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      Rädda våra 

      socknar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan på sid 8f läsa artikeln som Ted Rosvall, förbundsordförande i Sveriges 
Släktforskarförbund, har skrivit om den gamla sockenindelningen. Det är nödvändigt 
att vi alla försöker medverka till att Rädda våra socknar! Portokostnad 22 kronor. 
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Finska kyrkböcker 
 
Har du tänkt börja släktforska i Finland? 
På Riksarkivet i Helsingfors finns alla 
finska kyrkböcker på filmrullar såsom 
kommunion-, födelse-, vigsel- och 
begravningsböcker. Vissa församlingars 
böcker saknas på grund av eldsvådor, 
råttangrepp etc.  

Dessutom finns mikrokort som 
innehåller de renskrivna dop-, vigsel- och 
begravningsböckerna. Största delen av 
dessa uppgifter finns på Internet under 
adress http://www.genealogia.fi/hiski?se 
Alla församlingar är inte klara och 
utlagda på Internet. Inmatningsläget kan 
man studera på denna adress: 
http://www.genealogia.fi som även 
innehåller en hel del om släktforskning i 
Finland. 
Källa: Helsingfors Släktforskare rf 
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Riksstämma 2003 i Ronneby 
 
av Lars-Göran Jönsson 
 
Fredag morgon steg jag av tåget i 
ett regnigt Ronneby. Tur att jag 
varit i Ronneby tidigare för det 
fanns ingen vägvisning från 
järnvägsstationen och inte heller 
någon taxi. Jag fann en gentleman 
med stort helskägg, vilken var 
mera frågande än undertecknad. 
Det var Norges representant vid 
stämman. Vi tog sällskap på den 
20 minuter långa vandringen till 
Ronneby brunn. 

Dagens program omfattade ordförandekonferens, 
cirkelledarkonferens och två journalistkonferenser, 
alla på samma tid. Jag gick på ordförande-
konferensen, som planerat var. 

Efter hälsningsanförande av förbundsordföranden 
startade dagens digra program. 

 
Punkt ett: Moms för ideella föreningar. 
I nuläget är ideella föreningar befriade från moms. 
Ett förslag från finansdepartementet om moms för 
ideella föreningar, som bygger på ett EU-direktiv, 
är på remissrunda. 

Vad innebär detta för vår förening? En momssats 
på 25% innebär en ökning av kostnaden för 
studiecirklar m. m. och vem vill vara kassör och 
göra momsredovisningar. 

Vi fick en bra genomgång av riksdagsledamot 
Maria Larsson med en uppmaning att försöka 
påverka våra lokala riksdagsmän och -kvinnor. Hon 
nämnde även att Finland har förhandlat fram ett 
undantag från detta direktiv. 
 
Punkt 2: Socknar 
Socken är ett medeltida begrepp (de som sökte sig 
till samma kyrka) och i äldre tid ofta 
sammanfallande med församling och kommun. 
Genom kommunsammanslagning och kyrkans 
skiljande från staten har begreppet socknar blivit 
åsidosatt, detta är en förlust av ett stycke 
kulturhistoria. 

Finansdepartementet lägger folkbokföringen på 
kommunnivå och kyrkan slår samman församlingar. 
Ca 400 församlingar berördes årsskiftet 2002-2003. 

Riksantikvarieämbetet vill låsa sockengränserna 
vid de gränser som var när det kommunbaserade 
fastighetsdataregistret togs i bruk. De gamla 
sockennamnen föreslår man skall kunna användas 
t.ex. i postadresser. 

Sveriges Släktforskarförbund 
har funnit att finansdepartementet 
är ogint och att kultur-
departementet säger att det ej är 
deras bord. 

Förbundet skall ordna en 
brevstorm till dessa departement. 
Det kommer att tryckas ett ark 
med fyra vykort, varav två är 
föradresserade till dessa två 
departement. Du kommer att på 

något sätt få dessa. 
 
Punkt 3: Presentation av projekt  
En ny broschyr är framtagen ”Om bryggor och 
bojar – eller konsten att släktforska utan att det blir 
fel.” Ett bra litet hjälpmedel i släktforskningen. 

En CD Sveriges befolkning 1890 blir klar till 
bokmässan i Göteborg den 27 sept. Den omfattar 
Sveriges befolkning vid folkräkningen 1890 och är 
sökbar på många sätt. 

Arbete pågår på databasen Emibas Vilket jag 
trodde var en av databaserna på Emigrantskivan, 
men ack nej. Duktiga forskare har lusläst eller 
rättare sagt läser husförhörslängder för att finna 
våra emigranter genom tiderna. 

Namn åt de döda har pågått under något år. 22 % 
av församlingarna är klara, 58 % är adopterade, det 
vill säga under arbete. Hur står det till i Södra 
Dalarna? 

I vissa fall har det varit svårt att komma åt 
materialet speciellt på vissa landsarkiv. 

Släktforskarna bort. I Örebro har biblioteket 
stängts för släktforskning med hänvisning att det är 
arkivarbete och det skall ske på stadsarkivet, vilket 
är öppet dagtid mellan 9 och 15. Vilken arbetande 
människa har tid att forska då? En livlig diskussion 
uppstod och man hoppades att andra kommuner 
löser frågan bättre än Örebro. 

Detta var den första dagen som avslutades med 
sedvanlig middag.  
 

Lördag stämmodagen. 
Start på morgonen med ett medryckande föredrag 
om BÅTSMÄN. 

En medryckande beskrivning av ett linjeskepps 
inmönstring av båtsmän och färd till Finska viken. 
Linjeskeppets deltagande i ”Wiborgska gatloppet”. 
Parallellt med föredraget visades utdrag ur 
forsknings materiel som finns tillgängligt. 

Innan stämman började besökte jag utställning 
och bokbord. Det var de vanliga stora utställarna 
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och massor av folk. Det var en bit promenad mellan 
stämmolokal och utställningarna. Bokstånden är 
farliga ställen speciellt för plånboken, massor av 
intressant litteratur och CD-skivor. 

Stämman startade med genomgång av 
röstlängden, då anmäldes att förbundet utökats med 
13 nya föreningar och har drygt 55 000 medlemmar. 

Till ordförande valdes Leif Ottosson en lokal 
förmåga som var en stjärna på att föra klubban. Som 
sekreterare utsågs ordinarie sekreterare Gunvor 
Hjärtström, bisittare var Eva Dahlberg från 
Jönköping, som Du finner som kolumnist i 
webbtidningen RÖTTER. 

Förhandlingarna enligt dagordningen gick 
smidigt fram till val av styrelse där olika förslag 
fanns för fyllnadsval. Sluten omröstning (som 
brukar ta lång tid) gick på 0-tid. Resultat av 
röstningen blev att Ingrid Månsson, bibliotekschef i 
Timrå, Kurt Modig, ekonom från Värmdö, och Jan 
Nilsson, fotohandlare från Staffanstorp, valdes in. 

Kommer det nya namn betyder det att  några lämnar 
arbetet i styrelsen, Per Frödholm Blekinge, Olof 
Cronberg Växjö samt Tord Bylund Härnösand. 
Tord  har suttit i förbundsstyrelsen i 17 år det vill 
säga från tidens begynnelse.  

Motioner behandlades snabbt enligt styrelsens 
förslag och stämman avslutades 30 minuter före 
utsatt tid. 

