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Det femtonde året är gånget… 
 
av Birgitta Larhm 
 
Så är det femtonde året i det närmaste förbi och vi 
är på väg in i det sextonde i föreningens 
verksamhet. 
 
Släktforskardagarna Dalarna 2002 
Under det här året har FSF varit en av 
dalaföreningarna som arrangerade släktforskar-
dagarna i Dalarna. Ett stort åtagande för oss i 
Dalarna. 

Att släktforskardagarna är ett stort ekonomiskt 
åtagande var vi väl i respektive föreningar eniga 
om. Det fanns några pessimister som målade upp 
ruin och ekonomisk katastrof. Dessbättre fick de 
inte rätt. Det kunde ju ha gått på tok men vi 
landande på plussidan.  

Att det sedan var otroligt varmt under dessa 
dagar kan ju ha varit en bidragande orsak till att inte 
fler forskare från södra delen av Dalarna tog 
chansen att komma.  

 
Egen lokal 
Vi kan även uppmärksamma den intresserade att vi 
har haft egen lokal i fyra år i februari 2003. Tiden 
går och vi med den. Det fanns många undringar när 
vi bestämde oss för att hyra lokal av Vuxenskolan, 
inte på grund av dem utan om vi ekonomiskt skulle 
klara av det.  

Vad gäller den ekonomiska biten har det gått bra. 
Visst har vi fått dra in på vissa saker men vi har fått 
bättre forskningsmöjligheter. Och inte minst fler 
läsare.  

 
Mikrokort 
FSF har idag i sina samlingar mikrokort över alla 
grannförsamlingar, Västmanlands regemente och 
även Domstolsarkiven från vår del av södra 
Dalarna. 

 
Bemanning lokalen 
Som det ser ut nu så måste vi själva bemanna 
lokalen eftersom vi inte kan få hjälp från 
Arbetsförmedlingen som vi fick tidigare.  

Vi trodde att det skulle finnas ett stort intresse för 
att vara lokalvärd och samtidigt forska. Men där bet 
vi oss i tummen! Vi är idag över 300 medlemmar! 
Räknar man bort dem som t.ex. bor på andra orter 
eller har svårt i störta allmänhet att ta sig till lokalen 
återstår ca 60%. Av dessa, ca 180 personer, skulle 
fler kunna bemanna lokalen, men icke. Som tur är 
så har vi några trofasta som kommer en dag i 
veckan, vecka efter vecka. Vi behöver fler! Var 
finns ni andra har ni slutat forska?  

Föreningsarbete  
Som det är idag är det ett fåtal medlemmar som 
arbetar både när det gäller att bemanna lokalen och 
att sälja Bingolotter.  

Visst det är bra att kunna sitta och forska med 
hjälp av föreningens mikrokort. Dessa kort  
finansieras med hjälp av förtjänsten från 
Bingolottoförsäljningen om någon har missat det.  

Om alla som har möjlighet bokar in två halvdagar 
per halvår och även köper 2 st Bingolotter per 
säsong så är mycket vunnet. Bemanningen skulle bli 
om inte heltäckande så åtminstone mycket bättre.  

Vi säljer ungefär 800-900 lotter per säsong. 
Köper 200 medlemmar 2 lotter per säsong så har vi 
försålt i det närmaste halva lagret!  

Vi har dessbättre några som troget köper en lott 
eller två varje vecka, dessa personer har vi inte tänkt 
tvinga på några fler lotter men ni andra! Vi i 
styrelsen vet att det finns intresse av att köpa in 
flera socknars mikrokort men då måste vi även sälja 
lotter. Det är enda sättet att finansiera kortinköpen. 

Ett bra nyårslöfte skulle vara att bemanna lokalen 
två halvdagar och köpa en lott eller två per säsong!  

Tänd på förslaget! 
 

Bingolottoförsäljning 
Från och med denna höst har jag fått hjälp med 
försäljningen av Bingolotter. Det är Helen 
Johansson från Krylbo som kommer och byter av 
mig. Jag går ut varje lördagsmorgon vid niotiden 
och ”håller platsen” vid Apoteket och vid 
halvelvatiden kommer hon och byter av mig. Så 
länge Helen håller ut så gör jag detsamma men 
sedan är det slut! 

Det har hittills varit roligt att arbeta för 
föreningen men en dag så är måttet rågat!  

 
Forskarkvällar 
Vi kommer att fortsätta med att hålla öppet några 
kväller i månaden för dem som inte kan komma och 
forska på dagtid. Under hösten har dessa kvällar 
inte rönt något stort intresse men det kanske går 
bättre under våren.  

Vi byter medlemsblad med ett stort antal 
släktforskarföreningar och dessa tidningar finns i 
pärmar i lokalen. I dessa kan du som har din 
forskning på andra orter troligen hitta många 
godbitar. 

 
Till slut vill jag önskar er alla ett BRA 
FORSKARÅR!  
 



 An-Siktet 4/2002  

Folkare Släktforskarförening 

sid 4

Forskarresa till Släktforskarnas Hus 
 
av Barbro Vikström 
 
Den 28 september var vi på sedvanlig höstresa till 
Släktforskarnas Hus. Denna gång var vi inte fullt så 
många som vi varit vid de senaste tillfällena men 
drygt 20 är inte så dåligt i alla fall. Som vanligt blev 
vi väl mottagna vid ankomsten till Huset och sedan 
forskade vi så läsapparaterna glödde och ögonen 
rann för vi måste hinna med så mycket som möjligt 
när vi nu äntligen kommit hit. 

Plötsligt kändes något konstigt i maggropen. Vad 
tusan nu då? Jag var hungrig. Tur att Moskogen 

serverar mat. Forskningen fortsatte. Hur står man ut 
egentligen? Alltid samma visa, tidigt oppe, glad i 
hågen, inte så väl förberedd, iväg till Leksand. 
Hungrig, trött, dags att åka hem. Vill inte åka, har ju 
precis börjat hitta saker. 

Nåja! Nästa forskarresa är inbokad till lördagen 
den 5 april. Då tar vi nya tag. Ska vara bättre 
förberedd då. 
 
 

 

Studieresa till Landsarkivet i Uppsala 
 
av Helen Johansson 
 
Måndag morgon den 7 oktober var vi ett gäng på 10 
personer som startade resan till Uppsala i akt och 
mening att göra ett studiebesök på Landsarkivet. 
Väl framme så hann vi ta en fika innan det var dags 
för visningen som skulle ta sin början kl 10. Man 
kan säga att vi anlände till ett dukat bord. Vår guide 
Karin Bendixen hade dukat fram olika slags 
arkivalier, många med dalaanknytning, som 
förevisades och det fanns också en historia till varje 
handling. Där fanns allt ifrån jordeböcker och 
domstolshandlingar till dokument om soldater och 
”vanliga” kyrkoarkivalier. 

Först pratade vi om bordets fröjder och gick runt 
och tittade på allt för att sedan fortsätta till 

kartarkivet där vi såg många vackra kartor. 
Visningen som inalles tog ca 2 timmar slutade bland 
de nyare kyrkoarkivalierna d v s från 1895 och 
framåt. Jag passade då på att kontrollera att min far 
och mor verkligen är min far och mor. Visserligen 
hade jag inga farhågor om det motsatta men det är 
kul att veta. 

Efter rundvandringen fanns tid för egen 
forskning. De flesta hade fått sitt lystmäte vid 18-
tiden. Man blir ju rätt slak efter en sådan heldag i 
historien. Själv fortsatte jag dock till ca 20. 
Stressade iväg för att hinna med tåget. Men det var 
den dagen det var strömavbrott i Avesta så i stället 
för snabb avfärd så fick jag vänta en hel timme. 

 
 

Lördagsöppet på Landsarkivet i Uppsala 
 
Under jubileumsåret 2003 kommer Landsarkivet i Uppsala att ha lördagsöppet följande lördagar kl 09.00 – 
15.00. 
 
OBS! Ingen framtagning av volymer under lördagen. Beställning av volymer senast fredag kl 15.00. 
Beställning kan göras på telefon. 
 
 25 januari 6 september   

 22 februari 4 oktober 

 29 mars  15 november 

 26 april  6 december 

 24 maj 

 
Jourhavande släktforskare från Föreningen Släktforskare i Uppland kommer att finnas tillgängliga. 
 
VÄLKOMNA 
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Öppet Hus hos FSF 
 
av Barbro Vikström 
 
Vid tre tillfällen har FSF hållit Öppet Hus kvällstid, 
nämligen den 23 okt, 14 nov och 9 dec. För att 
tillgodose dem som är upptagna vissa kvällar har vi 
lagt träffarna på olika dagar, måndag, onsdag och 
torsdag. Alla dagar tycks dock vara lika dåliga. Det 
var knappast några som ville kvällsforska eller leta i 
de CD-skivor föreningen förfogar över. 

Inte ens till den lilla julfesten den 9 dec kom fler 
än 10 personer. 

Inte ens smörgås med julskinka och pepparkakor 
kunde locka. 

Inte ens Katrina Oscarsson som hade inbjudits för 
att visa sin mor Karins underbara halmarbeten 
kunde locka. Katrina berättade lite för oss om hur 

man gör sådan slöjd, vilken slags halm som 
används. Vilket sädeslag som är bäst för ändamålet 
har jag glömt men om stråförkortningsmedel 
använts blir halmen oduglig för slöjdändamål så 
många slöjdare odlar själv sitt material. 

Inte ens tipset som ordförande Birgitta hade gjort 
kunde locka. Men de fåtaliga deltagarna var alla 
kunniga så tipset gav ett bra resultat. Helen 
Johansson, som hade flest rätt, fick som pris de två 
häftena i vår skriftserie. 2:a pris gick till Per 
Berntson och 3:e pris fick Marianne Forngren, som 
fick varsin antavla. 

Vi tar med tipset så kan alla pröva sina 
kunskaper. Men några flera pris utdelas dock inte. 

 
1. Vad betyder Patronymikon? 
 1.  Bön.  
 x.  Fadersnamn.  
 2.  Stamfader 
 
2. Vilket land förlorade Sverige 1809 i freden 
 med Ryssland? 
 1.  Finland 
 x.  Norge 
 2.  Danmark 
 
3. Hur många soldater ingår (i normala fall) 
 i ett kompani? 
 1.  140 man 
 x.  150 man 
 2.  160 man 
 
4. Till vilket regemente hörde 
 Folkare kompani? 
 1.  Dalregementet 
 x.  Gästriklands regemente 
 2.  Västmanlands regemente 
 
5. Vilket seriesignum har flyttningsböckerna i  
 kyrkoarkivet? 
 1.  B 
 x.  E 
 2.  F 
 
6. Vad betyder Ut Supra? 

 1.  Som nedan 
 x.  Som ovan 
 2.  Ut supet 
 

7. Vad betyder Uxor? 
 1.  Yxor 

 x.  Utväxt 
 2.  Maka 
 
8. Vad betyder Ibidem? 

 1.  På samma ställe 
 x.  I särskilt fall 
 2.  I stället för 
 
9. Hur många år blir Avesta Tidning i år? 

 1.  110 år 
 x.  120 år 
 2.  130 år 
 
10. Hur många avlidna personer finns med på 
 Sveriges Dödbok 1950-1999? 
 1.  Över 4,2 miljoner 
 x.  Över 4,6 miljoner 
 2.  Över 4,8 miljoner 
 
11. Vilket år bildades 
 Folkare Släktforskarförening? 

 1.  1986 
 x.  1987 
 2.  1988 
 
12. Vad betyder ordet Aetas? 

 1. Ätas 
 x. Även 
 2. Ålder 
 
13. Hur många församlingar ingår i 
 Avesta kommun? 

 1.  3 st 
 x.  4 st 
 2.  5 st 
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DISGEN-kurser i DIS-Aros regi 
 
av Barbro Vikström 
 
Under två söndagskvällar, 27 okt och 1 dec, har 
FSF i samverkan med DIS-Aros haft två tematräffar 
om DISGEN. Den första träffen riktade sig till dem 
som inte hade så stor erfarenhet av programmet, 
som kanske behövde lite tips för att komma igång. 
Den andra skulle visa lite mer avancerade saker. 
Brage Lundström, ordförande i DIS-Aros, var den 
som vid båda tillfällena delgav oss sina kunskaper. 

