Rosvall, som verkligen kan konsten att be-

rätta en intressant historia.    

      Carin 
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Nytt år nya krafter. 
Hej mina forskarvänner! 

Julledighet, ja då tänkte jag, nu får jag tid att släktforska och då ska det bli tid över med 

datajobb som man annars inte hinner, men ack så ska man inte tänka. Strax innan jul kra-

scha  min dator den jag arbetar mest med, sen blev jag sjuk, bara elände. En tröst: jag har 

fått hjälp att få tillbaka alla dokumenten, och så hade jag ju den lilla bärbara. En ny dator 

har jag nu installerad och klar. Men vilken tid det tar, behöver jag säja att det tar på humö-

ret också. Därför en varning till er alla: Var inte lika slarvig som jag,  

SÄKERHETSKOPIERA  med jämna mellanrum. 

Arbetet med Bergmans dagböcker har givetvis stannat upp, men det återupptas nu efter att 

Byabladet blir klart. 

Det finns en hel del skrifter som ska renskrivas, det jobbet fortgår alltjämt och sätts på hyl-

lorna i hörnan. 

När man uppnått vuxen ålder, som jag…...  

Har ni tänkt på hur mycket vi fått uppleva under vår levnad??? 

Som barn har vi upplevt  utedasset, ingen elektricitet, vi hade ingen telefon, ingen bil, eget 

rum var få förunnat, kanske inte ens en egen säng att sova i, kökssoffan var  en vanlig sov-

plats för barnen.  

De unga som nu växer upp i denna it-värld, förstår de vad vi upplevt? 

Ni som känner att ni har något att berätta. 

SKRIV NER ALLT NI MINNS!!!! 

Det behöver inte vara så märkvärdigt, gör det inte så omständigt, skriv bara som ni minns 

och känner det. Nästa generation uppskattar det, jag lovar! För er som vill ha lite hjälp på 

traven, kom på forskarhörnan, skriv eller maila till oss, det finns en hjälpskrift som vi kan 

ge eller skicka till er. Den heter ”Livsdokumentation”, den ger lite ledtrådar till att komma 

igång med skrivandet..  

     Gun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns än de som missat att köpa vår 
Byabok!  

”Byar i södra Älvsbyn”  
Än har vi några böcker kvar. 

Ring Åke: 0929-554 37 
eller Gun 070-320 77 56 

 
OBS! 

Hela behållningen går oavkortat till  
Älvsbyns forskarförening. 

Telefonlista till styrelsen: 

Ordf.: Carin Blom   Tel: 0929- 559 20  

Vice ordf.: Britt Norman  Tel: 0929- 559 69  

Kassör: Catharina Berggren Tel: 0929- 122 74  

Sekr Inger Torgersson   Tel: 0929- 559 53  

Ledam Åke Engman   Tel: 0929- 554 37  

Ledam Ann-Sofie Öberg  Tel: 0929- 551 42  

Ledam Roland Sundberg  Tel: 0929- 128 78  

 

Ers. Gun Jonsson   Tel: 0929- 124 62  

Ers: Tomas Granström  Tel: 0929- 128 22  

Ers. Kerstin Strömgren  Tel: 0929- 102 50  

Ers. Inger  Boström  Tel: 0929- 620 70 

Ers. Siv Östman   Tel: 0929- 125 76 

 

Revisor: Runo Bergqvist  Tel: 0929- 108 94  

Rev.ers:  Bo Öhlund  Tel: 0929- 554 40 

 

Valberedning:  

Samk. Tore Lundgren   Tel: 0929- 126 14  

Helena Stenberg    Tel: 0929- 610 31  

Lena Jonsson    Tel: 0929- 558 90  
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Cirklar/kurser 

Forskarföreningen anordnar cirklar/kurser i Släktforskning i samarbete med ABF. 

Du kan anmäla ditt intresse för kommande kurser på anmälningslistor i Forskarhörnan,  

hos ABF Norr eller direkt till ordföranden Carin Blom på e-post cablo@telia.com 

 

Aktuellt i forskarhörnan  

 Tidningsurklipp 

Ett tips till alla : besök forskarhörnan på Biblioteket i Älvs-

byn.  Vi har hyllmeter med tidningsurklipp från lokalpressen 

under 1964 - 2004. Mycket roligt och intressant tycker folk 

när dom inser vilken skatt detta är. Urklippen är insatta i 

pärmar och det är bara att sätta sig ner en stund i hörnan och 

läsa.   Allt är urklippt och sammanställt av Maine Dahlin 

och Irma Widén. De jobbade många år som assistenter på Polisstationen.    
 

