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Biblioteket i Älvsbyn med vår Forskarhörna  

och Forskargrotta.  

Öppet Hus måndagar 16.30-18.30  

samt onsdagar 13.00-15.00. 

  

 

Hej alla medlemmar! 

Nu ska ni som ej har tillgång till dator och internet 

även få lite information från vår förening. Bladet 

skickas även via internet till alla medlemmar. 

Det har ju varit en hel del aktiviteter  under sommaren. 

På ”Knalledan” här i Älvsbyn, stod vi på Storgatan och sålde boken ”Byar i södra Älvsbyn”, veck-

an efteråt gjorde vi samma på Öjeby marknad. Försäljningen gick bra, 

men vi har böcker kvar, kom och köp!   

    Lämplig present eller till jul som gåva. 
SKPF hade en cafè-träff den 6 sept. jag var där och berätta om vår  

förening. 

Britt och undertecknad har besökt Granträsk byagård nu i september, 

där visade vi en del gamla bilder, medan byaföreningen hade paltser-

vering. Jag som är född och uppvuxen i Granträsk tyckte ju förstås att 

det var speciellt trevligt få träffa Granträskarna. 

1:a veckan i oktober hade vi Kulturvecka här i Älvsbyn, måndag hade vi introduktion för nybörja-

re i släktforskning. Onsdag visades bildspel, c:a 25 personer kom och deltog i visningen.  

 

Vi har nu startat upp för hösten, i vår forskarhörna, den har varit välbesökt. Den trenden hoppas vi 

består, vi har även fått några nya medlemmar, mycket glädjande. 

”Kort-cirklar”, endast 3-4 deltagare och 3-4 träffar har vi startat. Är ni intresserade så anmäl er till 

undertecknad. Innehållet anpassar vi efter önskemål och sätter ihop deltagare efter det. 

 

På vår hemsida har vi ju ett stort antal gamla bilder, de som ej har dator får ju inte ta del av dem, 

men kom på forskarhörnan ni som bor i närheten, så kan vi visa dem på någon dator.  

De flesta har vi ju skrivit ut och har i  pärmar på borden i forskarhörnan. Ta en penna och sitt ner 

och skriv om ni känner igen någon eller någon plats. Det är vi så tacksamma för. 

 

Har ni förslag på aktiviteter? Hör av er, så vi får veta vad NI vill 

Kom även med förslag vad ni vill att vi ska skriva om i vårt ”Byablad”!  

Ring eller skriv, med namn eller utan  

till 

Gun Jonsson 
Barrgatan 3, 942 32 Älvsbyn  Ordf. Älvsbyns forskarförening gunjons@telia.com 070-320 77 56  
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Släktforskning: Vad det kan ge om man har tur. 

 
Jag visste inte mycket om min morfar. Min mamma berättade inte mer än några detaljer. 

Släktforskning om honom gav mig många fakta om hans liv. På ovanliga vägar har jag nu 

också  original- handlingar,  som hans bouppteckning, auktionen och övriga handlingar 

om honom.   

 

Så här gick det till:  Jag ville meta mer om en kusin som bodde i Helsingborg 

Hans far fanns på födelseattest, men försvann ur hans liv. Hasse (kusinens namn, växte 

upp hos fosterfamilj i Ljusdal. 

Som vuxen flyttade han till Helsingborg och hade kontakt med sin mor (min moster) 

Vi hade ingen kontakt sedan moster dog. 

 

Med hjälp av www  graven.se  helsingsborgs församling finner jag Hasses änka och 

adress. 

Skriver till henne och fick efter två dagar telefon från henne. Hon har alla handlingar efter 

Hasses och min gemensamma morfar. Hon skickar genast allt till mig, glad över att någon 

ville ta hand om dem. Hasse och hon hade inga barn.  

Gladast var jag. 

 

 

Birgit Granström   Vad får Birgit veta mer om sin morfar?  forts. i nästa nr. 

 

Nyinköpta 

CD–skivor 

 
1890-års folkbokföring och 

1900-års folkbokföring 

 

CD-skivorna finns nu för våra med-

lemmar i Grottans datorer. 

 

 

Nyinköpta 

Böcker 

 
”Fader okänd” Handbok  för släktforskare. 

Utgiven 2011, en alldeles ny  bok. 

Många stöter ju på ”Fader okänd” i sin forsk-

ning. Handboken verkar bra, fina tips! 

Finns nu i Grottan, sitt ner och läs, men glöm 

ej att sätta tillbaka den. 

Låna inte hem den än, det är säkert många som 

vill titta i den nu i början. 

Nytt forsknings-material 

 
Vi har ytterligare fått  

material till vår hörna:  

Från Lennart Karlssons anhöriga, hans mate-

rial från studiecirklarna han hade ang. hem-

mansdelningar, skattelösen, kronohemman m.m. 