Vid den första träffen började Brage med att 
berätta om Föreningen DIS historia, hur allting 
började. På den tiden var det ABC80 som gällde 
men numera finns programmet både för PC och 
Mac. Under årens lopp har programmet utvecklats 
till vad det nu är. Inte nog med att man kan bygga 
olika slags släkttavlor utan man kan också skanna in 
förfädernas fotografier i tavlan och dessutom finns 
det möjlighet att på svenska kartan följa släktens 
förflyttningar. 

Det var väl tänkt att vid det första tillfället visa 
det mest grundläggande vilket också skedde men 
endast summariskt. Vi hamnade nästan på en gång i 
bildhantering och redigering av orter. Vid andra 
tillfället blev det också resonemang kring 
bildhanteringen i släkttavlor men också hur bilder 
kan läggas in i ortsbeskrivningen. Ortregistret 
beskrevs och hur man lägger in kordinaterna så 
orten hamnar på rätt ställe på kartan. Brage visade 
också hur man skannar in delar ur kartor och lägger 
in dem i DISGENs karta. På det viset kan man i 
kartan få med en hemgård eller annan plats av 
intresse för släkten. 

Det var många intresserade som deltog i båda 
träffarna och det gav mersmak. Tack vare det stora 
intresset för DISGEN så kommer DIS-Aros att 
under våren fortsätta med ytterligare två träffar, den 
9 februari och 30 mars. 

 
 

Insjövägen 52, 793 33 Leksand 
 
Från och med 7 januari 2003 har 
Släktforskarnas Hus i Leksand 

öppet helgfri 
måndag - torsdag 
 kl 08.00 - 20.00  

och  
fredagar kl 08.00 - 16.00. 

 
Ännu finns någon plats kvar på 
den studiecirkel som startar 21 

januari. Kursen går dagtid kl 13.30-16.00 med sex 
kurstillfällen. Välkommen med frågor och anmälan 
till tel 0247-122 80. 
 
 
 

 
 

Vill du helgforska i sista minuten? 
 

I princip är allt bokat men platserna är sällan helt 
utnyttjade. Släktforskarnas Hus i Leksand kan 
därför erbjuda ”sista-minuten-platser” till halva 
priset: 100:- för heldag / 8 timmar.  

Är du intresserad så kontakta Släktforskarnas 
Hus direkt och meddela att du är intresserad av att 
få deras utskick. Så får du fortsättningsvis 
erbjudande om forskning några dagar innan den 
erbjudna helgen. Förutsättningen är att du som 
forskare är självgående, eftersom huset inte har 
bemanning hela tiden och den förening som bokat 
inte ska hamna i att vara fadder. En annan 
förutsättning är schyssthet i bemärkelsen att man 
gör rätt för sig även om det inte finns någon 
personal på plats när man kommer eller när man 
går. Du skriver in dig i besöksboken och lägger 
betalningen i receptionen.  

OBS! att anmälda alltid har företräde till ”sista-
minuten-platserna”. Om man bara chansar och 
åker till huset finns risken att allt är upptaget.  
Släktforskarnas Hus i Leksand 
 
Släktforskarnas Hus 
Tel 0247-122 80 
Fax 0247-79 79 92 
e-post leksand@genhouse-sweden.com 

 



 An-Siktet 4/2002  

Folkare Släktforskarförening 

sid 7

           

UÉ~ÜxvxÇá|ÉÇxÜ 

      
 
av Barbro Vikström 
 
OLOFS DAGAR – eller  
en småbondes liv i början av 1900-talet 
Författare: Sven-Olov Larsson 
 
Olof föddes år 1875 på den lilla gården Grönlok i 
Nordanåkers by i Yttermalung. Familjen hade det 
svårt och 1889 tog fadern Lars Olsson barn och 
blomma och flyttade till Möklinta socken för att 
försöka få en drägligare tillvaro. Där köptes en 
jordbruksfastighet i Östankils by som kom att kallas 
Lars-Ols. Det är här Olof kommer att ha det liv och 
sitt arbete som han beskriver i sin dagbok. 
Anteckningarna är förda mellan åren 1901 – 1918 
med undantag för år 1907. 

Olof Larssons dagboksanteckningar förmedlar en 
historia som visar vardagens vedermödor. Hur en 
småbonde måste komplettera jordbruket med andra 
sysslor för att få det att gå runt. En del inkomster 
fick familjen från bl a smörtillverkning och 
skogsavverkning. Olof och fadern hade kolmilor 
och träkolet kördes till Näs bruk, ca 1 mil bort. 

Men det är inte bara det som rör gården som Olof 
skriver om. Vädret är ju förstås av vikt för en bonde 
så det finns med hela tiden men vi får också läsa om 
händelser som rör familjens liv och leverne i smått 
och stort. När en granne dör, besök av släktingar, 
möten i missionshuset, Olofs återkommande 
huvudvärk. Också händelser som ligger utanför 
familjen kommenteras. Så t ex avslutas april 1915 
med följande text: ”Det blåser och stormar om 
dagarna, det är torrt och kallt, det fryser om 
nätterna. Kriget rasar fortfarande ute i Europa.” 

1918 dog Olof endast 43 år gammal. Det var 
spanska sjukan som ändade hans liv. Eftersom han 
dog så ung så kom han alltså aldrig att överta 
gården. Sista anteckningen i dagboken skrevs den 
20 oktober 1918 och lyder: ”Pojkarna sjuka.” 
Pojkarna, det var sönerna Albin och Martin, endast 
13 resp 9 år vid faderns död. Sonen Albin, som är 
författarens far, blev sedermera bonde på Lars-Ols. 
Numera är det författarens bror som innehar 
familjegården. 

Boken, som är intressant läsning även för dem 
som inte har sina anor i Möklinta, finns att köpa hos 
Folkare Släktforskarförening. 
 
 
 

                
 

av Birgitta Larhm 
 
Arbetare och arbetsförhållanden i 
järnhanteringen i en bergslagssocken 
under 1800-talet 
Författare: K Sune Larsson 
Utgiven av: Centrum Tryck AB, Avesta 2002 
 
En bok om arbetarnas arbetsförhållanden i våra 
trakter. Vi får här följa utvecklingen i By socken i 
södra Dalarna.  

Det var Bergsmanshemman som inom 
järnbergslag som hade skyldighet att tillverka 
tackjärn och träkol mot en viss skattefrihet. 
Bergsmännen gick tillsammans och bildade hytte- 
och smedjelag och deras järnframställning kallades 
bergsmansbruk. Dessa avvecklades gradvis under 
1800-talet för att helt upphöra i början av 1900-
talet. Det var då vi fick se de större industriella 
anläggningarna komma.  

Vi får här inte bara namnen på bruksägarna utan 
även flera bergsmän och smeders namn lyfts fram. 

Boken är uppdelad i stycken som går bra att läsa 
var för sig och i vilken ordning man själv vill.  

Arbete och Levnadsvillkor beskrivs i tre avsnitt, 
som inleds med Människor, näringarna och 
århundraden för att därefter följas av 
Järnhanteringens folk och som avslutas med 
Rörligheten på arbetsmarknaden.  Som därefter följs 
av Arbetsplatserna där de olika bergsmans-
hamrarna, hyttorna och bruken får en bra 
presentation. Så kommer ett kapitel om 
Järnhanteringens utveckling där vi får läsa om t.ex. 
de lagar som reglerade järnframställningen från 
1300- talet och fram till mitten av 1800-talet. Och 
om olika tekniska järnframställningar under tid. 
Den som är intresserad av att läsa om Mått och 
pengar och få en förklaring till de olika uttrycken 
som fanns har här ett mycket intressant kapitel att se 
fram emot.  

Boken avslutas med en förteckning över smeder 
vid Rosse hytta och hammarsmedja, Kyrkby hytta 
och hammare, Björks hammare, Vatebo hytta och 
hammare, Hede hytta och smedja, Rossberga 
smedja, Tyskbo hytta och smedja, Horndals bruk, 
Valla hyttan och Näs bruk mellan åren 1856-1885. 

Som helhet kan sägas om denna bok att den har 
en mycket bra uppläggning, lätt att ta till sig och att 
läsa. För mig som är från Folkärna nämns många 
namn som är bekanta. Mycket läsning till ett pris av 
150 kronor.  
FSF har denna bok till försäljning i lokalen. 
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Föreningens innehav av mikrokort i december 2002 
   
 

Dalarna: 
Garpenberg,  
husförhörslängd 1678, 1694-1893, församlings-  
1694-1928, flyttnings- 1844-1930, födelse- 1667-
1928, vigsel- 1667-1930 och dödbok 1667-1928.  

 
Grangärde 
husförhörslängd 1686-1889, församlings- 1900-
1930, inflyttnings- 1866-1923, födelse- 1628-1917, 
vigsel- 1628-1911 och dödbok 1628-1930 
 
Hedemora,  
husförhörslängd 1660-1897, församlings- 1891-
1928, flyttnings- 1720-1927, födelse- 1660-1927, 
vigsel- 1660-1928 och dödbok 1720-1930. 
 
Husby 
husförhörslängd 1670-1890, församlings- 1890-
1915, flyttnings- 1846-1930, födelse- 1653-1929, 
vigsel- 1653-1929 och dödbok 1653-1929. 
 
Ludvika 
husförhörslängd 1789-1899, hörsamlings- 1899-
1931, flyttnings- 1852-1922, födelse-. 1788-1930, 
vigsel- 1864-1910 och dödbok 1789-1928 
 
Stjärnsund kbfd 
församlingsbok 1891-1918, flyttnings- 1909-1915 
och födelsebok 1909-1925 
 
Norn bruksförsamling 
husförhörslängd 1730-1880, flyttnings- 1895-1911, 
födelse- 1673-1860, vigsel- 1687-1894 och dödbok 
1674-1861 
 
Norrbärke 
husförhörslängd 1776-1890, församlings- 1901-
1930, flyttnings- 1782-1927, födelse- 1661- 1927, 
vigsel- 1661-1930 och dödbok 1718-1917 

 
Söderbärke 
husförhörslängd 1771-1895, församlings- 1896-
1928, flyttnings- 1816-1918, födelse- 1678-1922, 
vigsel- 1678-1924 och dödbok 1678-1918  
   

Västmanland: 
Karbenning  
husförhörslängd 1731-1897, församlings- 1897-
1927, flyttnings- 1861-1915, födelse- 1690-1921, 
vigsel- 1647-1921 och dödbok 1647-1921.  
 
Möklinta 
husförhörslängd 1656-1895, församlings- 1895-
1922, flyttnings- 1826-1915, födelse- 1650-1921, 
vigsel- 1650-1894 och dödbok 1650-1894 
 
Norberg  
husförhörslängd 1628-1895, församlings- 1896-
1922, flyttnings- 1849-1924, födelse- 1643-1927, 
vigsel- 1635-1894 och dödbok 1628-1929, 
   
Västerfärnebo  
husförhörslängd 1690-1899, församlings- 1900-
1924, flyttnings- 1754-1929, födelse- 1647-1914, 
vigsel- 1647-1920 och dödbok 1647-1918. 

 
  Gästrikland: 
Torsåker  
husförhörslängd 1696-1895, församlings- 1896-
1926, flyttnings- 1752-1915, födelse- 1689-1919, 
vigsel- 1689-1919 och dödbok 1689-1911  
 
Österfärnebo  
husförhörslängd 1692-1895, församlings- 1896-
1922, flyttnings- 1836-1926, födelse- 1688-1919, 
vigsel- 1688-1921 och dödbok 1688-1908 

 
  Regementsrullor: 
Västmanlands regemente 1684-1885 

 
 

Sveriges befolkning 1970 
 
Hela Sveriges befolkning 1970 på en CD-skiva! 