Stämmomiddagens höjdpunkt var utdelningen av 
Viktor Örnbergs hederspris till Thea Hällberg och 
avtackningen av styrelseledamoten Thord Bylund. 

Vem är då Thea? Hon är i dag en synnerligen 
pigg 85-åring, son varit missionär i Afrika i många 
år. I 40-års tid har hon forskat om sin hemsocken 
Sorsele, vilket resulterat i två böcker av tegelstens 
format och hon planerar att ge ut ytterligare två 
böcker. 

Det var en verkligt trevlig stämma som 
arrangörerna har stor heder av. Nästa riksstämma 
genomförs i Östersund och år 2005 i Göteborg. 

  
Efter årets Riksstämma så ser Sveriges Släktforskarförbunds styrelse ut som följer: 
 
Ordförande Ted Rosvall, Falköping 2002 – 2004 
1:e vice ordf Christina Gustavsson, Linköping 2003 – 2005 
2:e vice ordf Barbro Stålheim, Stigtomta 2002 – 2004 
Kassör Kurt Modig, Värmdö 2003 – 2005 
Ledamöter: 
Sam Blixt, Oskarshamn 2002 – 2004 
Ingrid Månsson, Söråker 2003 – 2005 
Sven Johansson, Halmstad 2003 – 2005 
Torbjörn Näs, Mora 2003 – 2005 
Kent Lundvall, Uddevalla 2002 – 2004 
Björn Fredriksson, Boden 2002 – 2004 
Jan Nilsson, Staffanstorp 2003 – 2004 
   
 
 

Nya medlemmar 
 
Nils Göran Andersson 
Sandvägen 14 
814 70 Älvkarleby 
tel 026-82125 
e-post: nils-goran.andersson@ 
mbox301.swipnet.se 
 
Birgitta Blomgren 
Björkvägen 17 
813 40 Torsåker 
 

Birgitta Edås  
Even Gunnar 
Kungsgatan 29 B 
774 31 Avesta 
tel 0226-147 97 
epost gunnar.even@telia.com 
 
Carmen Eriksson  
Släggkastargatan 11, 7 tr 
722 41 Västerås 
tel 021-330195 
e-post carmeneson@hem.utfors.se 
 

Staffan Gadd  
Vårbruksgatan 30 
583 32 Linköping 
tel 013-213908 
e-post: staffan.gadd@foi.se 

 
 

Alla hälsas hjärtligt välkomna till FSF! 
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Flottarminnen från Folkare 
 
av Barbro Vikström 
 
Tisdagen den 2 september åkte 
vi med förväntan till Folkärna 
församlingsgård där en 
föreläsning om flottare skulle 
hållas. Kvällens föreläsare 
Lars Östlund har vi ju anlitat 
flera gånger tidigare och detta 
var säkert inte sista gången 
eftersom Lars är påläst och 
vältalig. Dessutom visar han 
bilder, både gamla och nya, 
många där han själv är 
fotograf, som alltid väcker 
åhörarnas intresse och vilja att 
också berätta sina minnen 
kring det aktuella fotografiet. 

Så även denna kväll. Ett 50-
tal intresserade infann sig och 
fick höra Lars berätta om 
flottningen, dess organisation 
och inte minst om de 
människor som arbetade med 

detta, ibland farliga, arbete. Vi fick också lära oss 
att även kvinnor deltog i arbetet, inte endast som 
kockor utan de kunde också få ställa upp som 
flaggvakter. Tyngdpunkten hade han naturligtvis 
lagt till våra trakter. De fotografier som Lars valt för 
kvällen visade människor i arbete under flottningens 
alla faser, deras arbetsredskap och naturligtvis de 
båtar som användes. Flera av fotografierna som 
visades hade omkring 100 år på nacken. 

De uppgifter Lars förmedlade hade han fått 
genom kontakter med flottare, ättlingar till flottare 
som redan avlidit och även genom studier av 
tidningar och litteratur i ämnet. 

Efter föreläsningen serverade FSF kaffe och 
smörgås och trots att ingen av programkommittén 
hade möjlighet att delta så ordnade det sig. Flera av 
oss som kommit för att lyssna fixade det med 
ordförande Birgitta i spetsen. T o m kvällens 
föreläsare ställde upp och hjälpte till med 
kaffekokningen. 

Kvällens arrangemang var ett samarbete mellan 
FSF och Folkärna församling. 

 
 

 
Gaggafton med DIS-Aros 

 
av Barbro Vikström 
 
Söndagen den 5 oktober var det 
utlyst en ”gaggafton” i DIS-Aros 
tappning. Det blev nu inte så värst 
mycket gaggande utan Brage 
Lundström, DIS-Aros ordförande 
som denna gång undervisade oss 
fåkunniga, tog resolut ledningen. 
Han tyckte att vi i första hand 
skulle låta nybörjarna komma 
med frågor. Det är lätt gjort att 
glömma de våndor som man har 
som nybörjare när man använt 
DISGEN i några år. 

Brage började med att beskriva 
tillämpningen av de olika notiserna. Han berättade 
också om skillnaden mellan porträtt och bild och 
hur dessa användes. Det var inte förrän vid 
kaffepausen som gaggandet tog fart, som vanligt, 
bör jag väl tillägga. Släktforskare tycks ju mestadels 

vara pratglada personer när rätt 
ämne kommer på tal. 

Efter kaffet dryftades, i mitt 
tycke, lite svårare saker, nämligen 
kartor. I och för sig är det inte 
svårt att lägga in koordinaterna 
för en plats för att få den utmärkt 
på kartan. Det svåra är att lägga in 
en underlagskarta som är mer 
detaljerad och dessutom få den att 
ligga på rätt ställe. Som tur är så 
finns det DG8-handledningar på 
DIS-Aros hemsida, adressen är 
http://www.dis-aros.se, där man 

kan friska upp minnet.  
Söndagen den 6 november återkommer DIS-Aros 

och då är kvällens tema Hemsidor och Släktbok. 
Det ser vi fram emot.  
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Vådan av att åka till Släktforskarnas Hus i Leksand 
 
av Barbro Vikström 
 

Lördagen den 11 oktober 
2003 var det dags för FSFs 
höstresa till Släktforskarnas 
Hus i Leksand. Som vanligt 
var det många intresserade 
vid läsapparaterna. Själv 
tänkte jag, efter att en lång 
tid ha sysslat med min 
sambos släkt, nu ta itu med 
min egen igen. En av de 
uppgifter jag planerat för 
dagen i Leksand var att ta 
reda på födelsedatum på 
Nils Henrikssons och Karin 
Jönsdotters fem barn. Nils 

och Karin var bosatta i Sangis, Nederkalix (BD). 
Deras dotter Charins, min anmoder, födelsedatum 

(1750-10-14) visste jag redan och ett årtal (1747) 
hade jag för äldsta dottern Anna. Nu fick jag för 
mig att det var ganska lång tid mellan de två så jag 
tittade lite mellan och hittade ytterligare en dotter, 

Marget (1748-11-02). Jag gick på i ullstrumporna. 
Det var ett slags omvänt ”tio små negerpojkar”. Fast 
det räckte inte med tio, utan jag hittade totalt fjorton 
barn. 

