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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 så har ytterligare ett årsmöte avverkats. 
 
Jag ska börja med att tacka för förtroendet att som ordfö-
rande få leda Älvsbyns Forskarförening ytterligare en pe-
riod.  Jag är fullt medveten om att någon bra ordförande 
är jag inte, men att leda och fördela arbetet i övrigt inom 
föreningen, det är så trevligt och stimulerande. En helt 
underbar styrelse, de ställer upp och kompletterar varann i 
förmågor och kunnande. En styrelse är inte bara ordföran-
den, det är ett arbetslag som jobbar ihop och diskuterar 
fram lösningar. 
 
Det har varit ett arbetsamt, men mycket, mycket trevligt 
och intressant år, och nu är ju boken "Byar i södra Älvs-
byn" tryckt och klar, så nu återstår försäljningen. Vi måste nu sälja så vi kan betala tryck-
kostnaderna. Kom ihåg, allt eventuellt överskott  går till Forskarföreningen. Boken kostar 
300:- kronor och säljs bl.a. i vår Forskarhörna under öppettiderna måndag och onsdag. 
För att beställa boken går det också bra att ringa Gun,  
tel 070-3207756,  Åke Engman , tel 0929-55437 mobil 
070-6042490, eller Tore Lundgren, tel 0929-12614. 
 
Nu när allt arbete med boken är klart, ska vi starta upp 
"kortcirklar" i släktforskning. Tre timmar, tre samman-
komster och tre deltagare.  Anmälan till någon i styrelsen 
eller undertecknad, adress och telefon nummer hittar ni på 
sista sidan. 
 
Här är en bild på ett spännande ögonblick, när vi fick se 
och hämta våra första böcker på Älvsbytryck. Det märks 
väl, att glädjen är äkta på Åke, när han bläddrar i första bo-
ken. 
 
Gun Jonsson 

Ordförande 
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Nyinköpta 
CD–skivor 
 
Nu finns två nya CD-
skivor installerade på dator i Forskargrot-
tan: 

 

1. Sveriges Befolkning 1990 
 Skivan innehåller ca 8,6 miljoner 
 personer som var skrivna i Sverige i 
 slutet av år 1990. 
 
2. Pite-Anor 2011 
 På skivan finns bl a Fastighetsregis-
 ter, som är en databas med sökbart 
 register över hemman, gårdar och 
 orter, som omfattar hela Pite Älvdal. 
 Den kan användas som en digital 
 version av SVAR:s församlingskata-
 log och är en sökväg för att snabbt 
 kunna hitta rätt sida i originalläng-
 derna (husförhör och fastighetsbok).

   
 

Nytt forsknings-
material  
 
Det material, som vi i 
höstas fick från Sten Noréns anhöriga och 
från Agnar Grönlund, finns nu samlat i 
pärmar i Forskarhörnan. 
 

Där finns bl a Generalmönsterrullor över 
Västerbottens Regemente Livkompaniet 
(Luleå) 1667-1695 och 1689-1719. Även 
Piteå kompani 1667-1695, 1689-1719 
samt 1720-1762. 
  
I en pärm finns också Utdrag ur Härads-
rättens renoverade domböcker för Piteå 
socken 1700-1720. 
 
Besök gärna vår Forskarhörna och bekan-
ta Dig med materialet! 
 
 
 

 
Statististiska Centralbyråns (SCB) utdrag 

 
SCB-utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker har gjorts varje år 1860-
1949. Materialet finns tillgängligt både hos SVAR och Genline. Nu finns 
materialet t o m år 1940, sekretessgränsen.  Det här är alltså fråga om ut-
drag ur böckerna och innehåller inte alla uppgifter som finns i original-
böckerna och ibland så är det rent felaktiga uppgifter. Det här kan man 
läsa om på Arkiv Digitals hemsida. 
 
”Från 1860 ville man från centralt håll i Sverige få in statistik på hur många som föddes, vig-
des och dog i Sverige. Detta hade Tabellverket gjort redan lång tid, men nu begärde Statistis-
ka Centralbyrån (SCB) in utdrag från kyrkoböckerna. Prästerna skrev av sina kyrkoböcker 
en gång om året och skickade in dessa uppgifter till SCB. Man var alltså intresserad av upp-
gifterna för statistiskt ändamål och att alla uppgifterna var korrekta var inte extremt viktigt. 
Dessutom skriver ju prästen bara de uppgifter som SCB uppmanar honom att skicka in. Då 
uppgifterna för födda, vigda och döda skrivs av och skickas in en gång per år så kan man 
inte i SCB-utdragen se om prästen har gjort ändringar eller tillägg i originalboken.” 
 