Under hösten utkom Sveriges Släktforskar-
förbund med CD-skivan Sveriges befolkning 1970. 
Det är mantalsutdrag över befolkningen för nämnda 
år som finns på denna skiva. Det är en heltäckande 
databas med över 8 miljoner namn. Förutom för- 
och efternamn redovisas gatu- och postadress, 
födelsedatum, födelseförsamling, boendeförsamling 
och fastighetsnummer. Detta gör att det är möjligt 

att söka fram alla som bodde på samma adress eller 
i samma fastighet.  
 
CD-skivan kostar 495 kr för föreningsmedlemmar 
och 595 kr för icke medlemmar. Den kan beställas 
direkt från förbundet, då tillkommer porto och 
administrationsavgift 25:-. Du kan även beställa den 
genom FSF.    
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FSF försäljer litteratur m m 
 
Du som behöver blanketter, antavlor, ansedlar och 
litteratur kan köpa det till ett bra pris från FSF.  

Är det någon CD-skiva, Dödskivan, Folkräkning 
1970, Söder, Klara, Ortnamnsskivan som du har 

tänkt köpa? Kontakta i såfall någon i styrelsen så 
ordnar vi det.  

Vi har även gamla Folkarebygden till försäljning. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bouppteckningar från Landsarkivet i Vadstena under 1900-talet 
 
I och med att ansvaret för registrering av 
bouppteckningar har övergått från tingsrätterna till 
Skattemyndigheten har Landarkivet i Vadstena fått 
stora mängder moderna bouppteckningsmaterial 
från Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och 
Östergötlands län. Handlingarna är offentliga och 
inte belagda med någon ärendekostnad. Om antalet 
kopior överstiger 10 st kostar dock dessa 5 kr st. 

Man ser helst att förfrågan är skriftlig och man 
behöver följande information: den avlidnes dödsår, 

var han/hon var folkbokförd vid dödstillfället, 
fullständigt namn och personnummer. 
Skicka förfrågan till Landsarkivet i Vadstena, Box 
126, 595 23 Vadstena 

Mer information finns att läsa Landsarkivets 
hemsida på www.ra.se/vala/bpt.html 
Källa: Släktposten Nr 3 2002, medlemsblad för 
Nässjöbygdens Genealogiska Förening  
 
Detta vore väl något för vårt Landarkiv i Uppsala? 
Det kanske redan fungerar på samma sätt även där?

 

Försäljning av litteratur, antavlor m m 
 
Andersson, Kent/Anderö, Henrik, Ordbok för släktforskare    170:-/st 
Anderö, Henrik, Läsebok för släktforskare ”Tuppen”   130:-/st 
Carlsson, Albert W, Med mått mätt,  gamla svenska och utländska mått med historik 120:-/st  
Lagerkranz, Gunnar, Svenska sjukdomsnamn i gångna tider  120:-/st 
Lagerqvist, Lars/Nathorst-Böös, Ernst, Vad kostar det?, vad kostade mat, dryck mm 120:-/st  
Larsson, K Sune, Bergsmansgravvårdar på By kyrkogård    90:-/st 
Larsson, K Sune, Arbetare och arbetsförhållanden i järnhanteringen (By socken) 150:-/st   
Larsson, Sven-Olov, Olofs dagar    190:-/st 
Lintrup, Jojje, Latin för släktforskare     60:-/st 
Ljungcrantz, Sven, Fors bruks historia från 1689 till 1985    30:-/st  
Ljungcrantz, Sven, Fors samhälles historia från 1500-talet fram till 1985   30:-/st 
Lungsjö, Barbro, Släktforskarens uppslagsbok, 3.400 bouppteckningsord 190:-/st 
Lövgren, Einar, Folkare Din Hembygd      30:-/st 
Nordlöf, Rättshistoria för släktforskare      55:-/st 
Segland, K-J, Almanacka       120:-/st 
StorStockholm Genealogiska Förening Riksarkivet och släktforskaren     55:-/st 
Ansedel block         40:-/st 
Antavla: 8 generationer, block/25 blad         30:-/st 

8 generationer        30:-/st  
8 generationer solfjäderformad       40:-/st  

FSF, Skriftserie Nr 1 Liv och död i laga ordning 40:-/st 
                          Nr 2, För brödfödans skull 40:-/st,  vid köp av båda  75:- 
FSF, blankett: Husförhörslängd, block/25 blad       20:-/st 

Födelse/vigsel/död, block/25 blad       20:-/st    
FSF sockenkataloger över mikrokort: 
 By socken 1896-1930        30:-/st 

Folkärna socken 1900-1930        30:-/st 
 Grytnäs socken 1895-1930        30:-/st 
Gård och bygd genom 100 år Stora Grubbo (Folkärna socken)       30:-/st 
Folkarebygden åren 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 199     20:-/st 
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Vinstlista för höstens spelkvällar 

Vecka Serie-, lottnummer Vinster 
V0237 3744:50426-50450 3 st 100:-, 1 st 200:-,  
  2 st B 
 3748:55451-55475 2 st 100:-, 2 st B,  
  1 st S 
V0238 3855:14251-14275 1 st 100:-, 1 st B  
 3859:12276-12300 3 st 100:-, 1 st 200:-, 

1 st 500:- 
V0239 3744:50426-50450 3 st 100:-, 
 3748:55451-55475 1 st 10:-,2 st B, 1 st F 
Dubbel 3925:44696-44705 1 st 200:-, 1 st B 
V0240 4056:28526-28550 4 st 100:-, 1 st 200:-,  
  1 st B 
 4060:20551-20575 3 st 100:-, 2 st B 
V0241 4258:41326-41350 1 st 100:- 
 4262:33351-33375 1 st 200:- 
V0242 4258:41326-41350 3 st 100:-, 1 st B,  
  1 st S 
 4262:33351-33375 2 st 100:-, 1 st B 
V0243 4349:55351-55375 2 st B 
 4353:56376-56400 1 st 100:- 
Dubbel 4381:53866-53875 -- 
V0244 4453:47251-47275 1 st 100:-, 1 st 200:-,  
   2 st B, 1 st F 
 4457:54276-54300 1 st 100:-, 1 st 500:-, 

1 st B 
Dubbel 4417:10491-10500 -- 
V0245 4551:39076-39100 -- 
 4555:39101-39125 2 st 100:-, 1 st 200:-, 
  1 st 500:- 2 st B   
V0246 4662:30076-30100    3 st 100:-, 1 st 500:-,  
                                     1 st B 
 4666:38201-27125    3 st 100:-, 1 st 200:- 
V0247 4754:35051-35075 5 st 100:- 
 4758:32076-32100 1 st B 
V0248 4868:30076-30010 1 st 100:-, 2 st B 
 4872:27101-27125 1 st 100:-, 1 st B 
Dubbel 4885:48091-48100 2 st B 
V0249 4955:55076-55100 -- 
 4959:46101-46125 3 st 100:-, 3 st B,  
  1 st F 
V0250 5065:45076-45100 1 st B, 3 st 100:- 
 5069:41101-41125 2 st 100:- 

 
V0252 5247:53101-53125 1 st 200:- 
 5253:28126-28150 2 st B 
Dubbel 5216:28766-28775 1 st S, 1 st 100:- 
 
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 vill framföra 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 hösten börjat sälja Färgfemman 
och Sänka Skeppet, båda lotterna är skraplotter 
som kostar 20:-/st, FSF erhåller för varje försåld lott 
10:- 

Vi har nu i december beställt mikrokort över 
Domstolarkiv.  

Folkare tingslag: domböcker 1687-1860, 
småprotokoll 1761-1860, protokoll över urtima ting 
1684-1870, bouppteckningar 1735-1860.  

Grytnäs tingslag: domböcker 1695-1719. 
Hedemora tingslag: bouppteckningar 1736-1860. 
Dessa mikrokort 1.966 st kommer oss tillhanda 
någon gång under januari 2003.     

 
 

STÖD DIN FÖRENING 
köp BINGOLOTTER hos FSF 
 

 
Dubbileum i Moskogen! 

 
Birgitta Gustafsson och Ingvar Gustavsson som var 
Folkare Släktforskarförenings representanter vid det 
dubbla jubileet kommer att skriva reportage i nästa 
nummer av An-Siktet. 
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apport från  
 styrelsen 

 
Under denna rubrik kommer medlemmarna att 
fortlöpande få information om styrelsens arbete. 
 
Bemanning av lokalen 
Vi har våra trogna som har bemannat lokalen några 
dagar i veckan men de kan inte själva täcka hela 
veckan. Vi får be om en uppryckning under våren! 

Som det ser ut idag har vi fått förlita oss på 
Vuxenskolan för att hålla öppet och så kan vi inte 
hålla på. Lokalen är en sak för oss medlemmar!  

Notera dig för en halv- eller heldag så förklarar vi 
vad du skall tänka på vad gäller försäljning, 
bokning mm. Det är inte något otroligt avancerat 
arbete att hålla ställningarna. Vi väntar oss nu få in 
fler lokalvärdar! Tänk så mycket du samtidigt 
hinner forska!   
 
Dator 
Vi har erhållit en begagnad dator med mycket bättre 
kapacitet, så den äldsta maskinen har Returen fått ta 
över. På den här nya har vi lagt in våra CD-skivor, 
Dödskivan, Folkräkningen 1970, Söder och Klara 
(Stockholm). Ortnamnsskivan finns även inlagd. 
Vill du skriva ut uppgifter tar vi en krona för varje 
utskrivet papper. Detta för att få in pengar till inköp 
av skrivpapper och bläckpatroner.  
Så nu är det bara att sätta igång och söka uppgifter 
på skivorna.  

 
e-postadress 
Vi har vid ett flertal tillfällen tjatat om att vi vill ha 
din e-postadress. Du får på så vis påminnelser 
snabbt och smidigt över nätet och inte minst vi spar 
pengar i porto.  
 
Portokostnad 
Från årsskiftet går portot upp för ideella föreningar 
från 3:80 till 4:50 per utskick. Det gör en fördyring 
med omkring 1.000 kronor för vår förening.  

Vi kommer i fortsättningen att skicka tidningen 
som vanligt men de som har anmält att de har e-
postadress kommer även att få påminnelser om 
olika programpunkter. 
 
Bibliotekets mikrokort 
Du vet väl att Avesta bibliotek har deponerat sina 
mikrokort över Avesta, By, Folkärna och Grytnäs  
församlingar i vår lokal. Bibliotekets kort har alla 
tillgång till inte bara medlemmar. Biblioteket har 
även kompletterat korten till ungefär 1930.  
 

 
Leksandsresa 
Vårens resa till Leksand blir lördagen den 5 april. 
Boka redan nu in detta datum i almanackan! Vi 
kommer att ha anmälningslista i lokalen så att du 
kan preliminärboka dig. Detta endast för att få en 
aning om hur många som är intresserade av att åka 
med och forska. Vi kommer att berätta i nästa blad 
om vad som finns i Leksand förutom mikrokort för 
hela landet. 
 
Domstolsmaterial 
Vi kommer förhoppningsvis någon gång efter nyår 
att ha mikrokort över Folkare ting i lokalen. 
 
Att aktivera medlemmar!! 
Vad skall vi ha på dagordningen för att ni 
medlemmar skall komma? Har du som läser detta 
något förslag så är programkommittén och styrelsen 
idel öra. Får vi inte in några förslag så blir det nog 
som vanligt. Några kvällar som lokalen är öppen för 
forskning, resa till Leksand och kanske en extra 
utflykt. Med andra ord inga förändringar.  
 
Motioner till årsmötet 
Nu är det dags att komma med motioner till FSFs 
årsmöte. Fatta pennan och skriv ned dina tankar. 
Styrelsen vill ha in din motion till den sista januari 
2003. 
 
Ledamöter till styrelse, program- och 
arbetskommitté m fl. 
Vet du någon person som du tycker skulle passa, så 
tipsa vår valberedning så tar de kontakt med den 
föreslagna personen. Det kanske är lättare att föreslå 
någon annan än sig själv?   
 
Dalaförbundet 
Den 23/10 i Falun var det första mötet i 
Dalaförbundet efter att Släktforskardagarna var 
överstökade. Den stora frågan på dagordningen var 
om vi skall ha ett Dalaförbund eller ej.  