Nils och Karin gifte sig 1744 och det äldsta 
barnet jag känner till föddes inte förrän 1747 så det 
kan tänkas att det funnits något barn innan. Jag 
tänkte att det kanske funnits något dödfött barn men 
eftersom dödböckerna för Nederkalix saknas mellan 
åren 1739-1757 har jag inte kunnat hitta något. 
Kyrkoräkenskaperna är inte heller till någon hjälp. 

Där ser man vådan av att åka till Leksand. Jag 
åkte dit med fem barn, Anna f 1747, Charin f 1750, 
Ella (Helena) f 1751, Marget f 1757 och Brita 
f 1764 och hittade nio till som samtliga dog tidigt. 
Utom möjligen Nils, men han är i alla fall borta och 
jag hoppas kunna lösa hans försvinnande. När jag 
kom hem hade jag samma fem barn att följa till 
vuxen ålder. Det verkar inte ha hänt något, fast det 
hänt så mycket. 

 
 
Nils Henriksson 1707 – 1781 
Gift 8 april 1744 i Vånafjärden, Nederkalix (BD) 
med 
Karin Jönsdotter 1722 – 1807 
 
Barn, alla födda i Sangis, Nederkalix (BD): 
 
Anna född 18 september 1747 
 död 27 december 1799 i Sangis, 
 Nederkalix (BD) 
 
Marget född 2 november 1748 
 död 1750 i Sangis, Nederkalix (BD) 
 begravd troligen 11 mars 1750 
 
Charin född 14 oktober 1750 
  död i rödsot 6 april 1810 i Korpikå, 
 Nederkalix (BD) 
 
Helena född 16 november 1751 
 
Margeta född 15 mars 1753 
 död före 1757 
 
Jöns född 25 juli 1754 
 död enligt notering i födelseboken 
 

Nils född 9 februari 1756 
 död? 
 
Marget född 22 mars 1757 
 
Maria född 9 maj 1758 
 död 13 oktober 1762 i Sangis, 
 Nederkalix (BD) 
 
Sophia född 31 augusti 1759 
 Dödde af okänd barnsjuka 6 december 
 1759 i Sangis, Nederkalix (BD) 
 
Brita född 17 oktober 1760 
 Död av Styng .. december 1760 i Sangis, 
 Nederkalix (BD) 
 
Lisa född 9 maj 1762 
 död före 1766 
 
Brita född 14 januari 1764 
 
Lisa född 1 juli 1766 
 död 15 augusti 1766 i Sangis, 
 Nederkalix (BD) 
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apport från  
 styrelsen 

 
Under denna rubrik kommer medlemmarna att 
fortlöpande få information om styrelsens arbete. 
 
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 om 
arrangemang m m snabbt och smidigt över nätet och 
inte minst vi spar pengar i porto.  

I samband med att du meddelar telefonnummer 
och/eller e-postadress vill vi att du talar om ifall du 
inte vill att dessa (telefonnummer/e-postadress) 
skall vara med i medlemsförteckningen.  
 
FSF har blivit med e-post 
Nu har även Folkare Släktforskarförening sällat sig 
till skaran som har skaffat e-post och adressen den 
är som följer folkare.fsf@tele2.se  

Har du material till tidningen eller dyl. så är det 
bara att sända iväg över eterns vågor.  
 
Mikrokort  
Vi har utökat mikrokortsbeståndet med tre nya 
socknar i Västmanlands län.  

Enåker, husförhörslängder 1696-1901, 
församlingsböcker 1901-1920, flyttningslängder 
1846-1929, födelse- och dopböcker 1692-1925, 
lysnings- och vigselböcker 1692-1930, död- och 
begravningsböcker 1692-1930. 

Västanfors, husförhörslängder 1668-1896, 
församlingsböcker 1897-1931, flyttningslängder 
1842-1915, födelse- och dopböcker 1661-1925, 
lysnings- och vigselböcker 1661-1932, död- och 
begravningsböcker 1661-1922.  

Västervåla, husförhörslängder 1690-1900, 
församlingsböcker 1900-1928, flyttningslängder 
1791-1922, födelse- och dopböcker 1628-1929, 
lysnings- och vigselböcker 1628-1922, död- och 
begravningsböcker 1628-1922.  

Dessa mikrokort kommer att finnas i lokalen så 
snart de är ordnade i pärmar. 

 
Öppet Hus 
Under september har vi haft Öppet Hus onsdagen 
den 10 och tisdagen den 23. Vid båda träffarna lärde 
vi ut hur man kan använda de CD-skivor som finns i 
släktforskarlokalen. Dessa två kvällar var mycket 
lyckade och nu är det förhoppningsvis fler som kan 
söka efter uppgifter på skivorna.  

Måndagen den 13 oktober fick Helen Johansson 
och ordförande sitta ensamma och diskutera 
forskning.  

Bergslagsföreningar 
Lördagen den 13/9 träffades representanter för 
Linde Bergslags Släktforskarförening, Karlskoga-
Degerfors Släktforskarklubb, Nora Släktforskar-
klubb, Västerbergslagens Släktforskare, Västerås 
Släktforskarklubb, Sällskapet Släktforskarne 
Fagersta och vi från FSF i Lindesberg.  Dessa 
samverkansträffar är en möjlighet för oss i 
bergslagsregionen att träffas under enkla former och 
byta erfarenheter och diskutera vad vi kan göra 
tillsammans. Vi diskuterade möjligheten att t.ex. 
arrangera en gemensam släktforskardag med 
inriktning på Bergslagen; gruvor och bruk, smeder, 
invandringen av finnar, tyskar och valloner. Vi 
diskuterade även projektet Namn åt de döda som 
Sveriges Släktforskarförbund driver. Ett projekt 
som skall utmynna i att de namnuppgifter som 
saknas på CD-skivan skall kompletteras.  

Nästa träff blir i Västerås lördagen den 22/11. 
 
Dalaförbundet 
Höstens styrelsemöte, lördagen den 4/9, var denna 
gång förlagt till Ludvika. Vi samlades vid 
Gammelgården i Ludvika där Vivianne Löwing 
hälsade oss välkomna och vi startade dagen med 
kaffe och kaka. Därefter blev vi guidade runt bland 
de gamla gårdarna både inom- och utomhus. Vi 
inmundigade en god lunch och därefter bilade vi in 
till ludvikaföreningens lokal där DSFs styrelsemöte 
var inplanerat.  

Vid trettontiden skulle styrelsemötet gå av 
stapeln men blev fördröjt på grund av att vi väntade 
att alla föreningarnas representanter skulle komma. 
Vi fick vänta förgäves på Moras och Dalfolks 
representanter.  

Det verkar lite som att luften har gått ur 
Dalaförbundet efter Släktforskardagarna i Borlänge 
2002. Eftermiddagen avslutades med kaffe och 
hembakad äppelkaka.  

 
Släktforskarnas Hus 
Lördagen den 11/10 var vi i Leksand för en heldags 
släktforskning. Denna gång delade vi lokalen med 
12 personer från Eriksson i Gävle.  

Vårens forskarresa blir den 27 mars 2004 och vi 
har även denna gång erbjudit forskarna från 
Eriksson i Gävle att kampera tillsammans med oss. 
Av ”Husets” läsare kommer 25 att vikas till våra 
föreningsmedlemmar. 
 
Arkivens Dag lördagen den 8/11 
Vi i FSF kommer inte att ha öppet denna lördag 
men Avesta kommunarkiv håller öppet med 
föreläsning och utställningar under lördagen. Årets 
tema är idrott, kropp och hälsa.  
 