Gravstensinventeringen                                                                                                     
Gamla Kyrkogården är nu klar, arbetet fortsä tter nu med nyä kyrkogä rden.                    

Gravstenarna som fotograferats under sommaren och hösten håller nu på att läggas in i     

Rötters program under - gravstensinventering. www.rötter.se                                                     

Det är ju ett mastigt jobb som kommer att ta tid, men det är en duktig grupp som        
arbetar med det. 

 

Dödsannonser 

Dödsannonser och Inbjudningar till begravningar, 

fram till 1970 insamlade från privatpersoner finns till försäljning. 

Den här gången har vi lagt dem på ett USB-minne. 

Mappen innehåller 2 469 dokument, var av ca: 385 inbjudningar till begravningar 

och resten dödsannonser på avlidna Älvsbybor. 

Priset är 200 kr/st och kan beställas genom e-post till 

Britt Norman britt.norman@telia.com eller Ann-Sofie Öberg fia.oberg@alvsbyn.com 

För postförsändelse tillkommer 20:- i porto. 

USB-minnet är på 4 GB, annonserna är på ca:1 GB. 

 

OBS!  Hantverksböckerna.  Nytt! 

Hantverksböckerna del 1 och 2, som Ragnar Nilsson gett ut, samt Älvsby kyrkstad som 

sammanställts av kyrkstadsgruppen och Ulf Gothefors, finns ej att få tag på,   

de är slutsålda. 

Älvsbyns forskarförening har fått tillstånd att kopiera och inom kort säljer vi           

USB-minnen med alla tre häftena inskannade. 

Förbeställ! Priset endast 200:- för USB med alla tre skrifterna. 

Kontakta någon i styrelsen, tel. nr se sid 2. 

OBS. Böcker och USB  går givetvis att köpa i forskarhörnan på våra öppettider också. 

 

 

http://www.rötter.se/
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Sikforsvisan 

En hemsk och sorglig visa 
1. 

Den tiugoförsta juni det var en sorgelig dag. 

När detta skulle hända ett så förfärligt slag. 

Från Sikfors tvenne flickor och syskon båda två 

De funno sina gravar i böljorna de blå. 

    2. 

Och Elin hett den ena, hon var just nitton år, 

Hon föll för skördens lie i blomman av sin vår. 

Och hennes syster Hildur på tolfte året var, 

Och båda hade mistat sin moder och sin far. 

    3. 

De rodde över älven  strax ovan Sikfors fall, 

Och  upp till dem hörs ljudet av vrede vågors svall 

De anade dock föga, vad döden förelåg 

När de med sina blickar ned över forsen såg. 

    4. 

När de mot stranden kommer en  massa timmer låg 

Utöver hela älven så långt som ögat såg 

De sökte fram sig leta att stranden nå till slut 

Men timret börjar glida och dra dem med sig ut 

    5. 

Allt mer och mer de närmar sig ned mot forsens djup 

O, stackars, stackars flickor, er levnad är nu slut 

De dock för livet kämpa och ror med kraft ännu 

Och se en båt där kommer till deras räddning ut. 

6. 

Man ser hur båten nalkas och ned mot forsen styr 

Här roddes och för livet, ty var minut var dyr 

De som på stranden stodo knappt våga andas då, 

Ser timmerhopen åter mot båten tränga på.. 

7. 

Nu ljuder igenom rymden ett sista jämmerskri 

Må Gud nu eder hjälpa, ty nu är allt förbi 

Och räddarna de måste till stranden vända om 

Ty här kan intet göras, för sent, för sent man kom. 

8. 

O, tänk du arma fasa, bittra sorg och ve 

Att ned i djupet dragas och ingen räddning se 

Jag ryser när jag tänker var stund ännu därpå 

Och aldrig skall den synen utur mitt minne gå. 

9. 

