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Med DIS-Aros under hösten 
 
Söndag den 5/10 DIS-Aros Temakväll 
– allmänt s.k. gaggafton 
Temat är datoranvändning i 
släktforskningen rent allmänt – en s.k. 
”gaggafton” där vi diskuterar och visar 
olika program – i mån av sådana resurser! 
Disgen 8, Holger, Reunion, Min Släkt, 
Disbyt, men även Skanning, 
Bildbehandling m.m. Mötesdeltagarna 
ska styra träffen! 
 
Söndag 16/11 DIS-Aros Tematräff – 
Hemsidor / släktböcker 
Tematräffen handlar om hur man gör en 
hemsida för att presentera sin forskning, 
sin släkt eller annat man är intresserad av. 
Vi tar även upp hur man gör en släktbok 
och andra sätt att presentera sitt arbete för 
andra. 
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Protokoll fört vid årsmöte med 
 
Folkare Släktforskarförening den 26 februari 2003 
 
§ 1 Ordförande Birgitta Larhm hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Mötet fastställde att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§ 3 Den föreslagna dagordningen fastställdes. 
 
§ 4 Val av mötesfunktionärer 
 Till ordförande för mötet valdes Lars-Göran Jönsson. 
 Till sekreterare för mötet valdes Barbro Vikström. 
 
§ 5 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Martin Svennar och Holger Höglund. 
 
§ 6 Rapporter 
 Birgitta Larhm rapporterade om läget för bingolottoförsäljningen. Helen Johansson och Birgitta 
 Larhm turades om att sälja lotter utanför apoteket på lördagarna. Emellertid så har nu IOGT-NTO 
 gjort en överenskommelse med PLUS-huset att få ställa ett bord där torsdag - lördag och därmed 
 har FSF blivit bortkörda. Därför tar FSF nu endast 25 lotter i veckan och all försäljning sker i 
 föreningslokalen. 
 
 Birgitta Larhm rapporterade vidare att den tidigare bingolottoförsäljningen nu även resulterat i 
 mikrofilmade domstolshandlingar för Folkare tingslag, Grytnäs tingslag och bouppteckningar för 
 Hedemora. 
 
 Birgitta Larhm rapporterade att vid årsskiftet hade FSF 313 medlemmar varav 175 medlemmar i 
 Avesta kommun. Medlemmar boende utanför södra Dalarna stod för den största ökningen. 
 
 Lars-Göran Jönsson rapporterade att Hedemora bibliotek ämnar skaffa licens för Genline så fort 
 Dalarna är inskannat. Möjlighet för utskrifter kommer att finnas. Mötet ansåg att FSF borde arbeta 
 för att också Avesta bibliotek skaffar licens. 
 
§ 7 Inga skrivelser hade inkommit. 
 
§ 8 Verksamhetsberättelse för 2002 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 9 Kassörens rapport 
 Föreningens försäkringar och vinsten från Släktforskardagarna 2002 diskuterades. 
 Rapporten godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 10 Revisorernas berättelse 
 Då ingen av revisorerna var närvarande läste Birgitta Larhm upp revisorernas berättelse. 
 
§ 11 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 12 Val 
 Till vice ordförande omvaldes Lars-Göran Jönsson. 
 Till kassör nyvaldes Christine Olsson. 
 Till styrelsesuppleant omvaldes Wivi-Anne Svensson. 
 Till revisorer nyvaldes Gösta Söderberg och Nils Käcko. 
 Till revisorssuppleanter nyvaldes Gun-Britt Grahn och Birgitta Gustafsson. 
 Till program- och arbetskommitté på 1 år 
 omvaldes Barbro Larm och sammankallande Helen Johansson 
 nyvaldes Anette Magnell och Peggy Andersson 
 Styrelsen fick i uppdrag att utse den 5:e ledamoten. 
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 Till redaktörer för An-Siktet omvaldes Birgitta Larhm och Barbro Vikström. 
 Till ordinarie representanter i Dalarnas Släktforskarförbund omvaldes Birgitta Larhm och 
 Barbro Vikström. 
 Till suppleanter i Dalarnas Släktforskarförbund omvaldes Ingvar Gustafsson och nyvaldes 
 Wivi-Anne Svensson. 
 Till valberedningen omvaldes Göran Hedh och Sven-Olov Larsson och Hans Groth nyvaldes, 
 med Göran Hedh som sammankallande. 
 
§ 13 Fastställande av årsavgift för 2004 
 Mötet beslutade att höja avgiften för familje- och ungdomsmedlem till 50 kr och för medlemmar 
 boende utanför Sverige höjs medlemsavgiften till 150 kr p g a portohöjningar. Oförändrat 125 kr 
 för ”vanliga” medlemmar. 
 
§ 14 Dalarnas Släktforskarförbund 
 Räkenskaperna för 2002 genomgicks och fastställdes. Mötet beviljade ansvarsfrihet för Dalarnas 
 Släktforskarförbunds styrelse. 
 
§ 15 Verksamhetsplanen och budget 2003 diskuterades och lades till handlingarna. 
 Medlemsavgiften till Dalarnas Släktforskarförbund fastställdes enligt förslaget till 1,50/medlem. 
 
§ 16 Släktforskardagarna i Ronneby, Blekinge 
 Styrelsen fick i uppdrag att utse representanter till släktforskardagarna liksom också att ta ställning 
 till om FSF skall ha ett föreningsbord i Ronneby. 
 
§ 17 Övriga frågor 
 Birgitta Larhm uppmanade mötesdeltagarna att föreslå programpunkter till programkommittén. 
 
 Helen Johansson frågade hur FSF tänker använda vinsten från släktforskardagarna. 
 Mötet beslutade att pengarna skall gå till mikrokort. 
 
§ 18 Lars-Göran Jönsson avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 Redaktörerna rosades för sitt arbete med An-Siktet. Birgitta Larhm och Helen Johansson 
 lovordades för sitt arbete med bingolottoförsäljningen. 
 
 Birgitta Larhm tackade avgående Birgitta Gustafsson och Nils Bergius för deras arbete i FSF 
 med bokgåvor. 
 Berit och Bengt Tunler och Anita Malmberg, som också avsagt sig omval, deltog inte i mötet men 
 kommer att få bingolotter. 
 
 
 Vid protokollet    Ordförande 
 
 
 Barbro Vikström    Lars-Göran Jönsson 
 
 
 
 Justeringsmän: 
 
 
 Holger Höglund    Martin Svennar 
 
 
 
 
 



 An-Siktet 2/2003  

Folkare Släktforskarförening 

sid 5

0

10

20

30

40

50

60

Avesta kommun   
55,9% 175 pers
(61,4% 175 pers)

Hedemora kn       
11,5%  36 pers
(9,8% 28 pers)

Övriga kommuner
32,6% 102 pers
(28,8% 82 pers)

Avesta 94 (96)

Horndal 12 
(13)

Krylbo 48 (46)

Fors 9 (7)By Kyrkby 12 
(13)

Hedemora 36 
(28)

Övriga 102 
(82)

Statistik för åren 1987-2002 
 
sammanställd av Birgitta Larhm 
 
Diagram över föreningens medlemmar sedan starten 1987 
Första stapeln är nya medlemmar, andra stapeln är de som har avgått under året och den sista stapeln är totalt 
antal medlemmar vid årets slut. 
Detta diagram vill ge en liten överblick av antal medlemmar i föreningen som ökat från första årets 53 till 
dagens 313 medlemmar. 

 
Diagram över medlemmar i Avesta,  Hedemora och övriga kommuner i Sverige.  Bland 
övriga medlemmar inräknas även vår medlem i USA                                                 
Uppställningen i procent och antal personer i respektive kommuner. I cirkeldiagrammet visas antal med-
lemmar i respektive delar av Avesta, Hedemora och övriga kommuner. Siffrorna för Avesta kommun visar 
ingen ökning totalt. De som står för ökningen i FSF är boende på andra orter i Sverige.  

                                                                                                          
 
Siffrorna gäller för år 2002, inom parentes siffror 
för år 2001 
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Siffrorna gäller för år 2002, inom parentes siffror för år 2001 
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Temakvällar med DIS-Aros 
 
av Barbro Vikström 

            foto Brage Lundström 
Ingvar Gustavsson, Mary Sundberg, Carina Hellberg, Barbro Larm 

I bakgrunden något skymd Göran Bengtsson 
 
Den 9 februari och den 30 mars gästade DIS-Aros 
FSF för att lära ut lite om DISGEN. Vid det tidigare 
tillfället kom DIS-Aros ordförande Brage 
Lundström och visade skanning/bildbehandling. 
Leif Svensson kom till den andra träffen och han 
hade en hel del att lära ut om DISGEN. Trots att vi 
lever i Holger-land så kom ganska många 
intresserade till båda träffarna. 

Två nya tematräffar är inbokade med DIS-Aros. 
Den första av dessa är den 5 oktober och har 

rubricerats som ”Allmänt s k gaggafton”. Planer 
finns att visa flera datorprogram, förutom DISGEN 
8 även Holger, Reunion och kanske några andra. 
Mötesdeltagarna ska styra träffen så passa på om du 
har några frågor. 

Den andra träffen är inbokad till den 16 
november och har tema ”Hemsidor/släktböcker”. Vi 
kanske vill presentera vår forskning för släkten eller 
andra intresserade. 