R 
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Släkt- och hembygdsforskare 
till storms mot historielösheten 

 
av Ted Rosvall 
 
Våra medeltida socknar är illa ute. Officiellt existerar de över huvud taget inte, och i takt med 
svenska kyrkans församlingssammanslagningar försvinner de nu en efter en. Svenska kyrkan 
känner inget ansvar för den gamla sockenindelningen, för dem är det endast siffror och 
statistik som räknas. 
 
Denna inställning kan man beklaga, men i övrigt 
kan man knappast ha några synpunkter kring hur en 
fri kyrka organiserar sig. Svenska Kyrkan saknar 
statskyrkostatus, och har inte längre några 
förpliktelser när det gäller folkbokföring eller rikets 
indelning. Märkligt är det däremot att 
Riksskatteverket, som sedan 1991 har hand om 
folkbokföringen, väljer att följa efter kyrkans alla 
omstruktureringar. 

Förmodligen har detta med uppbärandet av 
kyrkoavgiften att göra, men det är en följsamhet och 
en bekvämlighet, som kommer att få ödesdigra 
konsekvenser. 
Det finns en rad goda skäl till att släkt- och 
hembygdsforskarrörelsen nu engagerar sig för våra 
socknar. Dels är de en omistlig del av vårt 
kulturarv, en av de få medeltida företeelser som 
fortfarande står levande mitt ibland oss. Bara detta 
faktum borde vara nog för ett bevarande, men det 
finns också praktiska skäl. Kommunerna är för 
stora. För orienteringens skull behövs det ett 
mellanled mellan fastighet och kommun, och efter- 

 
VYKORT 1 – skickas till Finansdepartementet, och har 
rubriken: ”Sluta följa Johan”. Man ser en kyrklig 
procession med biskop, domprost och kyrkoherde som 
trampar på våra svenska socknar. Efter dem följer, 
aningslöst, finansdepartementet med sina datorer och 
räknemaskiner. Det är detta vi vill lyfta fram. Staten får 
inte längre apa efter kyrkans omstruktureringar. Glöm 
församlingsbegreppet! Låt oss återgå till våra gamla 
socknar! 

som de kyrkliga församlingarna inte längre går att 
använda står socknen där som det enda tänkbara och 
önskvärda alternativet. För den historiska och 
demografiska forskningen är attentatet mot våra 
socknar en ren katastrof, som kommer att 
omöjliggöra framtida jämförande studier mellan nu 
och då. Den minsta gemensamma nämnaren, den 
stabila socknen, som varit indelningsgrund sedan 
medeltiden, är avskaffad, sammanslagen, styckad. 
Hur skall man i framtiden kunna jämföra historiska 
data med moderna? Hur skall kartor och 
fastighetsbildning fungera utan sockengränser som 
ett finmaskigt nät i bakgrunden? 
 
Glöms om de inte används 
Minnet är kort. Om inte sockennamnen i framtiden 
kommer att användas eller ens nämnas, då glöms de 
bort. Det är därför vår plikt som ansvarskännande 
släkt- och hembygdsforskare att vara den 
väckarklocka, som historielösa beslutsfattare och 
tjänstemän så väl behöver. 

Sveriges Släktforskarförbund startar nu 
”Operation Brevstorm”, som ett försök att skapa 
opinion kring sockenfrågan, få upp den på 
dagordningen, skaka om i departementen och se till 
att väcka media. 

Det här är inte några få flummiga bakåtsträvare 
som gnäller, utan en stor och aktiv folkrörelse, som 
avger följande viljeyttring: 

 
Vi kräver att den svenska SOCKNEN 

återinförs som indelningsgrund för 
folkbokföring, fastighetsbildning och 
kartografi samt att dess gränser restaureras 
och görs okränkbara! 

 
Med detta nummer av Släkthistoriskt Forum1 

följer en karta med specialgjorda vykort. Tre av 
dem är färdigadresserade, till respektive 
Finansdepartementet, Kulturdepartementet och 
Riksskatteverket. Det fjärde kortet väljer Du själv 
vem som ska få. Du kan skicka det till en 

 
1 För vår del gäller det vårt medlemsblad An-Siktet nr 
3/03. 
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riksdagsman, en lokal politiker, en opinionsbildare, 
en tidningsredaktion, lokalradion eller, varför inte, 
tills statsministern! 

Huvudsaken är att vykorten snabbt kommer iväg, 
helst inom oktober månad, så att brevstormen blir 
stark och intensiv. Ditt bidrag blir de fyra 
frimärkena och ditt namn och din adress på kortens 
baksida. Härigenom blir viljeyttringen personlig, en 
skrivelse från en medborgare till ansvariga 
förvaltningar och departement, en skrivelse som 
måste diarieföras och helst besvaras. Om Du inte 
själv har möjlighet att få iväg dessa fyra vykort, 
vore vi tacksamma om Du ville lämna över dem till 
någon annan.  

De fyra vykorten, som tecknats av konstnären 
Linus Pettersson i Göteborg, kan kanske av någon 
uppfattas som provokativa och det skall erkännas, 
att detta också har varit syftet. Skrivelser och 
uppvaktningar kommer vi ingenstans med, och om 
brevstormen skall fungera måste den vara så skarp 
att både politiker, tjänstemän och media reagerar det 
är det som är den politiska teckningens uppgift. Om 
den dessutom åstadkommer ett eller annat 
förlösande skratt, så är det en välkommen bieffekt. 

Var och en som får ett sådant kort måste börja 
undra vad det egentligen handlar om. Och det är det 
vi vill. Väcka debatt! Få upp frågan på 
dagordningen! Skaka om! Skapa opinion! Våra 
efterkommande kommer att tacka oss för att vi 
kämpade, och för att vi vann! 

Tack för din medverkan 
i ”Operation Brevstorm” 

 

 
 
VYKORT  2 – skickas till Kulturdepartementet, som 
har förhållit sig märkligt passiv i sockenfrågan. Hur kan 
man ”passa” när hundratals, kanske tusentals medeltida 
namn riskerar att plånas ut? Detta är en värre 
kulturkatastrof än om ett antal fornminnen på våra åkrar 
plöjs ned, ja t.o.m. värre än när en gammal kyrka 
brinner upp. Men Kulturdepartementet väljer att tiga. 
”Detta är inte mitt bord” tycks kulturministern mena, 
där hon sitter på våra socknar ….. 

 
 
VYKORT 3 – skickas till Riksskatteverket, och har den 
kryptiska överskriften ”liemannen.rsv.se”. Detta är 
Riksskatteverket, RSV, som sedan 1991 handhar vårt 
lands folkbokföring. Detta gör man uteslutande med 
hjälp av datorer i ett system, som tycks fungera väl, men 
vars bevarande för framtiden man negligerar. Det är på 
datorerna man skyller när man vägrar att ens utreda 
frågan om socknen, snarare än församlingen, som 
indelningsgrund. Datorerna sägs inte klara av två siffror 
till, med vars hjälp våra socknar skulle kunna överleva 
och tjänstgöra i folkbokföringen. Vad är det för datorer 
man har på RSV, och skall de tillåtas meja ned våra 
tusenåriga socknar och sockennamn? 
 
 

 

Rädda våra socknar! 
 
