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Hjälp! 
Redaktörerna behöver hjälp med material 
till An-Siktet. I en släktforskarförening 
borde det rimligtvis finnas en hel del som 
kan passa i föreningens medlemsblad. 
Det behöver inte vara långa, märkvärdiga 
alster, fast det gör ju ingenting om det är 
det, utan det går bra med små notiser 
också. Redaktörerna tackar på förhand. 
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Fredagens ordförandekonferens 
 
av Birgitta Larhm 
 
Enligt deltagarlistan var vi 65 ordförande som 
sammanstrålade i lokalen Stora Björn för att 
diskutera och även få information som kan vara av 
intresse för släktforskning. Ted Rosvall hälsade alla 
välkomna till ordförandekonferensen och 
presenterade dagens program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        foto Birgitta Larhm 
Åsa Björklund, Dalfolk och Sigrid Ervaeus, Falubygden 
på ordförandekonferens 
 
Nättidningen Rötter 
Håkan Skogsjö berättade litet om vad som finns och 
vad som skall komma gällande nättidningen Rötter. 
Vi fick ta del av hur nättidningen är uppbyggd. Den 
omfattar fasta avdelningar som är detsamma som 
det gamla Rötter.  
Läsarsidor med Anbytarforum (diskussionssidor), 
Rötterkatalog (forskarförteckning), Kalendarium, 
Litteratursök, Samefynd, Tillfällighetsfynd.  
Fristående utgåvor med underavdelningar som 
FörbundsRötter, Namn åt de döda, engelsk utgåva, 
Regionala utgåvor. 

Även lokala föreningar har möjlighet att lägga ut 
sina sidor på Förbundsrötter, ”vi skulle kunna kalla 
våra sidor för FolkareRötter och få ut dem under 
Förbundsrötter”.  

Den grundläggande målsättningen för Rötter är 
en strävan efter att vara en samlingspunkt där 
släktforskare kan mötas och utbyta erfarenheter. 
Förbundets vision är att ”vara ett gemensamt 
projekt för släktforskare som ytterst syftar till att 

kunna lämna över en hel del av vår samlade 
kunskap till kommande generationer”.  

Några av förbundets visioner är flera regionala 
och lokala utgåvor, utgivna och även drivna av 
medlemsföreningarna. Fler läsarsidor, där 
släktforskare bygger upp databaser och delar med 
sig av kunskapen.  

 
1970 års folkräkning 
Carl Szabad gav oss en kort beskrivning över den 
kommande CD-skivan ”1970 års folkräkning”, den 
kommer att innehålla drygt 8 miljoner personer och 
utförandet och sökandet blir på ungefär samma sätt 
som på Sveriges Dödskiva. Så de som har använt 
dödskivan kommer att känna igen.  
 
Sekretess i släktforskning 
Så blev det Per Clemensson, författare till 
Släktforska Steg för Steg!, som lät oss ta del av 
Sekretesslagen och utlämnandet av Allmänna 
handlingar. Hans redogörelse handlade närmast om 
statliga och kommunala handlingar. Vad gäller 
handlingar så styrs detta av ett regelverk med lagar 
TF (Tryckfrihetsförordningen) och SL 
(Sekretesslagen) med andra ord kan sägas att alla 
handlingar är ”tillgängliga för alla” men skall 
prövas mot sekretesslagen om det finns något som 
kan vara till men för någon annan. Om man får 
avslag på sin förfrågan till en handlings 
tillgänglighet så har man möjlighet att överklaga till 
först Kammarrätten och därefter till 
Regeringsrätten.  
 
Namn åt de döda 
”Namn åt de döda” projektet som skall mynna ut i 
att alla som nu inte har namn på Dödskivan skall få 
det. Tips gavs om att använda avgångslängder, 
SCB-material och eventuellt där församlingarna inte 
har inlämnat sina dödböcker kunna få kopior av 
denna där dödsorsaken är maskad (dödsorsak är 
sekretessbelagd). Som en liten uppmuntran kommer 
50 öre att utbetalas för varje post som matas in. 
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Detta kommer att utbetalas till den lokala förening 
som ansvarar för uppgifterna. 
 
Släktforskarresan till USA 
Ted Rosvall gav oss en rapport om resan till USA 
som företogs tidigare i augusti. Den svenska 
delegationen fick starta med att under tisdagen den 
6/8 medverka vid en släktforskardag i svenskorten 
Kingsburg i mellersta Kalifornien. Därefter blev det 
två dagar släktforskarkonferens i Ontario som ligger 
strax utanför Los Angeles. Resan avslutades med ett 
besök i Family History Library i Salt Lake City.  
 
Paneldebatt över ämnet Offentligt/Privat 
Bland de sista punkterna för dagen blev en 
paneldebatt över ämnet Offentligt/Privat. I panelen 
satt Erik Norberg som är riksarkivarie, Tommy 
Dahlberg, från Arkion som är en underavdelning till 
SVAR, Peter Wallenskog, vd för Genline AB och 
slutligen Kristina Gustafsson ordförande för 
Östgöta Genealogiska Förening. Riksarkivarien 
Erik Norberg fastslog att; ”den långsiktiga 

målsättningen är att kyrkböcker och annat 
källmaterial skall var fritt tillgängligt, via 
exempelvis bibliotek och Internet”. Norberg sa att 
SVAR inte kommer att konkurrera med Genline AB 
vad gäller kyrkböcker på nätet. Det är meningen att 
Riksarkivet istället skall satsa på att digitalisera 
annat källmaterial. Tommy Dahlberg försvarade 
avgifterna som nu tas ut av dem som vill söka i 
Folkräkningen 1890 fast de församlade tycker att 
det i det närmaste skulle vara gratis. Se avtalet som 
Sveriges Släktforskarförbund har kommit fram till 
med SVAR.  
 
Fredagskvällen middag 
På kvällen var det dags för den sedvanliga 
middagen för ordförande och redaktörer som avåts i 
Restaurangen Flying Scotsman i huset. Därefter 
gick vi till Stora Björn och lyssnade på Theodor 
Kallifatides som roligt och träffande berättade om 
de kulturkrockar han har råkat ut för som invandrare 
i Sverige. Theodor avtackades med en CD-skiva av 
Calle Jularbo.   

 
 
 

Redaktörskurs för papperstidningar 
 
av Barbro Vikström 
 
Årets upplaga av kursen för redaktörer var förlagd 
till eftermiddagen fredag den 23 augusti. En nyhet 
för året var att man ordnat skilda kurser för 
papperstidningar och nättidningar/hemsidor. Tyvärr 
gick båda kurserna samtidigt så man var tvungen att 
välja. Till nästa år kanske man skulle överväga att 
förlägga kurserna så att det finns möjlighet att delta 
i båda kurserna. 

Som kursledare för nättidningsfolket fungerade 
Håkan Skogsjö och ledare för oss med 
papperstidningar var Hans Egeskog, den nya 
redaktören för Släkt-historiskt Forum. Eftersom 
FSF inte har någon egen hemsida (ännu) så valde vi 
att ta del av kursen för papperstidningarna. 

Inledningsvis berättade Hans Egeskog lite om sig 
själv och om sin långvariga erfarenhet som 
redigerare inom dagspressen och även om sin tid 
som redaktör för ÖGF-Lövet. Det första ämnet för 
dagen var en diskussion om hur tankarna i 
Riksförbundets kvalitetsutredning tillämpas i 
föreningarnas medlemsblad. Det visade sig att 
hittills har det varit ett ljumt intresse för detta. En 
del av deltagarna hade inte ens sett utredningen. 

Men jag tror dock att deltagarna i gemen var ganska 
överens om det nödvändiga i att sprida budskapet. 

Under den andra delen av kursen behandlades 
Praktisk layout. Vi diskuterade under Hans ledning 
hur medlemsbladet skulle bli mera lättläst. Sedan 
indelades vi i arbetsgrupper där vi med våra 
nyvunna kunskaper skulle bedöma exempel ur 
ÖGF-Lövet. Det är ganska lätt att se om en sida ser 
rörig ut men svårare att förstå vari felet ligger. I min 
arbetsgrupp var diskussionen livlig men trots det 
var vi eniga om vad som var bra och vad som var 
lite tokigt och varför. Vid slutredovisningen visade 
det sig att alla arbetsgrupper hade kommit till 
ungefär samma resultat. Vi borde kanske hädanefter 
få jättebra medlemsblad, men det är lätt att säga 
tulipanaros … 

Det var ett 25-tal pappersredaktörer som deltog i 
fredagens övningar, en del hade precis börjat sin 
bana som redaktör medan andra hållit på flera år. 
Tre av Dalaförbundets föreningar fanns på plats. De 
övriga var representanter för föreningar från 
Norrbotten i norr till Skåne i söder. 

 



 An-Siktet 3/2002  

Folkare Släktforskarförening 

sid 5

Cirkelledarkonferens i Borlänge 2002 
 
av Lars-Göran Jönsson 
 
På den årliga cirkelledarkonferensen förekom de 
återkommande punkterna om cirkelledarnas 
kompetens, kvalitet på kurser m.m. samt hur man 
skall gå till väga för att höja kvaliteten. 

Man talade sig varm för utbildning av 
cirkelledare och att detta skall ske regionvis. 
Förbundet lovade att bekosta föreläsare till dessa 
kurser. I Skåne har man startat upp en serie 
utbildningar för aktuella cirkelledare, vilket har 
mötts positivt. 

För att studieförbunden skall finna lämpliga 
cirkelledare föreslogs att man upprättar en 
cirkelledarbank. 

Svar var på plats med en del materiel, vilken kan 
vara bra i studiecirkelsammanhang. Det var en serie 
CD-skivor att använda vid träning i att läsa gammal 
skrift och en CD med gamla mått och vikter. 

Förbundsordföranden berättade om resan till 
Amerikas västkust för att möta släktforskande 
svenskättlingar där. 

Till sist presenterade Per Clemensson en ny 
lärobok i släktforskning ”Släktforska vidare” vilken 
kommer i handeln 2003. Det är bok för utökade 
studier efter en grundkurs. 