 

Forskning i By Sockenstuga 
 
av Birgitta Larhm 
 
Onsdagen den 23 juli var vi några medlemmar från 
FSF som medverkade i Slånkvicku med att visa hur 
det går till att släktforska.  

Detta var tredje året som vi var med under dessa 
intensiva dagar i By socken.  

Tidigare år har vi blivit hänvisade till Vadsbro 
Missionshus men denna gång blev vi tilldelat en 
mycket mindre lokal i Sockenstugan. I denna lilla 
lokal blev det inte bara mycket varmt, fast vi hade 
tagit med egen fläkt, utan även mycket trångt. Det 
fanns ingen möjlighet att strosa runt eller sitta och 
vänta på sin tur vid läsarna, som det fanns i 
Vadsbro, utan besökarna blev stående i en klunga. 
Värmen gjorde nog sitt till vad det gäller 
besöksantalet, som var omkring 35 personer. 

Tidigare år var det dubbelt upp, men i denna trånga 
lokal hade det varit förödande. 

De besökare som fick pröva på att forska verkade 
mycket nöjda och glada med de uppgifter som 
Helen Johansson och jag hjälpte dem att få fram. Vi 
hade denna dag endast tagit med oss, förutom två 
mikrokortsläsare, mikrokorten över By och 
Möklinta socknar.  

Om det blir Slånkvicku nästa år så får vi ta oss en 
funderare på om vi skall medverka eller inte. Allt 
beror på om några av våra drygt 300 medlemmar 
kan tänka sig att hjälpa till, i år var det ingen 
anstormning, och att vi även får en större och bättre 
anpassad lokal att vara i.  
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Cirkelledarutbildning i Leksand 29-30 mars 2003 
 
av Birgitta Larhm 
 
Vi var en stor skara cirkelledare som hade styrt 
kosan till Leksand för att under två intensiva dagar 
få dryfta problem och glädjeämnen för oss 
cirkelledare.  

Förbundet har tidigare försökt genomföra en 
liknande aktivitet men det blev inte av eftersom det 
var för få anmälningar. Till denna cirkelhelg hade 
närmare 100 anmält sig men vi var 65 personer fick 
plats denna gång.  

Från början var det tänkt att det hela skulle hållas 
i lokaler hos Släktforskarnas Hus men eftersom 
anmälningarna droppade in så fick det hela flyttas 
till Moskogens lokaler.  

Vi var flera forskare som redan under fredagen 
började med att forska i ”huset”. Kursen var förlagd 
mellan kl 9.00-16.00 lördag och söndag så det blev 
flera tillfällen för egen forskning, vi var många som 
blev sittande till kl 22.00.  

Sveriges Släktforskarförbunds sekreterare 
Gunvor Hjärtström var den som ansvarade för det 
hela och såg till att föreläsarna höll sig inom sin 
tidsram.  

Lars-Göran Johansson, arkivarie hos 
Polismyndigheten i Göteborg och som tidigare 
arbetade vid Emigrantinstitutet i Växjö, inledde 
lördagens föreläsningar. Han berättade om 
emigration och de källor som vi kan använda när 
det gäller emigrantforskning. I Tullhuset i Göteborg 
skall det bli ett Emigranternas Hus. Där skall bl.a. 
finnas 9 forskarplatser. Från Göteborg passerade ca 
1 miljon emigranter på sin väg till USA.  

Ulf Berggren fortsatte med att berätta om udda 
källor – annorlunda källor – ersättningskällor – 
olika källor för olika yrkesgrupper och övriga 
mindre kända källor. Mantalslängder, som ger en 
kontinuerlig bild av familjerna men där sällan 
hustruns namn nämns.  

Övriga källor som finns i kyrkoarkivet är t.ex. 
kyrkoräkenskaper, de äldre av dessa är sällan 
filmade. Lysningskladd, bänk- konfirmations- och 
kungörelselängder.  

Andra ersättningskällor – Charta Sigillata, 
lysningsskatt 1733-48, som skrevs i två ex. det ena 
finns hos Riksarkivet och det andra hos 
Landsarkivet. Dessa ingår i verifikationer till 
mantalslängder. Även bland verifikationer finns 
avkortningslängd till mantalslängder, där det också 
går att få fram dödsår. Skattebefrielse för dem som 
hade många barn, stora familjer, noggranna 
uppgifter om barnens födelsedatum.  I Släkt och 
Hävd 1950 finns en artikel om avkortningslängder. 
Domstolshandlingar, dödslistor från slutet av 1700-

talet upprättades dödslistor som finns i Häradstinget 
i egna serier kan även ingå i domböckerna.  

Småprotokoll, förmyndar-, lagfartsprotokoll, som 
finns i inneliggande handlingar, kan ibland finnas 
om inte domböckerna finns kvar. I dessa kan det 
finnas mer uppgifter än i domböckerna vad gäller 
speciella mål. Lagmansrättens domböcker där man 
kan läsa om överklagande tvister som ofta är 
mycket noggrannare utrett hur folk var släkt med 
varandra. I mål vad gäller jordegendomar finns 
ibland hela släktutredningar. Dessa finns även i två 
upplagor. Man kan även söka på NAD-skivan om 
det finns privata arkiv. Bruksarkiv kan finnas i 
företags- eller större bruksarkiv.  

Speciella källor för olika yrkesgrupper, t.ex. 
Hammarting. Dessa finns hos Bergskollegium 
(Advokatsfiskalsarkivet) men även en kopia hos 
Riksarkivet. Hammartinget var en speciell domstol 
för bergshanteringen och det är i dessa man skall 
leta om man har smeder i släkten. I dessa ting 
behandlades tvister och kriminella mål. 

Efter lunchen på lördagen var det dags för 
Ragnar Fornö som berättade vad och hur man 
hittar i domböckerna. 

Det finns två ex av domböckerna, de renoverade 
(renskrivna) finns i hovrättens arkiv och är filmade 
fram till 1700. Därefter är de filmade om det finns 
luckor i domböckerna inte annars. (Läs mer sid 11f) 

Så var det dags för Margareta Grafström att 
berätta om Stormor i Dalom, Margareta Säbroensis, 
och hennes bror gästgivaren. Som avslutning på 
lördagen fick vi besök av Stormor, gestaltad av 
Susanne Lysén, klädd i tidstypisk dräkt, som 
berättade om sitt liv från barndomen till ”sitt liv” 
som prostfru i Leksand.  

Kjell Lindblom, cirkelledare och vallonforskare, 
inledde söndagen med att ge oss cirkelledare många 
tänkvärda tips. Han menar att släktforskning inte 
kan läras i teorin utan det måste praktiseras.  

Därefter fortsatte Karl-Ingvar Ångström, 
lantmätare och ordförande i Midälva Genealogiska 
Förening, med Källkritik och kvalitet i 
släktforskning. Han berättade om arbetet med att ta 
fram utredningen Kvalitet inom släktforskning. (En 
utredning som alla släktforskare borde läsa inte bara 
cirkelledare) Det gäller att alla forskare inte bara 
cirkelledare förstår behovet av kvalitet när det gäller 
släktforskning.  

Peter Wallenskog, vd för Genline AB berättade 
om kyrkböcker på nätet. Det tog Genline sju år att 
utveckla tekniken och att skanna in det första länet 
som var Kalmar. Bara det som är mikrofilmat 
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skannas och läggs ut. Det går bra att ladda hem 
Family Finder från Genlines hemsida, 
www.genline.se under rubriken komma ingång, och 
pröva tjänsten är gratis.  

Så återkom Karl-Ingvar Ångström för att 
berätta om Kartor i släktforskningen. Karl-Ingvar 
har varit med och rekonstruerat Borgsjö kyrkböcker 
och även använt gamla kartor. Det finns tre ex av 
Lantmäteriets akter. I Gävle Lantmäteri finns de 
renoverade exemplaren (avritade) dvs originalen 
och konceptexemplaren (kladdar) för Borgjsö finns 
i Härnösand. Karl-Ingvar har i sitt 
släktforskningsprogram DISGEN, istället för foton, 
lagt in kartor.  

Vad vi kan hitta i lantmäterihandlingar? Var 
bonden bodde eller torparen. Namn på ägor, 
vägsystem, beskrivningar av byggnader (som 
flyttats), sågar, fäbodar, kvarnar mm.  

Karl-Ingvar berättade att de första lantmätarna 
fanns i Säbrå Ångermanland. 

Sedan var det dags för lite tekniska föredrag. Där 
Sten-Sture Tersmeden, DIS inledde med att 
berätta om Släktforskarprogram och digitala 
hjälpmedel. Han använde programmet 
MindManager Smart för att illustrera detta sätt att 
visa olika vägar som släktforskningen kan ta. Vi har 
nu kommit till den Tredje generationens 
släktforskning, d.v.s. före 1950 var vi tvungna att 
åka till olika arkiv för att bedriva forskning. Efter 
1950 fick vi möjlighet att forska med hjälp av 
mikrofilm och mikrokort. Och efter 1990 kan vi ta 
hjälp av Internet, CD-skivor mm. Vad blir då fjärde 
generationens släktforskning? 

Vi måste också ställa oss frågan hur vi nyttjar och 
hanterar informationsflöden av tex CD-skivor? 
Under adressen www.dis.se DIS hemsida finns ett 
sjuttiotal CD-titlar och under adressen 
genealogy.com finns det mer än 400 titlar. 

