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Biblioteket i Älvsbyn med vår forskarhörna  
och forskargrotta 

Hej alla medlemmar! 
 
Genom ByaByaByaByaByaByaByaBya--------bladet  bladet  bladet  bladet  bladet  bladet  bladet  bladet  vill vi ge information till främst de medlemmar, som inte 
har tillgång till vår hemsida på Internet.  
 
Styrelsen ser ut så här efter årsmötet den 8 mars: 
 
Ordförande Gun Jonsson, tel 12462 
Vice ordförande Britt Norman, tel  55969 
Kassör Tore Holmbom, tel 10957 
Sekreterare 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 
 
Valberedning: Christina Öhlund, tel 10608 och Birger Nordlund, tel 12466 
Revisor : P O Persson, tel 55011och ersättare Runo Bergkvist, tel 10894 
 
Kom gärna med förslag på t ex lämpliga utflyktsmål eller om Ni har några idé-
er och önskemål beträffande vår förening och dess verksamhet. Vi behöver Er 
och Era synpunkter! 
 
Styrelsen för Älvsbyns Forskarförening 
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Forskningslokalen 
 
I Forskarhörnan på Biblioteket finns datorer som är uppkopplade till Internet. 
Där finns också en skrivare som är kopplad till datorerna. Hörnan är tillgänglig 
för allmänheten och genom bibliotekets försorg finns abonnemang på både 
Genline och Svar för den som vill släktforska via datorn. Det finns också två 
mikrokortsläsare där och diverse mikrokort. I pärmar finns mikrokort över små-
protokoll från Piteå Fögderi. Där kan man t ex hitta bouppteckningar. Blankett 
för lån av mikrokort finns i bokhyllan och lån av mikrokort från SVAR är gra-
tis. Lämna bara in blanketten till biblioteket så får Du mikrokorten till Din 
hemadress. Du betalar inget för lånet men Du måste själv returnera korten och 
betala returportot. 
 
I Forskargrottan finns två datorer och en skrivare. Datorerna är uppkopplade 
till Internet och på dessa datorer är CD-skivor som föreningen köpt in installe-
rade. På hyllorna finns pärmar med bl a styrelseprotokoll, medlemsförteckning 
m m. Forskargrottan är endast tillgänglig för medlemmar och Du får nyckel 
dit genom att visa upp Ditt medlemskort i receptionen på biblioteket. 
 
Vi har f n Öppet Hus i lokalerna på måndagar kl 16.00 -  18.30 och onsda-
gar kl 13.00 - 15.00 fram till den sista april. Kom gärna och besök oss i våra 
lokaler! Vi hjälper Dig att komma igång med Din släktforskning. Kontakta nå-
gon i styrelsen om Du vill ha hjälp med Din forskning någon annan tid än när 
lokalen är bemannad! 
 
Studiecirklar 
Om Du är intresserad av att delta i någon studie-
cirkel som rör släktforskning, ta kontakt med 
oss så skall vi försöka hjälpa Dig.  
 
Vi planerar en studiecirkel om fyra samman-
komster, ”Från Krononybygge till Skattehem-
man”, med syfte att följa ett skattehemmans till-
blivelse genom syneinstrument, frihetsbrev, 
skattläggning och skattelösen. Vi lär oss också 
att förstå innebörden med avvittring, laga skifte 
m m, och lär oss hitta i arkiven. 
 
Ring Gun, tel 12462 och anmäl Ditt intresse för någon studiecirkel! 
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CD-skiva med dödsannonser 
 
Britt Norman har skannat av och kopierat gamla döds-
annonser och inbjudningar till begravning. De finns nu 
på en CD-skiva som säljs av Föreningen för 250:- kro-
nor. Hela behållningen av CD-skivan går till Förening-
en. Skall skivan postas tillkommer porto 30:- kronor. 
Om Du vill köpa CD-skivan kan Du bara ringa till 
Britt, tel.  55969. Skivan innehåller inte mindre än 
1600 annonser och vi har fått mycket beröm av dom 
som köpt skivan. Så här skriver några av dom som har 
hört av sig: 
 
”CD-skivan är inte bara viktig för släktingar utan den har ett eget kulturhisto-
riskt värde. Det var intressant för mig att se hur dödsannonser förändrats genom 
åren från att ha speglat en fromhet och förtröstan till att bli väldigt formella och 
lite torftiga. Dödsrunorna från förra seklets tidiga år talar sitt tydliga språk om 
ett fattigt hårt liv och en förtröstan på livet och Gud trots allt”. 
 
”Kan varmt rekommendera forskarföreningens nya CD med dödsannonser! Har 
personligen kunnat komplettera min släktforskning med både nya personer och 
några födelse- & dödsdatum.” 
 
Gamla bilder 
 
I vår forskningslokal finns en hel del gamla bilder. På vår hemsida finns också 
många bilder och skolkort. Vi behöver hjälp med att identifiera personer och 
grupper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här har vi t ex en gruppbild med flera personer samlade framför kyrkan. Kän-
ner någon igen bilden och kan identifiera gruppen och personerna? Kom till 
forskningslokalen och titta närmare på bilden! Då kan vi också visa bilder-
na som finns på vår hemsida! 
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Byaprojektet 
 
Projektet startade 2006 som en studiecirkel för att försöka kartlägga bebyggel-
sen i några byar runt Älvsbyn: Nygård, Högheden, Bränna, Tvärsel, Småträsk, 
Kälsberg och Snårbäcksliden.  
 
Cirkelledaren Gun Jonsson berättar: 
”Cirkeldeltagarna, 8-10 st, träffas en gång varje vecka med uppehåll för som-
mar och julhelger. Vi har tagit reda på vilka som var de första nybyggarna på 
platserna och sedan följt bebyggelsen till dags dato. Det innebär att starten på 
forskningen ligger under 1800-talets början, då marken styckades upp och pap-
per på bruks- och äganderätt började skrivas. Fotografier och material har sam-
lats in och utflykter har gjorts till de olika byarna. Nu börjar vi skönja slutet på 
vårt idoga arbete och planerar att ge ut en bok så småningom”. 
 
Medlemsträff 
 
Lördagen den 20 mars är det Släktforskningens Dag. Den dagen inbjuder före-
ningen DIS Nord (DIS=data i släktforskning) till en medlemsträff på restaurang 
Fluxen kl 13.00. Mötet är ett samarrangemang med vår förening.  Programmet 
innehåller förutom information om föreningarna även ett föredrag av Else-Britt 
Lindblom. Hon är fil dr och ortnamnsforskare och har utkommit med flera 
böcker och även medverkat i en rad olika publikationer. Hon kommer att prata 
om ”Tollorna och Mästaren från Anundsjö”, som handlar om vandringspredi-
kanten Erik Andersson och sekten som i Älvsbytrakten är känd som Efraims 
döttrar. Hon har även med böcker och skrifter till försäljning.  
 
Alla hälsas välkomna till den här träffen, även icke medlemmar. 
 
Lördagen den 20 mars kl 13.00 på restaurang Fluxen. 
 
För att kunna planera för kaffet, ring till Gun, tel 12462 senast den 14 mars 
och meddela om Du kommer!   
 
Medlemskort 
 
Med det här medlemsbladet skickar vi även medlemskort till Er som betalat 
medlemsavgiften före den 5 mars och ännu inte erhållit kortet för år 2010. 
 
 