 

Invigning, stämman mm  
 
av Birgitta Larhm 
 

       foto Birgitta Larhm 
Avesta Spelmanslag spelade vid invigningen 

 
Lördagen började med att Avesta Spelmanslag 
ställde upp sig utanför portarna och spelade låtar 
från södra Dalarna. Strax före kl 9.00 vandrade de 
spelande in i Stora Björn där invigningen gick av 
stapeln. Torbjörn Näs, Dalaförbundets ordförande, 
hälsade alla välkomna och presenterade 
invigningstalaren Theodor Kallifatides. Theodor 
höll ett mycket underhållande tal om de 
kulturkrockar som många gånger drabbar en 
invandrare i hans försök att ta sig in i det svenska 
samhället. Han betonade betydelsen av språket, utan 
det så är människan utlämnad till att stum vandra 
omkring bland andra människor. Därefter avtackade 
Thorbjörn Theodor med blommor och dalahäst och 

förklarade släktforskardagarna i Dalarna 2002 för 
invigda. Invigningen avslutades med att spelmännen 
vandrade spelande ut till dalaborden där de fortsatte 
sitt musicerande ett tag. Ett stort TACK till Avesta 
Spelmanslag för trevlig musik från rumpdalarna 
(södra Dalarna)  
 
Årets riksstämma 
På lördagen kl 13.00 var det så dags för 
riksstämman i Stora Björn där närmare 130 
ledamöter från föreningar runt om i Sverige 
bänkade sig. Dessa ledamöter representerar 50.755 
medlemmar, räknat per den 31/12 2001. 
Ledamöterna blev hänvisade till bord och stolar på 
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dansgolvet och åhörarna fick sitta runt om. Det är 
mycket bra att separera ombuden från åhörarna. Det 
underlättar vid rösträkning och rösträkning blev det 
fråga om under denna stämma. 

Efter sedvanligt upprop av ombud, anmälan av 
nya medlemsorganisationer och fastställande av 
röstlängd var det så dags för val av ordförande till 
stämman. Till årets ordförande valdes Bode Janzon, 
landsarkivarie med arbetsplats Landsarkivet i 
Uppsala. Till vice ordförande valdes Wivianne 
Löwing, Nyhammar (Västerbergslagens Släkt-
forskarförening) och till sekreterare valdes 
förbundets sekreterare Gunvor Hjärtström. 

Ett av de viktiga besluten som stämman hade att 
ta, var de nya stadgarna som vid det här laget har 
dragits fram och tillbaka under ett par 
mandatperioder. Det blev några förtydliganden 
gällande språkliga ändringar. Efter att Ted Rosvall 
yttrade sig ”om att förslaget till stadgar skall 
stämman säga ja till eller så skall de återgå till 
förbundsstyrelsen för en arbetsvända till”. De nya 
stadgarna avskaffar stödjande medlemmar i 
förbundet, de skall i fortsättningen kallas 
prenumeranter. Stora föreningar ”missgynnas” 
genom att antalet ombud från dessa begränsas. 
Midälva Genealogiska Förening som på 
stämmodagen hade lagt fram ett 
kompletteringsförslag tills stadgarna drog under 
debatten tillbaka sitt yrkande. Så var det dags att gå 
till röstning om stadgarna och svaret blev Ja men 
votering begärdes och rösträknarna fick räkna, 
resultatet blev 120 för och 9 emot. 

På dagordningen fanns tre motioner som alla tre 
handlade om filmning av flyttningsattester. Thord 
Bylund framförde en önskan till Bode Janzon om att 
han skall försöka påverka Landsarkiven runt om i 
Sverige om att material som fortfarande är ofilmat 
skall filmas. 

Allt gick som på räls till vi var framme vid valen! 
Omvalet av Ted Rosvall för en ny tvåårsperiod 
mötte inget motstånd, det var ett enkelt val men 
sedan var det så dags! När punkten val av ledamöter 
till förbundsstyrelsen kom upp avslöjades lite klena 
föreningskunskaper hos stämmodeltagarna och 
tyvärr hade stämmoordförande inte styrkan att 
kunna få någon riktig ordning på det hela. Förutom 
valberedningens förslag kom det upp förslag på två 
personer till och det hela slutade i sluten 
omröstning. Efter en hel del räknande så framkom 
det att Barbro Stålheim Nyköping, Sam Blixt 
Oskarshamn, Björn Fredriksson Boden, Kent 
Lindvall Uddevalla och Per Frödholm Asarum hade 
blivit valda för två år. En klar seger för 
valberedningens förslag. 

Därefter var det dags för val av revisorer och 
valberedningen föreslog Håkan Linderyd Nyköping  

på 2 år (2002-2004), Lena A Löfström Sundbyberg 
1 år (2002-2003), som suppleant valdes Åke 
Kjellqvist Staffanstorp på 2 år (2002-2004) och 
slutligen valdes Gustaf von Gertten Stockholm på 1 
år (2002-2003). 

Valberedningens sammankallande Berndt 
Lindfors hade avsagt sig omval. Efter en hel del 
fram och åter som också slutade med votering 
genom handuppräckning omvaldes Carl-Gösta 
Gyllensvård (sammankallande), Elisabeth Leek, 
Chris Henning Stockholm, Anna-Stina Bäckholm-
Gustavsson och Jan Faith-Ell nyval, alla på 1 år. 

Sture Bjelkåker DIS och Sven Horndahl Skånes 
Genealogiska Förbund kom med ett förslag om att 
styrelseledamöterna skall ha rätt att få betalt för 
styrelsemöten och förrättningar för förbundets 
räkning. Förbundsstyrelsen fick lämna lokalen 
under debatten. Om att ersättning skall utgå var 
samtliga eniga om. Viss oro för att extra 
utgiftsposter, som inte var budgeterade, skulle ge ett 
underskott framfördes. Förslaget var att ordförande 
skall ha ett årsarvode motsvarande 1,3 
prisbasbelopp och de båda vice 20% vardera av 
ordförandes arvode. Även ledamöter som tvingas ta 
ledigt med löneavdrag skall i fortsättningen kunna 
få sammanträdesarvode med 2,6% av ett pris-
basbelopp per dag.  

När vi hade kommit så här långt var det dags att 
avslöja årets vinnare av arkiv- och bibliotekspriser. 
Årets arkiv blev Göteborgs landsarkiv för sina 
frikostiga öppettider, sin höga ambitionsnivå vid 
framtagande av personregister m m. Till årets 
bibliotek hade Västerviks bibliotek valts på grund 
av ett gott samarbete med den lokala släktforskar-
föreningen och en bra service till släktforskarna.  

Slutligen avtackades de avgående styrelse-
ledamöterna Kjerstin Olofsson Viskafors, Annika 
Otfors Bräkne-Hoby, Ragnar Fornö Uppsala, Sigurd 
Nygren Umeå och avgående revisorn Lars-Göran 
Sander Forshaga för deras arbete i förbunds-
styrelsen.  

Därmed förklarade Ted Rosvall årets stämma i 
Dalarna 2002 för avslutad. 

 
Den nya Förbundsstyrelsen  
Rosvall Ted, Falköping, förbundsordf. (2002-2004) 
Sam Blixt, Oskarshamn (2002-2004) 
Thord Bylund, Malmö (2001-2003) 
Olof Cronberg, Växjö (2001-2003) 
Björn Fredriksson, Boden (2002-2004) 
Per Frödholm, Asarum (2002-2004) 
Christina Gustavsson, Linköping (2001-2003) 
Sven Johansson Halmstad (2001-2003) 
Kent Lundvall, Uddevalla (2002-2004) 
Torbjörn Näs, Mora (2001-2003) 
Barbro Stålheim, Nyköping (2002-2004) 
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Stämmomiddagen i Stora Björn 
Stämmomiddagen senare på kvällen avåts i Stora 
Björn, samma lokal som tidigare årsstämman hade 
hållits i. Vi samlades till en drink och ”minglade” 
runt och väntade på att portarna skulle slås upp till 
festlokalen. Efter mycket trampande och pratande 
blev så middagsgästerna insläppta under det att 
Hellzephyrs Poporkester spelade. Vi bänkade oss 
vid vackert dukade bord och fick avlyssna Stenåke 
Petersson när han iklädd leksandsdräkt framförde en 
rapp, ackompanjerad av Hellzephyrs Poporkester – 
fritt efter Rapp Anders Ersson i Snubbelboda.  Läs 
rappen på sid 18. Under kvällen överlämnade Per 
Norberg budkavlen till Rune Kronkvist, Blekinge 
Släktforskarförening. Hellzephyrs Poporkester 
underhöll under maten och spelade senare under 
kvällen upp till dans. 

              foto Torbjörn Näs 
Rune Kronkvist, Blekinge Släktforskarförening tar emot 
budkavlen av DSFs Per Norberg 
 
Några tankar under släktforskardagarna 
På lördagen efter invigningen blev trängseln bland 
de olika borden stor. 

”Monterbyggarna” som hade arbetat i ett par 
dagar med inredningen till utställningsplatserna 
hade gjort ett mycket bra arbete, fint blev det. 

Utbudet av böcker och CD-skivor har alltid varit 
stort under tidigare släktforskardagar så även detta 
år. 

Dalaföreningarna hade tillsammans ett antal bord 
där vi hade dukat upp varierande samlingar av alster 
för släktforskare. Placeringen av borden var väl inte 
den bästa men jag tror nog inte någon kunde missa 
var dalaborden var placerade. 

Efter att först begärt att få disponera en stor del 
av dalahörnans utrymme för att visa soldatbasen, 

packade PO Nordell ihop på lördagseftermiddagen 
och kom inte tillbaka på söndagen! Det var ett 
flertal personer som kom särskilt för att prata om 
soldater under söndagen och de fick gå med 
oförrättat ärende. De får väl kontakta soldatgruppen 
över Internet! 

Under flera år har släktforskardagarna i det 
närmaste haft värmerekord så även detta år. 
Galaxens lokaler var väl anpassade till värmeböljan, 
det var varmare ute än inomhus, tack och lov. Hos 
kafeterians trevliga personal kunde den törstige 
handla vätska och även få köpa sig en bulle eller 
smörgås därtill. Luncherna serverades i Flying 
Scotsmans restaurang. Fast personalen hade det 
körigt med att utspisa ett stort antal personer så var 
de glada och trevliga. Maten smakade också bra och 
det är ju också ett plus.  