Vi rusade till stranden, där forsen tagit slut 

Vi taga alla båtar och ro från landet ut 

Men huru än vi söka uppå vår sorgens stråt 

Då slutligen vi finna en sönderslagen båt. 

10. 

Ja ungdom så är livet, när bäst det mot oss ler 

Är kanske döden närmast, fast du den icke ser 

Ja, när du här på jorden, din väg mest sorglös går 

Kanhända uppå brädden utav din grav du står. 

En hel familj utplånad på några år. 

I vår forskarhörna hittade jag ett tid-

ningsurklipp på Sikforsvisan.  

Minns som barn att min mor pratade 

med tårar i ögonen om denna hän-

delse. 

I boken ”Sikfors by och byakista” 

finns hela visan. 

Olyckan inträffade 1897  den 21 juni 

som framgår av visan.  

Som släktforskare kunde  jag ju inte 

låta bli att gå till kyrkböckerna och se 

ytterligare vad som hänt. Det står ju i 

visan att de var föräldralösa. 

Flickornas föräldrar var  August An-

dersson född  1848 och hans hustru 

Augustina Olofsdotter född 1852, 

båda från Sikfors. 

De vigdes 1877-12-01 och fick fem 

flickor.  

Den äldsta Elin som drunknade 19 år 

gammal, sen föddes Anna som dog 

när hon var åtta månader år 1880.  

Anna Elise föddes 1881. Hildur Au-

gusta (den första) dog 1885 drygt 2 

år, i december samma år föddes den 

andra Hildur Augusta den andra flick-

an som drunknade, 11 år. 

Fadern August dog 1886 (38 år) och 

modern (35), drygt ett år senare. De 

tre överlevande flickorna blev foster-

barn hos nämndemannen Nils Peter 

Olofsson och hustrun Anna  Magda-

lena Samuelsdotter, 

Nils Peter var bror till flickornas mo-

der. 

År 1902 avled den sista medlemmen i 

familjen  Anna Elise  endast 21 år, 

dödsorsak enligt dödboken lungsot. 

Där står hon som småskoll. 

En hel familj utplånades på några få 

år. 

Den som skrivit visan var en kusin till 

flickorna, Karl August Forsén, son till  

flickornas morbror Nils Peter Olofs-

son. (Flickornas fosterfar).  
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Kopia ur boken ”Sikfors by och byakista”. 
K A Forsén  textförfattaren  till visan och  

kusin till de omkomna flickorna. 

Vi är många i vår förening som använder  programmet Disgen för att lägga in våra släkting-

ar allt eftersom vi forskar fram dem. Det finns många finesser med programmet, bland annat  

utskrifter i olika format. 

Här ovan är ett exempel hur man kan få utskrifter. När man har programmet inlagt på da-

torn, kan man gå in på varje familj för sej, alltså varje blåmarkerad text, där finns ytterligare 

text som lagts in. 

Är ni intresserade se hur programmet fungerar, kom till forskarhörnan så visar vi. 

Ansedel för den sista överlevande i familjen August Andersson Sikfors. 
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Gamla råd till de som går i giftastankar. 

Avskrift från en tidning, ingen uppgift på tidning eller datum. 

 

Det lär vara ”mycket viktigt i vilken månad man gifter sig. Hör här vad gammalt skrock 

säger: 

Om parterna gifta sig i januari, så kommer hustrun att överleva sin man, i februari kommer 

hemlivet att förflyta lugnt och lyckligt. Par som vigas i mars, komma antagligen att grunda 

sitt hem utomlands och aprilbruden lär helst vilja bestämma var skåpet skall stå. 

Maj månad är i  allmänhet en  dålig månad att gifta sig i, varemot juni är mycket lämplig 

och ger löfte om varaktig kärlek. Juliäktenskap få ömsom sol, ömsom skugga, och augusti-

par komma bra överens, och de som  låta viga sig i september gå en lugn och lycklig fram-

tid till mötes. I oktoberäktenskap kommer  antingen kärlek eller pengar att saknas i framti-

den. November lovar lycka och december ett liv rikt på kärlek. 

Vad beträffar veckodagar, är den icke heller likgiltig. Tisdag och onsdag äro lyckliga dagar 

att  gifta sig på, även torsdagen är rätt bra, fredagar och söndagar äro absolut olyckliga, me-

dan både  lördagar och  måndagar helt enkelt äro neutrala. 

