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Träff med DIS-Aros 

 
av Barbro Vikström 

 
Söndagen den 16 november hade 
FSF återigen besök av DIS-Aros. 
Dagens ämnen var Släktböcker 
och Hemsidor och det var Leif 
Svensson och Susanne Flygare, 
från Västerås, som ledde det hela. 

Leif inledde dock med att visa hur man söker på 
den nya CDn med ”Sveriges befolkning 1890”. För 
de flesta av åhörarna var det första kontakten med 
folkräkningen så det mottogs mycket positivt. 

Därmed var vi framme vid dagens tema ”Hur gör 
man en släktbok med hjälp av DISGEN?” Disgen 
har ett utomordenligt bra verktyg för att med olika 
tavlor presentera sina förfäder på ett snyggt och 

tilltalande sätt, med porträtt och andra bilder om 
man så önskar. Det verkar endast vara fantasin som 
sätter stopp för hanteringen. Naturligtvis namn- och 
ortregister. 

Efter en paus med kaffe och smörgås fortsatte 
Leif med ”Hur gör man en hemsida med hjälp av 
DISGEN?” Också lätt som en plätt, när Leif gjorde 
det alltså. För en novis är det kanske, liksom att 
göra en släktbok, ganska knöligt, men man måste ju 
börja någonstans. Det är då bra att ha lite hjälp av 
ett program som t ex Disgen eller något liknande. 

Under våren 2004 kommer DIS-Aros att besöka 
oss vid två tillfällen. Missa inte den 25 jan då är 
temat ”Användning av datorn för nybörjare”. 

 

  

ÖPPET HUS 
måndagen den 10 november 2003 

 
av Birgitta Larhm 
 
Denna kväll hade vi bjudit in Avesta kommuns 
arkivarie Krister Källén för att få lite information 
om vad som finns i kommunens gömmor, det som 
kan vara av intresse för oss släktforskare. 

Krister berättade att släkt- och bygdeforskare 
börjar hitta till kommunarkiven både i Avesta och i 
Norberg. Krister har inte full tid vad gäller Avesta 
kommun utan är tom april 2004 även i Norbergs 
kommun.  

Vad gäller Avesta kommunarkiv så har nu detta 
arkiv inlåningsrätt, det kostade ca en halv miljon i 
ombyggnadskostnad. Det fordras en stor säkerhet 
för att kunna få låna in unika handlingar och de 
skall även kunna förvaras rätt under lånetiden. Det 
går att få låna in vissa originalhandlingar som inte 
är filmade och då får man sitta i arkivet och läsa. 
Det är handlingar som inte är för normalt hemlån 
utan här gäller speciella omständigheter.  

Vad gäller storkommunen Avesta så kom den till 
den 1/1 1967 genom sammanslagning av de tidigare 
By, Folkärna och Grytnäs kommuner. Det finns en 
hel del som kan vara av intresse för oss från de 
”gamla” kommunernas arkiv.  

- Skolhandlingar och betygsböcker från de olika 
skolorna. Här finns handlingar samlade från alla de 
gamla skolorna som har funnits runt om i bygden.  
- Olika kommunala nämnders protokollsböcker.  
- Fattigvårdsstyrelsers protokoll, kassaböcker och 
fattigvårds akter.  
- Hälsovårdsnämnders protokoll och kassaböcker.  
- Barnavårdsnämnder och deras förteckningar 
över barnavårdsmannaskap.  
- Byggnadsnämnder och Nykterhetsnämnder.  
- Det finns dessutom ett stort antal andra arkiv 
såsom föreningsarkiv, privata- och gårdsarkiv. 
Gisselbos, Grönvallens gårdsarkiv finns i 
kommunarkivet och även de handlingar som Göran 
Johansson i Krylbo under sin livstid hade samlat på 
sig.  

Den lilla tappra skara som mötte upp denna kväll 
hade många frågor som fick svar.  

Krister avtackades med föreningens egen 
skriftserie nr 1 och 2 och hastade vidare till nästa 
inbokade möte och vi andra avslutade med kaffe. 
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Jultraditioner som kom bort 
 
av Barbro Vikström 
 
Enligt programmet skulle kvällen den 27 november 
handla om jultraditioner. Tyvärr var vår föreläsare 
tvungen att ställa in p g a sjukdom. I stället ställde 
Göte Ohlsson upp med kort varsel. Kvällen före vår 
träff fick Göte frågan om han hade möjlighet att 
komma och berätta lite om kopparbruket, och det 
hade han. 

Göte inledde med att tipsa om litteratur som 
behandlar det gamla Avesta och kopparbruket. 
Naturligtvis tog han med Petrus Norbergs Avesta 
under kopparbrukets tid som väl kan betraktas som 
det viktigaste verket i detta ämne. Dalarnas 
museums serie av småskrifter 12, Roland 
Anderssons Gamla Byn i Avesta tog Göte också 
med liksom Anton von Swabs Avesta kronobruk 
och den nya Avesta Industriarbete och vardagsliv 

genom 400 år av Helena Kåks. 
Göte fortsatte med att ge en liten historik om vad 

som fanns på orten före kopparbruket. Om hammare 

och kvarn som fanns i Djäknehyttan. Han berättade 
om de skeenden som ledde till att Govert Silentz 
började kasta blickarna på Avestaforsen. Han ansåg 
att kopparn skulle garas i Sverige och det var 
vattenkraft och muskelkraft som gällde på den tiden 
och det fanns ju här i Avesta. 1636 började bygget 
och verket kom att anläggas i den gamla älvfåran. 
Det finns fortfarande rester kvar i de gamla 
kanalerna i Koppardalen. 

Kopparbrukets hela historia, ägare, arrendatorer, 
hur kopparen transporterades, hur den renades, 
kolforor, mynttillverkningen och den stora 
kontrollapparaten kring detta, fick vi ta del av.  
Avestas första stadsbildning som ju hör intimt ihop 
med kopparbruket berördes också. 

Det var ju synd att vi missade jultraditionerna 
men utan att överdriva kan man påstå att vi blev 
rikligt kompenserade. Kopparbruket är alltid 
gångbart, i alla fall med en sådan föreläsare. 

 
 
 

Släktforskarlokalen 
 
Som de flesta vet så måste vi medlemmar bemanna 
vår föreningslokal. Har ingen noterat sig som 
lokalvärd och inte Vuxenskolan är på plats då är det 
stängt även för forskning. Har du noterat att du vill 
forska en fredag så tar vi för givet att du även håller 
öppet för allmänheten. Sitter du och forskar 
kvällstid behöver du inte hålla öppet för besökare. 
 
Öppethållande i lokalen 
Vi försöker att hålla lokalen öppen måndag-
torsdag, kl 09.00-17.00. Har ingen medlem anmält 
sig som lokalvärd så kan Vuxenskolans personal 
hjälpa till att öppna mikrokortsskåpet.  

Är det så att du vill forska under fredag-
söndag, eller kvällar så ordnar vi det också. Vill 
du forska när lokalen är stängd ring då någon 
eller några dagar innan till Birgitta Larhm, tel 0226-
55894 eller Barbro Vikström, tel 0226-55602. 
 
Notera vilken läsare och tiden när du forskar 
Du måste se till att du bokar in tiden när du 
använder mikrokortsläsaren och även skriva ditt 
namn i besöksliggaren, allt för statistikens skull. 
 
Mikrokorten 
Mikrokorten för Avesta, By, Folkärna och Grytnäs 
församlingar har alla tillgång till även de som inte 

är medlemmar i Folkare Släktforskarförening. 
Detsamma gäller mikrokortsläsarna. 

Är det så att någon som inte är medlem i FSF 
vill använda de mikrokort som vi har införskaffat 
kostar det 25:-/halvdag (4 timmar). Detta är inget 
att diskutera, är man inte medlem så får man endast 
använda Avesta biblioteks kort gratis, föreningens 
kostar pengar.  
 
Föreningens telefon 
Vi har även telefon om du behöver ringa men det 
förutsätter att du betalar även för detta, styrelsen 
har höjt priset till 5:-/samtal. Även om du 
kommer till en telefonsvarare så får du betala för 
detta samtal.  
 
Kaffekokning 
Du kan även koka dig en kopp kaffe till det facila 
priset av 5:-/kopp och ofta finns det en kaka som du 
kan förgylla din kaffepaus med.  
 
De regler som styrelsen har satt upp hoppas vi inte 
skall avskräcka dig från att vara lokalvärd, det 
handlar oftast om sunt förnuft och det brukar 
släktforskare ha. 
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Ordförande har ordet! 
 
av Birgitta Larhm 
 
Nu lackar det mot jul och förhoppningsvis får både 
du och jag några dagar över som vi kan nyttja till 
egen forskning. De mörka vinterkvällar som vi har 
framför oss är utmärkta till att nyttja för lite 
forskning. 

Jag har under hösten försökt att sitta så mycket 
som möjligt i lokalen för att arbeta med 
soldatinventeringen.  