Årets sista möte var i Borlänge den 17/12 där vi 
fortsatte att diskutera Dalaförbundets vara eller icke 
vara. Förbundet kommer att fortleva men i ett 
nedbantat format. Vi har enats om att hålla två 
möten per år. Dessa möten skall alternera runt i 
Dalarna. Vid vårträffen kommer Moraföreningen att 
stå som värd och FSF blir värd för höstmötet.  

 
 
 

R 
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Nya medlemmar 
 
 Maj-Britt Danielsson  
 Matrosbacken 28, 3tr 
 117 67 Stockholm 
 tel 08-744 25 72 
 e-post correcta@swipnet.se 
 

 Lena Jansson  
 Torggatan 16 
 544 30 Hjo 
 tel 0503-310 28 
 e-post 1.e.j@swipnet.se 

 
Nya medlemmar år 2003 

 
Peggy Andersson 
Mellanvägen 14 
774 61 Avesta 
tel 0226-572 11 
 
Inger Boberg  
Björklidsvägen 3 A 
775 70 Krylbo 
tel 0226-140 98 
 
Gun Dahlbom  
Skördevägen 7 
776 34 Hedemora 
tel 0225-135 39 
 

Gunnel Grönstrand  
Axel Johnsons väg 75 
774 34 Avesta 
tel 0226-519 22 
 
Karin Nordlund 
Måsvägen 3 
352 42 Växjö 
 
Pia Persson 
Mo 1646 
816 94 Ockelbo 
tel 073-994 95 99 
e-post piaper@spray.se 
 

Karl Fredrik Smed 
Midgårdsvägen 2 
774 62 Avesta 
tel 0226-551 13 
 
Martin Svennar 
Ann Söderqvist 
Myrgatan 10 
774 30 Avesta 
tel 0226-566 34 
 
 
Hjärtlig välkomna! 

 

Medlemsavgift 2003 
 
Med denna tidning bifogas inbetalningskort som 
gäller medlemsavgift för år 2003. 

Du som tänker fortsätta som medlem kontrollera 
att uppgifterna på kortet är riktiga, i annat fall går 
det bra att ändra på kortet.  

Du som har bestämt dig för att inte fortsätta som 
medlem i FSF vill du vara vänlig om kontakta vår 
kassör, Birgitta Gustafsson, tel 0226-310 50 
kvällstid eller e-post birgus@swipnet.se  

Du som betalar över Internet  meddela vem som 
betalningen gäller. Vi hade flera fall under 2002 där 
maken betalade in pengar men inte noterade för 
vem dessa gällde.  

 

Ny adress? 
 
Du som har eller kommer att flytta var vänlig och 
meddela FSF din nya adress. Vid varje utskick får 
vi tillbaka ett par tidningar på grund av att vi inte 
har rätt adress. Det blir merkostnader vad gäller 
porto. 
 
 

 
Skarpsko hästarna! 
Gator och vägar äro nu snöiga och hala och hästarna 
slinta lätt och stupa med sina slöa skor. Missöden af 
sådan art inträffa alltför ofta då väglaget blir halt, 
och då hästarna fara illa däraf borde det vara 
djurvänliga hästägares angelägenhet att skydda sina 
djur däremot genom att skarpsko dem. Hästarna 
slita för öfrigt onödigt ondt med slöa skor på kala 
gator äfven om de lyckas hålla sig på benen, ty det 
oupphörliga slitandet förorsakar dem obehag. 
Avesta Tidning 1910 
 

Ransonering även på skor 
Skoransoneringen i torsdags kommer överraskande, 
även för skohandlarna. På 1 ½ år får man på 
kupongerna inköpa ett par skor samt halvsula ett par 
skor, vilket gäller för män. Damer kan få två halv-
sulningar. Ett par gummistövlar tar nästan alla 
poäng. Även idrottsskor kräver samma poäng. 
Avesta Tidning 1943 
 
Automobiltrafik 
kommer att idkas av chauffören Erik Andersson 
hvilken i dagarna inköpt och hemväntar en ny auto- 
mobil.  

En ny automobil för eget bruk har även inköpts 
av kommissionären E.H. Nyman härstädes. 
Avesta Tidning 1914 
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Du som svarar på någon av efterlysningarna 
hör gärna av dig till redaktionen om detta. Det 
kan finnas fler som har nytta av informationen.  
 
 
Bästa vän i Folkare Släktforskarförening! 
 
Jag har nu arbetat i 3 år för att leta rätt på mina 
släktingar på min farmors sida. Tyvärr har mina 
ansträngningar inte lyckats. Efter dagar och veckor 
av resultatlöst arbete försöker jag nu få hjälp inom 
föreningen. 
 
Min farmor Lovisa Olivia Jansson föddes 1874 6/3 
i Hyttan Grytnäs (W) 
 
Fadern var skepparen Erik Haglund född 1818 
10/9. Han dog i en olycka vid sågen i Grytnäs 1876 
28/8.  
Modern var Anna Lovisa Bergström, född 1855 
1/3 i Västanfors (Fagersta U).  
Efter faderns död gifte modern om sig med Anders 
Gustaf Jansson, född 1852 17/12 i Österlöfsta (U). 
 
Vad jag nu söker är släktingar till min farmor och 
det är dessa jag inte har funnit. De syskon och 
syskonbarn (framförallt) till farmor Olivia jag söker 
är: 
Anna Viktoria född 1875 12/12 
Karl Gustaf  född 1877 16/11  
Elvira Emilia  född 1879 10/11 
Gustaf Adolf  född 1882 16/1 
Hildegard Kristina född 1884  1/3 
Emilie Albertina född 1886 16/7 
Gurli Karolina född 1890  3/7 
 
Min farmor gifte sig med ”Målar-Andersson” och 
fick 5 söner och 1 dotter. 
 
Min förhoppning är nu att någon inom föreningen 
har stött på någon av dessa släktingar så att min 
forskning kan återupptas. 
 
Med vänliga hälsningar 
Nils Fläcke 
Terrängvägen 99 
129 47 Hägersten 
tel 08-97 52 66 bostad, tel 08-88 40 44 kontor 
mobil 0705-55 35 21, fax 08-88 40 84 
e-post flacke@telia.com 
 
  

 
 
 
Föräldrar sökes till Bergsman Hans Aug. Hansson 
Hellström, född 1770 i Hedemora (W). Inflyttad till 
Lifsdal i Norberg 1792. Gift 10 oktober 1793 i 
Norberg med Lisa Olofsdotter (ev Olsdotter) född 
9 november 1764. Död 27 juli 1829 i Norbergs by 
Norberg (U). 
 
Claes-Elof Sundström 
Listavägen 30 
125 43 Älvsjö 
tel 08-86 29 22 
e-post: loffesundstrom@swipnet.se 
 
  

Mantalsregister för Stockholm 
1800-1870 

 
Stockholms Stadsarkiv har utkommit med en CD-
ROM innehållande mantalsregister för Stockholm 
för åren 1800-1870 (drygt 1.852.000 poster). 
Tidigare har perioden 1800-1830 funnits på CD. 

Mantalsskrivningen ägde rum den 1 november 
varje år och de insända mantalsuppgifterna 
sammanställdes i en längd. CD:n innehåller registret 
till dessa mantalsuppgifter och längder. 
Mantalsuppgifterna som registret hänvisar till är 
från 1834 till 1870. Längderna är bevarade för åren 
1800, 1810, 1820, 1830 och därefter varje år till 
1870. Registrets hänvisning leder således till en 
mantalsuppgift och/eller en post i en mantalslängd. 
De personer som finns i registret är i åldern 17/18 
till 63 år, och endast de som skulle betala 
mantalspenning finns med. Gifta kvinnor och barn 
finns i regel inte med i registret, men de kan 
återfinnas om man går vidare till själva längden. 

Sökbegrepp är årtal, mantalsbokföringsdistrikt, 
efternamn, förnamn och titel. Vid sökning får man 
fram dessa uppgifter samt hänvisning till 
mantalsuppgift/längd. Förutom dessa ges i vissa fall 
även födelsedatum. Det är till stor hjälp att direkt 
kunna få denna hänvisning till källorna, dvs. 
mantalsuppgifterna som finns på Stockholms 
Stadsarkiv. 

Skivan kan beställas från Stockholms Stadsarkiv 
till ett pris av 200 kronor. 

Stockholms Stadsarkiv har också lagt ut stadens 
mantalslängdsregister för år 1855 på sin hemsida 
med adress: 

www.ssa.stockholm.se/forskarsalen/index.htm 
  
källa: Västgötagenealogen 2002:3 
samt Helene Larson i GF-aktuellt nr 150, Anknytningen 
2/02.  
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För biobitna 
 

Auditoriumbiografen visar denna vecka en 
äventyrsfilm, kallad Orkanens döttrar. Det är en 
film för vanligt folk. 

Centralbiografen ger en intressant filmserie, 
benämnd Knockoutfilmerna. 

Röda Kvarns program upptar ett draga i sex 
akter: Jim Landers stora kupp 
Avesta Tidning 1924 

 
 

AVESTA 
Auditorium-Biografen 

(Avesta Bruks Club) 
Lördagen den 9 April 8,3 em. 

Söndagen, den 10 April 8,30 em. 
Journal 

En obevakad timme 
med Milton Sills och Doris Kenuon i 

 huvudrollerna. 
   Barnförbjuden 
 ________________________________
  

Röda Kvarn - Avesta 
Lördagen den 9 April kl. 8.30 em. 

Söndagen den 10 April kl. 8.30 em. 
Den svenska succéfilmen:  

Bröllopet i Bränna. 
 Filmberättelse efter en novell av Rosa Carlén 
med Mona Mårtenson, Edvin Adolphson och 
Louise Frank i huvudrollerna. 
Barnförbjuden Telefon 187 
 
Avesta tidning 1927 
__________________________________________ 
 
 

Nordisk släktforskarkonferens 
 
Den 26-27/4 2003 anordnar NordGen, den nordiska 
samarbetsorganisationen, en stor släktforskar-
konferens i Mariehamn på Åland. Föredrag och 
seminarier varvas med utställningar och 
trevligheter, ungefär som på de svenska 
släktforskardagarna. Mer detaljer så småningom, 
men skriv in dessa dagar i almanackan redan nu. 
Källa: SLÄKT-historiskt FORUM, nr 5/02  
 
 

Läst i Alingsås Släktforskare 
 

Gratis kartbilder på 
Lantmäteriets webbplats 

 
Du är kanske i snabbt behov av en digital 
kartbild över var dina förfäder bodde? Gå in på 
www.lantmateriet.com  
För att göra arbetet lätt och billigt så kan man på 
lantmäteriets hemsida söka efter kartbilder i original 
från hela landet. Med funktionen ”Kartsök” hittar 
du snabbt och enkelt. 
 
Spara bilden 
Höger musknapp och spara ner bilden till ditt bl.a. 
skrivbord. Du kan även efterarbeta bilden i ett 
bildprogram och själv spara i önskat filformat, eller 
skriva ut den direkt från skärmen. 
 
Kartor på Krigsarkivet 
Ett annat tips är att förteckningen till en av 
Krigsarkivets äldsta och mest betydande 
kartsamlingar nu finns tillgängliga på nätet i pdf-
format. Se ”Sverige, topografiska kartor” på 
www.ra.se/KRA/index.html 
 
 

Förbundsförsäkning 
 
Sedan 1999 är alla medlemmar i alla medlems-
föreningar gruppolycksfallsförsäkrade via Sveriges 
Släktforskarförbund. 

Försäkringen är tecknad hos Försäkringsbolaget 
IF (fd Skandia). 
 
Ersättning vid skada kan omfatta  (bb=basbelopp) 
Medicinsk invaliditet    10 bb 
Ekonomisk invaliditet    20 bb 
Dödsfallskapital    0,5 bb 
Läke-, rese o tandbehandlingskostn. (skäligt belopp) 
Rehabilitering        2 bb 
Personliga tillhörigheter    0,5 bb 
Extrakostander under den akuta läkningstiden   3 bb 
 

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som 
drabbar den försäkrade under arrangemang i regi av 
Sveriges Släktforskarförbund eller dess föreningar, 
samt vid resa direkt till och från sådant 
arrangemang.  