Det kommer att kosta en hel del att forska i 
fortsättningen om vi skall använda CD-skivor, 
abonnera på Arkion, Genline och Digitala 
forskarsalen. Förutom medlemskap i olika 
föreningar kostar även resor till olika arkiv. Hur 
mycket är vi beredda att kosta på oss. Är det 
kvantiteten eller kvaliteten som vi söker? Vi måste 
alltid ha i bakhuvudet att alltid kontrollera 
sekundärkällor. Det är bara att konstatera att 
släktforskning är vanebildande och beroende-
framkallande. 

Anders Eriksson, DIS, fortsatte med att prata 
om databasuppbyggnad.  
De tekniska aspekterna 
Databasmodeller, databasmotor, databasplattform 
mm finns bakom ett redan färdigt program. 
De icke tekniska aspekterna 
För vem släktforskar vi? Vem är läsare av eller 
användare av det som vi matar in? Jag själv och 

mina släktingar. När jag publicerar mitt material på 
Internet vilka är då läsarna? Hur lång förväntad 
livslängd har min databas? Hur länge är det tänkt att 
den skall gälla? Databasens förväntade storlek? 
Mängden händelser? I genomsnitt blir det ca fem 
händelser per person. Det gäller att göra rätt med en 
gång vid inmatningen för att undvika dubbelarbete! 
Och hur anger jag bäst källorna? Det finns många 
frågor som vi måste ställa oss!  

Jan Malmstedt, Ord & IT, avslutade med att 
prata om skanning av bilder och dokument.  

Han håller på med släkt- och hembygdsforskning 
i bild och skriver även i Veteranposten, SPP:s 
medlemstidning. Vi fick många fina tips av Jan, 
som att samla släktfoton i en pärm, men glöm inte 
att notera på baksidan vilka personerna är och var 
bilderna är tagna och vad de föreställer.  

I offentliga databaser, hos t.ex. Länsmuseer, kan 
det finnas mycket intressant material. Jan tipsade 
bl.a. om Västerbottens museum, Arkions 
folkräkningar på Internet, fängelsearkiv, 
Stockholms borgargille, Nordiska museets bildbyrå, 
Riksarkivet, kartor hos Lantmäteriet, Krigsarkivet, 
bildarkivet Gällivare, Vimmerbybilder. Allt kan vi 
inte nå per Internet utan det kräver besök. Kungliga 
Biblioteket (KB), Statens porträttsamling och 
Riksarkivarieämbete måste vi besöka. Vi skall inte 
glömma den egna hemortens bibliotek, 
släktforskarföreningar, Länsstyrelsen, tidningarnas 
bildarkiv, offentliga och privata bildarkiv mfl.  

Ett tack till Gunvor från förbundet, med sin 
äggklocka, för en mycket bra genomförd kurs. 

Jag vill även framföra ett sort TACK till 
Studieförbundet Vuxenskolan i Avesta som gjorde 
det möjligt för mig att deltaga under detta 
veckoslut. 
 
 

2     2     2     2     2 
 

Mikrokort för Folkare, Grytnäs och 
Hedemora tingslag 

 
Nu har även vi som har vår forskning i 
folkaretrakten möjlighet att forska i tingslagens 
handlingar. 
Folkare tingslag: domböcker 1687-1860, 
småprotokoll 1761-1860, urtima ting 1684-1870, 
bouppteckningar 1735-1860. 
Grytnäs tingslag: domböcker 1695-1719 (det var 
bara under dessa årtal som Grytnäs hade eget 
tingslag, vill du forska i t.ex. bouppteckningar för 
Grytnäs är det Folkare tingslag som gäller). 
Hedemora tingslag: bouppteckningar 1736-1860 
(vi har inköpt mikrokort över bouppteckningar 
eftersom dessa är de mest efterfrågade). 
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apport från  
 styrelsen 

Under denna rubrik kommer medlemmarna att 
fortlöpande få information om styrelsens arbete. 
 
Bemanning av lokalen 
Från vecka 26, måndagen den 23/6 till och med 
vecka 32 har Studieförbundet Vuxenskolan 
stängt, de öppnar igen måndagen den 11/8.  

Under ovan nämnda tid kan det bli svårt att 
komma in och forska om du inte har lite 
framförhållning och bokar några dagar före. Då kan 
någon ur styrelsen komma och öppna lokalen. 
 
Vi vill ha din 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.  

 
Ronneby nästa 
Riksstämman kommer detta år att hållas i Ronneby i 
Blekinge. Som vanligt är det ett fulltecknat program 
som startar på fredagen med ordförandekonferens, 
redaktörskurs och cirkelledarkonferens. På kvällen 
är det en gemensam middag för ordförande och 
redaktörer. 

Lördagen startar med invigning av släktforskar-
dagarna och fortsätter med föreläsningar och 
riksstämman under eftermiddagen som avslutas 
med stämmomiddag. Under söndagen kan man roa 
sig med titta på utställningar och diskutera 
forskning hos utställarna och om inte det räcker så 
kan man gå och lyssna på föreläsningar. 
 
Leksandsresa 
Höstens resa till Leksand blir lördagen den 11 
oktober. 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 har nu även domstolsmaterial för Folkare 
tingslag, domböcker 1687-1860, småprotokoll 
1761-1860, urtima ting 1684-1870, 
bouppteckningar 1735-1860. Grytnäs tingslag, 
domböcker 1695-1719. Hedemora tingslag, 
bouppteckningar 1736-1860. Så nu är det bara att 
börja botanisera! 
 

Dalaförbundet 
Första mötet för året hölls den 23/4 i Falun. Vid 
detta konstituerande möte valdes Vivianne Löwing, 
Västerbergslagens Släktforskare, till ordförande, 
Björn Engström, Falubygdens Släktforskare, till 
sekreterare och Birgitta Larhm, Folkare 
Släktforskarförening, till kassör. Det andra mötet 
24/5 var förlagt till Mora i samband med 
Ovansiljans Släktforskarförenings 20-års jubileum. 
Vid detta möte beslutades att nästa möte skall 
förläggas till Ludvika och inte till Avesta som det 
tidigare hade aviserats. Vi i Folkare kommer att 
vara värdar för mötet våren 2004.   

 
Födelsedagskalas i Mora 
Det andra mötet i Dalaförbundet hölls i Mora i 
samband med firande av Ovansiljans 
Släktforskarförenings 20-års jubileum. Som lite 
extra hade moraföreningen inbjudit Sveriges 
Släktforskarförbunds ordförande Ted Rosvall som 
berättade att för närvarande är det 142 
medlemsföreningar med totalt ca 55.000 
medlemmar anslutna till förbundet. Projektet 
”Namn åt de döda” som fortfarande pågår och vi 
uppmanades att hjälpa till.  Eventuellt kommer 
förbundet att hålla en kurs för bibliotekspersonal 
under hösten. Förbundet kommer även med en CD-
skiva över folkräkning 1890. Även bonuspaketet 
som kommer till alla medlemsföreningar 
presenterades av Ted. 
 
Samarbete över länsgränsen 
Lördagen den 14/6 var vi från FSF inbjudna till en 
första träff med föreningarna i Fagersta, Sala 
Västerås, Nora och Lindesberg. Vi träffades över en 
smörgås och kaffe på Gammelgården i Västanfors. 
Vad vi i Bergslagen vill med dessa träffar är att vi 
kan arrangera anbytardagar, forskarträffar, 
föreläsningar, arrangera gemensamma utflykter och 
inte minst utbyta erfarenheter.    
 
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.  
 
FSF har blivit med e-post 
Nu har även Folkare Släktforskarförening sällat sig 
till skaran som har skaffat e-post och den är som 
följer folkare.fsf@telia2.se  

Har du något som du vill fråga om eller dyl. så är 
det bara att sända iväg över eterns vågor.  
 

R 
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 På gång i 
 Dalarna 
 

 
 
 
 
 
Morafolk på cd-skiva 
 
Efter flera års arbete har Ovansiljans 
Släktforskarförening blivit färdig med en cd-skiva 
med döda och vigda i Mora församling. Den 
omfattar tiden från hälften av 1600-talet fram till 
1930. Arbetet med ett projekt för att få ordning på 
bouppteckningar efter gamla morabor. När så alla 
dessa data var klara övergick man till att mata in 
vigslar. Det innebär att det finns 68.000 poster med 
82.000 morabor samlande på en cd-skiva som nu 
finns till försäljning.  Nu fortsätter moraföreningen 
med att registrera alla födda i Mora och om några år 
räknar de med att detta skall vara klart. Planer finns 
att även i framtiden ge ut en skiva med orsafolk.   
Källa: Södra Dalarnes Tidning, torsdag 3 juli 2003. 
 
Är du ättling till Stormor i Dalom? 
 
Föreningen DALFOLK har i samarbete med 
Släktforskarnas Hus i Leksand ett projekt på gång 
som går ut på att registrera så många ättlingar som 
möjligt till Stormor i Dalom. Margareta Säbråensis 
Burea, 1594-1657, och hennes två män, Elaus 
Terserus, 1554-1617, och Uno Trolilius, 1586-1664. 
Med dem hade hon sammanlagt tretton barn så det 
lär finnas åtskilliga ättlingar till henne. 