 

 
 
VYKORT 4 – skickas till valfri person, myndighet eller 
mediarepresentant, och har därför ett lite mer allmänt 
och lättförståeligt budskap. Dödsannonsen betonar dock 
allvaret, och texten är så tydlig som den kan bli: 
”Sprungen ur folksjälen – dräpt av historielösheten”.
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 Nytt i 
bokhyllan 

 
Bokgåvor 
av Gun Dahlbom, Hedemora, har vi erhållit 
Bejbom Ulf/ Johansson Rolf, Drömmen om 
Amerika (1974) 
Levander Lars, Fattigt folk och tiggare (1934) 
 
av Västerbergslagens Släktforskare 
Förteckning över forskarmaterial som finns på VBS 
släktforskarrum 
 
 

Garpenbergs – Anor 
 
Vi har erhållit en släktutredning som är 
sammanställd av Göran Lindahl, Linköping.  

Proband i denna utredning är Ers Johan Eriksson, 
född i Jälken Garpenberg den 7/7 1836. Källor som 
har används är kyrkoböcker, bouppteckningar, 
domböcker och lantmäterihandlingar. Även boken 
Gårdar och Gårdsnamn i Vika fjärding och 
Örängarna, Hedemora av Siv Thorsell. Hamre 
Byns Gårdstomter som blev resultatet av en 
studiecirkel i SKS regi med Eva-Lena Sunesson 
som kursledare.   

Denna släktutredning rör sig inte enbart i 
Garpenberg socken utan även i Arboga, Avesta, By, 
Fellingsbro, Folkärna, Hedemora, Husby, Norberg, 
Nyköping, Säby, Åbo Finland.  

Under en flik på slutet finns kopior på gamla 
kartor och foton. Så har även en del utdrag och 
kopior av tingsprotokoll mm tagits med.  

Denna släktutredning visar att man kan använda 
andra källor än bara kyrkoarkiven i sin 
släktforskning. 
 
 

Begravda i Stockholm 
 
Vår samling av CD-skivor har utökats med 
”Begravda i Stockholm”.  

Skivan innefattar nästan 580.000 personer per 
februari 2002, som redovisas med namn, 
gravsättningsdatum, begravningsplats med område 
och nummer samt oftast yrke/titel, dödsförsamling, 
födelse- och dödsdatum. Dessutom finns några 
tiotal digitala kartor över de största 
begravningsplatserna.  

 
 
 
 
 

Amerikasläktingar 
 
I Eskiltuna-Strängnäs Släktforskarförenings 
medlemsblad Anbladet, sid 10-11, finns flera tips 
och e-postadresser som underlättar för dem som 
letar släktingar i Amerika. 

e-postadresser till Norska och Danska 
passagerarlistor och de som passerade Ellis Island.  
Amerikanska telefonkataloger. Adresser till luterska 
kyrkor, kyrkor, kyrkogårdar och begravningsbyråer. 
Folkräkning, Census, som finns i USA för jämna 
10-tal år. Det kan vara idé att läsa dessa tips för dig 
som har tänkt leta efter släktingar over there. 
 
 
Börje Gladh, Avesta, har skickat in följande 
läsvärda notiser: 
 

Utesluten från H. H. Nattvard 
 
Nybo. Anna Stina Ersdotter, änka efter Husman 
Hans Olsson, mord å make, livstidsfånge född 1837 
25/12. 1883 död till halshuggning för förgiftning av 
make. Förskonad från dödsstraff, dömd till livstids 
straffarbete 1885 19/12, i straffarbetsfängelse i 
Stockholm, senare till Göteborg. 
 
Nybo är en liten by i Katrinebergs församling (X) i 
södra Hälsingland. 
 
Källa: Katrinebergs kapellförsamlings husförhörslängd 
AI:14 1891-1900, Nybo sid 61, mikrokort 65181 3/4. 
 
 

Vansinneskörning 
 

Om en lite mindre dramatisk händelse kunde man 
läsa i Kvällsstunden Nr 39 2003. 
 
Sveriges första böter för fortkörning utdömdes år 
1900 då Henning Forslund ”vansinneskörde” fram 
och tillbaka på Strandvägen i Stockholm, i sin 
trehjuliga Leon-Bollee. Hastigheten var 15 kr/tim 
och böterna 15 kronor. 

Till historien hör att polismannen som hejdade 
Forslund sprang ifatt fordonet. 
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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. 

 
 
                    Johan Östlund 1909 
 
 
 
 
 
Här följer nu andra och sista delen av ”Minnen från min levnad” som 
Johan Östlund berättar för sina söner. 
Första delen finns att läsa i An-Siktet nr 2/2003. 
 
 
 
 

Minnen från min levnad  
 
av Johan Östlund 1854-1931 
 
Kastman kom nu som oftast och åhörde 
undervisningen och den fortgick visst till hans 
belåtenhet, ty när sedan på sommaren det blev fråga 
om, vid ett skolrådssammanträde, att av socknens 
medel lämna bidrag till genomgående av en 
utbildningskurs för småskollärare för dem som så 
önskade, förordade han ivrigt att jag måtte komma i 
åtnjutande därav. Så fortgick nu skolan i Hede till 
början av juni månad. Samma månad for jag till 
Hedemora för att genomgå en 6 veckors 
utbildningskurs för småskollärare och lärarinnor. 
Sedan jag i juli månad fått vederbörligt 
examensbetyg vid avslutandet av nämnda kurs, 
fortsattes min verksamhet som småskollärare, men 
nu i skolhuset vid By kyrka och sedan ånyo en 
några veckors termin i Hede samma år från mitten 
av november till den 22 december. Den årliga 
läsetiden var då fastställd till 40 veckor med minst 6 
timmar om dagen, lördagsläsning varannan vecka 
samt s.k. repetitionsförhör på den andra platsen den 
lediga lördagen. Lönen var – 150 kronor och jag 
minnes hur noga prosten Vestholm räknade ut, när 
jag vid julen skulle utfå nämnda lön, hur pass 
många veckor det fattades i läsetiden för det året, då 
jag ej hunnit med dessa 40 veckor, emedan jag 

började så sent, som i slutet av mars, och skulle nu 
avdrag göras för den resterande tiden. 