 
Avslutningen 
Vi bänkade oss i Stora Björns lokal för att avsluta 
årets släktforskardagar. Susanne Lysén från 
Leksand inledde med att kula. Därefter var det 
tacktal, lotteridragning och lottsedel var 
programbladet. Första pris var sedvanligt en 
läsapparat. Det fanns ett flertal fina priser såsom 
forskardagar i Leksand mm. Alla vinster hade 
skänkts av välvilliga privatpersoner, företag och 
organisationer. Vi i Folkare hade raggat ihop vinster 
från Kultur Avesta, (en avestahäst, ett flertal CD-
skivor med Calle Jularbo), Väv & Kulör i Avesta 
(en Maslöpare) och Göte Anderssons Bigård Krylbo 
(3 kilo honung). Vi tackar för vinsterna, det blev ett 
bra tillskott till vinstlistan.  

Några medlemmar ur Blekinge 
Släktforskarförening framförde ett stycke där nästa 
års tema Bönder, Båtsmän, Fiskare och 
Stenhuggare  blev presenterat för oss.  

Genline AB hade skänkt en extra vinst, en 
uppkoppling på deras kyrkboksmaterial till årets 
slut. Denna vinst gick till en som köpt annonsplats i 
programbladet och vinnare blev Folkärna 
församling .  

Ett stort tack till de medlemmar i FSF som var 
med och arbetade under dessa dagar.  

Vi ser fram emot nästa års släktforskardagar i 
Ronneby nere i Blekinge.  
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Resan till Riksarkivet i Stockholm 
 
av Birgitta Larhm 
 
Vi var nio personer som torsdagen den 11 april 
äntrade bussen i Avesta för att under dagen göra 
ett studiebesök på Riksarkivet i Stockholm.  
 
När vi anlände till Stockholms Central uppstod ett 
letande efter hållplatsen där vi skulle stiga på för 
vidare färd ut till Marieberg där arkivet ligger. Vid 
framkomsten till Riksarkivet utökades gruppen med 
ännu en person. Så var vi tio förväntansfulla 
personer. 

Vi fick en liten stund både före och efter 
visningen för eget botaniserande. Efter lunch 
hälsade Anna-Karin Hermodsson oss välkommen 
och vi fick åka 6 våningar ner under byggnaden. Ett 
stort bord stod dukat med handlingar som hon 
berättade om. I Riksarkivet finns det en hel del som 
kan vara av intresse för oss forskare. Allt som vi 
fick ta del av har jag ingen möjlighet att skriva om 
men har försökt belysa det som jag själv tycker är 
intressant. 

 

                                                 foto Ingvar Gustavsson 
Oskar Hyttfors, Stig Ahlqwist, Barbro Vikström 

i Riksarkivets foajé 
 
1968 stod Riksarkivet färdigt efter 5 års 

sprängande och byggande. Det finns totalt 10 
våningar under jord med ungefär 8 hyllmil 
handlingar. Före flytten till Marieberg huserade 
Riksarkivet på Arkivgatan som med tiden blev både 
för trångt och nedslitet. 

Riksarkivet är en av våra äldsta myndigheter med 
rötter i medeltiden. Den 18 oktober 1618 utfärdades 
en arkivförordning som kom till på grund av Axel 
Oxenstiernas ingripande. Han föreskrev hur 
Riksarkivet skulle organiseras. På grund av denna 
förordning har Riksarkivet idag högsta 
överinseende över landets offentliga arkivväsende. 
Riksarkivet är chefsmyndighet för landsarkiven i 
Härnösand, Östersund, Uppsala, Visby, Vadstena, 
Lund och Göteborg. Stadsarkivet i Stockholm och 
Värmlandsarkivet i Karlstad är landsarkiv för 
Stockholms län och Karlstads län. Vadstena är 

landets äldsta landsarkiv. I Riksarkivet finns 2 
forskarsalar, Stora salen med 56 forskarsbord, Lilla 
salen är för närvarande utlånad till Stockholms 
stadsarkiv under det att deras lokaler renoveras. 
Även Arninges SCB-kort kommer att finnas i 
Riksarkivet under tiden som Arninges lokaler 
renoveras. 

Det äldsta dokumentet som finns i Riksarkivet är 
ett pergamentsbrev, ett 750 år gammalt medeltida 
brev. I de första pergamentsbreven var sigillet lika 
med underskrift, därefter förändrades synen på ett 
sigill och blev vad det är idag, ett sigill och ingen 
underskrift. Det finns ca 18.500 pergaments- och 
pappersbrev från medeltiden samlade i arkivet.  

Svea hovrätt och Högsta domstolens material 
finns arkiverat på Riksarkivet. Dödsdomar 
skickades till Högsta domstolen för nådeansökan. 
Svea hovrätt grundades 1614 som konungens 
domstol men förlorade redan 1615 denna ställning, 
då konungens domsrätt i stället började utövas av 
rådet och efter 1789 av Högsta domstolen. Svea 
hovrätt hade dock länge en särställning bland 
hovrätterna bl.a. genom att den var första 
rättegångsinstansen för adeln. Mellan åren 1910-
1948 var hovrätten delad i två huvudavdelningar, I 
och II (Svea- och Norrlandsavdelningarna). 

Mantalslängderna har existerat som skattelängder 
under perioden 1628-1991och är ordnade läns- och 
sockenvis. Det finns Boskaps- m.fl. längder 1628-
1641, Mantalslängder 1642-1820, längderna är 
mikrofilmade och dessa finns för forskning. 

Landskapshandlingarna är fogdarnas räkenskaper 
som sändes till kammaren för revision under 
perioden 1539-1630. Benämningen beror på att 
räkenskaperna ordnades landskapsvis vid det första 
förtecknandet på 1600-talet. Varje landskap är 
indelat i olika fögderier. Ett sockenregister brukar 
ingå i varje volym.  

I Riksarkivet finns en databas av inlagda 
departement mellan 1840-1920. Jag sökte under 
”Avesta” och fick då en hel del träffar och några av 
dem kan läsas om här nedan. 
- Fattigvårdsstyrelsen i Afvestad besvär ang. 
ersättning för pigan Greta Stina Sälles barns 
försörjning. 1853-02-01. Ecklesiastikdepartementet. 
- Stadskontoret, ang. tjenstledighet för krono 
Inspektören i Avesta L. W. Meurling. 1859-04-08. 
Finansdepartementet. 
- Besvär av L. Wiklund m.fl. i fråga om förbud för 
handelsfirman P. Meurlings söner att i Avesta idka 
handel med maltdrycker. 1892-02-19. 
Civildepartementet. 
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- Ang. anordnande av vattenklosetter inom visst 
område för Avesta köping. 1916-03-16. 
Civildepartementet. 
- Ang. rätt för A. U. Svedberg att anställa 
realskoleexamen vid kommunala mellanskolan i 
Avesta. 1917-03-02. Eckliastikdepartementet. 
- Ang. förändring av medikamentförråd i Avesta 
och Långshyttan till självständigt apotek. 1919-04-
11. Civildepartementet. 

En resa som gav mersmak! Vi tackar Riksarkivet 
och ett speciellt TACK till Anna-Karin för några 
trevliga eftermiddagstimmar.  
 

@    @    @ 
 

Internetadresser 
Norge 
Norge har börjat lägga ut sina digitaliserade arkiv 
på nätet http://digitalarkivet.uib.no De har 
huvudsakligen använt folkräkningar från 1801, 
1865, 1900 och kompletterat med vissa andra 
böcker. De kompletterar efter hand men ännu är inte 
den södra delen av Norge inlagt. 
 
 

Sekretess i Folkbokföringen 
För ett tag sedan släppte Riksarkivet en rapport 
(2002:1) med rubriken ”Sekretess i 
Folkbokföringen vid utlämnande av uppgifter från 
landsarkivet”. Författaren till detta lilla häfte på 26 
sidor är Riksarkivets verksjurist Ulla Ahlqvist. Det 
är en spännande läsning för oss släktforskare, det 
visar sig att det inte finns någon generell 
sekretessgräns som säger att allt kyrkoboksmaterial 
yngre än 70 år är sekretessbelagt. I princip är allt 
kyrkoboksmaterial ända fram till och med 30 juni 
1991 egentligen tillgängligt för alla som vill ta del 
av det. Det kan endast vara så att vissa uppgifter 
kan vara föremål för sekretess. 
För dem som vill fördjupa sig i ämnet går det att 
beställa häftet  
(ISBN 91-38-31957-9 eller ISSN 1402-9685) 
genom  
Fritzes kundtjänst  
106 47 Stockholm  
tel 08-690 91 90, orderfax 08-690 91 91 eller ladda 
ner från www.ra.se/ra/pdf/sekretess.pdf. 
  
 

 
     

Hämtat från Nättidningen RÖTTER 
 

Alla Medelpads-bor i äldre tid på 
en enda CD 
Midälva Genealogiska Förening har nu släppt andra 
upplagan av CD-skivan ”Familjeregister för 
Medelpad”. Den innehåller uppgifter om större 
delen av Medelpads befolkning för perioden 1500-
1800. Materialet bygger på de familjeregister som 
folkskolläraren Helge Nyberg (1913-1990) manuellt 
upprättade under 1970- och 80-talet. Dessa har 
databearbetats och presenteras nu i html-format på 
CD-skivan. 
 
 

Folkräkningen 1890 på Internet 
för 600 kr/år 
Arkion erbjuder nu årsabonnemang för den som vill 
läsa folkräkningen 1890 och en del annat material 
på Internet. För myndigheter, skolor och 
institutioner kostar tjänsten 1200 kr/år och för 
privatpersoner 800 kr/år. Sveriges 
Släktforskarförbund har ingått ett avtal med Arkion 
som ger medlemsföreningarnas medlemmar rabatt 
med 25% så att priset blir 600 kr/år. I databasen 
ingår folkräkningen 1890 (nästan klar) och 
folkräkningen 1900 (endast en mindre del klar) 
samt en del andra databaser. Arkion är en enhet 
inom Riksarkivet. 
 