Ambitionen är att skapa en Stormorsbas som på 
sikt ska kunna göras tillgänglig i form av 
pappersutskrift, på CD eller på nätet. För att den ska 
bli så bra det någonsin går behöver vi hjälp från dig 
som har anor från Stormor i din forskning. 
Meningen är att du som har material om Stormor 
ska kunna skicka det till Dalfolk i form av 
pappersutskrifter, RF-filer eller gedcom-filer. Tips 
om okända tryckta släktutredningar tas även 
tacksamt emot. 

Kontaktperson för projektet är Lotta Adolfsson 
som du når på Släktforskarnas Hus. Det kommer 
sedan att finnas ytterligare några DALFOLKs-
medlemmar som hjälper till med kontroll och 
inmatning. 

Vill du kontakta Lotta, ring tel 0247-122 80 eller 
e-post lotta@genhouse-sweden.com 

Den vägen kan du även skicka bidrag till 
databasen om du inte vill använda den vanliga 
postgången med adress DALFOLK, Insjövägen 52. 
793 33 Leksand. 
Marianne Munktell, Stormorsättling. 
Källa: Diskulogen Nr 61, juni 2003 
 
Folkare kompani 
 
Under sommaren har ett stort antal soldater matats 
in i vår databas över folkaresoldater. För närvarande 
finns det 814 soldater och 655 hustrur och 2.106 
barn, totalt 3.575 personer och fler blir det med 
tiden. För Rotarna Nr 119-150 i By socken har för 
närvarande 324 soldater registrerats. 
 

 
 
 Nytt i 
bokhyllan 

 
Bokgåvor 
av Jan Omdal, Mollösund 
Fragment av släktträdet Wåhlström del 3 
I An-siktet nr 3/02 och nr 1/03 presenterade vi Jans 
släktutredningar del 1 och 2 över släkten 
Wåhlström. 

Nu har vi erhållit del 3 som Jan säger är den sista. 
Denna del har hamnat helt utanför Grytsnäs och 
Dalarna men eftersom författaren tycker att dessa 
delar här ihop så har vi erhållit även denna. Ett stort 
tack till författaren. 
 
av Birgitta Larhm 
Västernorrlands län – ett bildgalleri 
Utgivet av Wilh. Lindeberg 1927, 500 sidor 
Landstinget, Länsstyrelsen, domare, häradsskrivare, 
landsfiskaler, Lantmäteristaten, jägmästare, Kungl. 
Västernorrlands regemente, Kungl. Norrlands 
Trängkår, 1:a och 2:a kammarens ledamöter, 
Hushållnigssällskapet, pressen, provinsialläkare, 
präster, bankmän m. fl. 
 
Bernhard Eriksson Minnesskrift (Riksdagsman och 
landshövding för Kopparbergs län) 
Utg. Brunnvikarnas förbund 1963 
 
Övrigt nyinkommet: 
Dalarna 2003, Dalarnas Hembygdsbok årgång 73 
EB Nytt. Nyheter från Riksarkivets byrå för enskilda 
arkiv 2002 
Släktforskarnas årsbok 2003 
Svenska Antavlor Nr 7 2003 
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Småprotokollen – en kanske förbisedd källa 
 
av Ragnar Fornö 
 
När man som släktforskare har hållit på några år, 
väcks ofta känslan av att man vill ge sina anor lite 
kött på benen. För att få en fylligare bild kan 
bouppteckningar och domböcker ge uppgifter om 
mina släktingars levnadsomständigheter. Har jag tur 
kan jag hitta mål i domböckerna som hjälper mig på 
traven med släktförhållandena – en arvstvist kan ge 
nya anor och en bild av hur relationen var mellan 
familjemedlemmarna växer i bästa fall fram. En 
något mindre känd serie är kanske småprotokollen 
som också återfinns i häradsrättens arkiv. 
Småprotokoll är, som ordet antyder, en inte lika 
diger lunta som en dombok annars kan vara. Vad 
innehåller då protokollen? Ofta brukar serien delas i 
tre olika förmyndarskaps-, lagfarts- och 
inteckningsprotokoll. 
 
Förmyndarprotokollen innehåller, som det antyds, 
de anteckningar som görs vid rätten när en 
förmyndare utses till ett omyndigt barn. Men i några 
enstaka fall hittar man även protokoll från ett 
omyndigförklarande. Men vad tjänar det då till att 
känna till ett barns förmyndare? Jo, i de fall där du 
inte kan få fram en anas föräldrar, varken genom 
kyrkoböcker eller andra källor, kan barnets 
förmyndare ge dig en anvisning. Förmyndaren var 
ju oftast en farbror eller morbror till barnet och 
genom dem kan du nysta dig fram till föräldrarna. 
 
Lagfartsprotokollen är intressant först om dina anor 
ägt någon jord, eller om du vill dokumentera 
ägandet i en viss trakt. Innan köparen fick sin 
lagfart, eller fastebrev som det också kallas för, var 
han/hon tvungen att annonsera köpet på tre på 
varandra följande ting. Detta krävdes långt in på 
1800-talet, för att en person som var i närmare 
släktskap till säljaren skulle kunna ha möjlighet att 
utnyttja sin förköpsrätt enligt lag. Denna rätt, som 
kallas bördsrätt, kommer sig av den gamla tanken 
att jord i det längsta skulle finnas kvar inom en 
släkt. De tre uppbuden och slutligen fastebrevet, 
som utfärdades på det fjärde tinget, finns inskrivna i 
protokollen. Vid det första uppbudet och slutligen i 
fastebrevet finns intressanta detaljer som: hur stort 
hemmanet var (vanligen skrivet i öretal eller 
mantal), köpeskillingens storlek, och det kanske 
mest värdefulla: när och av vem säljaren förvärvat 
fastigheten. Med denna uppgift får man ytterligare 
en ägarfamilj och med hjälp av deras datum för 
förvärv kan man leta rätt på äldre fastebrev och så 
vidare. Dessa protokoll går ofta fortare att leta sig 
igenom än en dombok, då antalet köp per ting inte 

är så många och ofta finns det rubriker i marginalen 
med gårdens eller byns namn. Du bör dock veta på 
ett ungefär när en ägare kan ha köpt hemmanet, 
eftersom det i de flesta fall inte finns några register 
till lagfarterna. Så kallade lagfartsböcker, som 
samlar lagfartsdatum för en fastighet, blir vanliga 
först under 1800-talets senare hälft. För dig som till 
äventyrs forskar om gårdar i städer kan 
rådhusrättens lagfarter vara avgörande i din 
dokumentation. Sigtunakännaren Stefan Palm, som 
har hållit föredrag om Sigtuna stads domböcker i 
föreningen1, har nämnt för mig att i flera lagfarter 
från 1700-talet, beskrivs var gården ligger i 
förhållande till de närmsta grannhusen. På så vis 
kan man alltså få fram gårdarnas förhållande till 
varandra gata efter gata i en stad. 
 
Inteckningsprotokollen är ett måste, för dig som 
forskar om torp. Förutom själva inteckningarna i 
fastigheter, som anger lån, finns här en mängd så 
kallade avhandlingar (ibland har dessa i 
häradsrättens arkiv lagts i en egen serie med 
rubriken avhandlingsprotokoll). Dessa avhandlingar 
är en förbisedd källa, förmodligen på grund av att 
de skyms av rubriken inteckningar. Under början av 
1800-talet tar uppodlingen av utmarker fart i 
Uppland och flera nya torp eller ”lägenheter” som 
de ofta kallas tas upp. Vid ett sådant tillfälle skrev 
ofta ägaren till marken ett kontrakt med 
nybyggaren, som ofta fick arrendera marken på 50 
år. Kontraktet, eller avhandlingen, kunde sedan för 
bägges säkerhet lämnas in för att tas till protokollet. 
Jag har gått igenom Ärlinghundra härads 
inteckningsprotokoll för 1800-talet och kunnat 
konstatera att det varje år finns ett antal kontrakt om 
nybyggen. I dessa får man namn på ägaren till 
marken och givetvis namnet på nybyggaren. 
Samtidigt innehåller ofta kontraktet en uppmätning 
av tomten och en beskrivning av dess läge i 
topografin. Antalet år kontraktet gäller och 
eventuella skyldigheter att utföra dagsverken till 
markägaren finns noggrant angivna. Dessutom finns 
i de flesta fall namnet på det nya torpet angivet i 
kontraktet. Här har jag jämfört en del namn mot 
husförhörslängden och gjort en intressant upptäckt. 
En nyodlings namn finns inte alltid med som en 
egen rubrik i längden, utan personen har ofta 
klumpats ihop med annat småfolk, under den föga 
upplysande rubriken: under byn X ”ägor”. Detta 
trots att boplatsen bevisligen har ett eget namn. I 
flera fall kan jag se att namnet på platsen får sitt 

 
1 Föreningen Släktforskare i Uppland. Red:s anm. 
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namn i husförhörslängden långt senare, i vissa fall 
först 20 år senare. Husförhörslängden är i detta fall 
alltså en bedräglig källa för den forskare som är ute 
efter de tidigaste beläggen av ett nyupptaget torp. 
Andra typer av avhandlingar jag har stött på i 
protokollen är överenskommelser i en by om hur en 
kvarn ska användas eller hur byns skog ska brukas 
ägarna emellan. Även arrendekontrakt på större 
gårdar om fem eller kanske tio år är vanligt 
förekommande i denna serie, och emellanåt kan ett 
annat undantagskontrakt visa sig. 
 