Den tredje dagen  i varje månad lär vara utmärktför bröllop, men den fjärde juni är årets 

allra lyckligaste dag. 

Men innan man kommit till den lyckliga dagen har man att taga en hel del försiktighets-

mått, ty just tiden  mellan första lysningsdagen och bröllopsdagen är den allra farligaste, ty 

då anses avundsjukans och ondskans makter hava stor makt. Under denna period måste de 

unga  tu försöka  att undgå varje gräl eller att tvätta händerna i samma handfat, eller att 

snubbla i en trappa. Ej heller skola de låta fotografera sig tillsammans.  

Det bringar olycka att de ha ojämnt antal bröllopsgäster. När brudparet lämnar kyrkan 

måste bruden passa på att hon sätter rätt fot först, ty att ta det första steget ut i den nya värl-

den med vänsterfot anses mycket olyckligt. 

 

 

Här nedan en historia ur Agnar Grönlunds 

”Skrönor och andra historier” 
 

Järnspisen 

Sjöviks Abraham hade varit på Gårdings Järnaffär och köpt en järnspis, som dom hade kört 

ner till järnvägsstationen och ställt på perrongen. 

På spisen satt Abraham och väntade på södergående rälsbuss. 

Rälsbussen kom Abraham ropade på föraren och sa: Jag har tänkt ta med mig spisen här i 

bussen hem till Sjöviken. Går det bra det? 

Hör här, sa chauffören, om du din bondlurk tror att det här är ett godståg så kan du glömma 

det. Den där järnklumpen får du allt försöka få hem på annat sätt.  

Ja, ja det låter ju bra, sa Abraham,  

ta fast på andra sidan och hjälp mej lyfta  

in spisen, så vi kommer oss hem någon gång. 

Järnspisen hamnade i Sjöviken.  

Ditfraktad av södergående rälsbuss  

Boden – Älvsbyn – Jörn 
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Omslag till boken 

Krokpojken  (Ur Agnar Grönlunds skrönor) 

Krokpojken (kroukpåtjen) dopnamnet helt obekant, bodde i ett hus 50 m söder om Bengt 

Olov Bergmans hus på Edet, alldeles vid kanten där odlingen börjar luta mot Muskussjön. 

Den stugan ingick senare i det hemman som Oskar och Maria Bergman köpte på Edet 

(Vistheden 1:5 och 1:6) av Oskars pappa Isak Andersson-Bergman, Vistheden. 

I sin ungdom gjorde krokpojken militärtjänstgöring på Notviken (mellan Luleå och Gam-

melstad). En vacker sommardag var kaptenen ute och marscherade med sitt kompani. Vid 

ett tillfälle beordrade kaptenen halt. Alla stannade utom krokpojken. Kaptenen skrek halt en 

gång till men krokpojken fortsatte. När kaptenen för tredje gången skrek halt, nu i falsett, 

vände krokpojken på huvudet och skrek tillbaka, i sko stjit (jag skall skita), varpå han med 

raska steg fortsatte mot det hägrande skogsbrynet. 

 

Ny bok om byn Altervattnet är snart klar till försäljning. 
 

Här är adressen till Christer Öbergs hemsida: 

http://genealogi.oberg-bd.com/altervattnet.php.  

På den sidan informerar Christer om sin nya bok "Historia om byn Pite-Altervattnet i Älvs-

byn". Boken är på 139 A5-sidor och eftersom  han ger ut den själv, sker betalning i förskott 

mot faktura. Han har som målsättning att vara klar med det till 28/2 2014. Därefter kommer 

tryckning att ske och han kontaktar  beställaren med information. 

Pris: 299 kr/st (inkl. 6 % bokmoms). Frakt tillkommer 

Förbeställning görs via ett formulär på hans hemsida till och med 28/2 2014 
(Ni som ej har internet: Christers telefonnummer 0920-305 55, men i första hand vill han att 

beställningar görs via hemsidan). 