Under året har i det närmaste soldaterna för 
Folkare kompani blivit färdiga. Vi startade i 
februari 1999 med att inventera soldaterna i Folkare 
och Bergs kompanier.  

Det blir fem år nästa år och då skall i alla fall 
folkaresoldaterna vara klara. Här gäller det 150 
rotar med soldater, med början 1694 och fram till ca 
1900. Det blir mycket mansfolk som jag tycker mig 
har lärt känna under deras många gånger slitsamma 
leverne.  

Mina funderingar har flera gånger gått till dessa 
soldater som fick offra sina liv för kungen. De flesta 
dog i ”qwarteret” och inte på slagfältet som man 
skulle tro. Det handlar om ett mycket stort antal 
människor som ”blev kungarnas kanonmat” i deras 
många gånger idiotiska och meningslösa krig. Att 
flera av soldaterna tog sig en tår på tand och blev 
varnade och även fick utstå spöstraff för sitt superi 
kan nästan bli förståeligt.   

Hur gick det för hustrun och barnen när maken 
och fadern avled i främmande land? Har du som 
läser detta något som du dela med dig till oss andra?  

Vi har även i år köpt in mikrokort för ett flertal 
socknar och har idag ett fint mikrokortsbestånd för 
de forskare som har sina anor i södra Dalarna och i 
norra Västmanland.  

Antalet forskare i lokalen har stadigt ökat men 
fler kan det bli. Har du inte möjlighet att forska 
under veckodagarna så kan vi erbjuda kvällar men 
även fredag till söndag, det är bara att ringa och 
boka.  

Jag hoppas att du som medlem ser fördelarna 
med att vara med i Folkare Släktforskarförening och 
förnyar ditt medlemskap före den sista januari 2004. 
Och du kommer på det viset med i lottdragningen.  

Vår förening har även detta år ökat 
medlemsantalet och är för innevarande år 321 
medlemmar.  

Vi medlemmar måste fortsätta att utveckla FSF 
till en ännu bättre förening och det kan bara göras 
om vi alla hjälps åt. Jag ser fram emot flera trevliga 
forskarträffar.  

 
Jag önskar 

Eder Alla En Fröjdefull Jul  
och ett  

Gott Nytt År! 
 

֠    ֠    ֠  

 
 

Besök i kommunarkivet 
 

av Birgitta Larhm 
 
Barbro Vikström och jag gjorde fredagen den 5 
december ett besök i kommunarkivet. Vid detta 
besök läste jag i Folkärna kommun, 
Kommunalnämnds Protokoll  1898-1919 (AI:4) och 
hittade då följande: 
 
Protokoll fördt vid Folkärna kommunalnämnds 
sammanträde å Nordanö den 28 novemb. 1913 

§ 25 
å Nordanö intagne ogifta Augusta Westberg 

företrädde och anhöll att få lemna fattiggården och 
antagna tjänst som ladugårdssköterska, och skulle 

hon i så fall med taga sina å Nordanö varande tre 
minderåriga barn. Sedan hon af nämnden erinrats 

om att hennes en minderårig och vanföre son Erik 
Edvard, på kommunens bekostande vårdas å 
Wanföreanstalten i Stockholm, samt att hon, om hon 

ville lämna fattiggården äfven kunde åläggas att 
taga vård om eller bestrida kostanden för nämnde 

son, så afstod hon från sin anhållan och medgaf att 
fortfarande kvarstanna å fattiggården.  
 
Det luktar en aning utpressning tycker jag. Det var 
väl för Folkärna kommun billigare att betala för den 
ofärdige sonen och ha en billig arbetskraft på 
Nordanö Fattiggård. Augustas barn som även fanns 
på fattiggården fick väl göra rätt för sig skulle jag 
tro.  
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Allmänt om domstolsväsendet 
 
av Birgitta Larhm 
 
Domstolsarkiven är kanske den källa som ger bäst 
inblick i hur människor levde och hade det förr i 
tiden. Den oinvigde tror ofta att det enbart finns 
uppgifter om brott och straff i dessa handlingar, 
men man kan finna en mängd intressanta uppgifter 
om hur människor har reglerat sina relationer 
sinsemellan. Och hur de har handskats med sina 
ägodelar och sin ekonomi. Man får inblick i 
personers privat- och arbetsliv, samt deras relationer 
med andra personer och myndigheter. 

Vi kan i domböckerna se hur ofta man 
processade om minsta ägostyckning, och om hur arv 

fördelades. Genom bouppteckningarna får man även 
veta vilka inventarier och andra föremål som fanns i 
ett hushåll samt få en bild av den ekonomiska 
situationen. Domböckerna ger även inblickar i hur 
människor påverkats av t.ex. krig, fred, sjukdomar 
och fattigdom. 

En dombok består av en underrätts 
huvudprotokoll innehållande referat av rättegångs-
handlingar i kriminella och civila mål samt alla 
ansökningsärenden, om vilka det inte är stadgat att 
de skall tas in i särskilda protokoll. 

 
Fram till 1849 fanns fyra instanser rörande mål som prövades vid de allmänna domstolarna. 
 
 Landsbygden  Staden 
Första instansen Häradsrätten  Kämnersrätten 
Andra instansen Lagmansrätten  Rådhusrätten 
Tredje instansen  Hovrätten  
Fjärde instansen  Högsta Domstolen  
 
År 1849 upphävdes lagmansrätten och kämnersrätten och instanserna blev nu endast tre. Sedan 1971 
kallas alla de lägsta domstolarna, oavsett om de är belägna i staden eller på landet, för tingsrätter. 
 
Häradsrätten 
Häradsrätten var den första domstolsinstansen på 
landsbygden. Det område inom vilket häradsrätten 
svarade för rättskipning, dess jurisdiktionsområde, 
var tingslaget. Det omfattade vanligen ett härad, 
ibland flera. Stora härader kunde vara uppdelade på 
flera tingslag.  

I Dalarna och Norrland där en urgammal 
indelning i härader och häradsrätter saknas talar vi 
vanligen endast om tingslag, även om begreppet 
häradsrätt här förekommer, t.ex. Kopparbergs läns 
häradsrätt. Dessa tingslag var många gånger 
betydligt större än häraderna i södra Sverige.  

Enligt 1734 års lag skulle häradsting hållas tre 
gånger årligen, vinter-, sommar- och hösteting. 
 
Lagmansrätten 
Lagmansrätten var en andra instans mellan härads- 
och hovrätten på landsbygden och omfattade minst 
ett landskap. Där tog man upp överklaganden på 
tvistemål från häradsrätten. Brottsmål togs endast 
upp om de hade anknytning till något tvistemål. 
Lagmansrätternas arkiv förvaras i landsarkiven. 
 
Kämnersrätten 
Kämnersrätten dömde i första instans i staden fram 
till 1849. Den behandlade tvistemål och enklare 
brottsmål. Arkiven förvaras i landsarkiven. 

Rådhusrätten 
Rådhusrätten var före 1849 andra instans i staden 
mellan kämnersrätten och hovrätten. Därefter blev 
den första instans. Rådhusrätten var den del av 
stadens råd som fungerade som domstol. Den var 
sammansatt av en borgmästare och rådmän.  

Rådhusrätten skulle från 1734 sammanträda alla 
veckor, måndag, onsdag och lördag, med andra ord 
tre gånger i veckan. Rådhusrätternas arkiv förvaras i 
landsarkiven. 
 
Hovrätten 
Den första hovrätten i Sverige var Svea hovrätt, 
vilken tillkom år 1614, och därefter kom Göta 
hovrätt år 1634. Hovrätten för Skåne och Blekinge 
tillkom år 1820, hovrätten för övre Norrland 1935, 
hovrätten för Västra Sverige och hovrätten för 
Nedre Norrland år 1948.  

I hovrätternas arkiv finns i huvudsak domböcker i 
brotts- och tvistemål i olika besvärs- och 
vädjandemål. Man kan även finna handlingar som 
rör mål gällande konkurs och äganderätt, samt 
fångförteckningar för länsfängelser från 1768 och 
framåt. 

Hovrätterna har varit ett privilegium för adeln 
och i hovrätternas arkiv kan man bl.a. finna adelns 
bouppteckningar, testamenten och handlingar 
rörande arvskiften. De kunde i vissa fall utgöra 
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första instans vid grova brottsmål som 
landsförräderi och majestätsförbrytelser. Hovrätten 
var även första instans vid brott begångna av 
ämbetsmän och tjänstemän.  

Häradsrätterna och rådhusrätterna sände in 
protokollsavskrifter för kontroll och därför finns i 
hovrättsarkiven s.k. Renovationer d.v.s. renskrifter 
av dessa protokoll. Detta kan vara bra att veta om 
originalen i häradsrätten på något sätt har 
förkommit. Svea hovrätts arkiv förvaras nu på 
Riksarkivet i Stockholm och Göta hovrätts arkiv 
finns Jönköping.  