Från Sten Olovssons anhöriga,  

Stens forskarmaterial m. m. 

Av Börje Öhman har vi fått en hel del pärmar 

från hans forskningar.  

Mikrokort, kortläsare m.m. 

Bland de mikrokort som vi fått av Börje Öhman 

finns det en del mikrokort från följande försam-

lingar som vi saknat tidigare: 

Arvidsjaur 

Jokkmokk 

Råneå 

Nederluleå 

Överluleå 

Rättvik 

Skellefteå landsförsamling 

Det finns även mikrokort angående Bureätten. 

Mikrokorten finns i pärmar på hyllan i forskar-

hörnan.  
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Emigrantforskningen 

 

I förra numret av Byabladet Nr 3, skrev Margaretha Johansson om Emigrantforsk-

ning, en fortsättning var utlovad till detta nummer, det måste vi tyvärr vänta med. 

Margaretha har börjat med en utbildning på sidan av sitt jobb, så tiden räcker inte.  

Vi får återkomma vid senare tillfälle. 

 

I stället har vi från en utflyttad Vistträskbo, fått en länk till en reseskildring: 

Älvsnabben långresan 1962-63 

Av Roland Nyström i Kalmar 

Det är ju intressant höra ifrån folk som flyttat från bygden. 

Vad hände med dem? Vad har de sysslat och varit med om för äventyr? 

Googla eller sök på nedanstående länk och läs en intressant berättelse: 
http://www.flottansman.se/Alvsnabben/1962-63/1962-63.htm 

 

Medlemmar som bor i närheten av Älvsbyn, och inte har tillgång till dator kan besö-

ka biblioteket/forskarhörnan  och där läsa berättelsen. Vi har skrivit ut den och satt 

den i en pärm, 21 sidor är hela avsnittet med bilder och allt.  

 

Radioprogram 

En ny omgång av programmet Släktband har nu startats i radions P1. Det 

sänds måndagar 10.35 med repris tisdagar 00.03 och lördagar 12.05. Pro-

grammet måndag den 3 oktober handlade om Gustav Vesterlund, han som 

blev kyrkoherde och vars släkt är väldokumenterad. De som har dator kan 

gå in  på denna länk och lyssna på alla programmen: 

http://sverigesradio.se/sida/arkiv.aspx?programid=2068&formatid=116 

Det finns även en hel del tips och ideèr, samt länkar att gå in på där. 

 

TV-program 

Programmet ”Vem tror du att du är?”  

Det går på tisdagar kl. 20 i TV 1 

På deras hemsida finns också en del nyttigt för släktforskare. 

 http://svt.se/2.106956/vem_tror_du_att_du_ar 

 

Återigen, ni som ej har dator och bor i närheten, kom till vår hörna så visar vi! 

 

Mån kl 10.35, repris tis kl 00.03 och lör kl 12.05

 

http://svt.se/2.106956/vem_tror_du_att_du_ar
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2068
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Den här bilden bör 

vara från åren runt 

1920, men var?  
 

Foto Reinhold Enberg, 

Vidsel.  

 

 Styrelsen för 2011: 

 
 Ordf Gun Jonsson,         tel 0929-12462 

 Vice ordf Britt Norman,        tel 0929-55969 

 Kassör Tore Holmbom,        tel 0929-10957 

 Vice sekr Catharina Berggren,    tel 0929-12274 

 Åke Engman,         tel 0929-55437 

 Roland Sundberg,         tel 0929-12878 

 Tomas Granström,         tel 0929-12822 

 Suppleanter: 

 Sekr Margaretha Johansson,       tel 0929-27007 

 Ulla Drejby,              tel 0929-12694 

 Kerstin Strömgren,         tel 0929-10250 

 Ivan Åkerlund,         tel 0929-20157 

 Gerd Öhman,         tel 0929-13495 

 

Valberedningen: 

Helena Stenberg       tel 0929-610 31 

Lena Jonsson        tel 0929-558 90 

Tore Lundgren                     tel 0929-126 14 

Information. 

Piteå forskarförening håller nu på att färdig-

ställa sin andra Porträttskiva, den ska vara 

klar i november Älvsby forskarförening har 

förmedlat en hel del kort till dem. Så vi ser 

med förväntan fram emot den. 

Den här bilden är från Britts album, troli-

gen tagen vid en kyrkstuga. 

Under bilden står det Hubispetter, men vem 

det var, har vi ingen aning om. 

Dom flesta bilderna i albumet är  

från 1930-talet. 

Vilka är dessa  6 Älvsbydamer 

Kortets ägare: Karl-Erik Sjöberg. 