Var hittar jag då småprotokollen? Under 1600-talet 
ingick småprotokollen i själva domboken för att 
senare bilda en egen serie i häradsrättens arkiv, med 
signum AII. Liksom domböckerna gjordes det även 
en kopia, en så kallad renovation, som skickades till 
hovrätten. Om det saknas originalprotokoll har man 

alltså en kopia att tillgå. Svea hovrätts renoverade 
protokoll för Uppland finns idag, liksom 
domböckerna, på Riksarkivet vid Marieberg i 
Stockholm2. Häradsrättens exemplar av små-
protokollen filmades av mormonerna så de finns 
alltså att beställa från SVAR om du inte kan ta dig 
till landsarkivet. Tyvärr filmades inte de renoverade 
småprotokollen, utan dem kan du alltså bara läsa på 
plats i Riksarkivet. Blir du intresserad av att 
dokumentera en by eller varför inte en hel socken 
på en gång? Då väntar dig många sköna stunder 
under flitens lampa i småprotokollens värld. 
Lycka till! 
 
Källa: Runslingan nr 1 februari 2003 
Artikeln är publicerad med författarens tillstånd. 

 
2 Detsamma gäller för Dalarna. Red:s anm. 

 
 
 

Nyhetsbrev från SVAR 
 
Februari 2003 
Äntligen kan SVAR ge ut nya länslistor 
Först ut är Västmanlands läns kyrkoarkiv och 
Blekinge läns domstolsarkiv. Utseendet är 
annorlunda, och vi hoppas att Ni kunder skall tycka 
att det är till det bättre. Allt eftersom så kommer 
alla länslistor att bytas ut. Vi börjar med län där 
mikrofilmningen av det moderna kyrkoboks-
föringsmaterialet är slutförd. 
 
Intresserad av gamla fordonshandlingar 1972-
1994? 
På Internet www.fordonsarkiv.ra.se kan Du söka 
fram om det finns arkiverade handlingar på Ditt 
gamla fordon. Du söker på registreringsnumret och 
får upp en träfflista över de dokument som finns. 
Det framgår också vilken tidpunkt dokumentet 
upprättats och du kan då avgöra om det handlar om 
just Ditt fordon. Det finns olika typer av dokument, 
bland annat registreringshandlingar och 
besiktningsbevis. 
För att beställa papperskopia på handlingen/-arna 
måste Du anmäla Dig som kund och registreras i 
SVARs beställningssystem. Detta kan Du göra via 
hemsidan. Lösenord skickas ut per brev. Därefter 
kan Du göra Dina beställningar via webben. 
Beställda dokument skrivs ut på papper och skickas 
per post till kunderna. 
 
Månadens arkiv 
Under sommaren och hösten har vi fortsatt att 
presentera ett arkiv varje månad på SVARs hemsida 
www.svar.ra.se. informationen om arkiven finns 

tillgänglig på hemsidan. Arkiv som presenterats är: 
Fångvård, Flottans pensionskassa, Fabriks-
berättelser, Lappmarken och samer och 
Konseljakter. Dessutom har vi presenterat Tryckta 
böcker på mikrokort och Rädda bykistorna. 
Bykistorna förvaras ofta hos enskilda och är inte så 
allmänt kända. Vi ger nedan ett exempel på hur 
bykistorna kan räddas. 
 
Rädda bykistorna 
Sedan medeltiden fungerade byarna genom s.k. 
byalag, vilket vi ännu finner rester av inom Junsele 
socken. Ordförande i dessa var den s.k. 
byåldersmannen, som bl.a. hade i uppgift att handha 
bykistan. I denna förvarades byns gemensamma 
handlingar och kartor. Efter en förordning 1742 
skulle man i bystämman välja både byåldersman 
och tvåbisittare till denne. Ofta valdes dessa med 2-
3 års mellanrum och för att bli åldersman skulle 
man vara en erfaren hemmansägare med gott 
omdöme. Efter att byarna splittrades vid olika 
lantmäteriförrättningar, framförallt Laga skiftet vid 
mitten av 1800-talet, tappade byalagen en stor del 
av sin funktion. Tidigare låg byns gårdar samlade i 
en klunga, och det var nödvändigt att gemensamt 
bestämma när djuren skulle släppas på bete, vägarna 
plogas etc. 

Tack och lov har många byar som Junsele 
fortfarande kvar sina bykistor, och detta är 
ovärderligt. I dessa kan man ibland finna handlingar 
och skrifter som inte går att finna på någon 
arkrivinstitution, och därmed är betydelsefulla för 
vår lokala historieskrivning. Det vanligaste är att 
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man finner kartor och handlingar med anknytning 
till olika lantmäteriförrättningar som rört byn. T.ex. 
så finns i Krånge bykista, (nu i hembygds-
föreningens arkiv) den originalhandling som 
berättar om när en ö i älven med slåtterängar 
delades mellan Krånge och Må efter en tvist 1618. 
Dessutom finns där bevarad själva Byåldersboken, 
dvs den bok där man skrev in val av byåldersman. 
Den är en av de få bevarade inom landskapet. 

I Junsele gick hembygdsföreningen ut i sin lokal 
närradio och informerade om bykistornas historiska 
värde, och de byar som ej anser sig kunna bevara 
dem inom byn har skrivit ett depositionsavtal med 
föreningens arkiv. 

En uppmaning vore att hembygdsföreningar, 
byalag m.m. går ut med ett upprop för att inventera 
och rädda de bykistor som ännu finns kvar ute i 
landet. 

 
Nytt material från SVAR 
 
Barnmorskedagböcker 
Förste provinsialläkarens i Västernorrlands län 
arkiv. Enligt 1890 års läkarinstruktion skulle i varje 
läns residensstad finnas en första provinsialläkare. 
Förslag om inrättande av sådan tjänst hade redan 
1844 förts fram av den tidens motsvarighet till 
Medicinalstyrelsen, Sundhetskollegiet. Förste 
provinsialläkarens åligganden bestod i att öva 
tillsyn över den allmänna hälso- och sjukvården och 
att vara provinsialläkare för ett distrikt. Kommittén 
som arbetat fram förslaget var dock från början 
tveksam om det lämpliga i att förste 
provinsialläkaren skulle utföra båda 
arbetsuppgifterna. En biträdande provinsial-
läkartjänst kunde vid behov inrättas för att avlasta 
förste provinsialläkarens arbetsbörda. Tf föste 

provinsialläkare för Västernorrlands län 1890-1893 
var G. Montelin. Montelin var ej provinsialläkare 
för något distrikt vilket däremot hans efterträdare 
var t.o.m. 1911. Under perioden 1894-1911 fanns 
även en biträdande provinsialläkare. Fr.o.m. 1963-
07-01 har huvudmannaskapet för provinsialläkarna 
övertagits av landstingen.  
 
Titeln första provinsialläkare har ersatts med 
länsläkare. 

Barnmorskors dagböcker för Bodum 1886-1932 
finns nu på mikrokort. Dagböckerna innehåller 
barnmorskornas anteckningar skrivna i förtryckta 
böcker, med kolumner om förlossningen och 
moderns och barnets hälsa. Där finns även den för 
alla forskare så spännande kolumnen ”särskilda 
anteckningar”. Däri kan det finnas anteckningar om 
barnets fader (som i kyrkboken står som ”okänd”). 
Dessa barnmorskedagböcker är idag ett efterfrågat 
material på landsarkiven. 
 
Arkiv på mikrokort färdiga för beställning 
Domstolsarkiv Kristianstads län 
Riksdagstrycket 1880 
  
Arkiv som har kompletterats 
Domstolsarkiv Arnäs tingslag, olika protokolls 
serier 
Domstolsarkiv Boteå tingslag, domböcker 
Domstolsarkiv Hallands län, boupptecknings-
volymer 
 
Arkiv under arbete 
Under 2003-2004 planerar vi att färdigställa: 
Kyrkoarkiv Vadstena landsarkivdistrikt färdigställas 
Domböcker Malmöhus och Gotlands län 
Riksdagstrycket 1881-1883 

 

Nya medlemmar år 2003 
 
Gunni Berg 
Malmgatan 15 C 
774 30 Avesta 
 
Christina Carlsson  
Flogstavägen 156 
752 72 Uppsala 
tel 018-462054 
e-post gangleri@bredband.net 
 
Kerstin Eriksson 
Maggsta 5 
786 90 Säter 
 

Lennart Eriksson 
Halsjövägen 15 
774 97 Fors 
tel 0226-301 36 
 
Agnes Hyttfors 
Rembo 48 
774 92 Avesta 
tel 0226-220 58 
 
Inger Larsson 
Bragegatan 19 
774 41 Avesta 
tel 0226-561 19 
e-post bubo.brage@telia.com 

Brita Olsson 
Nordhemsgatan 25 
413 28 Göteborg 
 
Olle Olsson  
Haggatan 52 
774 97 Fors 
tel 0226-303 59 
 
Tomas Svensson 
Nytorpsv 9 
142 63 Trångsund 
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Vi har av vår medlem Margareta Sjöberg Sjölin 
erhållit Johan Östlunds ”Minnen från min levnad”. I 
sitt brev till oss skriver Margareta ”Småskolläraren 
Johan Östlund, föddes den 10 december 1854  i 
Storbyn, By socken och som avled den 19 augusti 
1931, är min farmor Anna Östlunds Sjöbergs far. 

