
 

C. Franke 
Heinrich Carl Franke var född 1840-09-07 i Hanno-
ver i Tyskland och dör 1919-11-06 i Sundsvall.  

Han lämnade tidigt föräldrahemmet och sökte sig 
till ett resande sällskap som turnerade i Tyskland, 
Där spelade han trumpet. 

Carl träffade fadern till sin blivande hustru Josefi-
nas Riegos. Han ledde ett sällskap som sysslade med 
lindans och akrobatik. Carl blev erbjuden att tur-
nera med deras sällskap som trumpetare och åkte 
till Sverige, 

 
Ca 1878 Carl Franke (1840–1919) (foto Josefina Franke, 
källa Skellefteå museum) 

Josefina gifter sig 1865 med Carl Franke, tar hans ef-
ternamn och flyttar till Luleå där sonen Rudolf 
Franke föds samma år. 

Carl får en tjänst som stadstjänare i Skellefteå. I en 
stadstjänares uppgift låg att vara brandvakt, polis 
och lykttändare. 

De flyttar till en tjänstebostad i Skellefteå 1866-
09-21 till en tjänstebostad i gamla polisstationen  

Ateljén drevs först av hustrun Josefin men i sam-
band med att man 1878 flyttade in i huset vid Bost-
römsbäcken så döptes den om till C. Franke.  

Det namnet behåller de till ca 1890 då de döper om 
till enbart Franke. Några år 1905-07 används paral-
lellt C. Franke. Eventuellt för att att framhäva att 
det var Carl personligen dom tagit fotona och inte 
några av barnen eller andra medhjälpare  

Carl var mycket intresserad av musik. År 1889 bil-
dades Skellefteeå Musikförening. De fick en öv-
ningslokal i Stadshuset och spelade som trio eller 
sextett på fester, i parken, på stadskällaren och 
andra ställen.    

 
Frankes hornmusikkår ca 1893. Sittande från vänster: fo-
tograf Carl Franke och stadskamrer G Jonsson. Stående 
från vänster handlande K J Lindberg, slaktare C Karlsson 
och N N Berglund. (källa Skellefteå museum) 

 
1893-08-07 SB. Ibland åkte Carl ut till kunden 

Carls foton ingår i museets samlingar.

 



 

1878 

 
1878 Lärarinnan Anna Holmlund (1860-1920) f i Tjern, g 
Gustavsson och d Tuvan, Skellefteå) 

1880 

 
Berta Vikdahl 19 år. Född 1861 i Skellefteå. Senare gift 
med snickaren Viktor Tjernlund från Lund, Skellefteå (källa 
Skellefteå museum) 

1882 

 
Pontus Sandström *1875 som son till handlare James 
Sandström i Skellefteå (källa Skellefteå museum) 

1884 

 
Systrarna Agnes Andersson och Sofia Jonsson (källa 
Hans Renhorn) 



 

1888 

 
Henrietta Franke (källa Skellefteå museum) 

1889 

 
Josefina ”Fina” Franke (källa Skellefteå museum) 

1905 

 
Helena Grönlund (1879–1947) och Knut Enmark (1877–
1928) i Ersmark (källa Lennart Kågedal) 

1907 

 
Hanna Markstedt (1876-1950) io Ersmark med dottern 
Martha (1906-1964) och maken Jonke Markstedt (1859-
1932) (källa Adelina Grönlund) 

 