 

Högsta Domstolen 
Högsta Domstolen är den högsta instansen i det 
Svenska domstolväsendet. Kungens domsrätt blev 
under 1700-talet uppdragen åt en avdelning av 
rikets råd, kallad Justitierevisionen, vilken blev ett 
eget ämbetsverk 1789, kallad Högsta Domstolen 
 
Källor: 
Clemensson P/ Andersson K, Släktforska steg för 
steg 

Gertnert J, Kulturhistoria för släktforskare 
Nordlöf B, Rättshistoria för släktforskare 
Stenmark G, Handledning för forskning i 

domstolsarkiv  
 

- - - - - - - - - - 
 
Utdrag ur 

Rätten för Kopparbergs och Näsgårds län 1666 
 
FSF har tidigare av Göran Lindahl erhållit en släktsammanställning vad gäller Erik Ers Johan Erikssons 
anor i Garpenbergs m fl socknar i sydöstra Dalarna.   
 
Göran Lindahl har gjort en tydning av ett ärende vid tinget 1666 med Rätten för Kopparbergs och Näsgårds 
län. Den lägsta instansen på landsbygden. 
 
Ärendet gällde i första hand de personer i Göran Lindahls antavla, som betecknats med nummer 446 och 
nummer 894. 
BERTIL BENCHTSSON (446) i Bäsningen, gift med  
INGEBORG ANDERSDOTTER (447), 
LARS ANDERSON i Staphansbo, bror till Bertils hustru. 
ANDERS PERSSON (894), nämnd 1613 (”som för 23 åhr sedan widh pass ähr dödh blifwen” 1666 – 23  
 =1643). (och hans hustru, hwilken för 1 ½ åhr sedan widh Juhletijden afsombnade, dvs 1664). 
Ärendet gällde tvist av arv efter Anders Persson 
Lars ville ha sin arvedel i båda hemmanen, dvs både Bäsningen och Staphansbo. 
Bertil åberopar Jordebyte mellan Lars A. och hans styvmåg Mats Benchtson, vilket medfört att Lars inte äger  
 något i Bäsninge. 
Berättas att Anders Persson har ägt ½ hemman i Bäsninge, där han bodde, och ½ hemman köpt av grannen  
 Bencht Matsson i Bäsninge. 
Efter Anders Perssons död gifte sig sonen Lars till Staphansbo och fick en enka som hade två döttrar. Den  
 ena dottern gifte sig och stannade kvar hemma på halva hemmanet med sin styvfar Lars Andersson. 

Den andra dottern blev gift till Bäsninge. Hennes man var Mats Benchtsson – son till Bencht Matsson 
i Bäsninge. 

BENCHT MATSSON var skyldig Anders Persson 16 skepp:d stångjärn men hade inget annat att betala med  
än bara hemmanet, vilket han hade pantsatt till Anders Persson enligt lydelsen av pantskriften den 3/2 
1636. 

För att hemmanet skulle behållas i bruk hade Bencht Matsson givit sin son Mats Benchtson en skrivelse, att  
 han skulle få inlösa sin fars halva hemman, som var bortpantat. 
Denna skrivelse var daterad 12/7 1647 i Folkärna Prästgård.  
Dessutom fanns vid tinget Bencht Matsons fasta av den ? juni 1649. 
Hans svåger och systermannen Lars Eriksson (obs! svårtolkat – borde ha stått Lars Andersson!) avbetalt på  

skulden 8 skepp:d stångjärn, dvs hälften. Den andra hälften av Pantehemmanet har Lars Andersson 
givit sin styvmåg Mats Benchtson emot hans hustrus arvdel i Staphansbo. 

Beslutades att Lars Andersson med sina Intressenter behåller hemmansdelen i Staphansbo, som han nu i 23  
år brukat såsom sitt rätta farsarv. – Bertil med sina Intressenter behåller det halva hemmanet i 
Bäsninge. Bägge Hemmansdelarna ska prövas med ”Reefstång”.  
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Ur DOMBOK för KOPPARBERGS och  
NÄSGÅRDS LÄN 
20 KLHA1 Serie III AI:10 1666 

 
 

Anno 1666 den 9 Maij blef Laga Ting hållet i Brunbäck medh allmogen af  
Folkiärna, Grytnäs, Byy och Garpenberg, närwarandes Hans Nåde Lands- 
höfdingen Wälborne H:r Gustaff Duwall till Kårnäs, Tawasteby och  
Hoff ? etc, Befallningsmannen W Jonas Jönsson sampt Nämbden 

 
Matsz Erichsson i Yttersböning  Erich Larsson i Åällebo 
Lars Ingoldson i Påålsböning  Anders Knutzson i Wästansjö 
Anders Michelsson i Giessarfue  Johan Erichsson i Nygården 
Anders Hansson i Strandmora  Anders Germundsson i Sonnebo 
Peer Månsson i Åkersbyyen  Anders Jönsson i Forss 
Jan Mårtensson i Rossbärga  Jöran Olsson i Stusshyttan 

  
 sid 49 
 Bergsmästaren Johan Funck framlefwererade Hans Nåde Landshöfdingen  

det Kungl Collegii bref dat Stockhom 29 Martii nästledne, remitte- 
randes till Hans Nåde Landshöfdingen b:e Bergmästares Käremål om  
ett torp BEENSÅHSEN som han med Fougdten Jonas Jönsson twista om. 

 
Bergmästren will hafwa det under Garpenberget och Fougden will  
förmeena det med rätta skola lyda till Byy Sochn, effter som det i  
Chronones Jordbook skall wara under Byy Sochn opfördt, 
begiärandes Syyn och Sochneskildnat emillan Garpenberg och By Sochnar.  
Och alldenstund dher om inthet iäff fans, dy bewilliade hans Nåde  
Landshöfdingen detta, och tillnämbdes effterskrefne af Grytnäs Sochn  
Nembl. 

 Anders Michelsson i Gessarfue  Johan Erichson i Nygård 
 Jöran Olsson i Stusshyttan  Erich Andersson i Dieknehyttan 
 Matz Peerson i Skogsbo iempte Lensmannen Olof Erichsson i Södrenäfde. 

Af Hedemora Sochn lensmannen Anders Hansson i Hambre sampt 5 af Nembden. 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
A I:11 1667 den 10 oktober, återkommer ärendet men har tillsvidare ej antecknats.  
sid 121 vä ’Sochnegången emillan Byy och Garpenberg den 18 och 19 Septemb opgången blef nu medh 
allas….’ 
sid 121 hö ’Den rå och rörgång som…’ 
- - - - - - - - - - - - - - -  
A I:10 sid 51 

BERTIL BENCHTSSON i Bäsingen och hans hustrus Brodher LARS ANDERSSON  
i Staphansbo twistade om något arff uthi Bäsningen och Staphansbo  
effter dheras föräldrar ANDERS PERSSON i Bäsningen /: som för 23 åhr  
sedan widh pass ähr dödh blifwen:/ och hans hustru, hwilken för  
1 ½ åhr sedan widh Juhletijden afsombnade: 
Lars will hafwa sin arfspart uthi bägge hemmanen: 
 
BERTIL beropar sig dheremot på ett Jordebyte som skall wara skedt  
emillan LARS och hans Stiufmågh MATZ BENCHTSON, dher med föregifwandes  
at Lars skall hafwa bydt sigh ifrån Bäsninge så at han dher ingenting  
mehra äger; 
Berättades hans Swärfadher ANDERS PERSSON i Bäsningen frijt och främst  
(första och främst) hafwer ägt ett halfft hemman i Bäsninge, det  

 
1 KLHA = Kopparbergs läns häradsrättsarkiv. 
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han sielf bodde opå, dher till hade han opkiöpt ett annat halfft hemman  
af sin granne BENCHT MATSSON i Bäsninge. 

 
forts Ur dombok för Kopparbergs och Näsgårds län AI:10 1666 
Effter hans dödh giffte hans Sohn …… ANDERSSON sig till Staphansbo  
och fick En Enkia som hade twenne döttar, uthaf hwilka den ena blef  
gifft hemma och blef boende på halfwa hemmanet medh sin Stiuffader  
LARS ANDERSSON, den andra blef gifter till Bäsningen – hennes man  
heet MATZ BENCHTSON, ofwanb:e BENCHT MATZSONS i Bäsninge Sohn. 
 
Denne BENCHT MATZSON war skyldig ANDERS PERSSON 16 Skep:d stångiern,  
hade intet annat än bahra hemmanet at betala medh, som han och emot  
giälden hade pantsatt till ANDERS PERSSON, effter pantskriftens  
lydelse af den 3 Febr 1636, men på det hemmanet skulle blifwa behållet  
hafwer han gifwit sin Sohn MATZ BENCHTSON en skrift att han skulle  
få inlöst sin faders halfwa bortpantade hemman …. b:e skrifft  
Daterat Folkerna Prästgårdh den 12 Julij 1647 wid … uthwijsar,  
dher opå och BENCHT HANSSONS2 fasta finns af den … Junij 1649, det  
han inthet hafwer förmått åstadkomma, uthan hans …. och Systerman  
LARS ERICHSON hafwer betahlt skulden med 8 skep:d stångiern, och  
dher medh wederkändtz hälften af Panten: Dhen andra  
 
sid 52 vä 

hälfften af Panthemmanet hafwer LARS ANDERSSON gifwit sin Stiufmågh  
MATZ BENCHTSSON emot hans hustrus arfdeel uthi Staphansbo; 

 
Hwilket altsammans sant wara bewittnade Nämndemannen ERICH LARSSON i  
Pällebo och Lensmennen PEER INGEMANSSON i Bäckeby, Folkierna Sochn. 
 