Vid skada vänder man sig direkt till If och anger 
gruppavtalets försäkringsnummer GP000073-7817. 
If telefon 020-56 56 56 
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Följande uppsats hittade FSFs medlem Karin Åberg i sin fars, Lennart Åberg, kvarlåtenskap. Författarinnan 
till uppsatsen är Ebba Virgin som 1940 köpte LarsErsgården i Nickarvet, Fors. Lennart Åberg föddes i Lilla 
Nickarvet där föräldrarna Axel och Tora Åberg bodde. Karin undrar om LarsErsgården fortfarande finns 
kvar och vem som i så fall bor där nu. Finns fortfarande Lilla och Stora Nickarvet? 
 
Karin Åberg 
Hagmarksgatan 34 
813 33 Hofors 
 
 

Nickarvet år 1940 och tiden närmast därefter 
 

av Ebba Virgin 
 

Köpet av en gård 
 

År 1939 sålde min far det lantställe, som vi hade 
och som låg en mil från Södertälje. Så kom andra 
världskriget. Skulle det nå Sverige, då skulle gamla 
personer inte få vistas i Stockholm. Pappa blev 
orolig. Vart skulle han ta vägen! Till att börja med 
sade jag mera på skämt: ”Tänk om jag nu skulle 
köpa ett hus någonstans på landet, långt ifrån en 
stad.” Sedan började jag se mera allvarligt på saken 
och reste och såg på ett par ställen, som inte gillades 
av mig. Så kom pappa att tänka på att han en gång 
för många år sedan, år 1908, haft att göra med en 
byggmästare i Hedemora. Det var, när pappa samlat 
ihop pengar till ett sanatorium för tuberkulösa 
Stockholmsbarn och byggde det mellan Säter och 
Hedemora. Han använde främst pengar från ”första 
majblommans” försäljning i Stockholm, vilken han 
ju startat. Hemmet hette Kronprinsessan Margaretas 
vårdanstalt för tuberkulösa barn. Numera kallas det 
Kärnan och används av Stockholms stad 
(Stockholms kommun heter det visst) som 
konvalescenthem för alkoholskadade. Trots att 30 år 
förflutit sedan det bygget, fanns byggmästaren i 
livet och i verksamhet. Han visste att i Nickarvet i 
Folkärna socken ett timmerhus fanns till salu. 
Folkärna var då kommun, nu är det Avesta 
kommun. 

Jag reste till Krylbo och där mötte byggmästaren. 
Jag tyckte, att de 19 km från Krylbo var en väldigt 
lång väg, och tänkte, att det här blir nog inget köp. 
Men när jag sett gården tänkte jag om. Jag blev 
tjusad. 

Säljare var Albert Larsson. Honom visste jag 
intet om, men det var för att den här byggmästaren 
rekommenderat köpet, som jag genast slog till. 
Någon granne träffade jag inte – min närmaste 
blivande granne Albin Forsberg hade gärna velat 
säga mig ett ord om att det varit röta i trossbottnen – 
inte för att avråda från köpet, men för att jag inte 
skulle betala för högt pris. Han kom inte åt att 
varsko mig. Den där rötan visade sig 12 år senare. 

Den var inte ordentligt vidgjord före mitt köp – men 
1952/53 lät jag göra en dyr men effektiv reparation. 
Hela bygden tilltalade mig. När vi for förbi 
”Smens” i Bondarvet, frågade jag, om det var en 
skola. ”Ånej” sa byggmästarn, ”det är en gård. Här 
finns väl timmer i skogarna, så man har inte behövt 
snåla.” 

När jag kom hem, blev pappa mycket häpen över, 
att jag så självständigt och snabbt bestämt mig för 
att köpa gården. 

Redan första gången jag var i Nickarvet, beslöt 
jag mig för att köpa en hel del inventarier: det 
gamla omålade matbordet, som står i matsalen, 
hörnklockan, takarmaturen i matsalen, byrån i stora 
hörnrummet, kökssoffan, några stolar, ett par skåp 
på övre botten, en gustaviansk säng m.m. 

Larsson kom till Stockholm och där skrevs 
kontraktet under och betalningen skedde. Jag blev 
alltså från den 1 april 1940 ägare till Lars Ersgården 
i Lilla Nickarvet – Nickarvet Lilla 3:1. 

När tyskarna tågade in i Danmark och Norge den 
9 april 1940, tyckte min bror, att pappa borde lämna 
Stockholm. Han var då snart 82 år gammal och hade 
dåligt hjärta. En hel del i Stockholm överflödiga 
möbler och andra grejer skickades till Nickarvet. 
Jag hade t. ex. på vinden min blåa barnkammar-
möbel, och mammas säng skulle passa bra till 
pappa. En del möbler köptes. 

Så reste min syster Vera med pappa och vårt 
hembiträde Elsa upp till gården i mitten av april. 
Det var nog väldigt jobbigt för Vera att få huset 
beboeligt. Avloppet var inte klart, men vatten-
ledning fanns. Någon elektrisk uppvärmning hade 
vi inte till att börja med, utan kakelugnarna fick 
eldas. Elsa tyckte om att arbeta. Hon trivdes inte 
utan arbete – det var ju tur. Jag hade mitt arbete att 
sköta, så jag kunde inte följa med – jag blev 
ensammen i våningen i Stockholm. Men så fort jag 
kunde, vilket blev Valborgsmässoafton, for jag till 
Nickarvet. Jag kom på kvällen. Runt Åsgarnssjön 
såg man Valborgsmässoeldar. Det var en underbart 
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vacker syn. Det var lugnt och klart väder. Man såg 
hur naturen höll på att vakna. Det var en upplevelse. 

Pappa huserade i det sydvästra hörnrummet och 
Vera i det stora rummet intill pappas. Elsa bodde i 
ett rum intill köket. Det var onödigt att elda upp för 
många rum, så jag låg i samma rum som Vera. Det 
var en tjusig känsla att äga detta hus. Jag kunde inte 
sova på kvällen, utan jag satt i sängen och såg mig 
omkring. Vera tyckte nog, att jag var snurrig, och 
föreslog, att jag skulle försöka somna. – Mitt besök 
varade tyvärr bara över ett dygn.  

Pappa var hela sitt liv mycket energisk. Nu ville 
han, att avloppet genast skulle göras färdigt, att land 
skulle grävas upp, att vinbärs-, krusbärs- och 
hallonbuskar skulle planteras, att löv skulle räfsas, 
grindar snickras m. m. Vera fick gå runt i gårdarna 
för att försöka få hjälp. Det var inte så lätt, för alla 
var ju upptagna av sitt eget just den här tiden på 
året. I alla fall kom Viktor Eriksson från en 
granngård och grävde avloppsdike. Pappa satt på en 
bänk och tittade på och bredvid honom satt Viktors 
yngsta barn Karin. Hon var mycket blyg, sade aldrig 
något. På den tiden fanns en affär i Åsgarn, bara 
någon km från Nickarvet. Vera skulle gå till affären 
och förmanade pappa, att han inte fick ställa sig på 
kanten av diket och titta ner – det var risk, att han 
skulle kunna ramla ner – han brukade få yrsel. Vera 
gick med en viss oro. När hon kom hem, stod pappa 
där alldeles lerig och Karin klev fram och sade: 
”Virgin har låga i diket.” Ack ja, Vera hade det inte 
lätt! När pappa ordnade alltför kraftigt med 
trädgården, telefonerade hon till mig – hon tyckte, 
att det var min trädgård och att jag skulle få tillfälle 
att bestämma något. Jag sade lugnande till henne: 
”Låt honom hållas. Men om han börjar hugga ner 
trän, då kan du ringa till mig.” 

Jag var också vid pingsten i Nickarvet. Jag ville 
plantera ett träd som minne av mitt första år där. Jag 
gick till Albin Forsberg och frågade, om jag fick 
gräva upp en liten björk i skogen. Svaret blev: ”Ja, 
vi har inte räknat träden i skogen.” Den björken 
satte jag på en gräsmatta bakom huset. Den är en 
”kryckebjörk” (se det följande) och är nu så hög, att 
den nästan når upp till himlen, och mycket vacker. 

Fastigheten Nickarvet Lilla 3:1 har en tomtyta av 
ca 3.500 m2. Huvudbyggnadens yttermått är 10 x 18 
m. Väggarna är av kraftigt timmer. Somliga stockar 
är lika långa som huset. Det är brädfodrat utanpå, 
men ej överallt inomhus. Innerytan är 158 m2. Då 
det är två våningar blir det 316 m2 och så 
tillkommer en köksfarstu på 5,5 m2 – Eftersom i 
några garderober i övre våningen taket delvis är 
sluttande, ska man kanske numera uttrycka sig så, 
att det är en och en halv våning, fastän det är lögn. 
Källare saknas. Sådan finns i stället under uthuset. 

Uthuset innehåller utom källare en stor 
redskapsbod, där pannmur finns, vedbod och 

utedass. En vind finns också dit man kan langa upp 
onödiga saker. I ett av källarutrymmena finns en 
källa. Förr i världen sänktes mjölkflaskorna ner i 
den för att kylas. 

För att pappa skulle kunna få bada, anskaffades 
en pump, som placerades i redskapsboden och som 
nådde ner i källan. Ett badkar köptes och ställdes i 
boden. Det var ett jobb att pumpa upp vattnet, hälla 
det i pannmuren, elda där och så hälla vattnet i 
badkaret. Vi andra höll oss rena på annat sätt. 

Runt tomten var och är syrénhäck – dock inte 
mot grannarna österut. Gamla fruktträd växte 
frodigt och gav god frukt – av obestämbar sort. 
Gräsmattorna var och har fått förbliva som ängar. 

Ja, det var under andra världskriget, som vi kom 
till Nickarvet. Pappa var där endast sommaren 
1940. Han dog den därpå följande sommaren. Men 
för Vera och mig blev det för framtiden en kär ort – 
såväl under krigs- som fredstid och är så för mig 
ännu. Veras sista sommar där var 1977. 

Vi började under sommaren 1941 att ha gäster, 
boende hos oss. En av dem skrev det året: 

                   Oro världen skakat, 
                   krigets åskor brakat 
                   denna onda tid. 
                   Men i Åsgarns nejder 
                   jag glömt dagens fejder, 
                   njutit ljuvligt frid. 
 

Litet historik 
 

Lars Ersgården är ej endast namnet på min gård i 
Nickarvet utan främst på en skogs- och 
jordbruksfastighet, som under långliga tider gått i 
arv från föräldrar till barn. 

Jag har en gång varit på pastorsexpeditionen i 
Folkärna för att försöka utreda, varför gården heter 
Lars Ersgården. Det måste ju ha varit efter någon 
som hette Lars Ersson. Jag kom fram till, att det var 
efter den Lars Ersson som 1749 gifte sig med en 
dotter i gården och då flyttade dit från ”Lill Dicka”. 
Uppgiften, att han skulle kommit från Dicka, kunde 
Oskar Olsson inte finna i Göran Jernbergs gamla 
anteckningar. Där anges, att namngivaren var från 
Västanberg på andra sidan Åsgarnssjön. För att få 
klarhet skrev jag till pastorsämbetet i Folkärna. Ina 
Hedberg lade ned stort arbete för att kontrollera det, 
som jag kommit fram till om tidigare ägare av 
gården. Hon fann ingen som passade in från 
Västanberg men väl den jag hittat från Dicka. På 
nästa sida redovisas hennes och mina uppgifter. 

 
Kiersten Larsdotter f. 1729 24/12 (i födelse- och 
dopboken 25/12) i Nickarvet, d.1794 2/10, g.m. 
Lars Ersson f. 1726 20/9 i Lill Dicka, gift 1749 
8/10, då flyttat till Nickarvet, d. 1785 1/4. 
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Anna Larsdotter f. 1753 26/7 i Nickarvet, gift 1777 
m. Johan Olsson f. 1752 26/4 i Mörtarbo. Anna 
Larsdotter d. 1798 12/6. (Johan Olsson gift andra 
gången m. Brita Andersdotter, f. 1745 13/9, d. 1826 
17/1 ). Johan Andersson d. 1839 17/7. 
 