 
Samefynd i arkiven 

En databas för uppgifter om 
samer som påträffas i arkiven 
Forskare som läser gamla kyrkböcker och andra 
handlingar träffar särskilt i norra Sverige ofta på 
samer som oftast noteras som ”lappar”. Att forska 
på samesläkter är svårt, främst på grund av deras 
rörliga levnadssätt. För att underlätta startar 
Nättidningen RÖTTER nu databasen Samefynd.  
Förhoppningen är att alla forskare som hittar samer 
i äldre arkivhandlingar (även andra källor) tar sig tid 
att lägga in uppgifterna i databasen. Med tiden tror 
vi att Samefynd kan bli ett mycket användbart 
hjälpmedel för alla som intresserar sig för samer 
och samesläkter i gångna tider. 
Observera att när Databasen presenterades för 
läsekretsen i juni 2002 och var den tom, 
förhoppningsvis fylls den successivt på av alerta 
forskare. 
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Soldaten Kiämpe i Folkärna 
 
 av Birgitta Larhm 
 
Göran Andersson som år 1714 blir soldat 
Kiämpe för Räfsbo rote i Folkärna socken i en 
ålder av 18 år. Han är född i Folkärna socken 
och får så även avsluta sina dagar i hembygden 
efter att ha tjänat kung och fosterland som 
soldat i 30 år. 
 
Göran Andersson föddes den 25 april 1696 i Överbo 
Folkärna, son till Anders Göransson och hans hustru 
Cherstin Andersdotter. 

Den 27 maj 1714 blir Göran indelt soldat för Nr 
93 Räfsbo rote med soldatnamnet Kiämpe i Folkare 
kompani för Västmanlands regemente. I samband 
med inskrivningen har det noterats i 
Generalmönsterrullan, är 18 år och barnfödd i 
Kopparbergs Höfdingedöme och Folkiärna sockn. 

Göran fick uppleva ett varierande liv med många 
sorger och bedrövelser och förhoppningsvis även 
några glädjestunder.  

 
Första giftet med änkan Margreta Ersdotter 
Första gången gifter han sig den 28/3 1722 med 
änkan Margareta Ersdotter från Stora Dicka 
Folkärna. Hon är änka efter soldaten Anders Älg. I 
generalmönsterrullan för år 1715 är Anders 
Andersson Älg antagen till soldat för rote 92 Lejde 
by den 27/5 1714, 18 år, kan läsa i book. För år 
1721 i generalmönsterrullan är det en annan soldat 
på nämnda rote, så soldaten Älg har troligen avliden 
någon gång före 1721. 

I lysning- och vigselbok 1722 i Folkärna kan vi 
läsa, Nr 2, d.28 Martii. Sold af Westmanlands 
Infanteriregemente och Hr. Överste Lieuntnantens 
Compagnie Jöran Andersson  Kiempe, Änkan Hu. 
Margreta Erichsdotter i Stor Dicka. 

Göran och Margareta får tillsammans tre barn, 1 
son och 2 döttrar. Sonen har jag inte funnit varken i 
födelse- eller dödbok men däremot har jag funnit 
döttrarna. Kerstin, f 21/9 1722, senare gift i Norrby 
(U) och Anna, f 24/8 1726. Två dagar efter sista 
dotterns födelse den 26/8 avlider modern. I 
dödboken 1726 är det noterat Margareta 
Eriksdotter ifrån Stor Dicka warit gift första gången 
med Soldaten Sal. Anders Älg 1 ½ år och födde 
honom 2 Barn. 2dra gången med Soldaten Jöran 
Kiämpe 4 ½ år och haft med honom 3 barn. Dödde 
d 26 Aug. och begrofs d 4 september. 42 ½ åhr.  Av 
de två barnen som Margareta skulle ha fått med 
soldat Älg har jag endast funnit ett under dödfödda 
barn år 1718 Soldaten Anders Andersson Älgs barn 
i StorDicka dödt födt - begrofs d 4 februari. 

 Under hösten går så Göran i giftastankar igen 
och det är ju förståeligt, i hemmet har han två små 
flickebarn som måste ha sin dagliga omvårdnad. 
Innan något nytt gifte kan bestämmas måste 
bouppteckning efter hustru Margareta göras. I 
bouppteckning som inlämnas till prästen är noterat, 
Anno 1726 d 15 Nov. woro Anders Ersson kallat på 
ett arfskifte enl. fördelning hos Soldaten Jöran 
Andersson Kiämpe i Bondarfe och Folkiärna sockn. 
Emedan förbemälde Person uti annat äcktenskap 
träda skall afwittras des 2ne döttrar, således som 
följer. Därefter har boet räknats upp med skulder 
och tillgångar och efter detta är bouppteckningen 
undertecknad av Lars Persson, Länsman och Jöns 
Ersson, Målsman (morbror till flickebarnen) 
åfwanstående Copia wore likalydande med skiälfwa 
originalet attesteras Lars Persson, Länsman.  

 
Andra giftet som inte riktigt blev av 
Så fort bouppteckningen efter första hustrun var 
upprättad och inlämnad till prästen kunde Göran så 
gifta om sig. Han tar ut lysning den 5/11 1727 i By 
med Anna Ersdotter, född 7/9 1689 i Jugansbo By 
socken. I lysnings- och vigselboken 1727 för By 
socken är noterat, den 5 Nov. Dom XXII Trinit. 
RotSoldaten Giöran Andersson Kiempe ifrån 
Folkärna blef trolofwad efter förutgångit beläger 
med Anna Ersdotter ifrån Jugansbo. Hwar ägo 3ne 
lysningar 3 söndagar åwad följde men blef död i 
barnsäng förän wigslen fik gå för sig.  

Anna är dotter till soldaten Erik Andersson Orre, 
död 9 maj 1694 ålder uppgives då vara 42 år, och 
hans hustru Ella Matsdotter född 1665 i Älvdalen. 
Det finns en notering i en husförhörslängd för By 
att Ella är dotter till Mats Matsson och hustru Marit 
Andersdotter Kyrkobyn Älvdalen, men detta har jag 
inte kontrollerat.  

Görans tilltänkta hustru Anna föder en dotter den 
30/10 1727 som får i dopet namnet Brita och 
därefter avlider modern i barnsäng den 18/11. I död- 
och begravningsboken 1727 är noterat, död 17 Nov., 
begravd d 26 Nov. Dom XXVI Trinit Rot.Soldat 
Giöran Anderssons trolofvade Hustru blef död å 
barnsäng efter 3ne lysningar, Anna Ersdotter i 
Jugansbo 38 år.  

Så var det dags igen för en ny bouppteckning för 
Göran som för tredje gången går i giftastankar. I 
bouppteckningen som är inlämnad i Folkärna kan vi 
läsa, Anno 1728 d 4 juli woro underskrefne kallat 
till Jugansbo i By sockn att afwittra Soldaten Jöran 
Andersson Kiämpes lilla Dotter uti andra giftet med 
Hu Anna Ersdotter i förbemälta by aflat 
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tillsammans, men efter Husets fatiga tillstånd fans 
intet löst att skifta, utan alenast moderns kläder som 
dock af intet wärde woro att anotera utav 
mormodern Hu Ella Matsdotter som Barnet sig 
åtagit att upfostra i thes späda ålder, det til Barnets 
behof lembnat i blifwandes fasta ägendomen som 
ähr Hus och Jord till Arf för Barnet i dhes myndiga 
åhr att således ähr befunnit, attesteras ut Supra 
Lars Persson Länsman, Thomas Johansson i 
Jugansbo. 

Dottern Brita blir kvar hos mormodern i 
Jugansbo By socken till hennes död den 18/3 1738. 
Därefter finns hon noterad hos morbrodern Anders 
Ersson, (f 17/6 1693), och gift i Möklinta med 
Malin. Efter morbroderns död försvinner Brita från 
Jugansbo i By socken.  

 
Giftermål ännu en gång 
Så gifter sig Göran Kiämpe för tredje gången den 
14/7 1728 med pigan Kerstin Andersdotter född 
6/6 1697 i Lilla Dicka Folkärna. De får tillsammans 
fyra barn, två söner och två döttrar. Anders, f 25/12 
1730, som blir soldat för Holns rote Nr 22 i 
Hedemora med namnet Wise. Han avlider 1758 i 
Pommern. Erik, f 15/6 1733 och dottern Karin, f 
9/6 1735, d 4/6 1803 i Västansjö. 

Dottern Karin Göransdotter gifter sig första 
gången 1860 med soldaten Erik Andersson Stolts 
ifrån Jularbo född 1733. I vigselbok i Folkärna är 
det noterat: Begge förswarliga i sin christerdom och 
af godt namn. Vigsel October 5. De får tillsammans 
barnen Cherstin, f 1761 8/10, d 2/71763 i koppor, 
Anders f 1764 22/11, d 1772 8/6 och Maria (Maja) 
f 1769 26/12. Soldat Stolts är noterad som död 1789 
5/10 i Tavastehus. Deras enda överlevande dotter 
Maja gifter sig 1/11 1792 med drängen Jan Matsson 
(f 1769) från Yttersbenning i Garpenberg och flyttar 
dit i samband med giftermålet.  

Dottern Karin Göransdotter gifter sig andra 
gången 30/10 1791 med änklingen Pehr Olofsson i 
Västansjö som är född 1748 och han blev änkling 
22/3 1791. 
 
Avsked efter lång och trogen tjänst 
Göran Kiämpe får avsked från krigstjänst den 6/10 
1744 och det är noterat i Generalmönsterrullan 
samma år, 50 år, 30 års tjänst, dalkarl, har blivit 
lam på vänster sida under sista finska kriget, har 
intet at lefva utaf altså får underhåll af 
Krigsmanshuset.  

Vid hans död är det noterat i död- och 
begravningsboken 1750 i Folkärna, Soldaten 
Giöran Andersson Kempe i LillDicka, född i 
Öfverbo år 1696 d 25 April af Christl. Föräldrar, 
fadren Anders Giöransson, modren Hust: Cherstin 
Andersdotter. Begge före detta afsomnade. Renatus. 