Som redan blivit nämnt, bodde jag i en kammare 
bredvid köket i vilket jag höll skola då jag var i 
Hede, men då jag sedan fortsatte med min 
lärareverksamhet vid kyrkan, ansågo väl 
vederbörande skolstyrelse i By, det ej vare 
behövligt att lämna någon bostad för läraren, då jag 
kunde gå den halv mil långa vägen från mitt 
föräldrahem var morgon och sedan vid skolans slut 
för dagen, marschera samma väg hem igen. Sämst 
var det de långa middagsrasterna, som då voro 
minst 1 ½ timmar, då jag ej hade någon bostad. Jag 
fick då, så länge det var varma dagar, taga min 
tillflykt uppe å vinden av skolhuset, under det jag 
förtärde min medhavda matsäck, och sedan när det 
blev kyligt att sitta där, gick jag till Slaggbacken 
och höll middag när Helins. Någon hyresersättning 
var det icke ens något tal om, utan jag fick tiga och 
lida. När terminen vid kyrkan var slut och jag åter 
skulle till Hede, kunde jag väl ej annat förstå, än att 
jag skulle få taga kammaren, som jag förut bott i, 
okvalt i besittning, men hör och förvånes, då hade 
patron Kastman, som skulle styra och ställa med 
skolväsendet i By, behagat inkvartera där, en 
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”kona” Ås Johanna kallad, med hennes lille gosse, 
och jag fick finna mig i att bo i samma rum hela 
vintern. Jag gick ju till mitt föräldrahem i Storbyn 
på lördagskvällarna och återvände på 
måndagsmorgnarna, men man kan ju lätt förstå, hur 
obehagligt det ändå skulle vara med dessa 
inhysningar, men jag vågade ej mucka. När jag 
sedan ånyo, våren 1872, skulle fortsätta vid kyrkan, 
hade jag tagit så mycket mod till mig, att jag sade 
bestämt ifrån, det någon skola skulle jag ej börja, 
förrän jag fått löfte om boningsrum. Då äntligen 
bestämdes, att jag skulle få bo i ett litet trångt och 
smalt kök ovanpå skollokalen i skolhusets norra 
ända. Kammaren bredvid skulle stå för By 
sparbanks räkning. Jag skulle naturligtvis också 
havt kammaren tillika med köket, om full rättvisa 
kommit ifråga. När jag nu slutat terminen vid 
kyrkan i början av juni månad, fick jag fortsätta 
med en termin i Hyttbyn på sommaren, emedan 
man så länge varit utan skola i Vatebo gränden och 
det var för lång väg för de mindre barnen, att 
komma till avlägsnare skolor.   

Något skolhus fanns ej i Vatebogränden då, utan 
skolan hölls i en gård kallad Masmästars. Köket 
uppläts till skolrum och de i gården boende, åtnöjde 
sig med den bredvid köket varande kammaren. I 
nämnda kök instuvades nu om dagarna 43 barn 
jämte deras lärare. Hur blev det nu med boningsrum 
för mig själv. Något sådant kom ej alls ifråga, utan 
jag fick gå den en halv mil långa vägen, från och till 
mitt föräldrahem, varje morgon och afton. Min 
medhavda matsäck för dagen, fick jag intaga, 
sittande bakom en lada ett stycke från skolan och 
när det var regnväder, kröp jag under ett vagnsskjul. 
Men tiden gick och efter åtta veckor måste jag åter 
fortsätta i Hede ett par månader, september, oktober 
och sedan ånyo vid kyrkan, november och 
december till jul. Det var alltså att hålla skola hela 
året runt, men om jag fick något mera än den 
bestämda lönen 150 kronor kan jag ej minnas. Året 
därefter eller 1873 fick jag min verksamhet, 
närmare föräldrahemmet, i Åkersby skolhus. 
Folkskolläraren Vesterberg, min förre lärare, hade 
då flyttat därifrån och någon annan lärare hade ej 
hunnit bliva tillsatt, varför jag nu fick ta hand om 
alla barn i skolåldern från det skolområdet. 
Skolbarnens antal blev nu 54, och jag fick knoga på 
med dessa alla, från den 3 febr. till den 20 mars då 
den nye läraren Hägg kom och tog hand om 
folkskolebarnen 24 till antalet. De övriga 30 fick jag 
fortsätta med till och med den 10 juli. 

Året förut hade en min skolkamrat och 
ungdomsvän, Norrgårds Johansson på Bysven, sökt 
och vunnit inträde vid Uppsala folkskollärare 
seminarium och naturligtvis var det min önskan att 
även få göra honom sällskap dit året därpå, vilket 
och skedde.  

Norra stambanan var då ej färdig längre än till 
Heby, varför min morbror, Anders Ersson från 
Björk, blev min skjutskarl dit. Mina föräldrar hade 
lagat i ordning mathållning på egen kost, som var 
beräknat skulle räcka så gott som hela höstterminen. 
Taga kosten där i staden skulle bliva allt för dyrt, 
varför jag som sagt, blev försedd med bröd och 
sovel från hemmet, och skulle på så sätt leva på 
torrskaffning hela tiden. 

Min hälsa hade, av det ihållande skolarbetet, 
blivit mycket försvagad, varför jag ju närmare tiden 
led, att jag skulle iväg till Uppsala, började hysa 
betänkligheter över huruvida det skulle lyckas att få 
vara frisk under mina fortsatta studier. Jag gjorde 
också på resan till Uppsala, då vi genomreste Sala 
ett besök hos doktor Svederus, vilken förklarade det 
jag nog led av hjärtfel och blodbrist varför han 
ansåg det jag borde vara i stillhet och vila. Jag 
fortsatte dock med min morbror till Heby och steg 
där på tåget till Uppsala i sällskap med förutnämnde 
Johansson, som rest förut dit. När vi nu voro i 
Uppsala, beslutade sig Johansson resa till 
Stockholm, för att träffa en seminariekamrat, varvid 
jag gjorde honom sällskap. Det var i slutet av 
augusti månad och vi hade det allra vackraste 
solskensväder under hela färden pr ångbåt efter 
Fyris ån och över Mälaren. Jag såg nu för första 
gången vår vackra huvudstad, men besöket blev helt 
kort, ty snart träffade Johansson sin 
seminariekamrat, för vilken han nu omtalade, att 
studierna skulle han nu ge på båten och fara hem till 
By igen och kanske slå sig på lantbruk. Vi färdades 
nu pr järnväg tillbaka till Uppsala och min kamrat 
for dagen efter hem till By igen. Jag var nu ensam 
där, utan någon bekant och förbidade dagen, då 
tentamen för inträdet vid seminariet skulle börja. 
Nämnda dag träffade jag nu först mina blivande 
kamrater och före tentamens början rektor Norlén 
som hälsade mig mycket vänligt, då jag nu till 
honom avlämnade mitt prästbetyg. Inträdesansökan 
hade jag sänt förut. Någon läkarundersökning vid 
inträdet på seminarium förekom ej alls på den tiden. 
Tentamen försiggick nu i vanlig ordning och jag 
blev antagen som elev, men under tiden hade min 
hälsa blivit allt sämre och efter ytterligare några 
dagars vistelse där, tog jag det ödesdigra beslutet att 
fara hem till By igen. 

Hur jag kom hem, sjuk som jag var till både själ 
och kropp, är för mig nu efteråt en gåta. Järnvägen 
räckte ju ej längre än till Heby och sedan försökte 
jag knoga och gå, vilande här och där efter vägen 
och med ett svårt håll i vänstra sidan. Vid 
midnattstid hade jag hunnit till Möklinta kyrka. Där 
satte jag mig på en sten utanför kyrkogårdsmuren 
tänkande på de många, som efter livets mödor och 
bekymmer nu sovo den sista sömnen, till 
uppståndelsens stora dag. Det var ej utan att jag nu 
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började känna en bitter ånger över mitt dumma 
tilltag, att hava lämnat Uppsala, men vad var nu 
därvid att göra. Jag måste ju fortsätta min färd hem 
och, som jag tänkte, vila ut i hemmet några veckor 
och om jag bleve frisk återvända, eller åtminstone 
nästa år försöka komma in på seminariet på nytt. 
Emellertid fortsatte jag nu min vandring och vid 
niotiden på morgonen hade jag hunnit till 
Bennbäck. Där träffade jag en gammal bekant f.d. 
Bybo, Forsman, som just då ämnade fara över älven 
till Leknäs, med vilken jag nu gjorde sällskap. Vid 
middagstiden var jag åter i hemmet. Mina föräldrar 
blevo, som lätt förklarligt var, mycket förskräckta 
och även ledsna över att min Uppsala resa skulle få 
ett så snöpligt slut fastän inträdesprövningen gått 
bra. Far sade nu bestämt ifrån, att om jag bleve frisk 
igen, skulle jag ej få tänka på Uppsala mera, utan 
knoga med skrädderi såsom han fått göra, och på så 
sätt stanna hemma hos mina föräldrar, då jag ju var 
deras enda barn, och de kunde väl, tyckte han, få ha 
mig hemma, om livstiden var och stanna hos dem 
på deras ålderdom. 