Afsadhes at LARS ANDERSSON med sine Interessenter behåller hemman- 
deelen i Stephansbo som han nu i 23 åhr hafwer för sitt rätta fädernes  
arf brukat och warit nögd medh, 
 
Och BERTILL med sine Consorter behåller det halfwa hemmanet i  
Bäsningen dher emot, doch så förståendes, att bägge hemmandeelarne  
skola med Reefstång pröfwas och hwardå befins LARS ANDERSSON icke  
hafwer sin rätte skijldnadh uthi Staphansbo, skall han få en skählig  
wederkännelsee effter som opartiske män kunna dhem emillan läggia. 

 
- - - - - - - - - - - - - 
1666  ANDERS PERSSON i Bäsninge 
  avliden för 23 år sedan (1643) 
  hans hustru avliden 1664 
son LARS ANDERSSON i Staphansbo BERTILL BENCHTSSON 
 
gift med en änka, som hade 1) hans hustrus broder var LARS ANDERSSON 
2 döttar, av vilka  2) hans hustru var dotter till ANDERS PERSSON 
den ena gift med MATZ BENCHTSSON (styvmåg) 
var son till BENCHT MATZSON i Bäsninge ANDERS PERSSON hade köpt ett halvt hemman i B
   Bäsninge av grannen BENCHT MATSSON 
BENCHT MATSSON var skyldig ANDERS PERSSON 16 skepp:d stångiern, men hade inget att betala 
med, varför han pantsatte halva hemmanet i Bäsinge. 
 
Tolkat och utskrivet från mikrokort i oktober 1998 av 
Göran Lindahl, Ödegårdsgatan 10, 587 24 Linköping 

 
2 Bencht Hansson, feltolkat eller felskrivet.  
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Utdrag ur 

Protokoll från Kämnärsrätten i Avesta AI:2 
 
I Avesta är vi1 några som två gånger i månaden sitter och skriver rent Kämnersrättens protokoll, den lägsta 
instansen vad gäller städer. Vi presenterar 2 utdrag ur protokoll från november 1667. 

Det första protokollet ger oss en tidsbild som inte skiljer sig så mycket från dagens. Naturligtvis hade 
människorna på 1600-talet inte tillgång till bilar och föremålen som tillgreps är inget som skulle vara 
gångbara idag men det var den tidens vardagsting. Med andra ord, människan är sig lik, oavsett om 
stöldturnén hände på 1600-talet eller idag. Det andra behandlar barnens skolgång och Hans Guldsmedhs 
Kyrkio försummelse. 

 

Den 13 November 1667 
 
 Examinerades och förhördes twenne förestälte Personer, hwilke pass  
 otta dagar tillförenne, äre antastade wordne, och grijpne uthi en By j Fol- 
 kerne Sochn Alsbo ben:de. Och war deras särskilte bekännelse som föllier: 

1. Berättade Lars Jönsson barnfödd i Folckerna Sochn, att han en runn  
 tijdh för Tiuffnadh och Stöldh är förlijdne Sommar, tillijka medh sin Ro- 
 tebonde Hans Mattsson i See och Östrefernebo Sochn, antastat, för Rät- 
 ta stäld, och effter undfången dohm i fängelset insatt på Gäfle borg;  
 dädan han för 3 wekor sedan medh fyra andre Personer, bekände sigh  
 hafwa uthbrutit igenom Muren wijdh fångehws(hus)dören, Och således  
 kommit på frij foot igen. 

 
1 I denna grupp ingår även redaktörerna för tidningen An-Siktet. 
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 På förfrågan hwadh Intent förnämbligest hafwer warit medh hans  
 uthbrytande och bortrymmande, hijt till desse Orter, anten wijda- 
 re här att stiäla, som han war waan, eller allenast att Salvera  
 lijfwet  för sin misshandel? Swarades att frälsa lijfwet, och kom- 
 ma sigh på wägen neder åth Halland och Skåne. 
 
 Wijdare berättade Lars på tillfrågan, om hans och hans Compag- 
 nioners förhållande på wägen, emillan Gäffle och här, Att  
 sedan de hade i fyra dagar gådh, skoghledes, och omsijder kommit oför- 
 wart till ett Torp uthi Hedesunda Sochn; der inbrute de sigh uthi ett  
 Stolpherberge uth om Gärden ståndandes, och stule der uth en Ost, och  
 någre Kaker brödh, sampt 3 skiortor; der medh begifwa de sigh  
 än wijdare och längre bort, och komme Skoghledes till en By i Hee- 
 sunda Öster Engir ben:de Och stäle uthur en Baststugu  Kiött; dä- 
 dan ifrån begåfwe de sigh och komme till en By i Fernebo Sochn Istad  
 ben:de Och opbrute der ett Stolpherberge in på Gärden hoos Jöns  
 och stole där uth, Nembl. Skroder – 5 st. 1 Silfwer kädh, 1 Silfr.  
 Kosa, 2 st fingrar, 2 Par …hude…, 1 par Wallmarsböxor,  
 en bruun yllenströija af Kläde, 6 st Manfolcksskiortor, 1 lijten 
 Barneskiorta, 1 par Hanskar och Wantar, 2 1/2  p: Klädes strumper, 
 En Utterskinns Mössa, 1 st Bälgläder, 1 Steenflaska medh Brenne- 
 wijn, 1 teenflaska medh Ditto. En Wallmars Tröja, 3 pr Skoor.  
 Item någre stycken Ostar och Åhlar torckade. Penningar 40 D. 1 
 1 Spenne af Silfwer: Hwilket bestullne dock Lasse berättade  
 hafwa bytt och tilldeelt hwar sin lott i Silfwer.  
 
 Ifrån förbem:de By begåfwe de sigh åth ett Torp Laggarebo öfwer  
 Storby Skogen, åth Rosse i By Sochn, hwarest de widh By Kyrckia be- 
 rättade sigh hafwa sedt Jöns i Istadh, som de bestule, medh någre an- 
 dre hans föllies slagare, komma effter att willia antasta dem, doch 
 undankommo dem, och ginge samma Natt uthi en Badstugu i Kyrckie- 
 byen, och toge der uth ett Säthe medh sigh till Skogs, och späntade sig  
 bloss att lysa sigh på wägen att de komme öfwer Elfwen, och   
 Logerade så hoos Knuut i Bässningen, hwilken är i Swågerskap  
 medh Hans och derföre hielpe dem Bååt, att komma sigh wijdare  
 fort åth Brunbeck. 
 
 När de omsijder äre kompne igenom Skogen till Alssbo, der Lasses  
 Swåger bodde, besöckte de dess Grannar i Swensbo By, och stole der  
 uthur en Cammar en klädningh skattat för 16 D. Penningar, Contan  
 D. S, 16 Skoor och Strumpor för 5 D: 1 fingran för 2 D, 16  
 Summa 25 D Koppar m.t.  
 
 Strax detta war oppenbart, antastades bem:te Personer, Nembl. Lars  
 Jönsson och Hans Mattsson uthi Alsbo Torpet igenom Sochnelähns- 
 Mannen Pehr Ingemarsson och någre Medh Hielpare af sochnen, der  
 bem:te Tiufwar såte och drucko, Men desses Stallbröder som medh  
 dem förrymbde wore, wore på en annor Ort gångne att stiäla,  
 whilke intet Kunde antastas.  
 
 Sidst tillfrågades Lasse hwem honom hade lärdt stiäla? Swarade han  
 Min Rotebonde Hans hafwer lärdt det både migh och min  Broder  
 Matts; Och giör sammaledes alt sitt legofolck som honom tiena. 
 Tillstodh och Lasse hafwa stulit förlijdne Wintras här wid Awesta  
 uthi framlijdne H. Elisabeth Swarts Hws (hus), Inbrutit sig om Natten 
 uthi en stugu, skurit hool på  ett kistelock, och der borttagit en Ny Then- 
 skåål med lock, sampt en Bordkanna Ny af Then. 
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 Sedan inkallades Hans Mattsson, hwilkens bekännelse gick alt lijka medh  
 det som Lasse hade berättat, om deras förhållande ifrån Gäffle: detta  
 undantagande, att han intet tilstodh hafwa lärdt Lars stiäla, Uthan sa-  
 de att Lars och hans Broder Matts hafwa meer underrättat honom 
 om lägenheeter och rätte tijder att stiäla här widh Awesta, om han  
 wiste eller tordt än försökia, doch kunne icke neka hafft det i sinnet,  
 och så wara öfwertald der till. 
 
