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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! 

 

Ja tiden rinner iväg, nu är hösten här, men alla årstider 

har ju sin tjusning, själv trivs jag ganska bra med hösten, 

sen bärplockning och ute jobb är avklarat, då är det skönt 

få krypa ihop vid datorn och syssla med släktforskning 

till exempel.  

Vi har haft en intensiv höststart. Studier har startats upp 

och trevligt att vår hörna har varit så välbesökt, alla kan-

ske inte har fått den hjälp som vi velat ge er. Hoppas att 

ni kommer igen, vi gör så gott vi kan. 

Jag måste ju få skryta över vår styrelse, flera från den har 

startat med gravstensinventeringen, se särskild artikel på 

sid 3. Carin Blom har organiserat upp studieverksamheten, mer om det finns på sid 2. Britt 

Norman har biträtt henne i nybörjarcirkeln. Britt har även ansvaret för bilderna på vår hemsi-

da, det är ett tidsödande jobb, att skanna in, redigera och hålla koll på hemsidan. 

Förutom ekonomin sköter Catharina Berggren även texten m.m. på hemsidan. Övriga i sty-

relsen ställer upp i allt övrigt. Som kanske en del märkt så är hela styrelsen lika aktiva även 

ersättare, det känns jättetrevligt jobba med en sådan styrelse.  Välkomna i vår hörna och ge-

menskapen! 

             Gun Jonsson 

             Ordförande 
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Piteälven en pulsåder. 

Vi läser ju i tidningarna om översvämningar och stora vattenflöden i höst. Då är det lätt att 

glömma tiden vid kolonisationens början, då var vattendragen och sjöarna de bästa kommu-

nikationsvägarna. Sommartid var båtfärden den naturliga transportvägen och vintertid släd-

färden på isen. De flesta bosättningarna skedde därför ofta i närheten av någon sjö eller vat-

tendrag. I Älvsbytrakten var tjärbränning mycket intensiv. Tjäran tappades på tunnor som 

sammanbands till flottar och bevakades med följebåt nerför älven. Förbi forsarna transporte-

rades tunnorna en och en med ”tjirokuller”. Kan översättas med: rullbana för tjärtunnor. Ut-

skeppningen skedde via Piteå. 

            En reflektion av AH. 
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Nyinköpta 

CD–skivor 
 

Två nya CD-skivor 

Finns inlagda i datorerna i Grottan. 
Nyutgåvorna: 
”Begravda i Sverige 2” 
”Svenska ortsnamn.” 

  

Nytt forsknings-material  
Nu finns Ancestry i grottan på båda dato-

rerna. 

Det är ett ”de Lux abonnemang” så du kan 

söka i alla deras register. 

Kom ihåg att funktionen Medlemsträd inte 

är lämplig  att  använda på dessa två dato-

rer.  

Lycka till med din ”Amerika-forskning”! 

Dubbelgångaren 2012 
Programmet Dubbelgångaren 2012 finns 

nu på ett USB-minne i Grottan. 

Låna det gärna och kopiera de 3 filerna till 

din dator. Ta också en manual ur påsen. 

Kom ihåg att återställa USB-minnet. 

Vi har fått detta lilla program av Runar 

Hortlund och det används för att kolla om 

man har några Dubbletter i Disgen. 

 

Bouppteckningar. 
 

Är Du intresserad av att läsa Bouppteck-

ningar? I forskarhörnan finns upprättat ett 

Bouppteckningsregister för bouppteck-

ningar från Älvsby Tingslags häradsrätt 

åren 1892 – 1906. Registret är nyligen 

uppdaterat och finns sorterat på både 

namn och ort. Bouppteckningarna är digi-

taliserade och finns på SVAR och även på 

AD Online för vissa år. I registret finns 

hänvisning till sida i SVAR och bild i AD. 

 
Det är Gerd Öhman och Tore Holmbom som  
upprättat detta register. 
Ett stort tack till dessa trotjänare som ställer 
upp för vår förening.  
STORT TACK! 

Kolla våra hyllor i Grot-

tan eller i hörnan. 

Där finns en hel del böck-

er om släktforskning att 

låna, men glöm inte an-

teckna på listan på ans-

lagtavlan!  

Verksamhetsårets planerade  

cirklar/kurser 
Vi har redan påbörjat vår första kurs för 

nybörjare i släktforskning. Sju deltagare 

lär sig släktforskningens grunder under 

hösten. Det är ett glatt gäng som tar sig an 

uppgiften med stor entusiasm under led-

ning av cirkelledarna Carin Blom och 

Britt Norman. 

Under november månad planerar vi att 

genomföra en kurs i Disgen. Fyra tillfällen 

á 3 timmar per gång. Cirkelledare Carin 

Blom med förstärkning från DIS Nord. 