Lärdt i barndomen läsa wackert innan och utan 
book, samt enfaldigt förstå sin christendoms 
kunskap. År 1715 på dess ålders 19 åhr, antog han 
Kongl. Majts och Kronans Krigstjänst och blef 
soldat för Kempe-Roten i denna försambling. Under 
den tid bewistade han dess swåra Norrska 
Campagne år 1718, och sedan den sidsta ……….… 
olyckliga år 1734: till des han dimitterad utog 
Kronans Krigstiänst för des bräcklighets skull och 
undfick nådigt afsked efter 30 åhrs krigstiänst vid 
General Mönstringen i Grådöö d 6 October 1744. 
Åhr 1720 gifte han sig första resan med änkan Hust. 
Margta Ersdotter i St.Dicka lefde med henne 4 ½ 
åhr wäl tillsammans och under samma tid aflat 
tilhopa 3 barn, 1 son och 2 döttrar af dem sonen är 
förut döder men döttrarna lefwa ännu. Senne hans 
K. Hustru afsomnade åhr 1725 Olofmästijd efter 1 
åhrs änkligestånd gifte han sig 2de resan med pigan 
Anna Ersdotter från Liugansbo och By försambling, 
lefde med henne allenast 1 åhr och tilsam aflat 1 
dotter, efter hwilket barnsäng hon genom döden 
afled men dottren lefwer ännu. Efter 1 åhrs 
änkligestånd gifte han sig 3de resan åhr 1728 med 
sin nu efterlefwande maka, då warande piga Hust. 
Cherstin Andersdotter, lefwat med henne uti snart 
22 åhr wäl och Christeligt tillsammans och under 
samma tid aflat tilhopa 4 barn, 2 söner och 2 
döttrar, af dem 1 son och 1 dotter är förut döda. De  
öfriga 2 lefwa ännu. Vite Communis Morbis 
Wattusot. Obiit: d 21 April, begrofs d 26 ejusdem. 
Aetas 54 åhr.   

När så den sista hustrun avlider kan vi läsa i död- 
och begravningsbok för Folkärna 1763: Nr 53, d 29 
September eller Michaelidag Jöran Andersson 
Kämpes änka Chersti Andersdotter ifrån Lill Dicka, 
ther född år 1697 af äkta säng, fadren Anders 
Persson och modren Marina Ersdotter, död d 24 
Sept., sedan hon lefvat i 66 år 3 m(ånader) 2 
v(eckor) 4 d(agar). 
 
Folkärna församling har bevarat gamla 
bouppteckningar mellan åren 1693-1754. Dessa är 
intyget för att boet har blivit afvittrat som det 
brukar stå i lysnings- och vigselböckerna när den 
efterlevande parten vill gifta om sig. Med hjälp av 
nedan angivna källor har jag pusslat ihop denna 
berättelse om soldaten Kiämpe på Nr 93 Räfsbo rote 
i Folkärna socken. 
 
Källor:  
Folkärna och By församlings kyrkböcker 
Generalmönsterrullor, Folkare kompani, 
Västmanlands regemente 
Bouppteckningar åren 1693-1754 (finns i Folkärna 
församling, pastorsexpeditionen i Krylbo) 
förteckningen publicerad i An-Siktet nr 3 1998
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Från vår medlem Sune Johansson har vi erhållit denna levnadsbeskrivning över hans morfar Olof Berglund.  
Sune uppgiver själv att han endast har använt kyrkboksmaterial och har ännu inte forskat i de militära 
rullorna än. 
 
Om du vill kontakta Sune är hans adress: 
Slottsgatan 91 c 4tr  
602 22 Norrköping  
tel 011-18 79 77 
 
 

Detta är min morfar Olof Berglund 
 
Föddes som Olof Nilsson den 11 februari 1861 i 
Tosseberg, Västra Sunds socken, Värmlands län 
(S). 

Olofs far var skomakare i Värmland, men 
vandrade upp i Dalarna och lagade skor hos bönder. 
Olof fick följa med varje sommar, tills han en dag 
tröttnade och stannade i Hedemora. (Vet ej var). 
Flyttade från Hedemora till By socken år 1883. 
Läser innantill, kan katekesen och förklaringen 
utantill samt förstår den försvarligt. 

Har inte klarat ut när han blev soldat, men det 
måste vara någon gång 1883-84. Gift den 20 
december 1884, Lille Olof i Tyskbo, född 1861 11 
februari och Andersdotter Anna Kristina född 1861 
den 6 november i Tommesbo By socken (W). Fem 
barn i detta äktenskap. De bodde då i Tyskbo By 
socken, på gården Lille. Under detta äktenskap hette 
han första Olof Lille senare Olof Hjelte.  

Tyskbo år 1878-1885: Soldaten No 138, Lille 
Olof, vaccinerad mot kopporna. Hustru 
Andersdotter Anna Kristina; son Johan Gustaf född 
den 19 maj 1885 i Tyskbo By socken (W). 

Tyskbo år 1886-1895: Soldaten (138) (133) Lille 
Olof, hustru Andersdotter Anna Kristina: son Albert 
Hezekiel född den 10 april 1887 i Tyskbo Bv 
socken (W); son Albin Engelbert född den 21 
december 1888 i Tyskbo By socken (W); dotter 
Märta Kristina född den 26 juli 1893 i Tyskbo By 
socken. 

Ingeborgbo 1886-1895: Soldaten vid Kungl. 
Västm. Regemente Hjelte Olof. Här har han 
rotenummer 133 och hit kom dom 1894, hustru 
Andersdotter Anna; son Johan Gustaf; son Albert 
Hezekiel; son Albin Engelbert; dotter Märta. 

Soldaten i By, Folkare kompani Kungl. 
Westmanlands Regemente 1886-1895: Nr 138 Olof 
(Lille) Hjelte Tyskbo. Bevistat möte år 1886, 1887, 
1889. Byter till Nr 133 som Olof Hjelte, bosatt i 
Tyskbo. 

1886-1895: Övertog rotenummer 133 efter 
avskedade soldaten Anders Hjelte som fått pension. 

 
 
 

Tre av barnen flyttar så småningom till Amerika. 
Anna Kristina dör den 16 oktober 1904 så han blev 
änkeman. Arbetar då vid Horndals bruk som smed. 

Ur vigselboken nr 12 1905: Berglund (Hjelte) 
Olof, änkling, arbetare i Maskbo. Född 1861 den 11 
februari och Andersson Mina, hushållerska 
därstädes. Född 1883den 9 augusti i Jäder, Folkärna 
socken. Vigdes den 9 september. Han det andra, 
hon det första äktenskapet. 

Ingeborgbo 1910: Olof Berglund, hustru Mina 
Andersson född 1883 i Folkärna; son Alvar Severin 
född den 18 september 1906 i Maskbo By socken 
(W); dotter Gunborg Vilhelmina född den 24 juli 
1909 i Ingeborgbo By socken (W). 

Dom byggde villa i Horndal på en plats som heter 
Villahed. Han var smed på bruket. Det blev 
storstrejk 1909. Sålde villan 1912 och köpte en liten 
egendom strax utanför Hedemora, platsen heter 
Brunna. Där stannade familjen inte mer än ca ett 
och ett halvt år. Efter Hedemora flyttade dom till 
Utsund Folkärna socken. Det måste ha varit 
omkring 1915. Där hade dom en liten gård med ett 
par kor och lite höns. Olof hade då en bisyssla, han 
var nämligen timmerflottare.  

Under första världskriget köpte han en gård i 
Grytnäs utanför Avesta. Den var på 22 tunland jord. 
Gården låg i en by vid namn Snickarbo. Gården 
såldes och man flyttade till Östanbyn i Grytnäs. Den 
gården var väldigt liten endast 2-3 tunland. Man 
hade 2-3 kor, stället räckte inte till fler. Efter ca ett 
år köpte han ”Sandbergs” egendom på ca 18 tunland 
i Östanbyn Grytnäs. Där bodde man granne med 
dragspelskungen Calle Jularbos föräldrar. 

Eftersom Mina hade haft reumatisk feber och inte 
var stark så sålde man hemmanet och flyttade till 
Hede i Möklinta 1924. Där bodde dom några år och 
flyttade sedan till Forneby i Möklinta. År 1930 
flyttade dom til Minas gamla hem i Lund Folkärna 
socken. Efter Minas död flyttade han till dottern 
Gunborg i Möklinta. Där bodde han tills hon med 
familj flyttade till Västerås. Olof flyttade då till 
ålderdomshemmet i Grytnäs socken. Dog sedan hos 
sin äldsta son Johan i Norberg 1947. 
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Olof Hielte Berglunds båda hustrur och barn: 
 
Olof Hielte Berglund 
född 1861-02-11 i Tosseberg, Västra Sund (S) 
död 1947 i Norberg (U) (vet ej dato) 
gift 1:a gången 1884-12-20 med  
 
Anna Kristina Andersdotter 
född 1861-11-06 i Tommesbo By (W) 
död 1904-10-16 i Maskbo By (W)  
 

barn i detta äktenskap: 
 

Johan Gustav Berglund 
född 1885-05-19 i Tyskbo By (W) 
död i Norberg (U) 
 
Albert Hezekiel Berglund 
född 1887-04-10 i Tyskbo By (W) 
Emigrerat till Amerika 
 
Albin Engelbert Berglund 
född 1888-12-21 i Tyskbo By (W) 
Emigrerat till Amerika 
 
Märta Kristina Berglund 
född 1893-07-26 i Tyskbo By (W ) 
Emigrerat till Amerika 
 
Valfrid Berglund 
född 1904-10-12 i Maskbo By (W) 
död 1904-10-14 i Maskbo By (W) 
 

gift 2:a gången 1904-09-09 i Maskbo med 
 

Mina Andersson 
född 1883-08-09 i Jäder Folkärna (W) 
död 1934-01- i Lund Folkärna (W) 
 
barn i detta äktenskap: 
Alvar Severin Berglund 
född 1906-09-18 i Maskbo By (W) 
gift 1940 
död 2000-04-20 i Krylbo Folkärna (W) 
 
Gunborg Vilhelmina Berglund 
född 1919-07-24 i Ingeborgbo By (W) 
gift Johansson 1932-05-27 i Möklinta (U) 
lever fortfarande och bosatt i Västerås (U) 
 
Gunnar Olov Berglund 
född 1911-09-24 i Ingeborgbo By (W) 
gift 
död 1984-09-21 i Avesta (W) 
 
 

Resa till Leksand för forskning 
Lördagen den 28/9 reser vi till Leksand igen för 
en heldags bland mikrokorten. 
Vi samlas bakom biblioteket i Avesta för avresa  
kl 07.30, de som åker från Hedemora samlas vid 
OK Gussarvsgatan senast kl 07.45.  