 Uti Hornbergh i By Sochn, öfwertygade de hwar andre Hafwa med 
 sammanrådh skurit sönder en bälgh, och af lädret giordt sigh Rens- 
 lar att bära sitt Tiufwegods uthi. 
 Någre fijlar som Gewallieuren efterfrågade, bekände Lähnsmannen  
 Pehr Ingemarsson, att folcket som dem antastade, refwe dem tillsigh,  
 sampt Knifwar och annat som de hade på sigh wiste altså intet skaffa  
 dem till rätta. 
 
 Sidst opwogs Silfret som hoos bem:te Tiuffuar befunnit är, och  
 hölts i Wichten 23 lodh, hwilket sattes in Segur… till H. N:de 
 Landshöfdingens förklaringh, huru och på hwadh sätt folcket som desse 
 Ogärningsmän medh lijfswåde, Tijdsspillande och annor giord bekost- 
 ningh hade grijpit, skole blifua betalte. 
 Prijset eller Wärdet på Tiufnaden som ofwanbem:te Personer haf- 
 wa  Committerat, och nu bekändt effter sitt uthbrytande uthur  
 fängelset, belop sigh effter gode Mäns Meningh förslags wijs till 
 det ringesta på 120 D. föruthan det som desses Stallbröder Solda- 
 terne hafua medh sigh borta, Och kunde altså intet skattas. 
 
 

Den 20 Novemb. 1667 
 
 Sedan förrige Awesta Schola Ordningar /: fattade af Episcopo  
 Doct. Olavo Laurentio, så wäl som Praeposito H. Niels Rudbeckio ./ 
 för Middagen wore igenom sedde: 
 Öfwerlade I alle Familiers Barn och Ungdom, som öfwer 9  
 åhr wore gamble, hwilke till taal befunnes moot 60. Och till- 
 sades föreldrarne dem strax att insättia i Scholan, att lära,  
 Christendomsstycken, medh förbodh, att ingen skall hafua  medh  
 något af sine Barn der uttaga, förr än som de wäl hafua lärdt 
 att läsa reent Swenska innan och uthan sin a b c book,  Cathiecismi  
 Spörsmåål och Doct. Laurentij Explic öfwer Catechesi och skrifne. Och då  
 Discipliten är så widt kommin och så till åhr och kraffter, att  
 han kan antaga Tienst och arbete, skall honom gifwas skiffteliget  
 Bewis på den protect han i Scholan har giordt, och det samma  
 hafua sigh till förswar hoos Presterskapets examinerande; Men  
 den som annorlunda bortgår uthur Scholan, procederas medh för- 
 Eldrarna /: om de äro förwålladne dertill :/ effter Praepositi  Ru- 
 beckij giorde Stadga medh Penningeböter; Är Barnet förwål- 
 lande så plickta Pro Arbitrio Praeceptoris Paedagogici: medh …. 
 ligh Castigatione. 
 
 Samma dagh anklagades Hans Guldsmedh, för Storeböne dags  
 ohelgande igenom Kyrckio försummelse af förre dagens Ruus och  
 drickande, hwilket han icke kunde neka till, dock såsom han medh  ….  
 bewijste laga förhinder, bredewidh öhlsiukan, sine små barn, som  
 han och hustrun tillijka icke kunde ifrån komma, Så förskontes han  
 med 2 D Silfrmt böter, effter praeposi stadga.    
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… tagit en dess Skiorta med sig bårt 
 
av Barbro Vikström 
 
Nedanstående drama som utspelar sig i Jukkasjärvi 
1709 är en tvist mellan Christian Elingius och Olof 
Sirma. Det handlar om en skjorta som hamnade i fel 
händer och fick sitt rättsliga efterspel 1710. Nu på 
2000-talet tycker vi kanske att historien fått för 
stora proportioner och att det bara är en rolig 
episod, men å andra sidan så vet vi ju att textilier 
var dyrbara på 1700-talet. Ifall någon behövde en 
skjorta var det inte bara att gå in i en herrekipering 
och köpa en ny som vi gör numera. 

Av de inblandade personerna har vi först han som 
tog fel skjorta. Olof Matthiæ Sirma, ”herra 
Vuolevi”, var same, född antingen i Kemi eller 
Torneå lappmark. Studerade i Uppsala och 
prästvigdes 1675 och året efter förordnades han som 
kapellan i Enontekis där han verkade till sin död 
1719. Sirma var gift med Catharina Ersdotter från 
Uleåborg. I Isak Grapes herdaminnen beskrivs Olof 
Sirma som ”en barsker man; under predikan nedgått 
från predikstolen för att lufva de åhörare, hvilka 
synts honom visa mindre uppmärksamhet”. Han var 
stridslysten och fallen för dryckenskap som gjorde 
att han hamnade inför rätta vid flera tillfällen men 
han var också mycket begåvad. Han verkar ha varit 

en färgstark man och framstår som dogmatisk i sin 
religionsutövning.  

Christian Elingius var borgare i Torneå och gift 
med Margareta Chore, dotter till rådman Henrik 
Chore i samma stad. Christian Elingius figurerade 
också i olika rättegångar t ex vid ett faderskapsmål 
där han dömdes att betala 80 daler men eftersom 
han ”ey ägde något utbetala Sakören med, plichtade 
med Gatulopp för der honom ålagde 80 dahl”. 

Tillgreppet av skjortan skedde hos kyrkoherden 
herr Christian i Jukkasjärvi. Kyrkoherde Christian 
Elingius, som inte heller var Guds bästa barn, har 
själv spelat ”huvudrollen” vid tinget. Kyrkoherden 
herr Christian och kapellanen herra Voulevi ska, 
som grädde på moset, ha pucklat på varandra lite då 
och då när de träffades. Kanske berodde det på att 
herr Olof tittade lite djupt i flaskan och hans 
kyrkoherde, som bedrev en tidig föregångare till 
Systembolaget, kanske också själv avsmakade 
brygden. Kyrkoherden var far till borgaren 
Christian och hans hustru hette Susanna alt. Sophia 
Wannaea och inte Maria Unowia. Vem hon var är 
inte klarlagt, kanske en felskrivning. 

 
Utdrag ur Västerbottens lappmark dombok A:2 
 

Tårneå Lappmarck 
 
Anno 1710 den 11 Februarj 
 
Borgaren ifrån Torneå Stad Christian Elingius 
androg, huru som när Cappellanen ifrån Enoteckis 
H. Olof Sirma förledit Åhr warit wid Jukasjärfwj 
och Giästat hoos Kyrkioherden H. Christian, har 
han wid sin Resa der ifrån, tagit en dess Skiorta 
med sig bårt, hwilken han nu fordrar tillbakars, 
hwar på som Sirma sig förklarade at det kommit utj 
hastigheet och han sig misstagit, j det han lemnadt 
sin qwar, och tagit Elingii, hwilken han säger sig 
icke brukadt mera än trenne dygn på Resan 
heemåth, då han strax sedan han warse blifwit den 
icke ware sin, ? ? henne ifrån sig till Klåckaren 
Samuell Olofsson i Enotäckis som dess dräng 
Mårten Olofsson besannar at förskickas heem. 
Klockaren sade, at när skiortan kommit till sig har 
hon warit aldeles oreen, och så söndriger som hon 
nu upwystes, hwilken Elingius nu icke wille 
widkiännas, utan begiärte henne antingen så god 
och reentwädtader tilbakars igen, som då Sirma 

tagit henne, eller dess Penningar i wärde Åtta dahl 
Kopparmynt. Sirma swarade elliest uppå tilfrågan at 
han bekommit sin tilbakars. Sedan Parterne utj 
denne Saken icke kunde förlykas, företrädde 
Kyrkioherdens Hustru Maria Unowia, och 
berättade, at skiortan war nästan hehl ny, om 7 à 8 
dalers wärde; Ty som Rätten detta icke annars 
kunde Considerera än som et låhn i föllie af det 8de 
Cap. Kiöpm: B L.L. bör H. Olof Sirma till Christian 
Elingius så god skiorta återställa eller Sex dahler 
Kopp mynt i Penningar, warandes dee sålunda 
åthskillde. I öfrigit förehölts Sirma detta hans 
oanständige procedore utj denna ringa saken, 
hwilken honom som een Prästman icke anstår, utan 
förorsakar honom wahnwyrdnad hos sina åhörare, 
hwilckom han med goda Exempel borde förelysa, 
warandes honom ey till någon heder, at för denne 
saken utj Protokollet stå annoterader. 
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Seder och bruk, mat och dryck 
 
Valda delar från en föreläsning som Jan-Öjvind Swahn höll i Borlänge 1989. 
 
