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Rättelser och tillägg till del 1-4

Vid arbetet med fotoböckerna har mycket arbete lagts ned för att kontrollera 
källmaterialet till bildtexterna. Trots detta har enstaka felaktigheter upptäckts 
efter böckernas tryckning. De redovisas här med korrigeringar och 
kommentarer.

Del 1 sidan 77, övre bilden
Enligt den uppgift som följer med originalfotot skulle detta vara realisterna 1955. Bertil 
Hedström, som dras fram i skrindan av sina kamrater, har påpekat att det var studentexamen.

Del 1 sidan 85
Axel Lundbergs sonson Per Lundberg har påpekat att hans farfar inte sålde mark från fastighe-
ten Källbo direkt till ASSI 1942. Det var Piteå stad som köpte ett större område av Källbo och 
direkt sålde några tomter vidare till ASSI. Bilden visar ASSI:s första tjänstevillor vid Nygatan. 
Fotograf Elisabeth Blix-Holmberg.



Del 1 sidan 90, nedre bilden
Ragnhild Ferguson, som under många år varit bosatt
på Backen, har påpekat att Erikssons butik låg på Bäckgatan 6, inte 4 som det står i boken. Den 
felaktiga adressen uppges även i Lions almanacka, varifrån vi hade hämtat uppgiften.

Del 2 sidan 23, nedre bilden
Mannen med upptiningsaggregatet hette Einar Nyström, inte Ernst. Nyström kallades  
”Verynajs´n”, eftersom han ofta använde uttrycket ”Very nice!”

Del 2 sidan 60, övre bilden
Vid eftergranskning av bilden och jämförelse med andra fotografier framgår att detta inte var 
en lokal telefonledning utan telegrafledningen, som passerade änkan Winroths hus och vidare 
norrut mot Luleå. Telegrafledningen drogs fram till Piteå 1857. Den följde Strömsundsbron 
och Storgatan upp till Rådhustorget. Där låg telegrafstationen åren 1873–1907 i Rådhuset. 
Ledningen fortsatte längs Kyrkbrogatan och vidare norrut längs landsvägen mot Öjebyn. 
Fotograf Clara Lidfeldt.



På detta fotografi, det äldsta över Strömnäs, ses telegrafledningen på stolpar längs Strömsunds-
bron.

Här fortsätter telegrafledningen norrut längs landsvägen förbi kyrkan. Fotografiet är taget från 
änkan Winroths hus. Fotograf Clara Lidfeldt?

Del 2 sidan 68
Johan August Wallgren blev bankkamrer inte bankdirektör. Wallgren, som var född 1850, 
gjorde en anmärkningsvärd klassresa. Fadern var sjöman och arbetare, sonen blev med tiden 
en av Piteås mest bemärkta och ansedda män. J A Wallgren började 14 år gammal som 
wbodgosse hos handlanden Anders ”Lill”-Lundberg i Piteå, där han avancerade till bokhållare. 
Han blev senare direktör för Piteå spirituosabolag och var under många år chef för Piteå 
oljeimportaktiebolag samt Norrbottens ångfartygsaktiebolag och dess efterföljare Rederiak-
tiebolaget Norrbotten. I Piteå sparbank var han i många år bokhållare och blev 1907 bankens 
kamrer. På det kommunala området var han mycket anlitad. I början av 1890-talet invaldes 
han i stadsfullmäktige, där han fick förnyat förtroende fram till sin död 1911. Wallgren var 



även under många år ledamot i drätselkammaren, därav sju år som dess ordförande. Dessutom 
fungerade han i många år som fattigvårdsstyrelsens ordförande och satt som ledamot i kyrko- 
och skolrådet. Han beskrevs som en punktlig och plikttrogen man med en äkta vänlighet, en 
man som ville väl och gjorde väl.

Del 2 sidan 107
Vi har nu fått tillgång till ett fotografi taget från motsatt håll (där även kyrkan ses), vilket visar 
att vykortet från Hortlax i slutet av 1920-talet visar landsvägen mot Blåsmark och inte mot 
Bergsviken. Till höger, bortom staketet, går vägen mot Hortlax kyrka. Det stora gula huset 
inrymde Blomgrens Bageri & Café.

Samma vy 2015. Fotograf Catharina Westling.



På detta fotografi, taget från motsatt håll med Hortlax kyrka till vänster, ses den Blomgrenska 
gården med sitt ovanliga tak tydligt till höger. Vid en storbrand 1946 brann flera av fastig-
heterna ned, nämligen Hortlax Modeaffär, A Johanssons Café och bageri samt Konsum.

Denna bild från Hortlax omkring 1950-talet är däremot tagen mot Bergsviken, vilket också 
framgår av texten i boken. Till höger Lundmans affär. Bortom detta fanns mejeri 1914−1940. 
Här låg senare postkontor samt den första provinsialläkarmottagningen, som flyttades hit från 
Storfors 1947.

 
Samma vy 2015. Fotograf Catharina Westling.

Del 3 har (ännu) inte visats innehålla några felaktigheter.



Del 4 sidan 83, nedre bilden
Huset på Strömsborg, som tidigare inrymt bland annat Holmbergs livs, totalförstördes natten 
mot den 3 oktober 2016 av en anlagd brand. Huset hade då sedan en tid varit ett tillhåll för 
missbrukare.
  

Foto Lennart Lundqvist 3/10 2016.

Foto Lennart Lundqvist.



Del 4 sidan 111
Efter bokens tryckning har Erik Skoglund publicerat följande tidningsartiklar som ger bak-
grunden till texterna på minnesstenen på Pitholm.

Piteå-Tidningen 8 januari 1965

Piteå-Tidningen 9 januari 1965