Sexmannen1 Anders Jansson f. 1782 15/1 i 
Nickarvet, d. 1870 3/4, gift 1799 m. Margareta 
Gabrielsdotter fr. Haltarsbo, f. 1774 19/6, d. 1833 
10/4. 
 
Tolvmannen2 Anders Andersson f. 1811 27/12 i 
Nickarvet, d. 1870 27/2, gift m. Christina Persdotter 
fr. Västansjö, f. 1823 5/2, d. 1893 8/11. 
 
Axel Andersson f. 1846 1/5 i Nickarvet, d. 1924 
30/8, gift m. Carolina (Lina) Carlsdotter fr. 
Garpenberg, f. 1848 19/5, d. 1929 17/5. 
 
Viktor Axelsson f. 1883 10/9 i Nickarvet, d. 1954 
1/1, begraven på Folkärna kyrkogård. 

 
Huvudbyggnaden till Lars Ersgården uppfördes av 
tolvmannen Anders Andersson i slutet av 1850-
talet. Jag vet inte exakt, när inflyttningen skedde, 
men det lär ha varit 1860 eller 1861. 

Anders Andersson och hans far Anders Jansson 
dog samma år 1870. Anders ägde aldrig gården, 
men hans änka satt i oskiftat bo till 1881, då 
arvsskifte förrättades. Utom Lilla Nickarvet 1:1 
ägde boet en fastighet i Bondarvet, 10:1. Axel 
Andersson förvärvade då sina fem syskons andelar i 
fastigheterna. 

Under 33 år brukade Axel Andersson och hans 
hustru Lina Lars Ersgården. År 1914 arrenderade 
Karl Johan Wiklund, som härstammade från 
Bondarvet, gården. År 1920 köpte Wiklund och 
hans hustru Frida samt Per Åberg och hans hustru 
Karolina jordbruksfastigheten. Per Åberg ägde 
redan ”lägenheten” Lilla Nickarvet 2:2. I samband 
med denna försäljning avskiljdes den huvud-
byggnad, som uppförts i slutet av 1850-talet, från 
jordbruksfastigheten. Avstyckningen var dock inte 
slutgiltigt klar förrän 1928.  

Att inte – för att använda den tidens uttryckssätt – 
Farbror Axels och Moster Linas ende son Viktor år 
1914 övertog gården berodde på att han ville bli 
konstnär och också med åren blev en framstående 
sådan, som t. ex. var med om att bilda den kända 
konstnärsorganisationen Färg och form i 
Stockholm. 

 
1 Sexman eller rotemästare hade till uppgift att övervaka 
kyrklig tukt och ordning inom en församling och utsågs 
ursprungligen på sockenstämma. 
2 En nämndeman kallades förr i vissa trakter av Sverige 
för en tolvman. 

Viktor Axelsson brukade efter föräldrarnas död ej 
sällan besöka Lars Ersgården. Han lät brädfodra 
timmerbyggnaden och göra en murad grund. Han 
bestämde också en del detaljer såsom hur 
ytterdörrarna skulle vara målade i brunt, ett par 
färger beige och grönt. Han gjorde också ritningar 
till en del inventarier medan föräldrarna levde. 
Sålunda ritade han den krona, som ännu hänger i 
matsalen, och hans snickarkunniga fader tillverkade 
den. Det har berättats för mig, att när den var färdig 
vandrade byns invånare till gården och beundrade 
mycket denna krona. 

När Viktor Axelsson år 1934 besökte gården, 
upptäckte han, att den behövde repareras – golven 
var t. ex. ruttna – antagligen beroende på, att 
grunden gjorts för tät. Han hade inte råd med 
reparationen. Han sålde därför fastigheten till Albert 
Larsson, som hade såsom inkomstkälla att köpa 
gamla gårdar och reparera upp dem till försäljning. 
Priset för fastigheten var 5.500 kronor, men Larsson 
lär ha betalat 6.000, dvs 500 kronor för alla 
inventarierna. Att dessa – bl. a. tavlor av Viktor 
Axelsson – skulle ingå i köpet, det hade denna inte 
tänkt sig. Han var aldrig i Lars Ersgården efter 
försäljningen. Men han var dock i Nickarvet hos 
Göran Jernberg, alltså i Masbacken i Stora 
Nickarvet. 

Innan jag köpte gården lär Larsson haft auktion 
under två dagar. En del hade sålts i Stockholm. Och 
jag köpte inventarier för 1.480:50, sådana som 
Larsson sade hade tillhört gården. 

För fastigheten betalade jag 12.000 kronor samt 
1.000 kronor för en del material till det ej färdiga 
avloppet. Då var fastigheten taxerad till 8.000 
kronor. Nu – år 1984 – är taxeringsvärdet 175.000. 

År 1932 sålde Wiklund och Åberg 
jordbruksfastigheten till Gottfrid Johansson, som 
dock redan året därpå sålde den till Albin och Anna 
Forsberg, som kom från Karbenning och som blev 
våra kära grannar. 

 
Våra grannar 

 
När vi kom till Nickarvet var våra närmaste grannar 
Albin och Anna Forsberg och deras söner Petrus 
och Ruben. Albins mor Matilda bodde också hos 
dem. Hon kallades av alla för Farmor. När Vera 
kallade henne för fru Forsberg, så bad hon Vera att i 
stället säga Farmor. Albin var född 1891 och Anna 
1890. De var alltså i 50-årsåldern. Petrus hade slutat 
skolan – han var född 1918. Ruben gick sommaren 
1940 i fortsättningsskola – han fyllde 15 år på 
hösten. 

Familjen Forsbergs medlemmar var vänliga och 
hjälpsamma. Vi blev snart goda vänner. Vi blev av 
dem orienterade om vilka som bodde i byn och om 
närmaste köpmöjligheter av olika varor osv. De 
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hjälpte också till, så att vi fick de hjälpare vi 
behövde till inomhus- och utomhusarbeten. (Vår 
hemhjälp Elsa återvände snart till Stockholm och 
mig.) Genom Anna blev jag bekant med 
Nickarvsskogen – vi plockade bär tillsammans. Vi 
blev också undan för undan insatta i en del seder 
och tillvägagångssätt, som vi ”tokiga 
Stockholmare” inte hade kännedom om. Jag 
kommer här och var i det följande att berätta om 
sådant. 

Redan här kan jag ta upp en dylik sak. Aldrig 
hade vi varit med om att man rökte fläsk hemma. 
Det gjorde Forsbergs ibland. I en litet sluttande 
terräng grävdes ett dike, som sedan täcktes med 
något ej brännbart material. Det blev som en tunnel. 
I övre delen av denna grävdes en tunna ner, som 
hade upphängningsanordningar för fläsket. Från den 
nedre ändan kördes sedan långa enruskor in. De 
antändes. Det var mycket noga, att syretillförseln 
skulle regleras så, att enriset inte brann för häftigt. 
Det skulle bara pyra, så att det blev mycket rök. 
Rökningen tog många timmar. Jag minns, att Anna 
och Albin turade om att på natten passa elden. 
Sköttes rökningen rätt, så blev det ett kolossalt gott 
fläsk – jag har aldrig förr eller senare ätit något så 
gott rökt fläsk. Om inte eldningen passades noga 
kunde det bli ett elände – köttet blev torrt. Så blev 
det en gång, när sönerna skulle sköta passningen. 

I familjen Forsberg var det ett mycket gott 
samarbete mellan de tre generationerna. 

Farmor var – liksom de andra – mycket flitig. 
Hon skötte om veden. Hon staplade vedträna, så att 
de bildade snygga travar. Hon körde in ved till huset 
– på skottkärra eller spark. Ja, hon höll på med allt 
möjligt annat utomhusarbete också. När hon var 
inomhus stickade hon, så länge det gick för synen. 
Sedan satt hon och knöt ihop äfsingar (varp-rester 
från väv) så att de skulle kunna användas i en ny 
litet enklare väv. Hon var aldrig sysslolös. 
Söndagarna helgade hon och for till Karlbo 
fribaptistförsamling – det var en lång bussresa. 

Anna och Albin brukade gå till Åsgarns kapell. 
På en bonad hos Forsbergs stod:  

”Upp att verka! 
  Livets dag är kort. 
  Ej skall dess gyllne morgon 
  sovas bort.” 
Det var inte bara Farmor, som var flitig. Den 

övriga familjen hjälptes förstås åt med alla de 
göromål, som förekommer i ett skogs- och jordbruk. 
För alla måste det ju vara en stor fördel med ett 
förvärvsarbete, där man samarbetar och kan umgås 
under arbetet – om man är goda vänner förstås. Det 
är skillnad, när som i tätorter alla 
familjemedlemmarna skingras under arbetstiden. 

Här följer några minnen från grannskaps-
kontakterna med familjen Forsberg. 

I början av augusti 1947 dog Farmor. Hon hade 
legat sjuk i sitt rum en tid. Vera satt ibland bredvid 
henne och jag satt utanför hennes fönster och 
handarbetade – redo att hämta någon familje-
medlem, om farmor skulle försämras. Familjen 
måste ju arbeta. Anna måste laga mat och sköta kor 
m. m. Farmor dog mycket lugnt. 

Vera och jag hade aldrig varit med om, att man 
”läste ut” en död. Redan dagen efter skulle Farmors 
kista föras från gården. Anna fick mycket att göra, 
för byns invånare skulle då bjudas på kaffe. När 
Vera och jag den morgonen var uppstigna, mötte vi 
en Anna, som ömsom var strålande glad över att 
baket lyckats så bra och ömsom grät över att 
Farmor var död. Vi samlades inne i Farmors rum, 
innan locket lades på kistan för att taga farväl av 
Farmor. Viktor Schultzberg (från en granngård) 
talade vid kistan. Han sade bl. a., att Farmor varit en 
Jesu lärjunge, fastän hon var kvinna. Vera blev litet 
undrande, vad jag skulle tycka – jag anser ju, att 
kvinnor kan vara lika bra som män. Men jag fäste 
mig inte vid detta ”fastän”. Jag tyckte, att han talade 
så vackert på ett sätt som så väl passade in på 
Farmor. Det var en högtid. – Ja, så gick alla fram – 
en och en – och tog farväl med nigning eller 
bugning. Locket sattes på och kistan bars ut till 
bilen och fördes från gården. – Vi var 14 personer, 
som sedan drack kaffe. 

Sommaren 1946 vid midsommartid inträffade en 
sorglig händelse hos Forsbergs. Deras ladugård och 
även ett uthus brann ned. Det var en helgdagskväll. 
Min syster Irma och hennes man Sven Nerell var 
hos oss på Nickarvet. Vi hade varit på en biltur och 
satt i köket och åt. På den tiden var den kallaste 
platsen källaren under uthuset. Ja skulle under 
måltiden hämta något därnere. När jag kom upp 
från källaren, såg jag hur det brann borta hos 
Forsbergs. Ladugården var alldeles övertänd. Jag 
rusade in och talade om det. Hos Forsbergs var 
ingen hemma, när branden började. Men Albin, som 
satt hos grannarna Schultzberg upptäckte branden, 
och brandkåren larmades. Anna Forsberg var för 
ovanlighetens skull bortrest – på grund av ohälsa. 
Petrus var nu gift med Lisa och bodde i Realsbo. 
Ruben gjorde sin värnplikt. Farmor var inte hemma, 
när det började, men satt sedan i vår trädgård. Det 
var en otäck brand. De flesta djuren var ute på bete. 
De andra kunde man få ut – dock ej tre kvigor, två 
grisar och hönsen. Forsbergs boningshus 
besprutades med vatten, för att det inte skulle ta eld. 
Brandchefen i Avesta var och såg på mitt hus och 
förklarade, att man skulle inte kunna rädda det, om 
det fattade eld. Det går inte med gamla brädfodrade 
timmerhus. Ett tag såg det otäckt ut. En lönn nära 
mitt hus blev svedd. Folk började komma in och 
bära ut en del av mina inventarier. En karl kom och 
frågade, om jag hade försäkrat. När jag sade ja, så 
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gick han. Jag var glad åt det, för jag ville inte ha 
obekant hjälp. Allt kunde sedan igen på kvällen 
plockas in, då var faran för boningshusen över. 
Morgonen därpå hittade jag mitt bordssilver i ett 
dike vid landsvägen. Ingenting saknades! För 
Forsbergs blev det en stor utgift att bygga upp nya 
byggnader. Försäkringsbeloppet var bara 17.000 
kronor. 

