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Hej alla medlemmar! 
 
Ja nu är det höst på allvar, hoppas bara att det inte blir 
”halkväder” hela den här vintern också. Nu när alla ute-
jobb är avklarade, bärplockning, trädgårdsbestyr och lik-
nande, då kanske det finns tid för släktforskningen. 
 
Vad tycker Ni om den här sorten av utskick? Bya-bladet  
nr 1 fick verkligen lovord, det var faktiskt en hel del, som 
hörde av sig och tyckte det var bra. Det är ju rätt många 
som inte har tillgång till Internet och  får den informa-
tion, som finns där. Bya-bladet lägger vi ju ut på vår 
hemsida också. 
 
Ni medlemmar är så tystlåtna av Er! Är det ingen som 
behöver hjälp eller rådfrågning? Hör av Er med åsikter 

och önskemål! 
 
Vid senaste styrelsemötet beslutades om att försöka med att någon onsdag, mellan 13.00-
15.00, ha särskilda aktiviteter i vår Forskarhörna. Vi bjuder på kaffe med bröd och om in-
tresse finns kommer vi att fortsätta med den verksamheten. Vi har redan haft bildvisning av 
gamla bilder. Titta efter anslag på kommande aktiviteter i foajén på Fluxen och på Konsum 
och ICA. Vi sätter också ut det på vår hemsida. Kom med önskemål och förslag, vi vet ju 

inte vad Ni vill ha!  

 
Själv har jag avskärmat mig hela sommaren för bokprojektet. Av hälsoskäl har antalet cirkel-
deltagare minskat påtagligt så vi som är kvar jobbar långa skift kan vi påstå. 
 
 
Gun Jonsson 

Ordförande 
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Nyinköpta böcker   

 
Föreningen har köpt in tre 
nya böcker från Sveriges Släktforskarför-
bund: 
 
1) Latin för släktforskare 
 1600 uppslagsord som reder ut de 
 flesta latinska begrepp som du som 
 släktforskare kan stöta på i våra 
 kyrkböcker.  
 
2) Nyckeln till bouppteckningar 
 I gamla bouppteckningar finns 
 många ord och benämningar som är 
 svårbegripliga. Det handlar om ord 
 på föremål eller ord som beskriver 
 något. Vissa ord har också flera be-
 tydelser.  
 
3) Ordbok för släktforskare 
 Här finns många av de ord Du fun-
 derar  på. Det finns en speciell avdel-
 ning med yrkestitlar. 
 
Dessutom har Föreningen köpt in  
 
4) Boken om Stranda 
 Materialet har sammanställts av en 
 studiecirkel i Nedre Tväråsel. 
 
Alla de här böckerna finns på hyllan i 
Forskargrottan. Visa bara medlemskortet 
i receptionen på biblioteket, så får Ni låna 
nyckel dit. Glöm inte att återställa nyckeln 
när Ni går därifrån! 

           
 
 

Nyinköpta CD–
skivor 
 
Två nyinköpta skivor finns nu installerade 
på en dator i Forskargrottan: 

 

1) Sveriges Dödbok 1901-2009 
 Det här är den 5:e versionen av Sve-
 riges Dödbok. Från år 1947 och 
 framåt ingår samtliga avlidna och 
 för perioden 1901-1946, som frivil-
 liga medarbetare har registrerat, in
 går ca 70% av samtliga döda. 
 
2) Sveriges befolkning 1880 
 Skivan är en databas innehållande 
 basfakta om alla de 4,6 miljoner 
 människor som var skrivna i   
 Sverige i slutet av 1880. Uppgifterna 
 kommer från Statistiska Centralby-
 råns avskrifter av kyrkans förhörs- 
 längder. 
 
Vi kommer dessutom att köpa in CD-
skivan Pite-Anor 2011 så snart den släpps 
till försäljning. 
       
 
          
 

CD-skiva med döds-
annonser 
OBS! Bara ett fåtal 
kvar!! 
 
Skivan som säljs av Föreningen innehåller 
inte mindre än 1600 kopierade annonser 
och inbjudningar till begravning. Skivan 
kostar 250:- kronor och hela behållningen 
går till Föreningen. Det är Britt Norman 
som skannat och kopierat materialet och 
till henne kan Ni ringa, tel 55969, om Ni 
vill köpa skivan. Om skivan skall postas 
tillkommer porto 30:- kronor.  

Och som sagt: Bara ett fåtal kvar !  
 