Lucia 
Både Lucia och jultomten är ”permutationer” av 
Sankt Nikolaus. Han var en i det nuvarande Turkiet 
på 300-talet verksam biskop, som blivit sjöfararnas 
skyddshelgon. Hans reliker i Myra blev ett stort 
vallfartsmål. Det strömmade in en massa pengar till 
Myra, vilket gjorde påven i Rom avundsjuk. Han 
såg till att Nikolaus reliker stals och fördes till 
Italien, där de numera finns i Bari. Via 
norrmanderna i södra Italien kom Sankt 
Nikolauskulten till Frankrike, där han även blev 
skolbarnens speciella helgon. Den 6 december 
firades Sankt Nikolaus i skolorna i samband med 
skolavslutningen för hösten. Då klädde en vuxen ut 
sig till Nikolaus och delade ut äpplen och bullar till 
alla snälla barn. I sitt sällskap hade han en djävul 
som risade de elaka barnen. Protestantismen ville 
avskaffa all helgondyrkan, men Nikolaus var svår 
att bli av med, så man flyttade i Tyskland 
Nikolausupptåget till jul och lät Jesusbarnet överta 
Nikolaus roll som gåvoutdelare, medan djävulen 
fick stanna kvar. Det gick till så att en flicka med vit 
mantel och en ljuskrona i håret symboliserade Jesus 
och delade ut gåvor till barnen. Flickan kom att bli 
förebilden till vår Lucia.  
 

 
                  Teckning av Anton 6 år 

 
Detta ”Jesusbarn” kom till Sverige på 1700-talet 

och fick av omtvistad anledning sitt bestående fäste 
i landskapen vid Vänern. Men p.g.a. prästernas 
ogillande flyttades seden från julfirandet till 
Luciadagen, kanske för att Lucia kommer av det 
latinska ordet lux, som betyder ljus, och så blev 
Jesusbarnet flicka. Lucia var i antiken en kristen 
ungmö, som blev kär i en hedning. Hon tyckte att 
han var så snygg att se på att hon därför rev ut sina 
ögon. När hon skulle avrättas fick hon synen 

tillbaka av Gud och har så blivit ögonläkarnas 
skyddshelgon.  

År 1762 är första gången Lucia omtalas i Sverige. 
En skånsk präst, som var informator i 
Västergötland, blev väckt av en Lucia med en 
frukostbricka med fläsk och brännvin. Han trodde 
då först att han kommit till himlen. 

Från Västergötland spreds seden vidare ut över 
landet genom bl.a. västsvenska studenter vid 
universiteten och inte minst via folkhögskolorna. 
Från 1927 gick Luciafirandet som en löpeld genom 
landet. Då utlystes nämligen den första 
omröstningen om en ”kommunal” Lucia i 
Stockholm, en idé som snabbt togs upp i de flesta 
svenska tätorter. 

Luciamorgonen var på medeltiden början till 
julfastan, och i ”svinottan” denna dag slaktades den 
julgris man sparat från oktoberslakten. Detta blev 
till något av en ”karneval” med mycket mat och 
framför allt dryck. Supandet medförde vissa 
restriktioner för resten av dagen. Man fick t.ex. inte 
spinna – garnet skulle nog inte ha blivit särskilt bra. 
Det var även förbjudet att hugga ved – veden skulle 
bli sur, sades det – men den verkliga orsaken var 
förstås att ingen borde hålla i en yxa den dagen, så 
fulla som alla var.  
 
Stjärngossar 
Stjärngossar har inget med Lucia att göra. 
Studerande i de högre skolorna blev tilldelade 
socknar, i vilka de fick gå runt och tigga under 
julhelgen. På detta sätt skaffade de sig medel för 
sina studier. I gengäld bjöd de på skådespel och 
sång. När detta tiggeri förbjöds flöt seden in i det 
allmänna julfirandet. 
 
Julen 
Julen vi firar idag har inte mycket gemensamt med 
den jul som firades förr, och dagens jultraditioner är 
inte särskilt gamla. Ett alldeles för länge bestående 
inslag i det gamla julfirandet var att dricka sig full. 
Julens religiösa innebörd är äldre än kristendomen. 
Romarna firade den 25/12 en fest till solgudens ära, 
ett inslag i den offentliga kejsarkulturen.  

När den kristna kyrkan kom ville man få bort 
kejsar- och soldyrkan och bestämde på 300-talet vid 
ett kyrkomöte att Jesus fötts den 25/12, så att folket 
kunde fira honom istället för kejsaren/solguden. 
Dessförinnan firades Jesu födelsedag den 6 januari, 
vår trettondag, och så är det än i de östliga 
kyrkorna. 
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Jultomten 
I delar av Frankrike och Tyskland ersattes Sankt 
Nikolaus med Pere Noël respektive 
Weihnachtsmann. Denne påminde på många sätt till 
sitt yttre om Sankt Nikolaus, en snäll, gammal, 
vänlig man med långt skägg. Vid mitten av 1800-
talet kunde inte svenskarna värja sig mot det 
masstillverkade tyska julpyntet, som inte minst 
avbildade julgubben, den f.d. Nikolausgestalten. 

Vår gamle gårdstomte, som inte alls hade något 
särskilt med julen att skaffa, än mindre med några 
”klappar”, fick låna ut sitt namn till 
Weihnachtsmannen, och så fick vi vår jultomte. 
Den svenske jultomten skiljer sig från sina 
kontinentala släktingar bl.a. genom att vara så liten, 
detta p.g.a. Jenny Nyströms teckningar, där hon 
låter vår dvärgvuxne gårdstomte få en del av Sankt 
Nikolaus uppgifter. I våra dagar svänger det igen, 
och vi tar mer och mer in den amerikanska 
disneytomten, som har drag av den gamla Sankt 
Nikolausgestalten. Ordet jultomte finns för första 
gången belagt i svenskt tryck 1864, men då var det 
en tidning som hette så.  
 

 
 
Julklappen 
Att vid jul ge bort en skämt- eller skamgåva med en 
elak vers på var vanligt redan på 1500-talet. Man 
bankade på dörren innan gåvan kastades in i huset 
(därav ”klapp”), och sen sprang man sin väg för att 
inte bli sedd. Den påkostade moderna 
julklappsseden har däremot sina rötter i antikens 
nyårspresenter. På 1700-talet smälte dessa två 
gåvoseder ihop, och vi började ge bort fina 
presenter vid jul men kalla dem vid skämtgåvans 
namn, julklapp.   
 
Julbordet 
Julen – och dess forntida föregångare, 
midvinterblotet – firades tidigt med orgier i färsk 
mat. Vid höstslakten sparades en gris till jul för att 
man då skulle få frossa på färskt fläsk. Dagens 
julskinka förekom endast på herresäten där man 
hade grillspett och kunde tillaga en sådan stor bit 
kött. Risgrynsgröten var ännu på 1500-talet en 
aristokratisk festrätt, som dock med tiden fick fäste 
i bredare lager.  

Julbordet av idag med dess otaliga assietter är en 
ny uppfinning, ett ”supersmörgåsbord” med högst 
måttlig julanknytning som växte fram efter andra 

världskriget, inte minst som en anledning till en 
personalfest och som ett sätt att umgås i olika 
föreningar och sammanslutningar. 
 
Lutfisken 
Lutfisk är en maträtt vi fått till följd av julfastan, 
och den importerades redan på medeltiden. Från 
början åt man den torkade fisken som den var, 
skuren i tunna skivor, men på 1400-talet kom någon 
– troligen i Tyskland – på den teknik att blöta upp 
fisken som vi använder än idag. 
 
Mandeln i julgröten 
På kontinenten fanns det en dryckessed som började 
med att man bakade ett bröd eller en pudding och 
däri gömde en böna. Den som sedan fick bönan i sin 
portion var därmed utsedd till dryckeskung. Varje 
gång ”kungen” drack måste alla andra dricka hans 
skål. Seden spred sig, och när den nådde Sverige 
hade den ”förenklats” till mandeln i gröten och 
blivit en skämtsam spådomslek. 
 
Julottan 
Julotta är en kvarleva av en katolsk nattlig mässa 
från medeltiden. När man färdades till julottan 
använde man bloss att lysa vägen med. Dessa lades 
i en hög utanför kyrkan när man kom fram. Vid 
hemfärden hade man kappkörning med häst och 
släde. Det sades att den som kom först hem från 
kyrkan skulle först få sin säd under tak. I Danmark 
förbjöds julottan vid reformationen, så seden fanns 
inte i Skåne när det blev svenskt. 
 
Julkärven 
Att sätta ut en julkärve är en sent påkommen sed. 
Bönderna hade förr verkligen inte råd till sådant 
slöseri. 
 
Julkortet 
Det första julkortet utgavs i England 1843. På 1870-
talet började vi skicka julkort i Sverige, mycket 
p.g.a. att vi då fick ett billigare porto för postkort. 
Det var Jenny Nyström som gav våra julkort sin 
särprägel.  
 
Tjugonda Knut 
Vi är de enda i Europa som fortsätter julfirandet 
ända till ”tjugondag” Knut. I resten av kristenheten 
slutar julen redan med trettondagen. Anledning till 
att vi drar ut på julen var att man därmed ville 
”täcka in” även dagarna för det gamla hedniska 
midvinterblotet. I Norrland gick ungdomarna den 
kvällen runt och slog med en stor träklubba i 
husknutarna för att skämta med dem som bodde där.
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 Nytt i 
bokhyllan 

 
Bokgåvor 
EB Nytt Nyheter från Riksarkivets byrå för enskilda 
arkiv 2003 
 

Valloner på nätet 
 
I MGF-Nytt nr 3/2001 anmäldes Tore Hållanders 
doktorsavhandling i kyrkohistoria: Vägen in i 
sockenkyrkan. De uppländska vallonernas 
religiösa assimilation 1636-1693, som utkom 1999. 
 