Ruben gifte sig 1952 med Barbro Thomasson 
från Hyttbäcken – Karlfeldts mödernegård, dvs 
Träslottet i hans diktning. Vera och jag hade varit 
och sett ”muséet Hyttbäcken”. Vi hade flera gånger 
träffat Barbros föräldrar Johan och Elsa Andersson, 
innan vi kom dit på kryckeresningen. Seden med 
krycka hade vi aldrig varit med om förr än vi kom 
till Nickarvet. Man undrar hur gammal denna sed 
är. Kryckeresningen sker på en lysningsdag och vid 
brudens hem. I tåget till gården kommer först 
spelmän, sedan en vagn med kryckan, så två 
ungdomar, utklädda till prost och prostinna och 
åkande i gammaldags vagn, och så följer en lång rad 
av utklädda och vanligt klädda människor. Kryckan 
är en flera meter hög björk – på vintern gran – med 
delad topp. Mellan de båda toppgrenarna hänger en 
krans med brudparets initialer. Under kransen sitter 
dalpilar i kors. Själva stammen är avkvistad, men 
skulle det finnas ett barn före bröllopet lämnas en 
gren kvar. Kryckan reses under musik. Det är ett 
ansträngande arbete – numera brukar gropen för 
kryckan vara grävd i förväg. Så håller prosten ett tal 
till brudparet och brudgummen tackar. 
Kryckeresning är en folkfest – mycket folk 
strömmar till. Det är inte någon fest med särskilt 
inbjudna. I alla fall bjuds alla på kaffe. Jag är ju litet 
besvärlig med det, att jag inte tål kaffe. På en 
kryckeresning räknar jag inte med, att någon ska 
bry sig om det. Men Barbros mamma tänkte på det. 
Jag glömmer aldrig, när hon mitt i brådskan tog 
fram en tekopp åt mig ur ett skåp och utbrast: ”Å, 
vad den här är kall, den måste värmas, innan man 
kan ha te i den”. Hon värmde den med händerna. 
Hon var så impulsiv och så kolossalt vänlig. 
Barbros far var också mycket vänlig och lätt att 
umgås med, men det var något mera högtidligt över 
honom. Har var ju först kyrkvärd och sedan 
hederskyrkvärd. 

Jag tar här med ett brev från Johan Andersson. 
Han hade av mig fått en bok av den finska 
författaren Sillanpää, där denna skildrade ett besök 
på Hyttbäcken. 

”Bästa Ebba och Vera. 
Varmt tack för ännu en bokgåva. Den boken var 

för mig obekant, trots att jag i någon mån berördes 
uti innehållet. Mitt agerande i sammanhanget var 
nog som han uttryckte sig ”av artighet”, alldenstund 
jag visste om hans benägenhet i detta avseende. Han 
nämnde dock inte, att temperaturen den dagen var 

minus 20 gr, och att han satt i vargskinnpäls framför 
brasan. Hans skrift var detaljrik men trots detta fick 
man nog läsa en del mellan raderna, som det heter. 

Jag har sedan långt tillbaka haft boken ”Finskt 
folk” som han också skrivit. Jag känner mig nu 
sedan jag läst ”Middagshöjd” manad att ånyo ta 
fram densamma. 

En vårlig hälsning och ett hjärtligt tack till våra 
”sommarfåglar” från tillgivne Johan Andersson”. 

Vera och jag var bjudna på bröllopet 
midsommardagen 1952. Det var vackert i kyrkan. 
Utanför kyrkporten bildade ungdomar i 
Folkärnadräkter häck och under ett valv av liar och 
höräfsor tågade brudparet fram. Så mycket risgryn 
kastades på brudparet, när de gick in i bilen, att 
enligt chauffören det skulle ha räck till gröt under 
flera veckor, om han tagit reda på det. Under bilen 
hade en koskälla bundits. 

 
 

 
På middagen i Hyttbäcken var vi 110 personer. 

Aldrig har jag varit med om en bröllopsmiddag med 
så mycket mat. Först var det smörgåsbord med 17 
saker. Allt hemmagjort! Sedan var det minst 4 rätter 
”småvarmt”. Det var små köttbullar och en rätt med 
njure. Vad de andra var kommer jag inte ihåg. Så 
var det både kalvstek och skinkstek med allt möjligt 
till. Därefter gjordes ett uppehåll, så att de, som 
bodde i närheten och hade kor, kunde gå hem och 
sköta dem. Brudparet och vi andra var ute på 
gårdstunet och umgicks – det var ett härligt väder. 
När vi var samlade igen, fick vi päronkompott med 
hemmagjord glass. Nu serverades vin och nu hölls 
det tal till brudparet och brudgummen tackade för 
bruden. Det var en fest, som man aldrig glömmer. 

Efter bröllopsmiddagen satt Vera och jag och 
talade med Oskar Olsson. Då kom en gubbe förbi – 
jag vet inte vem – och sa till Oskar: ”Sitter du här 
Oskar, här har du ju ingen att tala med”. Ack ja! 
Fruntimmer var väl inget att prata med! 

Efter bröllopet blev det så, att Anna och Albin 
Forsberg bodde i en del av övre botten på 
Nickarvshuset. Ett kök iordningställdes där uppe. 
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Ruben och Barbro disponerade huset i övrigt. År 
1953 föddes Eva Kristina – aldrig har jag sett en 
farmor vara mer förtjust i sitt barnbarn än vad Anna 
var. Ock aldrig har jag sett en farfar beundra ett 
barnbarn så, som Albin beundrade det andra barnet 
Kerstin, som föddes 1956. Hon var mycket söt – det 
var Eva också. 

Sina andra barnbarn fick Anna inte glädja sig åt. 
Hon dog i cancer i sitt hem den 2 maj 1957. Hon 
skulle just fylla 67 år. Hon ville gärna leva så länge, 
att hon skulle få folkpension. Jag tror, att hon tyvärr 
inte hann få någon. Genom denna Annas önskan, 
förstod jag, vad det kunde betyda för en person att 
få pengar, som riktigt var ens egna. 

Ulla och Anne – Charlotte (Lotta) föddes senare. 
Särskilt de båda äldre flickorna brukade då och då 
komma in till Vera och mig och sitta och prata i 
kökssoffan. En gång sade Eva: ”Å, vad ni har det 
bra, som inte ha några karlar. Ni kan ju göra precis 
vad ni själva vill.” Det är klart, att hon hört Barbro 
säga: ”Nu måste jag gå hem för karlarna ska ha 
mat” eller något liknande. Så var det ju, när man var 
ute i skogen och plockade bär. – Om en stund kom 
Otto, som brukade hjälpa oss i trädgården. Då satt 
Kerstin och hoppade på soffan och sade: ”Nu ska 
jag gå ut och titta på Otto”. Eva: ”Äsch, en karl, det 
är väl ingenting att titta på”. 

Apropå att plocka bär, så var det så, när Barbro, 
Ruben och jag var i skogen. Jag plockade minst. 
Barbro plockade dubbelt så mycket som jag. Ruben, 
som hade starka ben och kunde gno runt och se var 
det verkligen fanns bär, han plockade dubbelt så 
mycket som Barbro. Dottern Ulla säger, att han 
också hade dubbelt så mycket skräp bland bären. – 
Albin, som inte gjorde onödigt arbete på 
söndagarna, tyckte inte, att det var syndigt att 
plocka blåbär på söndag. Det har jag märkt hos flera 
religiösa, att de tycker, att det inte är synd att på 
söndagen ta vara på de gåvor, som Gud gratis ger 
oss, t. ex. bär, svamp och för mig nässlor. 

Albin dog den 20 februari 1977, 86 år gammal. 
Min syster Vera skrev då – med litet hjälp av mig – 
följande, som vi skickade in till Avesta – Tidning 
och som trycktes där: 

”Vi är båda djupt gripna av underrättelsen om 
Albin Forsbergs bortgång. Visst måste man medge, 
att tiden var inne för honom att få vila sig från sitt 
långa hedervärda livsverk. Men vemodet finns kvar. 
Det är ett ord, som kommer för en, när man tänker 
på Albin Forsberg och det är ordet arbete. För 
honom var arbetet inte något nödvändigt ont, som 
skulle avverkas på kortast möjliga tid. Nej, det var 
en förmån, en gåva att få arbeta. Man kan därför 
förstå vilken stor prövning det måste ha varit, när 
han inte längre förmådde arbeta. Viljan fanns i hög 
grad, men krafterna fattades. 

Om också gården i Nickarvet var hans stora 
intresse, så hade han dock vidare vyer. På ålderns 
dar kunde han förverkliga en önskan att se sig om i 
världen och företog långa resor till olika länder, 
bl. a. till det heliga landet. 

Vad man även lade märke till hos Albin Forsberg 
var hans fina och försynta väsen. 

Det är ett par rader i psalmen 424 – den kristliga 
dagvisan – som vi tycker passar in på Albin 
Forsbergs liv och död. Det är de orden: ”Gack in i 
din Herres glädje, gack in, Du tjänare gode och 
trogne”. 

Nu har Albin nått fram till den stora glädjen och 
den djupa vilan, som han med förtröstan väntade 
sig.” 

Ja, Albin tyckte om att resa. En gång frågade han 
Vera: ”Kan jag få låna Ebba en fjorton dagar?” 
Vera blev häpen över frågan. Han ville resa till 
Moskva – men inte ensam. Han fick inte låna mig. 
Det blev därför en resa endast till Leningrad. 

Samma år som Anna dött, alltså 1957, övertog 
Ruben och Barbro gården och brukade den till 
1971, då Ruben utarrenderade den till Leif och Ing-
Britt Eriksson. Ruben hann på grund av den 
brunnsborrningsfirma som han startat, inte med 
gården. Men han byggde sig ju ett nytt hus, så vi 
blev grannar i alla fall – dock på litet längre 
avstånd. 

Lars Ersgården ligger längst västerut i Lilla 
Nickarvet. Österut låg i forna tider en gård, som 
kallades Stormatses. Denna benämning torde 
härstamma från en delning av Lilla Nickarvet på 
1600-talet. Där lär tolvmannen Anders Andersson 
ha bott, innan han på slutet av 1850-talet byggde 
Lars Ersgården. 1940 var huset borta och hade väl 
varit det länge. Namnet Stormatses användes inte 
längre. Den östliga gården heter Karl Ersgården. 
Man skulle kunna tro, att Lars Ersson och Karl 
Ersson var bröder, men så var det inte. En man vid 
namn Karl Ersson omnämns i ett köpekontrakt av 
den 29 september 1869, där det redogöres för hans 
änkas försäljning av gården till Johan Andersson 
och hans hustru Johanna J. Andersdotter och till 
Eric Andersson och hans hustru Anna Stina. 

När jag 1940 kom till Nickarvet hade Karl 
Ersgården delats till två mindre jordbruks-
fastigheter. Huvudbyggnaden – en lång länga – var 
också delad – på mitten – så att båda ägarfamiljerna 
bodde i den. Då frågade en professor, anställd i 
Jernkontoret, och ofta på resa till Garpenberg, om 
min gård låg i närheten av den gården, som var till 
hälften målad och till hälften omålad. Så var det. 

I den målade delen bodde Viktor och Hanna 
Schultzberg. Hanna var dotter till nyss omnämnda 
Johan och Johanna Andersson. Deras barn Einar, 
Elsa och Ivar var utflugna ur boet, när jag kom dit, 
men jag lärde känna Einar och Elsa. Viktor hade 
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varit lantbrevbärare. Nu var han trädgårdsmästare, 
dvs man kunde hos honom köpa plantor för 2 eller 3 
öre stycket. Också en del grönsaker och blommor 
sålde han senare under sommaren. Jag hade till att 
börja med fleråriga dalior, 10 stycken. Dom tog han 
på hösten upp i min trädgård, förvarade dem under 
vintern och planterade dem på våren i krukor, så att 
det för mig bara var att sätta ner dem i jorden. För 
denna vård av alla 10 betalade jag 1:50! 