 

Pite-Altervattnet grundades som ett krononybygge i slutet på året 1829. Byn har en gemen-

sam historisk bakgrund med byarna i Alterdalen och hörde senare till Pålsträsk. Mark och 

torp brukades då på arrende och byn växte fram i takt med att fler torp anlades. I boken får 

vi följa byns historia med nybyggare, torpare och arrendatorer. De var sysselsatta med 

skogsarbete, flottning, tillverkning av kol och tjära. Det visar exempel på hur det var att vara 

arrendator till Altersbruk. Avslutningsvis skildras några emigranter från byn och deras liv i 

Nordamerika.   

Författaren  

Christer Öberg  

(f. 1978),  

Luleå är släkt-  

och bygdeforskare  

och har skrivit  

några kombinerade  

släkt- och  

bygdeböcker.  

Han har anknytning 

till de första  

nybyggarna i byn  

genom sin farmor. 
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De flesta äldre Älvsbybor, har väl hört talas om Bod-

strands Johans förmåga att bota mot olika sjukdomar, 

mest vanligt var väl att bota mot ”iIllak” som man sa, 

på pitemålet. 

Hört många med svårt eksem som blivit botade. 

Vad han gjorde var hemligstämplat. 

Älvsbyns forskarförening har fått låna och skanna av en 

del dokument, bland annat en del tackbrev från folk 

som blivit hjälpta. 

En medarbetare har renskrivit brev, många är svåra att 

läsa och tyda. Här har vi återgett ett, stavningen är ori-

ginal från brevet. 

 

 

 

Viken Alfta 29/7 1944 

Herr E.J. Eriksson 

Får tacka så hjärtligt för edert brev, vi mår bra å önskar eder detsamma goda. 

Har den glädjande nyheten att omtala för eder att jag är så gått som återställd i 

mitt exem, är varje dag i fult arbete fast jag har konstsilkestrumpben än på  be-

nen så det inte skall irritera. Slåttveckan var jag särskilt bra, jag körde höhar-

ven själv hela slåttern, det är litet kinkigare mot sämre väder förstås. Vi fick 

mycket bra med hö här som så väl behövdes. Vi skall köra in höet nästa vecka 

om det inte blir regn, hoppas det bästa. Undrar om ni får någon bra skörd där-

uppe i Bodstrand. Här är allt sig likt fast sommaren går ju alldeles för fort å 

kriget ser inte ut att ta slut så fort så jag får nog bereda mig på ny inkallelse på 

hösten igen vilket jag naturligtvis gruvar mig för särskilt om jag har samma 

otur som i vintras vi får i alla fall hoppas att det någon gång blir slut med detta 

fruktansvärda mördande också någon gång, vi kan här i Sverige tacka vår Gud 

o trofaste Fader i himlen för hans tålamod i outsägliga nåd till oss som ännu 

inte fått känna den ondes makt å njutning att se arma människor lida å pinas, 

men hans tid är kort (Gud vare lov). Fru Johansson som vi besökt två gånger, 

om ni minns, hennes sår läktes rätt så bra men så blev det för krångligt med 

lungorna så hon stod inte att rädda. Hon fick sluta å flytta hem till det eviga 

som kanske var bäst, jag tyckte så synd om henne så utmärglad som hon var. 

Karin min svägerska blev fullständigt bra i såret så hon hälsar o tackar så 

mycket till er. Erikpåls mor hon tänker på er mycket det kan hända om hon inte 

redan har gjort det annars sa hon att man borde träffa Eriksson igen för jag 

kanske då bleve riktigt bra. 

Får sluta med de käraste hälsningar till er från oss alla (Slugs) Viken. 

   Einar  …………………. 

 

 Vi får sätta vår tillit till Herren så hjälper han oss nog både andligt o 

kroppsligt. 

(Glöm inte att bedja för freden). 
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Här ytterligare ett brev, här är det en person som vill ha hjälp. Av sekretesskäl 

har vi inte skrivit in fullständigt namn: 

 

Granån d. 27 april 

Herr J.E. Eriksson. 

Har genom Emma ….. i Sangis hört att Ni 

kan laga hudutslag. Hon säger att hon bli-

vit återstäld från sin klåda. 

Jag undrar om Ni ställer nån resa snart åt 

Kalix. Jag bor 1 mil från Sangis o 2 mil 

från Kalix. Eljest måste jag söka opp Er. 

Har en längre tid försökt med salvor o allt 

möjligt o inget har hjälpt o nu må jag 

knappt kunna doppa ned händerna i vat-

ten. Det svider o bränner o kliar då så rysligt. 