Mikro, spis, kaffeautomat, kylskåp finns i 
lokalen. För dem som vill gå ifrån och äta lunch är 
det inte långt till Moskogen.   
Kostnad: Är lika många som vanligt så blir 
kostnaden 150:-. Vi som är passagerare betalar från 
Avesta 80:- tor. och från Hedemora 65:- tor.  

OBS! Sista anmälningsdag 22/9 
 
Höstens studieresa går till 
Landarkivet i Uppsala måndagen den 7/10. 
Detta arkiv är landsarkiv för Kopparbergs, Uppsala, 
Södermanlands, Örebro och Västmanlands län.  Vad 
som finns hos landsarkivet behöver troligen ingen 
närmare presentation. Om du inte tror att du kan 
hitta något speciellt så kan du i vilket fall som helst 
forska i ovan nämnda läns mikrokort och det 
alldeles gratis.  

Det finns mikro och kylskåp. För dem som inte 
vill ta med sig något går det att äta lunch inte lång 
från landsarkivet. 
Kostnad: resa tor Avesta 80:-/person (som betalas 
till chauffören), visning av arkivet 30:-/person.  
Det gäller att anmäla sig på stört eftersom max 15 
personer tas emot denna gång. Skulle det blir färre 
än tio anmälda så ställs tyvärr resan in! 

Vi erbjuder först och främst medlemmar men 
finns det platser kvar så får även andra åka med. 

OBS! Sista anmälningsdag 30/9 
 
Kortkurs i DISGEN 
DIS-Aros från Västerås kommer under hösten att 
hålla kortkurs i släktforskningsprogrammet     
DISGEN. Se programmet, denna tidnings baksida. 
Detta är ett arrangemang i DIS-Aros regi. Vi håller 
till nere i källaren hos Studieförbundet Vuxenskolan 
i Avesta, Myrgatan 3. 
 

Söndagen den 27/10 kl 18.30. 
Tematräff – nybörjade 

Söndagen den 1/12 kl 18.30. 
Tematräff – uppföljning. 

 
Du som använder DISGEN har nu chansen att få 
lära dig lite mer! Tematräffarna är helt gratis! 
Du måste förhandsanmäla dig senast söndagen före 
och det bara så vi vet på ett ungefär hur mångs som 
kommer. 
Anmälan (Leksand, Uppsala, Dis-Aros) 
tel 0226-510 59 lokalen, 0226-558 94 kvällstid 
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Vinstlista för höstens spelkvällar 

Vecka Serie-, lottnummer Vinster 
V0234 3452:12176-12200 1 st 100:-, 1 st 200:-, 
  1 st L, 1 st B 
 3456:27201-27225 1 st 100:- 
V0235 3544:25451-25475 1 st 500:-, 2 st B 
 3548:38476-38500 1 st 100:-, 1 st B 
Dubbel 3575:40026-40035 1 st 100:-, 1 st 200:-,  
  1 st B 
V0236 3653:52526-52550 1 st 100:-, 3 st B  
 3657:59551-59575 2 st 100:-, 3 st B 
 
B  = Ny lott, Bingolotto á 40 kronor 
F  = 2 st Färgfemman, 2 x 20 kronor  
S  = 2 st Sänka Skepp, 2 st x 20 kronor 
G  = 1.000 kronor, presentkort Guldfynd 
H  = 1.000 kronor, presentkort Statoil 
I   = 1.000 kronor, presentkort ICA 
K  = 1.000 kronor, presentkort Stadium 
L  = 5.000 kronor, presentkort My Travel (resor) 
Dubbellott= dubbel vinst 

 
 
 
Vi gratulerar den person som köpte Bingolotten 
med nr 18183 från FSF och på nämnda lott vann 
5.000:- presentkort, resor.  
 
Vi har under hösten börjat sälja Färgfemman och 
Sänka Skeppet, båda lotterna är skraplotter som 
kostar 20:-/st, FSF erhåller för varje försåld lott 10:- 

Ett stort TACK till er som troget köper lotter från 
föreningen.  

Intäkterna från försäljningen av Bingolotter går 
oavkortat till inköp av mera mikrokort.  

Vi har under sommaren kunnat komplettera vårt 
mikrokortsbestånd med husförhörslängder för 
Grangärde, Ludvika, Norrbärke och Söderbärke 
församlingar. 

 
STÖD DIN FÖRENING 
köp BINGOLOTTER hos FSF 

 
 
Vi kommer nu att sikta in oss på att köpa 
mikrokorten över församlingarna Västanfors, 
Gunillbo, Hed (U), Stora Tuna och Säter (W). 

Till dags dato har vi i föreningen kunnat köpa  
mikrokort för drygt 174.000:- och detta tack vare 
Bingolottoförsäljningen.   

 

En obotfärdig änka 
 
Följande händelse finns att läsa i Petrus Norbergs 
Avesta under kopparbrukets tid, andra delen: 
 
Lars vakts änka hörde till det bråkiga slaget. Hon 
anklagades inför kyrkorådet den 19 mars 1693 ”för 
sitt otidiga leverne och bannskap, som hon förer och 
håller hemma i sitt hus med sin son och sonhustru”. 
Kyrkorådet hade lust att sätta henne i stocken en 
söndag, men då hon började jämmerligen bedja om 
nåd och lovade uppriktig bättring, fick hon gå efter 
skarp förmaning. 

Måhända satt förskräckelsen i någon tid, ty vi 
träffa henne först elva år därefter, nämligen den 20 
mars 1704, åter inför kyrkorådet, anklagad, ”det hon 
nu förutan ett förargeligit och otidigt fört leverne 
med bannskap, kiv och trätor med sina egna, har vid 
pass ett och ett halvt års tid hållit sig ifrån Herrans 
högvärdiga nattvard och därjämte mycket trög varit 
att gå uti Guds hus”. 

Änkan försvarade sig med att hon skötte 
postbärningen till Norberg och icke kom tillbaka 
därifrån förrän på söndagsmorgonen. Då var hon så 
trött, att hon icke kunde orka med att gå i kyrkan. 
”Men som denne ursäkten ingalunda för skälig och 
laglig anses kan, särdeles vad H. h. nattvards 
begagnande vidkommer, ty det infaller ändå många 
helgdagar om året, då hon av ingen post hindras, på 
vilke hon så väl som andra kunnat gå till Herrens 
bord, där hon intet av vårdslöshet och alltför ringa 
omsorg för sin själs salighet det tillbakasatt. 
Fördenskull efter 1693 års protokoll utvisar, det 
stocken henne då påbjöds men hon igenom avbön 
fick förskoning, haver kyrkorådet nu lovligt funnit, 
henne en söndag till förtjänt straff med stocken 
belägga, och där hon ingen bättring visar 
hädanefter, förfara med henne, som kyrkolagen 
dikterar, och alldeles utesluta henne ifrån 
allmosetagandet bland kyrkans fattiga”. 
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 Nytt i 
bokhyllan 

 
Bokgåvor 
av Birgitta Larhm 
Burén Haldo: Sockenskräddaren och bonden 
JOHAN BURÉN och hans ättlingar från Bodbyn i 
Burträsk socken 1753-1983. 
Landgren Lillie: Vår trädgård, ledarinna för 
kopparbergs läns hushållningssällskaps trädgårds-
kurser, 1910 
Nordiska Museet: Folket i Norden berättar  
Historiska Museet: Sigismund Vasa och hans söner 
 
av Jan Omdal, Mollösund 
Omdal, Jan: Fragment av släktträdet Wåhlström 
från Grytnäs (W).  
Utgifter, inkomster, inventarier och även 
korrespondens bokfördes noga. Vi får en inblick i 
hur det var att leva i Grytnäs 1840-1902. Den första 
Wåhlström som nämns i boken är silverknekten och 
slottsfogden Carl Erik (född före 1800 och död 
1818 i Klara Stockholm) och hans ättlingar fyra 
generationer framåt i tiden.    
 
FSF tackar för gåvorna! 
 
Inkomna böcker 
Dalarna 2002 Mötesplats för kulturen 
 
Jakten på min släkt, 20 unga forskarberättelser, 
utgivare Sveriges Släktforskarförbund 
 
Släktforskarnas årsbok 2002, 14 författares artiklar, 
Sveriges Släktforskarförbund 2001 Verksamhets-
berättelse, bokslut, presentation av författarna. 
 
Inköp till FSF-bibioteket 
Bendixen, Karin: Arkiv från Dalarnas län. En guide 
till forskning i Landarkivet i Uppsala 
 
Enochsson Runa: Västeråsare som vilar på våra 
äldsta begravningsplatser 
 
Gustafsson Gösta: Gatunamnens historia i Västerås 
 
CD-skiva: Västerfärnebo, födda, vigda döda 1689-
1929 och döda 1950-1971 
utgivare: Västerås Släktforsarklubb 
 
CD-skiva: Gamla stan i Stockholm 
utgivare: Sveriges Släktforskarförbund 
 

           

UÉ~ÜxvxÇá|ÉÇ 

      
 
av Barbro Vikström 
 

AVESTA – Industriarbete och 
vardagsliv genom 400 år 
Författare: Helena Kåks 
Utgivare: Kultur Avesta och Dalarnas 
Forskningsråd 
 
Bokens prolog berättar om Starke-Brita och Per 
Larsson Krassvaskare och hur deras liv gestaltade 
sig. I rättsprotokoll från 1648 kan man läsa om den 
dramatiska händelseutvecklingen. Men dessutom 
får man också en inblick i vardagen vid den tiden, 
t ex hur man bodde och hur man roade sig. Hur det 
gick för huvudpersonerna Brita och Per ska vi inte 
avslöja här. 

Boken är uppdelad i två huvuddelar 
Kopparepoken och Järnets tid där kopparbruket, 
myntverket och järnverket har sina givna platser. 
Men trots allt så började det med forsen. Utan fors, 
inga bruk. Dessutom består ju Avesta inte bara av 
bruken. På 1760-talet fanns det bl a en textilfabrik 
som när den var som störst sysselsatte 231 personer, 
åtskilliga av dem var kvinnor. 

Men det är inte bara arbetet i industrin som boken 
handlar om utan också om arbetarna, deras familjer 
och vardag, inte minst så handlar det om kvinnornas 
situation. I mitten av 1800-talet växte de sociala 
klyftorna. Societeten, d v s bruksdisponent, präster 
de förnämsta borgarna m fl, levde gott medan 
arbetarfamiljerna fick det allt sämre. 