På Schulzbergs gård fanns en liten stuga. 
Obekväm! Dit flyttade de från sin trevliga och 
bekväma hushalva, när sommaren kom. Vera och 
jag tyckte, att det var egendomligt. Men vi fick veta, 
att det varit brukligt, att man flyttade ut till en 
sommarstuga. (Det som nu är huvudbyggnaden till 
jordbruksfastigheten av Lars Ersgården, har en gång 
bl. a. varit sommarbostad för farbror Axel och 
moster Lina. Där rymdes också rum för drängar, 
tvättstuga och bagarstuga.) Vera och jag satt ofta i 
den lilla sommarstugan och hörde Viktor och Hanna 
berätta om forna tider i Nickarvet. Särskilt Viktor 
talade gärna. Hanna var litet mer blyg och 
tillbakadragen. De hörde båda till Åsgarns 
baptistförsamling. Viktor var född 1874 och dog 
1951. Jag vet inte dessa årtal för Hanna. 

På auktion efter dem köpte jag två soffor. En vit 
ville jag mycket gärna ha, men den var det sista som 
såldes. För att inte bli utan soffa från den här 
auktionen ropade jag för säkerhets skull in en brun, 
som också var mycket trevlig. 

I den omålade delen av huset bodde Viktor och 
Märta Eriksson med sina 8 barn: Lisa (gift med 
Petrus Forsberg), Lars-Erik, Sven, Viola, Anna-
Greta, Anders, Inga-Britt och Karin. Viktor var son 
till de förut omnämnda Eric och Anna-Stina 
Andersson. Det var givet, att de hade det fattigt, när 
så många personer skulle livnära sig på den gården. 
Man kan inte undra på, att de inte köpte färg – det 
var ju inte absolut nödvändigt – om det inte var risk 
för fukt förstås. Det var Viktor, som hjälpte oss 
gräva avloppet 1940. Alla barnen utom Lisa och 
Lars-Erik hjälpte oss inomhus eller utomhus i tur 
och ordning, allt eftersom de växte upp. 

Viola var vårt första hembiträde i Nickarvet. Hon 
var vår hjälp den första sommaren och sedan 
ytterligare tre somrar. Hon hade just slutat 
fortsättningsskolan, där hon lärt sig en del 
matlagning. Hon var mycket vetgirig och duktig. 
Vera frågade henne en dag, om hon kunde göra en 
omelette. Svaret var ja. När Vera kom ut i köket, 
innan pappa och hon skulle äta, då låg omeletten på 
golvet. Det är inte så lätt att stjälpa upp en dylik. 
Viola undervisade oss om att när man hade gäster 
skulle man bjuda på både bullar och skivor av 
vetebröd. Det visste vi inte. 

På den tiden var det ju vanligt med hermetisk 
inkokning av frukt och grönsaker. Frys- och kylskåp 

fanns inte i hemmen. Möjligen hade man ett isskåp 
– men här på landet såg jag inget. Viola ordnade så, 
att en del av mjölkpengarna i hennes hem användes 
till inköp av konservburkar. Viktor tyckte, att det 
var förfärligt onödigt. Men Viola var envis. Jag 
hörde sedan, att Viktor var mycket nöjd, när han 
under vintern fick soppa på färska ärter. 

Viktor älskade sin skog. Var man i skogen och 
plockade bär eller svamp – då var det inte ovanligt, 
att man mötte Viktor. Han skötte den väl, var rädd 
att hugga för mycket. 

Viola beundrade sin mor för hennes 
arbetsförmåga. Familjen var mycket flitig. Det var 
väl nödvändigt för att få det hela att gå ihop. Lars-
Erik (f. 1917) hade vi mycket kontakt med. Han 
övertog gården, när föräldrarna var döda. Lisa dog 
först av familjemedlemmarna. Viktor dog 1955 och 
Märta 1968. År 1955 flyttade familjen in i ett nytt 
hus. 

Det var dock Viola, som jag haft och har mest 
kontakt med. Hon förlovade sig med Nils Eriksson i 
Räfsbo. Hon var angelägen att bli en duktig husmor 
och gick på lanthushållsskola, där hon fick påssjuka 
och hade det rätt jobbigt – efter vad hon berättade i 
brev. Hon lärde sig mycket och blev en skicklig 
linspinnerska. Så blev hon gift och fick egna barn. 
Namnet byttes till Anderses. När Lars-Erik inte 
längre kunde sköta gården, köpte Viola sin 
föräldragård. Lars-Erik dog vid 64 års ålder. 

De här gårdarna, som jag berättat om, ligger 
invid landsvägen. En bit upp i byn låg tre gårdar. I 
en bodde målaren Axel Åberg och hans hustru Tora 
f. Wiklund, och deras barn: Maj-Britt, Barbro, 
Lennart, Bengt och Ulla. Se om Åbergs och 
Wiklunds i historiken! Åbergs hade varken vatten 
eller avlopp och huset är inte stort, men där var 
alltid mycket prydligt och ordentligt. Tora var 
duktig. De arbeten Axel Åberg utförde var verkligt 
väl gjorda. Ännu år 1984 är hos mig arbeten från 
1953 i prima skick. Tapeterna och målningen 
inomhus är inget att anmärka på och i 
utomhusmålningen, rödfärgningen, syns bara några 
kvistmärken mot solsidan, annars är det jämn färg. 
Han samarbetade med Martin Nordenborg. Det blev 
tomt efter dem, när de flyttade till Skogsbo. Ett 
riktigt försommartecken var, när man från Åbergs 
fick en bukett liljekonvaljer – sådana växte nära 
deras hus. 

Av Åbergs barn hade vi god hjälp av Maj-Britt 
under somrarna 1944 och 1945. Hon var mycket 
trivsam och duktig. 

I ett annat hus bodde Anna Norström, Lill-Anna 
kallad. Hon var liten till växten. Hon var syster till 
Hanna Schultzberg. Hon hade en mycket välskött 
trädgård. Aldrig har jag sett någon ha så vackra 
engelska pelargonier. De var som buskar. Vera och 
jag brukade få låna ett par på somrarna. Vi var så 
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rädda för, att vi skulle förstöra dem. Var de inte 
riktigt fina, när de kom tillbaka, så grälade hon på 
dem. Hon talade inte om, hur hon bar sig åt med 
blommorna. Men man fick veta, att det inte bara var 
jorden, som gjorde det. Vi brukade sitta och prata i 
hennes kök. Vi blev litet häpna över, att hon så ofta 
talade om att hon var i Avesta för att prova. Vi 
tyckte, att hon väl på närmare håll skulle kunna få 
hjälp med sina kläder. Så småningom gick det upp 
ett ljus för oss. Hon hade diabetes och skulle in till 
lasarettet för att prova sockerhalten i blodet. 

I den tredje gården, som en gång kallats 
”Pläntmors stuga” och som ligger upp mot skogen, 
bodde Karl och Ester Nordkvist. De hade en son, 
Lennart. Ester Nordkvists far bodde där också. Han 
hette Gustafsson. En gång kom han till oss med en 
blå undulat, som flugit utanför deras hus. Han 
undrade, om vi visste vad det var för fågel. Det 
visste vi och som tur var hade vi en fågelbur. Vi 
hade haft kanariefåglar. Efter ett par dagar 
efterlystes i Avesta Tidning en bortflugen undulat. 
Men det var inte den här. Den från Avesta var grön. 
Konstigt att i samma trakt två undulater på en gång 
flög bort från olika hem! Vi umgicks inte så mycket 
med Nordkvists. Det blev inte så. Vi möttes ibland 
och småpratade och vi tyckte om dem. 

Tora Åberg har berättat, att ”Pläntmor” levde, när 
hon 1914 kom till Nickarvet. Det var en liten 
gumma. Hon hade en springa i sitt köksfönster och 
där kom råttor in, som blev matade av ”Pläntmor”. 
Hon lockade på dem och pratade med dem. Byns 
barn var intresserade att se på – men inte 
intresserade av att bli bjudna på något. Det var si 
och så med det ätbara. Mögliga saker kom t. ex. 
med i baket. 

Nu övergår jag till att berätta om dem, som bodde 
i Stora Nickarvet år 1940. 

I den största gården bodde Oskar och Rut Olsson. 
Oskar ägde också Nickarvets såg, som låg vid en 
bäck en bit från huvudbyggnaden. Jordbruket var 
utarrenderat till Uno Wretlind och hans hustru 
Karin. Oskar var född 1898 och Rut föddes 1902 i 
byn Lycka. Oskar var född i Rättvik, men 
föräldrarna flyttade till Nickarvet, när han var ett år. 

Man kom snart underfund med, att här bodde de, 
som framför andra gav sin prägel åt Nickarvet. Det 
var hit man gick om man behövde hjälp eller råd. 
Oskar var en mycket klok, vänlig och hederlig man. 
Rut var och är en mycket gästfri och givmild 
kvinna, otroligt kunnig i matlagning och bakning. 
Hon är också kunnig i vävning och min lärarrinna i 
bandvävning. Vi var en gång på samma auktion. 
Där stod en konstig träsak, som Rut sa, att jag skulle 
ropa in. Jag fick veta, att det var en bandvävstol och 
att det var roligt att väva band. Hon sade till en och 
annan, som tittade på den, att den skulle jag ropa in. 
Det gjorde jag – för 16 kronor. Jag fick av henne en 

pedagogiskt upplagd lektion. En vävstol stod där 
utan varp och en annan hade varp. Jag fick alltså på 
20 minuter (säger Rut) lära mig både att sätta upp 
varp och att väva. Till att börja med valde jag 
mönster ur en bok – men det var längesedan. Nu har 
jag vävt många hundra meter slipsar, 
garneringsband, bokmärken, skärp osv, osv. 

Oskar och jag hade två gemensamma intressen. 
Ett var forskning om gamla tider. Vi forskade ju 
mest på olika områden – Oskar om Nickarvet och 
trakten däromkring och jag om min släkt, som i stor 
utsträckning har verkat i Dalarna. Men litet kunde 
jag hjälpa Oskar, särskilt i hans forskning om 
Åsgarns hytta. Jag var på Lantmäteristyrelsen, 
Riksarkivet och Jernkontoret. Litet kartor och andra 
handlingar fick jag fram. Det andra intresseområdet 
var korsord. Oskar tyckte, att det var ”träligt” att 
inte få någon tidning på söndagarna, så han bilade 
varje söndagsmorgon kl. 9 till Fors och köpte 
tidning – också åt mig. Sedan satt vi vid mitt 
köksbord och jämförde fredagens och lördagens 
korsord i Svenska Dagbladet. Vi talade också 
politik och om allt möjligt annat. Oskar hade en vid 
intressesfär. Jag kommer ihåg, när Oskar en gång 
satt på verandan och hjälpte Rut klippa mattrasor. 
Jag kände men visade inte förvåning. Oskar tyckte, 
att arbete med vävning av trasmattor gav ett nyttigt 
och vackert resultat. När man tänkte efter förstod 
man, att det här arbetet var i linje med hans 
levnadsvisdom. 

Oskar dog den 5 augusti 1981. Sällan har jag sett 
något så vackert som flaggorna på halv stång i alla 
gårdar mellan Nickarvet och Fors på hans 
begravningsdag. 

För att komma till Olssons går man en liten bit 
uppför en väg från landsvägen – man kan också gå 
en trädgårdsgång. Längre upp till vänster utmed den 
där vägen bodde Axel och Edla Andersson. De 
bodde i fint söderläge i en backe och hade en 
mycket välskött trädgård. Jag hade inte så där 
ständig kontakt med dem. Edla vävde vackra 
trasmattor till mig. Axel Andersson dog 1958. Olle 
och Elsa Jonasson flyttade dit omkring 1960. 

 
Fortsättning följer i An-Siktet 1/2003 

 
 

Åsgarns bygdegård, f d skola 
Kopia ur: Folkärna. En kortfattad orientering om dåtid och nutid. 
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