Som släktforskare är det alltid bäst att som källa anlita originalböckerna. Har man hittat det 
man söker i SCB:s utdrag bör man alltså sedan, om det är möjligt, kontrollera uppgifterna i  
originalboken.  
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Emigrantfartyget Celtic 
 
Säkert har de flesta av oss funnit någon ut-
vandrare i släkten. Hur gör man då om man 
vill veta vad som hände med dem och kanske 
till och med hitta ättlingar till dem? 
 
Man får börja med att titta i de två emigrant 
CD-skivor som finns: Emibas och Emigranten 
Populär 2006. Den förstnämnda har väldigt 
lite uppgifter från Norrbotten, den andra är 
bättre i det avseendet. Emibas har 1,1 miljoner 
personer registrerade. Det är de emigranter 
som registrerats i kyrkoböckerna, dvs husför-
hörs- och flyttningslängderna. De som lämna-
de Sverige utan flyttbetyg finns alltså inte 
med. 80 % av emigranterna finns med på den-
na skiva, och den sträcker sig fram till 1930. 
Det finns uppgifter om utvandrare till Nord-
amerika men också till andra länder t ex Tysk-
land, Sydamerika, Australien osv. Emigrant-
skivorna finns installerade på Forskarföre-
ningens dator i Forskargrottan. 
 
Emigranten Populär 2006 innehåller 1,4 miljo-
ner emigranter med passagerarlistor som käll-
material. Där finns också några mindre data-
baser som tex. Emisal som innehåller passage-
rare på Svenska Amerikalinjen och Emivasa 
som innehåller Vasaorderns medlemmar i 
USA. På den CD:n har man alltså mycket 
större chans att hitta personer från Norrbotten 
som utvandrat. 
 
När man funnit den man söker på endera ski-
van hittar man uppgifter om när de utvandrat, i 
Emigranten Populär står det exakta datumet 
som de lämnat landet.  
 
 

Ibland kan man hitta exakt vart de är på väg, 
slutdestinationen. Men de flesta reste till Ellis 
Island i New York först för att sedan ta sig till 
en annan ort. Man åkte oftast via Göteborg till 
England, för att därifrån åka med de stora 
Amerika-båtarna. En del reste från Norge och 
en del utgick från Bremen i Tyskland, t ex de 
som emigrerade till Brasilien. 
 

Nästa steg blir att försöka hitta emigranten på 
passagerarlistorna på fartyget de färdades 
med. Man söker då på Internet på 
www.ellisisland.org. Där finns uppgifter för 
tiden 1892 – 1925, och det kostar ingenting. 
Där kan man fylla i namn på personen, födel-
seår samt kön. Det kan bli en hel del letande i 
listorna, speciellt om de har ett vanligt namn. 
Man kan dels läsa vart de är på väg, vem de 
ska besöka i USA t ex och där står också när-
maste anhörig i Sverige. Med tiden blev man 
mer noggrann med att registrera fakta om ut-
vandraren, man skrev deras längd, hårfärg och 
färg på ögonen och om de hade några känne-
tecken, t ex en tatuering. Min erfarenhet är att 
en person sällan reste helt själv, utan ofta står 
det någon eller några andra personer alldeles 
intill på listan som var från samma ort eller 
närliggande orter och man kan då anta att de 
hade sällskap på resan. 
 
Hur går man då vidare när man kanske hittat 
personen på emigrantskivorna eller på Ellis 
Island?  Ja det är väl det mest spännande - att 
kanske finna ättlingar till utvandrarna. Mer om 
det kommer i nästa Byablad. 
          
Släktforskare Margaretha Johansson  
(johansson51@gmail.com) 

Emigrantforskning  
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Gamla Fotografier   
 
Vi har en hel del gamla fotografier, som vi 
behöver få identifierade. Kom och besök 
oss i vår Forskarhörna, vi behöver Din 
hjälp! Korten finns också på vår hemsida. 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efterlysning av material till  
Bildspel  

 
Forskarförening har under hösten haft 
uppskattade bildvisningar av gamla bilder 
från Älvsbyn. Vi tänker nu försöka göra 
bildspel om olika händelser i Älvsbyn, t 
ex motorcross, Barnens Dag o s v.  Vi ef-
terlyser därför foton, tidningsurklipp m 
m som vi skulle kunna få ta del av och 
skanna av. Hör av Er till någon av oss! 

 

Lägga pussel? 
 
 
Ja, släktforskning och bygdeforskning är 
som att lägga pussel, den ena biten fogas 
till den andra. Tycker Du också att det 
verkar intressant? Behöver Du hjälp med 
att komma igång eller att fortsätta med 
Din forskning? 
 
Ta kontakt med någon av oss i styrelsen så 
ska vi försöka hjälpa Dig! Besök oss i  
Forskarhörnan när vi har Öppet Hus eller 
avtala annan tid med någon av oss! 
 

Välkommen ! 

 

 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 

Foto från Barnens Dag år 1947 

 

Vad är detta för fordon, BD 2184?  Vilket år 

är fotot taget? Känner Du igen mannen? 

Vem är den här 

lilla flickan? 