Nu var således ej annat att tänka på än bli hemma 
och göra sällskap med far i gårdarna och knoga med 
syarbete, men, o vad jag tyckte det vara tråkigt och 
vad jag många gånger då och sedan under hela mitt 
liv ångrade, att jag ej kom att stanna i Uppsala. Min 
hälsa var fortfarande ytterst dålig, och jag sökte 
flera gånger läkare. For också året efter till Sätra 
brunn och genomgick en brunns- och badkur där 
detta och de två följande åren. Under vistelsen vid 
Sätra brunn bodde jag och några andra By-bor vid 
ett ställe kallat Boåsen ½ fjärdingsväg från brunnen. 
En gammal bodbyggnad var vårt logi, och den var 
så förfallen, att regnet droppade ned genom taket 
överallt, så att det var fråga om, att få ligga torrt om 
nätterna. Emellertid hade vi ganska trevligt där, och 
tiden gick fort. 

 
Åkersby skola 1907 
Mannen till höger i plommonstop är Johan Östlund. 

 
 

Sista året efter hemkomsten från Sätra, blev jag 
bekant med den flicka, som sedan blev min maka 
och som nu i 47 år, med mig delat ljuft och lett, det 
förra dock betydligt övervägande hittills. Gud 
styrde det så, att jag, som själv var ganska svag till 
hälsan, fick en duktig hustru, som utom det, att hon 
skött sysslorna i hemmet, varit en kraftig hjälp med 
vårt lilla jordbruk. Vid vår första bekantskap var 
hon tjänarinna i Kols i Storbyn, men flyttade på 
hösten 1876 till sitt föräldrahem i Stålbo. Den 9 
november 1877 gifte vi oss och året därefter den 5 
november, gav Gud oss vårt första barn, en flicka 
som vid dopet erhöll namnet Anna Eugenia. 

Min sysselsättning som skräddare, fann jag 
fortfarande ganska tråkigt. Om jag ändå blivit 
skollärare, önskade jag fortfarande. Helt oväntat 
yppade sig tillfälle, att ånyo få anställning som 
skollärare hösten 1877. En plats där det hållits så 
kallad mellanskola, eller en skola med första och 
andra klassens folkskolebarn i en by Ingeborgbo, 
var nu ledig, och på uppmaning av pastor Sallander, 
antog jag den platsen, men naturligtvis med endast 
småskolelärarelön som då stigit till 250 kronor 
jämte husrum och vedbrand. Skollokalen var i övre 
våningen av en bondgård, kallad Mattses och vårt 
husrum en liten kammare bredvid skolrummet i 
samma våning. Eldstaden var en kakelugn. Där 
skulle vi elda för att få varmt och där skulle maten 
lagas. Skafferiet blev ett stort skåp i ena hörnet och 
klädgarderoben några spikar på den ena väggen i 
samma rum. Då jag gjorde vederbörande 
föreställning om, att så ej fortfarande kunde få 
förbliva, gjordes sent omsider den förbättringen, att 
en liten kokspis inmurades bredvid kakelugnen. 
Sedermera efter några år, hyrdes bostad åt oss i en 
granngård kallas Kyrkvärds. Där fingo vi nu 
disponera en större kammare med dito kök till vilket 
husbonden i gården förbehållit sig rätt, att för sig 
och sin hustru ha sängplats, vilket blev föga trevligt. 
Detta nu om vår bostad. Skolrummet var, som sagt i 
övre våningen och så litet, att plats ej kunde beredas 
för alla barnen, som en termin voro 69 stycken, på 
annat sätt än att de tvåsittiga säten med lösa bord 
framför som då användes, måste ställas 2 intill 
varann och så däremellan en mycket smal gång. 
Skolrummets golvyta var endast 22 fot i fyrkant, 
vilken yta inkräktades av en stor kakelugn och ett 
kontor bredvid densamma. Höjden till taket var ej 
högre än att jag nådde dit upp med fingerspetsarna 
då jag stod på golvet. I detta lilla rum skulle nu jag 
med så många barn vistas, och jag har många 
gånger sedan dess undrat över, huru skolinspektör 
och skolråd kunde tillåta, att skolan fick fortgå där 
år efter år, och hur jag kunde stå bi, så att min hälsa 
ej blev alldeles förstörd. Dålig luftväxling, ingen 
öppning på fönsterna, tills jag efter långt kältande, 
fick skolrådsledamoten att styra om så, att ett par 
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rutor på fönsterna, ett åt vardera sidan, kunde 
öppnas. På vintern, när barnen vid rasterna skulle gå 
ut, slog den varma luften, som strömmade ut ur 
skolrummet, mot väggar och tak i den lilla farstun, 
så att det blev ett riktigt droppande. Ändå härdade 
vi ut där 7 ½ år, eller till julen 1884, då de nya 
skolhuset i Ängsbacken vid Horndal blev färdigt. 
Samtidigt blev en småskoleplats ledig i Åkersbyn, 
nära mitt föräldrahem, där jag nu fick platsen.  

Året förut, eller 1883 den 26 augusti gav Gud oss 
vårt andra barn, en gosse som erhöll namnet Johan 
Edvard. Efter ytterligare några år den 7 juni 1886 
fick vi åter en gosse, Emil Gottfrid och väl 2 år 
därefter den 31 oktober 1888 vårt yngsta barn Oskar 
Valfrid. 

Vintern 1885 fortsatte jag nu som småskollärare i 
Åkersbyn. Skulle nu bo i vårt hem i Storbyn och få 
ersättning för husrum och vedbrand. När jag nu vid 
årets slut skulle utbekomma den ersättningen, fick 
jag av prosten höra att Kastman vid ett 
skolrådssammanträde föreslagit för det ändamålet – 
25 kr, vilket och blivit skolrådets beslut, och 
därmed fick jag nu låta mig nöja. Året därpå hade 
man höjt beloppet till 50 kr och de följande åren 60 
kr. 

Året 1909 blev skolorna flyttade till Storbyn där 
man nu byggt ett nytt skolhus och där fick jag nu 
knoga med barnaundervisningen år efter år, ända till 

höstterminens slut 1920, då jag fått avsked med 
pension på våren, fastän jag sedan fick fortsätta som 
vikarie under höstterminen. 

Under de förflutna åren som skollärare, har Gud 
uppehållit min svaga hälsa, så att jag ej en enda dag 
behöft inställa skolan på grunda av sjukdom, vilket 
jag anser som en stor nåd av Gud. Skolorna i 
Åkersbyn och Storbyn, blevo ej heller så dryga att 
sköta, som på min förra plats. Barnantalet har 
varierat mellan 13 och 27. Många bevis på sympati 
och tacksamhet har jag fått röna, både av enskilda 
och skolroten i sin helhet. På min 60 årsdag 
samlades många vänner och släktingar i vårt hem, 
för att hylla mig, och många voro de presenter jag 
därvid erhöll, likaså på min sista examen våren 
1920. 