 

 
I Forskargrottan finns nu också två nyin-
köpta datorer. På den ena datorn finns ett 
abonnemang på Arkiv Digital, ett företag 
som digitalfotograferar bl a kyrkoböcker. 
Företaget har också fotograferat bl.a bo-
uppteckningar från Piteå Fögderi.  
 
Kom och besök oss måndagkvällar 16.30-
18.30 eller onsdageftermiddag 13.00-
15.00 så visar vi gärna! 
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Är Du intresserad av släktforskning och 
vill lära Dig mer? Ta kontakt med oss så 
försöker vi hjälpa Dig att komma igång. 
Just nu pågår följande studiecirklar: 
 
1) Kortcirkel i att använda Släktforsk-
 ningsprogrammet Disgen. 
 
2) Byaprojektet, som dokumenterar  
 byarna runt Älvsbyn: Nygård,  
 Högheden, Bränna, Tvärsel, Små-
 träsk, Kälsberg och Snårbäcksliden. 
 Projektet är nu inne i sitt slutskede 
 och resultatet kommer att publiceras i 
 en bok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Sveriges Släktforskar-
förbund 
 
Styrelsen har beslutat att Fors-
karföreningen skall söka inträde i Sveriges 
Släktforskarförbund fr.o.m. år 2011.  
 
Släktforskarförbundet är sammanhållande 
organ för den svenska släktforskarrörelsen 
och bevakar och driver olika frågor som är 
angelägna för släktforskare, både internt 
inom rörelsen och externt gentemot sam-
hället i övrigt. Förbundet ger ut Nättidning-
en RÖTTER, www.genealogi.se, samt tid-
ningen SLÄKT Historiskt Forum med 5 nr/
år samt en årsbok. Medlemmar erhåller 
10% rabatt på inköp i RötterBokhandeln. 

 
 

 

Släktforskning - ett 
äventyr i Ditt förflutna! 

Gåva  från släktforskare 
 
Vi har i Föreningen fått ta hand om det släktforskningsmaterial, 
som finns kvar efter avlidne släktforskaren Sten Norén från Vist-
träsk. Han är välbekant för de flesta av våra medlemmar. En del av 
hans material finns ju redan i Forskarhörnan och vi kommer nu att 
komplettera det efter hand med nytt material. 
 
Vi har även fått ta emot det material som släktforskare Agnar 

Grönlund har framställt under ett flertal år. Vi kommer att så 
småningom placera också detta i hyllor i Forskarhörnan. 
 
Från Föreningen vill vi framföra ett varmt tack till Sten Noréns an-
höriga samt till Agnar för dessa gåvor.   

Sten Norén 1910 -2005 

         Tips om TV- och Radioprogram 
 
 
Nu i november börjar i TV1 en ny omgång av serien ”Vem tror Du att Du är ”. 
Kända svenskar söker sina rötter genom släktforskning. 
 
I radion pågår på tisdagar ett radioprogram i P1, Släktband, som lyfter fram 
släktforskning. Programmet visar på källor ur arkiven som ger mer kunskap 
om anorna än vad man kan hitta i de vanliga släktböckerna.  
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Gamla foton 
 
Vi har på vår hemsida en hel del gamla foton som vi behöver hjälp med att  
identifiera. Här nedan har Ni två exempel. Gå in på vår hemsida och titta närma-
re på bilderna! Kom till oss i Forskningslokalen så visar vi gärna fler bilder! 

 

 

Styrelsen för 2010: 
 
Ordf Gun Jonsson, tel 12462 
Vice ordf Britt Norman, tel  55969 
Kassör Tore Holmbom, tel 10957 
Sekr Gerd Öhman, tel 13495 
Åke Engman, tel 55437 
Roland Sundberg, tel 12878 
Catharina Berggren, tel 12274 
 
Suppleanter: 
Tomas Granström, tel 12822 
Margareta Johansson, tel 27007 
Ulla Drejby, tel 12694 
Kerstin Strömgren, tel 10250 
Ivan Åkerlund, tel 20157 
 

Protokoll och aktuell medlems-
förteckning. 
 
Styrelsen har sammanträde ungefär en 
gång per månad januari - maj och augusti - 
december. Protokollen läggs ut på vår hem-
sida och finns också att läsa i pärm i Fors-

kargrottan. Där finns också en aktuell 
medlemsförteckning. Glädjande nog har vi 
hitintills under det här året fått 15 nya med-
lemmar. 

Vilka är dessa barn? 

Vilka personer är detta? Var har fotot tagits? Den främre 
bilen är en Man Saurer registr.nr BD337 och den bakre har 
registreringsnumret AC521 