Så jag vet mig ingen råd. 

Tacksam om Ni sände mig ett svar så jag får 

höra hur jag skall göra. 

Ingen telefon i närheten. 

Vänligen 

Linnea……... 

 
 

Erik Johan* Eriksson 1871-05-14 

Bodstranden, Älvsby  

”Bodstrand Johan” utanför sin stuga 



 Bya-bladet nr 11/2014  Årgång 5                                                            10 

  

  

Utsikt mot  

Nyfors, Älvsbyn med 

kyrkan som syns i 

bakgrunden. 

mellan 1900-1905 

 

Foto Fia  

Engelmark 

Efterlysning. 
De gamla brev från slutet av 1800-talet som Älvsbyns forskarförening fick motta i höst, har  

inneburit att vi startat en cirkel om Nyfors. 

Syftet är att vi ska kartlägga verksamheten vid sågen och kvarnen. Även  

människorna som bodde och arbetade där är av stort intresse. 

Vi efterlyser därför bilder och material som allmänheten kan tänkas  

vilja dela med sig av. 

Vad arbetsgruppen saknar är bilder och foton på personer som varit verksamma i Nyfors. 

Kanske finns det gamla album liggandes med foton som har anknytning till Nyfors storhets-

tid?? 

Kom så vi får låna och skanna av dem.  

              Tacksamt Arbetsgruppen Nyfors 

Mycket gammal 

bild från Nyfors. 

Ingen järnväg syns 

på bilden. 

 

Foto: Okänd 

Årtal: Möjligen 

kring 1890 

Bilden utlånad av: 

Lars-Erik Lund-

berg, Älvsbyn 

Skannat från      

negativ  

Utsikt mot Nyfors.    Älvsbyn i bakgrunden mellan 1900-1905          Foto Fia Engelmark 
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Efterlysning.   

Bild från Nyfors, till vänster på bilden Elin* Maria Vikström f. 1883-09-12 i Piteå. Dotter 

till inspektören och handlaren Albert Vikström och Lovisa Vilhelmina Öqvist, Södra Byn/

Nyfors, bildens ägare Erik Skoglund 

Bild från Nyfors, det som kallades Kvarntorpet Nyfors. Mellan 1900-1905 

Enligt anteckningar på ett vykort från Erik Skoglund:" Nyfors, vänstra huset flyttades till 

Storgatan. Bostad åt Gustafsson och kamrer.... Lövgren o förvaltar Engström. 

Foto: Fia Engelmark 
           Bildens ägare Erik Skoglund    
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Gamla Fotografier Efterlysning.   

Åktur i Kanisbacken. 

Namnförslag är längst fram Martin Stoltz, tvåan John Johansson, Holmfrid Tegelid, 

Men vem är den längst bak? Vilket år  är bilden tagen? Och vid vilket tillfälle? 

Är det någon som vet eller har andra åsikter eller förslag så  hör av er till någon i styrel-

sen. 

Vänstra bilden: 

Till vänster Johan Olofs-

son f. 1897-07-08 

i Skomanstjälen. Men 

vem är mannen till hö-

ger??  

 

Bilden till höger: 

Maria Severina   

f. Olofsson  1900-12-30 i 

Skomanstjälen, (syster 

till Johan på bilden bred-

vid). 

Vet någon vem kvinnan 

till vänster är? 

 

Vet ni något om perso-

nerna så hör av er till 

undertecknad. 

. 

 Bildernas ägare  

 Gun Jonsson 
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Vad är detta för  kraftverk/damm??? 

Bilden nedan är tagen av Fia Engelmark. 

Bilden kan vara spegelvänd? 

Har Ni gamla intressanta bilder? 

Kom med dem, så får vi låna och skanna in dem!  
Gör ett besök i vår Forskarhörna,  

vi behöver Din hjälp med att identifiera bilder!  

Bilderna finns också på vår hemsida.    www.byn.panatet.se                         

Josefina Wilhelmina Granberg 

f.1899-02-17 Hattbäcken,  

Brännheden, Granträsk. 

 Bildens ägare Gun J. 

Vi efterlyser gamla interiörer av Skidstugan i Kanis, 

Tagna före 1990. 
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