Jag har nu mer än 3 år fått vila från skolarbetet, 
med undantag av några dagars vikariat våren 1922 
för en lärare i Rudö som blivit sjuk, men jag tycker 
det är mycket långsamt. Nog var det trevligare få 
språka med de kära små barnen och se deras klara 
ögon tindrande mot mig. Skulle väl nu kunna få 
sysselsättning med syarbete, men som jag råkat få 
starr i mitt vänstra öga, och följaktligen har endast 
ett öga att se med, har jag måst skona mig från 
dylikt arbete, och endast emellanåt fördriva tiden 
med läsning och orgelspelning. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Jultraditioner 
torsdagen den 27/11 kl 18.00 

 kommer Lena Jarlgård och berättar om  gamla 
jultraditioner. Har du varit i By Gammelgård 
och druckit kaffe så har du troligen träffat 
Lena. 
 
 

Luciakaffe 
tisdagen den 9/12 mellan kl 17.00-20.00  

serveras luciakaffe i forskarlokalen.  
 
Programkommittén och styrelsen tackar alla 
besökare som har kommit till de olika 
aktiviteterna under året.  

Måndagen den 10 november 
ÖPPET HUS 

i forskarlokalen  kl 17.00-20.00 
 

Mellan kl 17.00-18.00 kommer 
kommunarkivarie  
Krister Källén  

att finnas i källarvåningen och 
svara på frågor om vad som kan 

finnas för släkt- och 
bygdeforskaren i  

Avesta kommunarkiv. 
 

Sista Öppet Hus för i år blir  
onsdagen den 19/11  

 mellan kl 17.00-20.00 
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 På gång i 
 Dalarna 
 

 
 
Sockenutredning för Transtrand på nätet 
Martin Casterud i Stockholm har publicerat en fin 
utredning på nätet.  

Det är dels hans egen antavla, dels avskrifter av 
de äldsta kyrkoböckerna från Transtrand samt en 
”ny version” av de äldsta husförhörslängderna.  
Adress www.genealogi.casterud.com 
 
Böcker till försäljning på Släktforskarnas Hus 
Att plöja nya fåror, av Emma Hedman. Handlar om 
Peter Hedman av Brömssläkten i Heden  i Leksand 
och hans familj.  

Peter Hedman gifte sig 1891 med Freda Bergner 
från Stöde. De träffades i Sundsvall där Peter 
arbetare som byggnadsarbete vid uppbyggande av 
staden efter den stora branden. Två år senare 
emigrerade de till USA. Boken handlar om deras 
liv, hur de flyttade från plats till plats, hur de drog 
till Montana i prärievagn med sina nio barn och till 
slut blev kvar i den lilla staden Whitefish i hjärtat av 
Klippiga Bergen.  

Det är deras dotter Emma och har skrivit denna 
bok som nu har översatts till svenska och utgiven 
genom Stöde Hembygdsförenings försorg. Kostnad 
220 kronor.  

Det finns flera emigrationsböcker till försäljning i 
huset som har dalaanknytning:  
Hälsa dem därhemma, av Margaretha Hedblom 
Profetens barn, av Inger Döhl 
Båda dessa säljs till samma pris, 220 kronor. 
Källa: Släkt-, Hembygds- och 
Emigrationsforskarföreningen Dalfolk, medlemsblad nr 
3/2003. 
 

Folkare kompani 
Nu är det inlagt i soldatregistret rotarna 1-150, 
1.694 soldater. Hedemorarotarna är i skrivande 
stund ännu under bearbetning och beräknas vara 
klart under året.  

Soldaterna under rotenummer 58-150 mellan åren 
1694 till ca 1885 är klara. Nu återstår endast 
hedemorarotarna 1-57 med dess soldater.  

I grytnäsrotarna 58-79 finns det 353 soldater, 
folkärnarotarna 80-118, 656 soldater och i byrotarna 
119-150, 471 soldater.  

Idag finns det 837 hustrur och 2.556 barn men 
många saknas. Vi behöver få in forskarnas uppgifter 
om soldathustrur och barn för att registret skall bli 
så komplett som möjligt.  

Du som svarar på någon av 
efterlysningarna hör gärna av dig till 
redaktionen om detta. Det kan finnas fler som 
har nytta av informationen.  

Efterlysning av medlemmar i 
familjerna Pierrou och Hasselberg 

Släkten Pierrou de flyttade en hel del inte minst 
Johan Pierrou, född 1790 i Tyskbo By (W). Han 
var gift med Anna Bjurling, född 1788 i Bjurfors. 
De gifte sig 1812 i By och bor på Slaggbacken By, 
men flyttar ca 1818 till Husby (W). Där har jag från 
Martins Englunds noteringar reda på att de fanns 
under Klostret fram till ca 1830, då det 8:e barnet 
fötts. År 1836 föds så det sista barnet, Ädla Matilda 
i Långshyttan. Jag har kollat alla födslarna i Husby 
födelseböcker och det stämmer. Däremot kan jag 
inte hitta något i husförhörslängderna om dessa.  

Vet någon om det finns speciella längder för 
bruksfolket däruppe i Husby? Anledningen till att 
jag söker detta är att jag vill veta när de gått hädan. 

När jag blev medlem i FSF fick jag några 
nummer av An-Siktet.  

I nr 2/2002 sid 9 finns en artikel om Johan 
Gustaf Hasselberg. Jag erinrade mig det namnet 
från mina egna sökningar bland kopparsmeder och 
andra i Avesta. På min morfars sida, Bror 
Lundberg född 1854 i Avesta, har jag några 
kopparsmeder, inte minst Pomp som skymtar i 
artikel. På Brors sida finns en Samuel Olsson född 
1748 i Lerbäcken Folkärna, som är ff mf till Bror. I 
dödboken står det att hans föräldrar är Olof 
Gabrielsson och modern Stina Regina 
Hasselberg.  

Min fråga till An-Siktets läsare: Känner någon till 
namnet Stina Regina Hasselberg? 
 
Jörgen Vessman 
Lekevallsgatan 54, 431 69 Mölndal 
tel 031-417 475 
e-post jorgen.vessman@alfa.telenordia.se 
 
Jag undrar om du genom ert föreningsblad kan 
hjälpa mig att få kontakt med släktforskare i er 
förening som har mina anfäder klockaren Gabriel 
Persson (d 1716) och Anders ”Målars” Ersson (f 
1657-01 begravd 1731-11-28), båda i Grytnäs 
Kyrkby. Jag har forskat på dessa grenar i flera år 
och har själv en hel del information om dem, men 
skulle nu gärna vilja stämma av vad jag fått fram 
med andra forskare. 
 
Med vänliga hälsningar 
Kenneth Frejd 
Kalle Flygares Väg 6, 134 60 Ingarö 
e-post: kenneth.frejd@telia.com 



 

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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Detta år är temat 
”Idrott, kropp och hälsa” 

 
 

Avesta kommunarkiv håller öppet 
 

lördagen den 8 november mellan kl 10.00 – 14.00 
 

Corneliusgatan 1, Avesta 
(ingång från gaveln mot Karlbergsparken) 

 
 

Kl 13.00 i Musikskolans orkestersal 2 tr, Markusskolan 
föreläser Roger Eriksson (känd bågskytt från Avesta) 

 