Farmor föddes i Storbyn, By socken den 5 
november 1878 och dog den 21 november 1965 i 
Fors, Folkärna socken. 

Farmors mor var Anna Olsdotter, född den 7 
februari 1858 i Stålbo, Österfärnebo socken, dog 
den 2 november 1940 i Storbyn, By socken. 

Anna Olsdotter har jag tydliga minnen av från 
min tidiga barndom, då hon ofta var på besök hos 
min farmor på Egna Hem i Fors, där även jag bodde 
som barn. 

Under ett par somrar vistades dessutom min 
familj i hennes hem i Storbyn på semester. 

Originalet till ”Minnen från min levnad” ägs av 
Johan Östlunds sonson Åke östlund, född den 4 
november 1917 i By socken och är numera bosatt i 
Nyköping. 

 
 

Minnen från min levnad  
 
av Johan Östlund 1854-1931 
 
På mina söners enträgna begäran vill jag härmed 
anteckna några minnen från min levnad. Jag föddes 
den 10 december 1854. Mina föräldrar voro 
soldaten vid Västmanlands regemente Nr 147 Johan 
Östlund och min moder Anna Ersdotter från Björk. 
Under mina barnaår var jag en mycket klen och 
sjuklig stackare, så att mina föräldrar trodde många 
gånger att mina dagar här på jorden skulle snart 
vara räknade. Jag hörde min moder omtala, att 
veckan efter min födelse var en min morbror på 
arbete hemma hos oss, och då på kvällarna hördes 
ugglan skrika sitt klävitt, klävitt, och strax togs det 
alldeles för givet, att det skulle vara förebud till min 
snara död. Efter slutat arbete hos oss kom min 
morbror till en sin moster i Laggarbo, och då yttrade 
han till henne: ”Den där gossen lever nog inte länge, 
ty vi hörde ugglan skrika, då jag var där, och det 
bådar nog barnets död”. Men besynnerligt nog 
hördes ugglans skrik även medan morbror var där, 
och omkring 3 veckor därefter var morbror själv 
död. Inte kunde väl ugglans skri båda hans död, 
men underligt nog såg det ut. 

Mina föräldrar fingo under mina späda barnaår ha 
många bekymmersamma dagar, och min goda 
moder hade många sömnlösa nätter för min svaga 
hälsas skull. De måste ock emellanåt rådfråga 
läkare, och jag minnes särskilt, att de sökte en 
läkare för mig, som sade, att jag hade hjärtfel, och 
då troddes alldeles säkert, det jag ej skulle kunna 
leva så länge. Men tiden gick, och det behagade 
Gud låta mig leva, så att jag nu, när jag skriver 
detta, är snart 70 år. 

Så snart jag börjat kunna tala någorlunda, lärde 
min moder mig läsa. Jag minnes, hur vår gamla 
prost Vestholm vid ett husförhör, förmodligen det 
första vid vilket jag var närvarande, frågade om jag, 
som var så liten, kunde läsa, vartill jag svarade ”ja”, 
och när han då vidare frågade, vad jag läst, svarade, 

”Lissel tateten”, hur han då log och sade: ”ja så, du 
kan läsa du, innan du kan tala, min lille gosse”, och 
klappade mig på huvudet. Å, vad jag blev glad över 
det beröm, jag fick, då jag sedan läste upp svaret på 
den katekesfråga, jag fick. Min håg har allt jämt 
varit till läsning, och jag minnes, hur jag som barn 
hade den önskan att med tiden kunna bliva präst. 
När jag följt min moder till kyrkan några gånger 
och sett, hur det gick till där, ville jag, de gånger, 
jag ej kunde få komma dit, ha gudstjänst i hemmet 
på samma sätt, som det tillgick i kyrkan. Av min 
morfar hade jag fått ett instrument Psalmodikon, 
som på den tiden var ganska allmänt i bruk. Jag 
lärde mig snart efter en melodibok i sifferskrift, 
spela psalm melodier och då, på 
söndagsförmiddagarna, skulle jag i hemmet fira 
söndagen på samma sätt som i kyrkan. Efter 
spelande och sjungande av några psalmverser, var 
jag präst med min moders förkläde som kappa på 
ryggen och läste med andäktig hög stämma: ”Helig, 
helig, o.s.v.” samt syndabekännelsen och så allt 
vidare enligt den kyrkliga ritualen samt en predikan 
ur Ekmansons postilla och avslutade med 
välsignelsen samt spelande av några psalmverser. 
Som predikstol vid dylika tillfällen tjänstgjorde en 
soffa i vårt kök, på vilken jag ställde en pall och tog 
plats där bakom. Någon präst blev jag dock icke, 
hade så när ej blivit någon skollärare heller, men 
därom mera längre fram i min berättelse. Några få 
dunkla minnen från min barndom skulle nog kunna 
anföras, de flesta sorgliga. Jag minnes särskilt 
många ledsamheter med anledning av min fars 
spritbegär. Vid de större högtiderna, isynnerhet vid 
jul, var det mycket tråkigt, då far skulle, dag ut och 
dag in, leva i sus och dus. Då kan man ju lätt tänka 
sig, hur det skulle vara med julglädjen för oss 
övriga i hemmet. Annars var far en flitig arbetare 
med sitt skrädderi, då han ej var i tjänstgöring som 
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soldat, och han styrde och ställde så, att vi ej 
behövde lida någon brist, men skulle ändock ibland 
ha den kära brännvinståren, och då kunde han ej 
hålla måtta utan söp sig alldeles redlös. Allt sedan 
min barndom har jag därför haft avsky för 
rusgivande drycker, som i så hög grad förnedrar 
människan, skapad till Guds avbild, så djupt under 
djuren, och jag kan ej fatta, huru ynglingar, vilkas 
fäder ligga som slavar under denna last, ändock 
kunna fortsätta i samma spår som deras olyckliga 
fäder. Det förnedrande spritbegäret måtte hos en del 
människor vara medfött, och det behövs i sanning 
en verklig hjärtats omskapelse, verkad genom Guds 
heliga ande, för att bliva helt befriad därifrån. Jag 
har under de gångna åren, hos så väl barn som 
ynglingar och män sökt genom ord och exempel 
varna, förmana och förehålla dem det förnedrande 
och fördärvbringande i denna last, och genom att stå 
som medlem i de nykterhetsföreningar, som finnas 
på platsen, sökt verka för nykterhetens framgång. 
Gud give att någon frukt därav måtte hava vunnits! 

Med skolväsendet var det rätt dåligt ställt under 
min barndom. De första stapplande stegen på 
lärdomsbanan meddelades mig av min moder, som 
lärde mig läsa rätt bra, innan jag kom i någon skola. 
Min första skollärare var en gammal avskedad 
soldat, kallad ”Abborn”. Skolan hölls i en liten 
torparstuga, och barnen fingo sitta dels på fasta 
säten efter väggarna och dels på lösa dito på golvet. 
ABC-darierna fingo läsa på tabeller, med en s.k. 
monitör som undervisare, vilken med pekpinnen i 
hand visade på de ord, som skulle läsas. Var någon 
ouppmärksam, avstraffades han med handplagg 
d.v.s. med nämnda pekpinne gavs den felande några 
rätt kraftiga slag på yttre sidan av händerna. 
Skolläraren själv satt, med glasögonen på näsan, 
bakom ett bord och såg rätt bister ut, för att ingiva 
respekt hos sina disciplar. Var någon okynnig eller 
ej läste sin läxa flitigt, var han genast färdig med ett 
slag av den långa ”karbasen” för att avstyra ofoget 
eller påminna om flitigare läsning. Någon egentlig 
undervisning sedan man börjat läsa någorlunda rent, 
förekom icke, utan var och en fick ett eller flera 
katekes-stycken i läxa, och sedan var det att gno och 
läsa högt om varann, tills man trodde sig kunna 
läxan, och då med boken i hand gå fram till 
skolmästarn och förhöra sig den. Gick det bra vid 
uppläsandet, fick man en ny läxa, eljest kunde man 
få snubbor eller också bestraffning och så gno med 
sin läxa på nytt. Någon förklaring av innehållet över 
det lästa kom aldrig i fråga. Man ansågs fullärd, när 
man inlärt alla styckena i den s.k. Lindblomska 
katekesen samt ”Hustavlan” och ”Botpsalmerna”. 
Vid avslutningen erhölls ej heller något betyg. 

Vid ett tillfälle ådrog jag mig bestraffning av 
”Abborn”, varvid gick så till; jag och de andra 
pojkarne sutto på en lång väggfast bänk, under 

vilken ”Abborn” ställt en trefotspanna med potatis i, 
som han tvättat och gjort i ordning att kokas till 
middagen. Skaftet på pannan var riktat framåt och 
mitt under läsningen bar det sig ej bättre, än att jag 
kom att ge skaftet en puff med foten, så att pannan 
föll omkull och vattnet flödade över golvet, under 
det att potatisarna rullade hit och dit, till stor 
förnöjelse för mina kamrater. Men jag, som råkat ut 
för missödet, hade visst ej skäl att vara glad, ty nu 
kunde jag fårstå, vad som väntade mig. Som en 
furie rusade ”Abborn” upp, fattade mig i håret och 
slängde mig fram och åter på golvet i vattensörjan 
bland de rullande potatisarna. Några dagar efteråt 
råkade en av mina kamrater ut för samma missöde, 
men då hade väl gubben börjat inse, att han själv 
bar skulden, till vad som hände varför 
bestraffningen denna gång uteblev. Kort tid därefter 
tröttnade gubben med att vara lärare. 