Avhandlingen trycktes i en begränsad upplaga och 
någon ytterligare tryckning var inte aktuell. Till 
glädje för många finns den nu utlagd på nätet att 
läsa i sin helhet eller för att snabbt klicka sig fram 
till olika register m.fl. uppgifter. För alla 
släktforskare med vallonanknytning har den genom 
dessa register ett speciellt värde för att spåra 
förfäder, som kommit till de uppländska bruken på 
1600-talet. Många vallonättlingar flyttade sedan 
vidare, däribland till de norrländska järnbruken. 
Förutom det vanliga personregistret finns register 
för Vallonfamiljerna i Dannemora Bergslag (t.ex. 
de Besche, Hubinet, Mineur, Pousette) och 
Valloner nämnda i kyrkoarkiven inom 
Dannemora Bergslag 1636-1693. Till denna 
bergslag hör, förutom de välkända församlingarna 
Österlövsta och Forsmark bl.a. också Lena, 
Skäfthammar och Film. För samtliga församlingar i 
Dannemora, ett 25-tal, har redovisats namnuppgifter 
ur vigsel-, dop- och begravningsböcker (t.ex. Anjou, 
Bovin, Goffin, Martinell) för den undersökta 
perioden.  
För att komma rätt på nätet: 
Adress: www.uu.se – Välj: Avhandlingar 
Författare: Hållander – Välj: Fulltext. 
 
Källa: MGF-Nytt, medlemsblad för Midälva 

Genealogiska Förening, Nr 4 – 2003. 
 

En ny medlem 
hälsas hjärtligt välkommen! 

 
Lars-Ove Johansson  
Tolvmansgränd 15 
775 71 Krylbo 
tel 0226-107 63 
 

 
Efterlysning! 

 
Österfärnebo, Österfärnebo vi saknar dig! 
Det gäller sockenkatalogen för Österfärnebo (X) 
som har fått fötter och lämnat forskarlokalen.  
Signalement: Ljusbrunt omslag, stämplad med 
Folkare Släktforskarförening, innehållande 56 sidor 
och sockenkatalogen har plastomslag.  
Kan inlämnas till forskarlokalen, gärna omgående. 
Någon hittelön utbetalas ej. 
 
 

Var det värt besväret? 
 
Tore Johansson, Fagersta har  läst Dödbok för 
Garpenbergs socken och där funnit denna makabra 
notering. 
 
Anno 1705 den 22 Martii blev Mats Ericsson i 
Yttersbenning halshuggen här på Wallen hvilken 
war 86 åhr gammal, förmådde intet sielf gå utan 
måste bäras till stup stocken dess missgerning och 
domen finns antecknat uti Kyrkoboken fol. 32. 
 
Är det någon som har hittat denna sida som uppges i 
dödboken så vill vi att du meddelar redaktionen. 
 
Källa: Garpenberg, Dödbok F:1 kort 1/3 

 
 

Material till An-Siktet 
 
Vi behöver få in material till tidningen! Det är 
nödvändigt att vi får in material för att kunna ge ut 
en läsvärd tidning. Utgivningen bygger på att 
medlemmar skickar in egna bidrag, korta som 
långa.  

Vi försöker ge ut en tidning på 20 sidor men utan 
medlemmarnas/läsarnas medverkan blir tidningen 
nedbantad.  

Har du läst något i kyrkböckerna, i domstols-
handlingar eller har du egna berättelser från din 
släktforskning? Det var också länge sedan vi fick in 
några an- eller stamtavlor för publicering. Detta vill 
vi ha! 
Redaktionen 
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apport från  
 styrelsen 

 
Under denna rubrik kommer medlemmarna att 
fortlöpande få information om styrelsens arbete. 
 
Medlemsavgift för 2004 
Med denna tidning bifogas inbetalningskort för 
medlemsavgiften gällande år 2004. Det är några 
nyheter vad gäller avgiften.  

För familjemedlem och ungdom (tom 20 år) är 
avgiften höjd till 50:- och för medlem boende 
utomlands kostar medlemskapet för år 2004 150:-. 
För ordinarie medlemskap är avgiften fortfarande 
125:- för år 2004. 

 
Medlemslotteri 
Du som betalar din medlemsavgift före den 31 
januari 2004 är med i utlottning av fina priser. En 
årsprenumeration på Släkthistorisk Forum, CD-
skivan Sveriges befolkning 1970 och 
Släktforskarnas årsbok 2003.  

Varje förening som är ansluten till Sveriges 
Släktforskarförbund erhöll, under hösten, detta 
paket med gåvor, som styrelsen beslutat skall 
komma medlemmarna till del på nämnda sätt. Så 
missa inte denna chans att fylla på bokhyllan och 
datorn.  

Vill du vara med i lotteriet så se till att du betalar 
in medlemsavgiften för 2004 före den 31januari 
2004. 
 
Bergslagsföreningar 
Lördagen den 22/11 träffades representanter för 
Linde Bergslags släktforskarförening, Karlskoga-
Degerfors Släktforskarklubb, Västerbergslagens 
Släktforskare, Sala Släktforskarförening, Sällskapet 
Släktforskarne Fagersta, Västerås Släktforskarklubb 
och vi från FSF i Västerås.   

Vi diskuterade denna gång vår gemensamma 
hemsida på Internet. Vi kommer att lägga ut en 
presentation av varje socken som ingår i vårt 
område. För oss i Folkare blir det Avesta, By, 
Folkärna, Grytnäs men även Hedemora, Husby och 
Garpenberg som kommer att presenteras. Vi 
kommer även att presentera vårt projekt vad gäller 
soldater i Folkare och Bergs kompani som ingår i 
Västmanlands regemente fast kompanierna är 
förlagda i södra Dalarna. 
 
Årets sista öppet hus 
Tisdagen den 9 december var det luciakaffe i 
lokalen. Det var en lyckad kväll med mycket prat 
och forskande bland kaffekopparna.  

Vi fick även en premiärtitt på den nya CD-skivan 
Sveriges befolkning 1890. Vi kommer, under de 
Öppet Hus kvällar vi planerat för januari, att visa 
hur man bäst kan nyttja de olika skivor som finns i 
föreningslokalen. 
 
1890-års folkräkning 
Nu finns även CD-skivan Sveriges befolkning 
1890 i lokalen. Denna innehåller persondata om alla 
som var skrivna i Sverige under årsskiftet 
1890/1891, nästan 4,8 miljoner människor. 
Uppgifterna är hämtade ur Arkions databas för 
Statistiska centralbyråns avskrifter av husförhörs-
längder. Alla skall vara medvetna om att som 
underlag har används avskrift av husförhören som 
gjordes ute i församlingarna och därefter insändes 
till SCB. Uppgifter som redovisas är namn, 
boendeort och församling, födelseår och 
födelseförsamling, yrke samt hushållstillhörighet.   

Eftersom det material som har används är SCB 
listor för 1890 så kan det ha insmugit sig fel. Dessa 
fel vill vi att ni som använder skivan rapporterar till 
oss i föreningen så vi kan vidarebefordra dessa.  

 
Soldater i Folkare kompani  
Nu har vi snart kommit i mål med soldaterna i 
Folkare kompani. När vi började i februari 1999 
trodde vi nog att detta projekt skulle vara klart 
ganska snart. Rotarna nr 58-150 är i det närmaste 
klara från 1694 tom ca 1900.  

Vi har i databasen idag 1.968 soldater, 837 
hustrur och 2.569 barn.  

Vad gäller hedemorarotarna nr 1-57 är nr 1-20 
klara, det återstår någon månads arbete med 
resterande. De återstående 37 hedemorarotarna 
kommer att öka antalet soldater till drygt 2.700 
män.  

Har du uppgifter om soldaten och hans familj vill 
vi gärna att du sänder oss detta. Det är bra om du 
har kontrollerat uppgifterna i födelse-, vigsel- och 
dödböcker.  

 
Soldater i Bergs kompani 
Soldatregistreringen för Bergs kompani har i det 
närmaste legat nere eftersom vi försöker få 
Folkaresoldaterna färdiga. Under våren kommer vi 
att fortsätta med soldaterna i Bergs kompani. För 
närvarande finns det soldater registrerade mellan 
tiden 1885-1720 och flera kommer det att bli. Vi 
vill även för dessa soldater ha in familjeuppgifter. 

 

Styrelsen önskar alla GOD JUL 

och GOTT NYTT ÅR! 
 

R 
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- Insjövägen 52  793 33 Leksand  tel 0247-12280 fax 0247-797992 - 

 
 
Leksand medio november 2003 
 
En vinterhälsning från Släktforskarnas Hus i 
Leksand till alla Sveriges släktforskarföreningar. 
 