Efter Juluppehållet drar vi åter igång med 

en Grundkurs i Släktforskning. Med 

början i Januari blir det 6 kurskvällar á 3 

timmar.  

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tänkvärt 
Det största brott föräldrar kan begå 

mot sina barn är att ha glömt  
sin egen barndom 

    Aksel Sandemose 

Än har vi några böcker kvar. 
Passa på och köp!  En förträfflig julklapp. 
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Släktforska i Finland 
 

Har du förfäder som kommer från Finland? Det är nästan lika enkelt att forska i de Finländs-

ka arkiven som i de svenska. Vi har ju en gemensam historia med Finland fram till 1809 och 

grunden för folkbokföringen är därför likartad. 

Kyrkböckerna är på svenska fram till ca 1880. Det Finska Riksarkivet når du på 

www.arkisto.fi som finns på svenska. Det kostar inget att använda deras digitala arkiv. 

Klicka på fliken Arkivmaterial, Digitalarkivet, Söktjänst och fyll i rutan Fritt sökord: 

Det sökord som du vill söka på kan du hitta på sidan http://hiski.genealogia.fi 

Hiskiprojektet är ett försök att göra registren sökbara och där kan man också försöka hitta 

sina förfäder. Men största nyttan har man av kartan över de finska länen och vilka försam-

lingar som finns i respektive län. Det är namnet på en sådan församling eller län som man 

kan skriva in i rutan Fritt sökord. 

Våra husförhörsböcker motsvaras av Huvud-och kommunionsböcker i Finland, sen finns det 

födda, döda och vigda på motsvarande sätt som i Sverige. Bilderna kan i många fall vara 

mörka och svåra att läsa (det är inte samma kvalitet som i AD-online) men det går om man 

tar sig tid. Register över församlingar och byar är inte vanligt, så man får bläddra mycket. 

I Sverige har vi ju 70 år för sekretesskyddat material men i Finland är det 125 år, vilket inne-

bär i praktiken att de flesta register slutar vid 1860 -70 talet. 

I Älvsby släktforskarförening kan du få hjälp att komma igång med forskning i de finska ar-

kiven om du vill. Besök oss på våra öppettider eller ring för att bestämma en lämplig tid. 

Gravstensinventeringen. 
En grupp från Forskarföreningens styrelse påbörjade under hösten att kartlägga gravstenar på 

Älvsbyns gamla kyrkogård. De fotograferar gravstenarna, läser av inskriptionen, det som går 

att läsa. Vi har lyckats få en förteckning från församlingen över vilka personer som ligger 

begravda i respektive grav. Med den förteckningen som hjälp noteras det in och skickas via 

internet in till Släktforskarförbundets Rötters hemsida. Där finns en länk där man kan gå in 

och se vilka som registrerats. Sen i september när projektet påbörjades har i dag registrerats 

över 900 namn. 

 

  
Här sitter gruppen med kartan 
över kyrkogården och prickar av 
de införda uppgifterna. 
Gruppen som jobbar med grav-
stensinventeringen är från 
vänster: Roland Sundberg, 
Inger Torgersson, Carin Blom, 
Catharina Berggren och  Ann-
Sofie Öberg.  
 
Här är länken till Släktforskar-
förbundets sida med Gravstens-
inventeringen: 
http://www.genealogi.se/
gravproj/Gravsoklist.php 

http://www.arkisto.fi
http://hiski.genealogia.fi
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Rivning av uthusen vid Thor Selbergs affär,  Vilket år? 

Bilden t.h. 
Damen till höger är 

Maria Johanna  
Stridman f. 1860 i 

Korsträsk. Gift 1882 
med Johan Edvard 
Grönlund f.1861 i 

Fleviken. 
 

Men vem står vid 
hennes sida? 

 Här en bild av Thor Selbergs affär    Vilket år? 

Ovanstående bild har kunnat identifieras. 
Tack vare att den skannats in med mycket hög upplösning. Då kan 
man nämligen gå in och förstora bilden och detaljer syns tydligt.  
T.ex i detta fall foton på väggen.  
Det är Maria Lovisa Jonsdotter Seger  f. 1856 i Tvärån, död 1938  
i Snårbäcksliden. Gift 1878 med Johan Fredrik  Johansson  f.1854  
i Böle, död 1925 i  Snårbäcksliden. 
Bildens ägare Britt Norman 

Gamla Fotografier   

 

Vi fortsätter med gamla fotografier, många 

hör av sej och tycker att det är intressant. 

Kom och besök oss i vår Forskarhörna, vi 

behöver Din hjälp!  

Flera bilder är inte identifierade. 

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