 

 
Johan Östlund 1909 

 
Nu skulle jag i en annan skola, som var belägen 

mer än en halv mil från hemmet. I Norrbyn hade 
förut en lärare som hette Preignitz undervisat i 
därvarande skola, sedan läraren Lindstedt, som 
också var klockare och orgelnist dött. Nu hade en 
annan lärare blivit vald, som hette Johansson. När 
han började skolan, hade min mor ledsagat mig dit, 
och åtskilliga andra barn från min hemtrakt skulle 
också gå i skola där. Rädd och blyg satt jag där 
ibland den stora mängd barn över hundra, som där 
infunnit sig, och väntade, att läraren skulle infinna 
sig, vilket ej heller dröjde länge. Å, vad jag tyckte 
han såg barsk och elak ut, och jag skulle nog helst 
gjort mamma sällskap hem igen, men det kunde 
naturligtvis ej gå för sig. Sedan läraren i vederbörlig 
ordning antecknat våra namn m.m. och hört efter, 
hur långt komna vi voro var och en på kunskapens 
stråt, fingo vi läxor till kommande dag, och jag 
kommer särskilt ihåg, det vi då skulle lära oss 
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ganska många psalmverser, som skulle sjungas vid 
skolans början och slut för dagen. Det var ej ett 
sådant klemande med barnen då, som det blivit i en 
senare tid. Nu skola barnen ha endast korta bitar i 
läxa och riktigt matas, om de skola kunna smälta 
och tillgodogöra sig den. Emellertid skyndade jag 
hem, sedan skolan för dagen var slut, och vad jag 
var ivrig att lära mig de många verserna. När jag 
nästa dag kom till skolan, var jag säker om att 
kunna dem. Nu föll det på min tur att läsa opp 
versen 7 av psalmen 432. Med darrande röst började 
jag versen, men som jag blivit van att rätta mig efter 
min mors uttal eller dialekt vid läsningen, så blev 
det rättelse av läraren gång på gång. Jag läste; ”Låt 
mig i detta ljuva höpp,” ”håpp”, sade läraren med 
barsk stämma, så att jag, rädd som jag var, hade så 
när gjort ett hopp ur bänken. Emellertid fick jag 
fortsätta; ”Få sömna”, ”såmna” sade läraren, nå 
fortsätt! ”Få somna in och vakna öpp”, ”åpp” sade 
läraren ånyo, men efter denna rättelse, fick jag läsa 
versen till slut. Jag kommer också ihåg, hur det 
gick, när vi skulle provsjunga. Då var jag också så 
rädd, så att jag skrek a, a, a med samma tonhöjd, 
varav läraren fick den föreställningen, att jag ej 
hade någon sångröst, varför jag blev tillsagd att vara 
tyst vid sångövningarne. Efter någon tid fick jag 
avlägga nytt prov, och då lyckades det bättre, så jag 
fick vara med i sången. Det gick ganska bra för mig 
i skolan. Räkning var jag mest intresserad utav, och 
jag blev riktigt glad, när läraren en dag klappade 
mig på huvudet och sade: ”Det var duktigt”, när jag 
hade tavlan full med tal, som jag alla räknat rätt. 
Efter några terminers vistelse i den skolan fick jag 
byta om skola och lärare. Det hade nämligen under 
tiden byggts ett skolhus på Åkersby åsen, omkring 
en halv fjärdingsväg från mitt föräldrahem, och där 
skulle jag nu naturligtvis gå i skola, men jag 
beklagar, det jag ej fick fortsätta för min förre lärare 
Johansson. Barsk och sträng var han, men framåt 
gick det med undervisningen och lärdomen, så jag 
hade nog tillägnat mig mycket mera kunskap, om 
jag fått fortsätta för honom hela min skoltid som 
barn.  

Min nye lärare hette Vesterberg, mycket snäll 
och även skicklig lärare, men kunde dock på långt 
när ej driva undervisningen med sådan kraft, som 
den förre läraren. Min högsta lust var dock 
fortfarande att få gå i skola, varför jag ock kvarblev 
i skolan flera terminer, än jag behövt, eller tills jag 
skulle gå i konfirmationsskolan, vilken jag började 
hösten 1869 för prosten Vestholm. Den skolan 
tyckte jag var mycket tråkig, särskilt på hösten, då 
prosten höll sina långrandiga föreläsningar ur en 
katekes med långa förklaringar till vart stycke i den 
Lindblomska katekesen. På våren 1870 fortsatte 
prosten Sallander, vilken nog på sitt sätt bedrev 
undervisningen mera livligt, men någon mera till 

hjärtat gående undervisning blev det nog egentligen 
icke. Emellertid nalkades den dagen, då vi skulle 
konfirmeras, och med bävande hjärta trädde jag 
fram till altaret för att avlägga de dyrbara löftena, 
och vilka varma rörelser erfor jag icke, då jag första 
gången mottog Herrens heliga nattvard. Nog var det 
min föresats då att vara min frälsare trogen men i 
likhet med ungdomen på den tiden deltog jag med 
liv och lust i de dansnöjen, som nästan söndagligen 
höllos på söndagsnätterna. Dock hade vi så mycket 
respekt och vördnad för Herrens sabbat, så att vi 
aldrig ställde till med något dansnöje på 
lördagsnätterna för att sedan sova bort söndagen, 
som ungdomen gör nu för tiden. Då gick ungdomen 
så väl som de äldre ganska allmänt till kyrkan på 
söndagsförmiddagarne, men det oaktat rådde nog 
djupt andligt mörker, och en viss uppskakning ur 
dödssömnen skedde nog till en del genom de så 
kallade ”fallarena” eller ”roparne”. Jag kommer 
särskilt ihåg en dräng i Pers i Björk, som jag några 
gånger fick se och höra, under det anfallen kom på 
honom. Han kunde på förhand bestämma dag och 
timme, när nästa anfall skulle komma, så att stora 
folkskaror samlades dit till den tiden. När jag i 
sällskap med min moder kom dit, var stugan nästan 
full med folk, som pratade med varandra, och bland 
dem den nämnde drängen, även pratande och 
skrattande. Mitt på golvet stod en bäddad säng, och 
när den bestämda tiden var inne, skedde en 
underbar förvandling med drängen. Ögonen blevo 
stirrande, kroppen stel och kall, som på en död. 
Flera karlar stodo nu redo att taga mot honom i 
fallet och hjälpa honom i sängen. Efter några 
minuter fick man nu höra honom upprepa det ena 
bibelspråket efter det andra samt åtskilliga 
psalmverser, under det den fallande fortfarande var 
medvetslös. Ibland andra bibelspråk, som ofta 
upprepades, kommer jag särskilt ihåg de orden; 
”Vakten eder för de falska profeter, som komma till 
eder i fårakläder, men invärtes äro de glupande 
ulvar”. Många varningar gavs för lyx och grannlåt i 
klädedräkt, såsom sidendukar med fransar, 
sammetsmuffar och hornknappar i kläderna. En 
piga i Bengtsbo läste, under anfallet i medvetslöst 
tillstånd, med hög röst hela psalmen 170 i vår 
svenska psalmbok, ”Vart flyr jag för Gud och hans 
heliga lag o.s.v.”. Efter anfallen visste de ej det 
minsta, om vad de sagt eller vad som förefallet 
under deras medvetslösa tillstånd. 

Emellertid – för att nu återkomma till min egen 
historia – närde jag alltjämt den önskan, att 
åtminstone få bli skollärare. Präst kunde jag ej tänka 
på att bli, emedan min hälsa var allt för dålig, ja 
kanske detta också skulle göra det omöjligt att bli 
lärare. Jag hade nu i några år emellan 
skolterminerna följt min far, som tillika med, att han 
var soldat, även var byskräddare, i gårdarne för att 
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lära mig sy. I början tyckte jag nog det vara roligt, 
men min hälsa led mer och mer av det ständiga 
stillasittandet med krokig rygg och inklämt bröst, 
och jag kände allt värre smärtor i bröstet, särskilt i 
vänstra sidan, varför jag också flera gånger måste 
anlita läkare. Då hälsotillståndet ej tycktes vilja bli 
bättre, sökte jag än den ena och än den andra 
läkaren, och de voro av ganska olika meningar, vari 
det onda egentligen bestod. En sade det vara hjärtfel 
och ordinerade naturligtvis medicin därefter, en 
annan sade det vara fel med vänstra lungan och åter 
en annan reumatism i bröstmusklerna m.m. 
Emellertid tyckte jag det skulle bli odrägligt att sitta 
på skräddarebordet allt framgent, och jag lät allt  
emellanåt mina föräldrar höra den önskan, att jag 
gärna ville bli lärare. 