Medlemsbladen från närmare 100 föreningar runt 
om i landet finns trevligt exponerade i vårt 
bibliotek. I vår information till kursdeltagare och 
nya besökare berättar vi gärna vilket utomordentligt 
komplement till kyrkboksmaterialet dessa tidningar 
utgör. Vi ser också hur flitigt nyttjade de är.  
Förhoppningsvis kommer en och annan ny medlem 
till er den vägen. 

Innan tidningarna hamnar i bibliotekets hyllor 
ligger de först några dagar i personalrummet så att 
vi som arbetar på Släktforskarnas Hus kan ”kolla 
igenom” innehållet. Vi hinner inte med att läsa allt, 
från pärm till pärm, men i varje tidning hittar vi 
viktig information om vad som händer i 
släktforskarsverige.  
 
Drag under galoscherna 
Förmodligen känner ni, precis som vi, att 
släktforskarrörelsen är en rörelse med ”drag under 
galoscherna” (för att låna ett citat från en person i 
tabell 56 på sidan 629, band VIII, 1998 års        
faksimilupplaga av Elgenstierna, utgiven av 
Sveriges Släktforskareförbund). 

Hos oss ser vi det bland annat i ökad 
tillströmning av besökare till forskarsalen och till 
våra kurser.  Vårt samarbete med släktforskar-
föreningarna, bildningsförbunden och kommuner 
växer likaså. Vi möter hela tiden positivt gensvar 
från besökare och samarbetspartners. 

Trots allt positivt, alla ökningar och 
uppmuntrande tillrop, sliter vi som vanligt för att 
försöka få plus och minus att jämna ut sig. 
Dessvärre lyckas vi inte heller detta år och behöver 
alltså bli ännu bättre, ännu effektivare, ännu mer 
attraktiva för kunna finnas kvar som en viktig del i 
det framtida släktforskar-Sverige.  

Vi hoppas givetvis på er hjälp med att på olika 
sätt informera om vår existens till era medlemmar 
och kursdeltagare. Vi hoppas också att ni som redan 
prövat på helgresor till oss är nöjda och fortsätter 
besöka oss och att fler föreningar vill pröva på den 
möjligheten. 
 
Framöver 
De utökade öppettider som vi sjösatte i januari 2003 
kommer vi att behålla även nästa år. Öppet 8-20 
måndag-torsdag och 8-16 på fredagar. Helgöppet 
för föreningar och grupper.  

 
Vi ökar antalet kurser, både i veckorna och 

förlagda till veckoslut.  
Vårt årskort fortsätter till samma låga pris och 

inte heller i övrigt ändrar vi våra taxor.  
Vi fortsätter också att uppgradera kortbeståndet 

så mycket ekonomin orkar med. Vi tänker också 
satsa på en fysisk upprustning av forskarsalen under 
2004. En del av våra trotjänare bland läsapparaterna 
behöver pensioneras.  

Likaså kommer vi att ”fräscha upp” på 
datorområdet. Maskinparken behöver bli bättre för 
att vi ska kunna klara hanteringen av allt mer data. 
Vår datorhörna är sedan länge välutrustad vad gäller 
innehållet. Med datorer, mikrokort, läsapparater och 
med serviceinställd och kunnig personal kan vi 
beteckna oss som inte bara den digitala utan den 
totala forskarsalen. 

Vad många inte vet, eller snarare, vad inte många 
vet, är att vi också har en bra skannerutrustning som 
vi gärna åtar oss arbete i. I vår bokskanner håller vi 
just nu på uppdrag av Gagnefs hembygdsförening 
och kyrkoråd att skanna in sockenstämmo-
protokollen från Gagnefs socken samt ett antal 
volymer med statistiska uppgifter.  

Föreställ er Gagnefs kyrkogård i slutet av juli 
1773! Enbart under den månaden dog drygt 100 
personer, de flesta i rödsoten, i denna relativt lilla 
socken!  

Vi har även en filmskanner och en bra 
dokumentskanner. Hör av er om ni vill veta mera! 
 
God Jul och Gott Nytt År 
Med dessa rader vill vi från Släktforskarnas Hus i 
Leksand önska alla våra medvandrare i släktforskar-
Sverige en aktiv avslutning på 2003, en skön helg 
och ett riktigt gott nytt år med nya och gamla anor i 
långa banor, både digitalt och totalt 

Blir du forskningssugen mellan helgdagarna har 
vi öppet 08.00-16.00 alla vardagar mellan 22/12-
2/1. Får du abstinensbesvär har vi extra öppet 3-4 
januari (lördag-söndag) 08.00-16.00.  
På trettondagsafton stänger vi 12. 

Vi hoppas också att få se många av er hos oss på 
vägen till Östersund i augusti 2004. Många 
pilgrimer på väg söder ifrån mot Nidaros rastade i 
Dalarna. Passa på att göra det ni också, även om ni 
inte ska ända till Nidaros och S:t Olofs grav. 

Vi inbjuder till pilgrimsforskning! Förlängt 
öppethållande, fri späkning och tagelskjortan på. 

Mer information kommer på vår hemsida, 
www.genhouse-sweden.com. 
 
Med vänliga hälsningar från oss på  
Släktforskarnas Hus i Leksand 
genom     Stenåke Petersson 
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Varför inte köpa en bok, några skraplotter   
eller en CD-skiva? 

 
Vi har en hel del böcker och blanketter som kan vara av intresse för släktforskare. Dessutom kan vi ta hem 

CD-skivor på beställning.   ֠   ֠   ֠ 
 
Dessa finns för försäljning i släktforskarlokalen: 
Anderö Henrik: Läsebok för släktforskare ”Tuppen”   130:- 
Lungsjö Barbro, Släktforskarens uppslagsbok   190:- 
Lintrup Jojje, Latin         60:- 
Almanacka      120:- 
Andersson/Anderö, Ordbok för släktforskare   175:- 
Carlsson Albert W, Med mått mätt    120:- 
Lagerkranz Gunnar, Svenska sjukdomsnamn i gångna tider  120:- 
Lagerqvist/Nathorst-Böös, Vad kostade det?   120:- 
Larsson K Sune, By kyrkogård        90:- 
Larsson K Sune, Arbetare och arbetsförhållande i järnhanteringen 
 i en bergslagssocken under 1800-talet   150:- 
Larsson Sven-Olov, Olofs dagar    190:- 
Nordlöf Barbro, Rättshistoria för släktforskare       55:- 
Riksarkivet och släktforskaren. Om Bergs-, Kommerskollegium,  
 Kammar- och Slottsarkivet och SCB:s folkbokföringsmaterial      55:- 
 
Blanketter och antavlor: 
Antavla, block 4 generationer        30:- 
Antavla, 8 generationer          30:- 
Antavla, 8 generationer, solfjäderformad       40:- 
Ansedlar, block       40:- 
 
 Av FSF Skriftserie Nr 1 30:- 
  Skriftserie Nr 2 30:- 
  Skriftserie Nr 1+2        50:-  
 
Vi kan på beställning ta hem CD-skivor:  
Svenska ortnamn med över 400.000 ort-, natur- och bebyggelsenamn,  
Sveriges befolkning 1970, mantalsutdrag över befolkningen i Sverige 1970,  
Sveriges befolkning 1890 med alla som bodde i Sverige i slutet av 1890,  
Sveriges dödbok 1950-1999 ca 4,2 milj uppgifter om personer avlidna i Sverige,  
Emigranten 1 & 2/2001 om utvandrare från Sverige,  
Sjömanshusdatabasen Sjöfolk 650.000 poster med sjömän från tio olika sjömanshus,  
NAD-CD nationella arkivdatabasen, 170.000 enskilda arkiv (personer, bruk, skrån), SVAR-katalogen mm.  
Stockholms-skivor 
Söderskivan, rotemansregistret för Söder 1878-1926, 05 milj personer, bilder, artiklar om Söder 
Klara-skivan, 200.000 personer i Klara 1878-1926, 
Gamla Stan, 126.000 personer som bott i stadsdelen 1878-1926, bilder, filmer, ljud och radio, 
Begravda i Stockholm, varieranden basfakta om 480.000 personer, begravda i Stockholm 1800-2001.  
 
Skulle inte något av detta vara av intresse kan du köpa några skraplotter, Sänka Skepp och Färgfemman. 
 

 
֠     ֠     ֠     ֠     ֠ 

 



 

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 
 
 
 
 

 

Kom till FSFs ”pröva på-kvällar” i Släktforskarlokalen 
 
 
 Torsdagen den 8 januari 
 
 Onsdagen den 21 januari 
 
 Tisdagen den 3 februari 
 
 Måndagen den 16 februari 
 
Vi börjar kl 17.00 och håller öppet till ca 20.00 
 
De CD-skivor som föreningen har ska utnyttjas och på 
”pröva på-kvällarna” får de intresserade chansen att lära 
sig hur de används. 
 
Vi dricker kaffe och utbyter erfarenheter. 
 

 
 

Kom till träffen med DIS-Aros i Släktforskarlokalen 
 

Söndagen den 25 januari kl 16.00 
 

Kvällens tema ”Användning av datorn för nybörjare” 
 
 