I en bok om industriarbete och vardagsliv i 
Avesta så kan man inte förbigå varken familjen 
Johnson, Markus Kock eller Elisabeth Funck 
eftersom alla dessa personer hade en central roll i 
Avestas industrialisering. Avestas utveckling från 
rena nybyggarsamhället till den andra 
stadsbildningen finns också med. 

Det är en vacker bok och det är särskilt bra med 
alla faktarutor. Men varför detta otympliga format? 
Bibliografin i slutet av boken är bra och kan kanske 
inspirera någon att anta Helenas uppmaning om att 
forska vidare. 

Författare är Helena Kåks som är etnolog och 
journalist och hon är verksam vid Dalarnas 
forskningsråd. Boken är ett samarbete mellan 
Kultur Avesta och Dalarnas forskningsråd inom 
ramen för EU-projektet Korsväg Avesta. 
Sparbanksstiftelsen Dalarna och AvestaPolarit AB 
har lämnat ekonomiska bidrag till utgivningen. 
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NYHETSBREV från SVAR 
Maj-juni 2002 

 
Projekt Digitala register 
Projekt Digitala register som startade november 
1998 har vid årsskiftet 2001/2002 avslutats. Det har 
pågått vid SVARs enhet i Sandslån. Projektet har 
genomförts med stöd från Riksbankens 
Jubileumsfond, Statens Kulturråd, Länsarbets-
nämnden, Kramfors kommun, riksarkivet och 
SVAR. Det har till största delen arbetats med 
registrering av arkivmaterial, men även 
tillgängliggjort på cd flera databaser som är 
upprättade utanför projektet.  
Två stora registreringsuppdrag har pågått parallellt 
under hela projektet, konselj- och brevregistrering. I 
konseljregistreringen har ärendelistorna från 
regeringssammanträden under perioden 1840-1920 
registrerats. För närvarande är 5 departement 
färdiga, ytterligare 3 återstår. Arbetet har gjorts i 
samarbete med Riksarkivet. Registreringen kommer 
att fortsätta efter projektets slut. I brevregistreringen 
har brevsamlingar på riksarkivet och Kungliga 
Biblioteket registrerats. Det är nu möjligt att söka 
på en brevskrivare eller brevadressat i dessa 
databaser som finns tillgänglig i forskarsalen hos 
dessa institutioner. Nästan 400.000 korrespondenser 
har registrerats.   
Ambitionen är att dessa databaser ska kunna infogas 
i den kommande Digitala forskarsalen. 
 
Rabatt vid köp och lån av domstolsmaterial 
SVAR vill gärna uppmuntra forskare att använda 
domböckerna. Det finns mycket intressant 
information i dem, men eftersom de innehåller 
mycket text tar det naturligtvis längre tid att läsa. 
För att hitta ett sätt att göra det billigare för 
forskaren vill vi därför pröva följande erbjudande, 
med giltighet i första hand under 2002: 
• Vid lån av minst 10 volymer domstolsmaterial 

förlänger vi lånetiden från 1 månad till 3 
månader för samma pris. Priset när man lånar 
direkt från SVAR är 20 kr per volym. Priset blir 
alltså 20 kr för 3 månader istället för som hittills 
60 kr för 3 månader. Vid omlån efter dessa 3 
månader tillämpas ordinarie pris och lånetid. 
Hur mycket man får betala om man lånar från 
bibliotek varierar som bekant från kommun till 
kommun. 

• Vid köp av minst 50 mikrokort 
domstolsmaterial lämnar vi 20% rabatt per kort. 
Ett mikrokort kostar 18 kr ordinarie pris, med 
rabatt blir det istället 14,40 kr per kort. 

• Vid köp av hel serie domstolsmaterial för ett 
härad lämnar vi 25% rabatt. Exempel på serier 

är domböcker, småprotokoll, bouppteckningar 
mm. 

För att komma i åtnjutande av rabatterna önskar vi 
att lån eller köp av domstolsmaterial antecknas på 
en särskild blankett, så att vår kundtjänst kan 
särskilja dessa beställningar. 
 
SVAR-katalogen 
Vi kan nu ta ut SVAR-blad genom vårt nya 
datasystem. Vi kommer närmaste tiden att göra en 
planering för uttag av nya katalogblad och utskick 
av dessa. 
 
Beställning av mikrokort 
Under vintern och våren har vi utarbetat vissa 
förändringar i våra rutiner för at leverera mikrokort. 
Många beställningar är handskrivna vilket ibland 
förorsakar oss problem med att tyda beställningen. 
Vi har lagt ned stor möda för att försöka leverera 
rätt volym till kunden. I vår hantering ingår att föra 
in beställningarna i vårt kundsystem för fakturering 
mm. Vi tar även ut en följesedel som bifogas 
leveransen till kund. 
Under sommaren kommer vi att plocka 
beställningarna enbart efter denna följesedel. Detta 
innebär att det är ännu viktigare än tidigare att 
beställningarna är korrekt ifyllda. SVAR-nummer är 
det som styr vilken volym som beställs och som vi 
plockar fram.  
Om Arkivnamnet och volymbeteckning inte 
stämmer med det SVAR-nummer som beställs så 
kommer vi i fortsättningen att leverera volym som 
motsvarar det beställda SVAR-numret.  
Beställningar som är oklara kommer vi att returnera 
så att kund kan klargöra vad som beställts genom ny 
beställning. 
Vi ber er att vara extra observant när ni fyller i 
beställningar så att rätt volym beställs och därmed 
kommer rätt volym att leveras av SVAR. 
Vi hoppas att detta skall underlätta för oss och att 
leveranstiden kommer att påverkas positivt för alla 
parter. 
 
Returadressetikett 
SVAR kommer att upphöra med att skicka med en 
förtryckt returadresslapp i försändelsen vid lån av 
mikrokort. Anledningen är att få kunder använder 
den vid mikrokortsreturer. Försändelsen med 
mikrokortsretur måste frankeras av kund som även 
skall ange mottagare av försändelse. 
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Cd-produkter 
SVAR planerar att ge ut By- och gårdsregister för 
Hallands län under året på cd-rom. Det är en 
sammanställning av de sockenkataloger som SVAR 
producerat i pappersformat. Databasen upptar de 
byar och gårdar som finns upptagna i kyrkoarkiven 
och ger uppgift om alla volymer där det sökta by- 
eller gårdsnamnet förekommer. Cd:n är ett 
komplement till sockenkatalogerna och inte en 
ersättning. 
Tidigare har SVAR gett ut By- och gårdsregister för 
Blekinge län på cd. 
 
I SVARs sortiment finns sedan tidigare: 
Bouppteckningsregister för Uppsala och delar av 
Stockholms län (uppdaterad version utkommer 
under hösten 2002) 
Bouppteckning för Södermanlands län. 
Databaserna innehåller registeruppgifter för 
bouppteckningar i häradsrätters och rådhusrätters 
arkiv. Cd-skivorna har tillkommit i samarbete med 
Landsarkivet i Uppsala.  
Beställes genom Internet: www.svarbokhandel.ra.se 
eller kundtjanst@svar.rase. Du kan även ringa 
SVARs kundtjänst telefon: 0623-725 00 eller faxa: 
0623-726 05 för att göra din beställning. Priset är 
250 kr/cd. 
 
Arkiv på mikrokort färdiga för beställning 
 Domstolsarkiv Arnäs tingslags häradsrätt ca 

1860-1905 (vissa serier tom 1900) 
 Kyrkoarkiv Kronobergs län (förutom 

församlingar som ännu ej leverats till 
landsarkivet) 

 Kyrkoarkiv Svenska församlingen i Paris, gamla 
kyrkoarkivet, volym 1-2 

 Kyrkoarkiv  Korsholm/Mustasaari, Finland 
 Riksdagstryck  18979 
 Mantalslängder Jämtlands län (1810-1820) 
 Mantalslängder Norrbottens län (1810-1820) 
 Mantalslängder Stockholm stad (1652-1860) 
 Mantalslängder Värmlands län (1640-1825) 
 Mantalslängder Örebro län (1642-1825) 
 
Arkiv som har kompletterats 
 Mantalslängder Kristianstads län 
 Mantalslängder Blekinge län 
 Mantalslängder Malmöhus län 
 Mantalslängder Hallands län 
 Mantalslängder Kronobergs län 
 Generalmönsterrullor Västgöta regemente , år 

1817 
 
Arkiv under arbete 
Under år 2002-2003 planerar vi även att 
färdigställa: 
 Kyrkoarkiv Östergötlands, Kronobergs, Kalmar 

och Jönköpings län 
 Domböcker Kristianstads län, Malmöhus och 

Gotlands län 
 Riksdagstrycket 1880-1882 
 
 
SVAR  
tel 0623-725 00, fax 0623-726 05  
SVARs hemsida www.svar.ra.se 
e-post forskarcentrum@svar.ra.se 

 
 

Dalfolkets vandringar till arbete 
 
Några trevliga sidor på internet finner du under 
www.dalkarlsvagen.com  där det berättas om 
dalfolkets vandringsvägar mellan Dalarna och 
Stockholm. Flera beskrivningar av olika 
vägsträckor, både gamla beskrivningar och nutida.  
 
 

Vad stod det? Sök i arkivet! 
 
Borlänge Tidning: www.borlangetidning.com 
Dala-Demokraten: www.dalademokraten.com 
Falukuriren: www.falukuriren.se  
Mora Tidning: www.moratidning.com 
Nya Ludvika Tidning: www.nyalt.se 
Södra Dalarnes Tidning: wwww.sodran.com  
 
 

 
 

Allt är slut! 
 
Vad då, undrar du förstås? Jo, vi har ingenting till 
nästa blad. Nu måste du fatta pennan och skriva 
något. Vi tar emot allt, t ex antavlor, långa 
berättelser, korta berättelser, små episoder, kuriosa. 
Ja, som sagt, allt! 
 
 
 

 
Vår medlem Astor Kruse i Norberg, tidigare 
Bjurfors, har avlidit den 12 juli 2002. Han var 
född i november 1919 och blev drygt 82 år 
gammal.   
Vi lyser frid över hans minne 
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apport från  
 styrelsen 

 
Under denna rubrik kommer medlemmarna att 
fortlöpande få information om styrelsens arbete. 
 