 
Hede skola 

 
Då jag nu blivit konfirmerad vid midsommar 

1870 och sedan på eftersommaren och hösten 
deltagit i syarbetet, blev det på vintern 1871 fråga 
om efterträdare till en byskolmästare Per 
Andersson, vanligen kallad Skolper, som nu avlidit. 
Då meddelade far min önskan att få bliva lärare, till 

prosten Vestholm och jag fick nu genomgå några 
veckors provkurs för min förre lärare Vesterberg, på 
vilkens rekommendation jag nu ansågs kunna börja 
min verksamhet som småskollärare. Min första plats 
skulle nu bliva Hede i By. På den tiden fanns ej 
något skolhus där, utan skolan skulle hållas i en 
gammal gård tillhörande Hede bruk och belägen vid 
en skogsbacke ovanför Hede. I nämnda gård bodde 
före skolans början, en gammal änkling med sin 
hushållerska och hennes 2 barn. Nämnda kotteri 
blev nu av skolans Primus Kastman, eljest titulerad 
brukspatron och som för skolväsendet på den tiden 
var en ganska myndig man, tillsagd att flytta 
därifrån, emedan en ny lärare skulle komma och då 
skulle plats beredas för honom där i en liten 
kammare bredvid köket som skulle tagas i anspråk 
till skolrum för lärare och barn. Den 19 mars 1871 
anträddes nu färden till Hede och mina små 
tillhörigheter forslades på en dragkärra av mig och 
mina föräldrar till nämnda plats. Man fick ej vara så 
pretentiös på den tiden, varken i det ena eller andra 
hänseendet, som senare tiders människor i 
allmänhet äro. Komna i närheten av Hede mötte vi 
patron Kastman och sedan mina föräldrar hälsat, 
blev jag av far presenterad som den blivande läraren 
i Hede. Jag tycker mig än i dag se, hur förvånad 
Kastman såg ut och då han betraktat mig en stund, 
utbrast han: ”Du ser mig liten ut du, men det blir väl 
att försöka”. Dagen efter började jag nu skolan med 
35 barn i nämnda lilla kök. Som skolväsendet var 
ganska dåligt ordnat, fick jag mottaga barn av 
mycket olika ålder, från abcdarier till elva, tolv ja 
till och med trettonåringar.  

Fortsättning följer i An-Siktet nr 3/2003 
 

 
 

Bonuspaket till medlemsföreningar 
 
Sveriges Släktforskarförbund delar ut bonuspaket 
till alla sina medlemsföreningar.  

Förbundets ekonomi är så god så det har beslutats 
att bonuspaket skall delas ut. Detta kan ses som en 
”gratifikation” om man så vill. Det är det goda 
resultatet av förbundets bok- och CD-produktion 
som har skapat denna möjlighet.  

Vi får fritt förfoga över presenten, vi kan använda 
den i föreningslokalen, använda detta vid lotterier 
eller dyl. 
 

Grundpaketet innehåller: 
1 Årsprenumeration på Släkthistoriskt Forum 

(med Svenska Antavlor). 
1 Årsbok (valfri), inkl porto. 

1 Presentkort på valfri CD-skiva ur förbundets 
egen produktion (Sveriges dödbok 1950-1999, 
Sveriges befolkning 1970 eller Svenska 
ortnamn 1999) inkl porto. 

1 Årsabonnemang på Arkion – eller historienät 
Sverige (aktiveras senast 30/6 2004). 

1 Årsabonnemang på Digitala forskarsalen – 
SVAR (aktiveras senast 30/6 2004). 

1 Årsabonnemang på Genline – kyrkböcker på 
nätet (aktiveras senast 30/6 2004). 

 
Eftersom vi i FSF är fler är 300 medlemmar får vi 
ytterligare en årsprenumeration på Släkthistoriskt 
Forum. Med andra ord vi erhåller 2 prenumerationer 
som vi kan använda till tex utlottning. 
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Vinstlista för höstens spelkvällar 

Vecka Serie-, lottnummer Vinster 
V0305 0571:25026-25050 1 st 500:-, 1 st 100:-,  
  4 st B 
 0575:15051-15075 1 st 100:-, 3 st B 
Dubbel 0589:46796-46805 -- 
V0306 0634:39876-39900 5 st 100:- 
 0638:30901-30925 -- 
V0307 0749:58901-58925 3 st 100:- 
 0753:48926-48950 3 st 100:-, 1 st B 
V0308 0838:46926-46950 3 st 100:- 
 0842:37951-37975 3 st 100:-, 1 st B 
V0309 0951:40926-40950 2 st 100:- 
 0955:28951-28975 2 st 100:-, 1 st 30:- 
Dubbel 0922.26166-26175 1 st B 
V0310 1043:24901-24925 4 st 100:-, 1 st F 
V0311 1158:52026-52050 2 st 100:-, 2 st B,  
  1 st F 
V0312 1247:30001-30025 1 st 500:-, 3 st 100:-,  
  1 st K 
V0313 1360:16201-16225 2 st 100:-, 1 st F 
Dubbel 1372:10441-10450 1 st 100:- 
V0314 1451:11376-11400 --- 
V0315 1560:33751-33775 1 st 100:- 
V0316 1657:41001-41025 2 st 100:- 
Dubbel 1629:37141-37150 1 st 100:- 
V0317 1762:51501-51525 2 st 100:-, 2 st B 
V0318 1853:23451-23475 4 st 100:- 
Dubbel 1875:28551-28560 1 st 100:- 
V0319 1962:45251-45275 3 st 100:-, 1 st B 
V0320 2064:19301-19325 1 st 100:-, 1 st B 
V0321 2164:45676-45700 3 st 100:-, 1 st B 
V0322 2266:59551-59575 2 st 100:- 
V0323 2372:49926-49950 5 st 100:-, 1 st A 
 
A = 2 st skraplotter á 20:- 
B = ny lott BingoLotto á 40:- 
F = 2 st FärgFemman 2 x 20:- 
 
Vi tackar de få medlemmar som har köpt 
Bingolotter under våren. Du som har gjort det 
möjligt för oss att kunna köpa in mikrokort även om 
det nu sker i en mycket långsammare takt.  
 

Till hösten så slutar vi troligen med försäljningen 
och hoppas att de mikrokort vi till dags dato har 
köpt in skall vara till glädje även till dig som inte 
har köpt några Bingolotter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rättelse An-Siktet nr 1/03 
 
I nämnda nummer under rubriken, ”Ett foto taget 
före 1918. Fotot föreställande Lars Gustaf Hallin, 
Erik Axel Åberg och Per Edvard Glad.  

Det var Edvard Glad som avled 1918 29/7 på 
Folkarbo Sanatorium i tuberkulos och inte den 
person som nämndes i An-Siktet nr 1/03.  

Det är vår nya ungdomsmedlem, Karl Fredrik 
Smed, som upptäckte felet. 
 

Vi söker faddrar!!! 
 
Du som forskar i våra socknar och grannsocknar, vi 
behöver din kunskap!  

Många efterlysningar, både brevledes och via 
Internet, behöver få svar och det är här du kommer 
in. Eftersom vi redaktörer inte forskar i dessa trakter 
så behöver vi din lokalkännedom. Du kan anmäla 
intresse för att bli fadder. Meddela redaktionen 
vilka byar du ”känner”. Vi kan kanske få ihop ett 
bra fungerande fadderregister.  
 
 

 
Forskarlokalen 

 
Från vecka 26, måndagen den 23/6 till och 
med vecka 32 har Studieförbundet 
Vuxenskolan stängt. De öppnar igen 
måndagen den 11/8.  

Under ovan nämnda tid kan det bli svårt 
att komma in och forska om du inte har lite 
framförhållning och bokar några dagar 
före. I så fall kan någon ur styrelsen 
komma och öppna. 
 

Dator (486:a) säljes till 

högstbjudande! 
Ring 51059 eller kvällstid 55894 
för mera information. 
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Informationen är hämtad från Släkt-historiskt FORUM 3/03 

 



 

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 2003 
 
Tisdag 2/9 Krylbo församlingsgård 
kl 18.30 Flottareminnen från Folkärna, Lars Östlund berättar och visar bilder. Kaffe/te 
 
onsdag 10/9 Forskarlokalen: Vi lär dig att använda dator och hitta uppgifter på CD-skivor 
kl 17.00-20.00 Kaffe/te serveras 
 
lördag 20/9 Vi besöker Myntmuseet Avesta 
kl 13.00 Förhandsanmälan senast onsdag den 17/9-03 
 
tisdag 23/9 Forskarlokalen. Vi fortsätter med att använda dator och att söka uppgifter med hjälp  
kl 17.00-20.00 av CD-skivor 
 
söndag 5/10 DIS-Aros 
kl 16.00- -  Förhandsanmälan senast onsdag den 1/10-03 
 
lördag 11/10 Forskarresa till Släktforskarnas Hus i Leksand 
heldag Förhandsanmälan senast onsdag 1/10-03 
 
måndag 13/10 Forskarlokalen: Forskarhjälp och tips 
kl 17.00-20.00 Kaffe/te serveras 
 
onsdag 29/10 Forskarlokalen: Forskarhjälp och tips 
kl 17.00-20.00 Kaffe/te serveras 
 
måndag 10/11 Forskarlokalen 
kl 17.00-20.00 Kaffe/te serveras 
 
söndag 16/11 DIS-Aros 
kl 16.00-- Förhandsanmälan senast onsdag den 12/11-03 
 
onsdag 19/11 Forskalokalen 
kl 17.00-20.00 Kaffe/te serveras 
 
torsdag 27/11 Jultraditioner, Lena Jarlgård låter oss ta del av gamla jultraditioner 
kl 18.00 Kaffe/te serveras 
 
tisdag 9/12 Forskarlokalen: Luciakaffe med muntrationer 
kl 17.00-20.00 
 