Bemanning i lokalen 
Vi har fortfarande stort behov av lokalvärdar 
eftersom vi själva måste bemanna lokalen. Som tur 
är så har vi Christine Olson som vid behov kan 
öppna för forskare. Christine arbetar på 
Vuxenskolan och är även är medlem i FSF. Men vi 
kan inte förlita oss på Vuxenskolan utan vi måste 
själva hålla öppet.  

Vi har försökt att under sommaren hålla öppet 
måndag-torsdag kl 09.00-17.00. Det har inte varit 
någon stor efterfrågan på forskning denna sommar 
som de flesta förstår men nu går vi mot hösten och 
behovet att forska börjar visa sig igen. 

Det är inte betungande att hålla ställningarna i 
lokalen. Ställa ut bingolottoskylten, som visar att 
lokalen är bemannad men även att vi säljer lotter. 
Svara i telefon. Se till att de personer som forskar 
även bokar in sin tid och även skriver in sig i 
besöksboken.  

När Vuxenskolans personal finns till hands så 
hjälper även de till att öppna, men har de stängt så 
är även släktforskarlokalen stängd om ingen har 
tagit på sig att ansvara för lokalen.  

Är du intresserad av att hålla öppet i lokalen? 
Kontakta någon i styrelsen eller notera själv på 
listan som ligger framme i lokalen. Halv- eller 
heldag, det går bra vilket du än väljer. 
 
Leksandsresa 
Höstens resa till Leksand blir lördagen den 28 
september. Läs mer på sidan XX.  

Dessa resor gör vi första hand för att 
medlemmarna skall kunna få forska till ett reducerat 
pris. I mån av plats kommer vi erbjuda icke 
medlemmar att följa med. 

 
Lotterivinster vid Släktforskardagarna 
Ett stort tack till Kultur Avesta, Vävstugan och 
Göte Anderssons Bigård för de gåvor FSF erhöll till 
Dalaförbundets lotteri.  
 
Soldatinventering 
Vi behöver ”dina soldater” som du har forskat fram 
i Folkare och Bergs kompani. Blanketter, för att 
fylla i personuppgifter gällande soldaten och hans 
familj, finns i lokalen. 
 
 

e-postadress 
Som vi tidigare har nämnt vill vi ha din e-
postadress! Du får utskicken snabbt och smidigt 
över nätet och inte minst, vi spar pengar.  

Du som vet med dig att du inte har meddelat 
någon av redaktörerna din e-postadress, sänd den nu 
genast! 
 

♪♫    
Välkomstrapp vid Stämmomiddagen i 

Borlänge  
Hejsan alla vänner, Välkomna ska ni vara  
Nu tror ni jag blitt tokig Men det är ingen fara 
Fast tiden blir med tiden allt knappare och knappare 
så därför får vi alla försöka att bli rappare 
Femtisju sekunder är den tidsram som jag fått 
och redan kan jag se att hela 15 av dom gått 
Jag hade tänkt berätta Om ett släktforskarförbund 
Som kryssar mellan grynnor Och glider över grund 
Jag hade tänkt att såga nå’t Om arbetsro och frid 
Jag tror dock det får anstå Till en dag med mera tid. 
Om husförhör på nätet Jag tänkt mig att berätta 
Men sekretessen gör att Jag för vänta med detta. 
Måhända efter 70 år Med mycket svett och möda 
Har vi äntligt lyckats Sätta namn på de döda. 
Måhända har vi även Hunnit lista varje knekt 
Inventerat alla gravar Och fått bukt med var defekt 
I alla våra olika Matriklar och register 
Och står sen där en dag Och tycker tillvaron rätt 
trist är 
När sökandet i källorna Har ersatts utav lister 
Där allting står i klartext Helt utan några brister 
Och i en tid när allting Ska gå fort som förgjort 
Så känns det tryggt att bygga sig Ett hus av 
mikrokort 
Där kan vi dra oss undan Under regntunga dar 
Spanande mot postlådan och brevet ifrån SVAR. 
 
Hoppsan, nu har tiden sedan länge runnit ut 
Och ändå är min hälsningsrapp rätt långt ifrån sitt 
slut 
Men vill ni läsa resten så klicka in och se 
Om ni hittar nåt som gömmer sig på w w w. 
 
Men vänta till i morgon, i kväll så ska vi festa 
Jag hoppas det ska smaka! Vår kock har gjort sitt 
bästa. 
Så än en gång välkomna och sätt er skönt till rätta 
Och njut av mat och dryck jag tror nog ni blir mätta 
Och när vi ätit färdigt och hållit alla tal 
Så röjer vi av golvet och ställer till med bal 
Till Hellzephyrs orkester ska vi rocka loss och 
skråla! 
Men nu slutar jag helt tvärt för det är dags att skåla! 
  

R 
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Vi hälsar nya och nygamla medlemmar välkomna! 
 
 
Eva Ebervik  
Västansjö 20 
774 97 Fors 
tel 0226-310 24 
 
Ann-Marie Eriksson  
Berndt Mårts 
Snickars klacken 11 
783 90 Säter 
tel 0225-33052 
 
Kristina Eriksson Hugg  
Rådhusgatan 1 
826 32 Söderhamn 
tel 0270-413 31 
e-post b.c@mbox303.swipnet.se 
 
Karl-Åke Fernholm  
Björkgatan 11 
214 34 Malmö 
tel 040-92 90 54 
e-post  
kalle.fernholm@swipnet.se 

Bengt Hedström  
Birgitta Hedström 
Plöjarens v 3 
784 61 Borlänge 
tel 0243-190 10 
 
Inger M Johansson  
Sturegatan 20 
776 32 Hedemora 
 
Birgitta Olofsson  
Påskliljevägen 72 
722 46 Västerås 
tel 021-33 60 25 
e-post 
birgitta.olofsson@telia.com 

 

Marianne Persson  
Borgärdesvägen 16 B 
790 23 Svärdsjö 
tel 0246-105 62 
e-post empe.persson@telia.com 
 
Claes-Elof Sundström 
Listavägen 30 
125 43 Älvsjö 
tel 08-86 29 22 
 
Barbro Törnqvist  
Jaktstigen 30 
226 52 Lund 
tel 046-30 71 47 
 

 
 

Vi kan även meddela att Karl-Åke Fernholm har blivit FSFs 300:e medlem. 
Vi kommer att översända en bokgåva. 

 
 

Kyrkvaktarinstruktion 
 
År 1776 fastställdes följande kyrkvaktarinstruktion: 
1. Då prästen in- och utgår av altaret, tillhör honom [kyrkvaktaren] att öppna och tillsluta altardörren; 
2. vid det prästen begynner läsa syndabekännelsen, tillsluter han alla kyrkdörrarna; 
3. att folket i kyrkan ej må vara lidande av drag, bör han tillse, att dörrarna ej stå öppna, i synnerhet vår-, 

höst- och vintertiden; 
4. hålla orgelläktaren och läktartrapporna rena och lediga, så att de av gossar och ungdom ej uppfyllas; 
5. tillse, att ingen förargelse sker genom stimmande av ungdomen; 
6. aldrig gå med håven utan sköta sitt spö; 
7. hålla hundarna utur kyrkan; 
8. göra upp eld och, då ingen är tillstädes, vårda elden i sakristian, så då gudstjänst som förhör hålles [spis 

hade murats där 1752]; 
9. i så måtto vara klockaren till biträde, att han tillhåller ringarna att vara tillstädes i stapeln, så att ingen 

utdräkt sker med ringningarna varken om söndagen eller om onsdagarna; 
10. enligt klockarestadgan varje valborgsmässodag tillse, om några de dödas ben befinnas liggande på 

kyrkogården, dem ihopsamla och nedergrava; 
11. om vintertiden hålla öppen väg över kyrkogården till dörrarna; 
12. varje söndag, då tron sjunges, utgå ur kyrkan och indriva dem, som stå utanför kyrkan; 
13. vara tillstädes, då kyrkan sopas och städas; 
14. göra prästerskapet den uppassning, som skäligen fordras; 
 
Källa: Norberg, Avesta under kopparbrukets tid, andra delen 



 

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING  B 

Vid definitiv eftersändning retur med  FÖRENINGSBREV 

den nya adressen till: 
Folkare Släktforskarförening 
c/o Studieförbundet Vuxenskolan 
Box 1 
S-774 21 AVESTA 
Sverige 
 
 
 
 

Program Hösten 2002 
 
Lördag Forskarresan till Leksand 
28/9 Forskning mellan kl 9.00-18.00 
 Avresa: Avesta bakom biblioteket kl 7.30  
 Hedemora OK Gussarvsgatan kl 7.50.  
 OBS! Förhandsanmälan senast 22/9.   
 
Måndag Studieresa till Landarkivet Uppsala 
7/10 Avresa: från Avesta kl 8.00, hemresa ca 18.00 
 Visning av Landarkivet kl 10.00-12.00 ca 
 OBS! Förhandsanmälan senast 30/9 
 
Onsdag ÖPPET HUS  
23/10 Forskning, söka på CD-skivorna, Sveriges Dödbok,  
17.00-20.00 Gamla stan, Klara, Söder i Stockholm, Bouppteckningsregister 
 för Uppland och Sörmland, Västerfärnebo födelse/vigsel/döda.  
 Lokal: föreningslokalen 
 
Söndag DIS-kurs Tematräff-nybörjare i DIS-Aros regi.   
27/10 Den vänder sig speciellt till nya medlemmar eller de som känner 
18.30-20.00 ca att de behöver få hjälp att komma igång med DISGEN.  
 Lokal: källaren Vuxenskolan.  
 OBS! Förhandsanmälan senast  20/10. 
 
Torsdag ÖPPET HUS  
14/11 Forskning, söka på CD-skivor, prata forskning i största allmänhet 
17.00-20.00 Lokal: föreningslokalen 
 
Söndag DIS-kurs Tematräff-uppföljning i DIS-Aros regi 
1/12 Den vänder sig speciellt till de som kommit igång med  DISGEN 
18.30-20.00 ca och som vill lära sig lite mera avancerade saker. 
 Lokal: källaren Vuxenskolan.  
 OBS! Förhandsanmälan senast 24/11 
 
måndag ÖPPET HUS med julfest 
9/12 Lokal: föreningslokalen 
17.00-20.00 


