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så därför åker vi till 

 
Släktforskarnas Hus i Leksand  

 
där källorna finns 

 
Nu är det dags att boka in höstens första resa till Leksand för forskning. 

Lördagen den 11 september åker vi till en heldag i Huset. 
Som vanligt är det 42 platser och det gäller att anmäla sig omgående 

för platserna tar fort slut. 
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Död- och begravningsbok i 

Avesta 1889 
Den första som begrofs på nya 
kyrkogården bortom Elfnäs var Jenny 
Maria, dotter till Johannes Pettersson 
Möller valsarbetare och hans hustru 
Kristina Sofia Bergström från Avesta 
Jernverk. Jenny Maria blev 6 år, 6 dagar, 
död den 12 november i magsjukdom, 
begravd den 17 november samma år.  

Johannes var född 1849 14/3 i Sandsjö 
och han gifte sig 1875 26/12 med 
Kristina, född 1856 8/10 i Bjurfors. I 
äktenskapet föddes förutom Jenny 
Maria, Hedig Sofia, 1876 8/11, Karl 
Gottfrid 1879 20/5, Johan Albin 1881 
15/10, Knut Rickard, född 1886 6/2 och 
Konrad Vitalis 1894 28/11.   
 
 



 An-Siktet 3/2004  

Folkare Släktforskarförening 

sid 3

Släktforskardagarna i Östersund 13-15/8 2004 
 
av Birgitta Larhm 
 
Tisdagsmorgonen, samma vecka som ovan nämnda 
dagar, var jag till akuten på Avesta lasarett för att få 
hjälp för mitt värkande knä. Jag hade ett par veckor 
innan ramlat över en ”cykelkorg inomhus” och 
slagit i knäet. Ett knä som först inte kändes så 
oroväckande men ju närmare avfärden till 
Östersund vi kom desto mera värkte det. Så efter 
besöket på akuten kom jag hem rustad med 
värktabletter och kryckor, fullt garderad för helgen. 
Det går ju inte att missa årets stora evenemang för 
oss släktforskare!  

Tidigt på torsdagsmorgonen styrde vi, Barbro 
Vikström och jag vår färd mot Östersund och 
släktforskardagarna. Det var vi som detta år 
representerade FSF under dessa dagar. 

På fredagen, efter en mycket god frukost på 
Scandic Hotel, styrde vi stegen vid halvtiotiden mot 
Folkets Hus. Programmet började med gemensam 
samling för ordförande, redaktörer och cirkelledare.  

Förbundsordförande Ted Rosvall hälsade oss alla 
välkommen till Östersund och dessa dagar. Den 
gemensamma punkten var Nättidningen Rötter – 
Förbundets hemsida. Och de frågeställningar som 
kom upp var hur föreningsdelen har utvecklats och 
skall vissa delar på dessa hemsidor avgiftsbeläggas 
eller inte. Hur upplever vi Sökvägar och layout? 
Kan Rötter upplevas som en konkurrent till 
föreningarnas egna hemsidor? Det var flera frågor 
och synpunkter som framfördes men att komma 
fram till ett konkret svar på dessa fråga blev svårt.  

 
Ordförandekonferens 
Vi var drygt 70 ordförande från föreningar runt om i 
Sverige som därefter gick över till Arnljotsalen för 
att fortsätta vårt program. De punkter vi skulle 
avhandla under dagen var: 

- Släktföreningar i Förbundet?  
- Frivilliga medarbetare  
- Släktforskarcentrum i Sundbyberg  
- Tillgänglighetsutredningen  
- Presentationsprogrammet  
- Digitala prioriteringar  
- Projekt och produkter  

 
Det finns idag ett stort antal ”släktföreningar” runt 
om i Sverige. Det kan tyckas att dessa föreningar är 
en ”exklusiv klubb” bara för en speciell släkt men 
även de håller på med släktforskning. Att de 
släktföreningar som uppfyller kraven - att 
släktforska och ha öppen medlemsantagning - inte 
skall få vara med i Sveriges Släktforskarförbund, 
kan kanske vara svårt att hävda.  Det fanns åsikter 

både för och emot men efter omröstning med 
handuppräckning enades vi om att vi inte kan neka 
dessa föreningar medlemskap i förbundet.   

Nästa punkt på dagordningen var ”frivilliga 
medarbetare” som många gånger kan vara svårt att 
uppbringa så även i vår förening. Erfarenheten från 
”Namn åt de döda” visar att det faktiskt går att 
engagera frivilliga. När det gällde detta arbete var 
det kanske lättare än vanligt eftersom det fanns en 
”liten morot” med i projekt. Som bäst trodde de 
flesta att det går att engagera ca 15-20 % i 
förhållande till föreningens storlek.   

Lena A Löfström, Genealogiska Föreningen 
presenterade det blivande ”Släktforskarcentrum i 
Sundbyberg” som kommer att bli verklighet i höst i 
och med att förbundet och Genealogiska Föreningen 
flyttar till f.d. Marabous lokaler i Sundbyberg. 
Troligen kommer flera andra föreningar i 
stockholmstrakten att flytta med. Den nya adressen 
blir Allén 7A Sundbyberg.  

Ted Rosvall redogjorde för arbetet med den ”nya 
lagstiftning kring tillgängligheten för den svenska 
Folkbokföringen” (ca 1895-1991). Vilka regler och 
vilka sekretessbegränsningar som kommer att gälla i 
framtiden. 

Sven Johansson berättade om ”presentations-
programmet” som har beslutats ta fram åt 
föreningar och som skall gå att användas för de 
olika inventeringar som görs runt om i landet. Vi 
föreningar kommer troligen att få ett gratisprogram.  

Björn Fredriksson berättade om aktuella 
utredningar och diskussioner kring ”prioriteringar i 
digitalisering”. Vilket material som kommer att få 
förtur och om släktforskarrörelsen kan påverka det 
hela.  

Som avslutning redogjordes det om olika 
”projekt och produkter”, såsom CD-skivorna 
Sveriges Befolkning 1980, Rosenbergs Geografiska 
Handlexikon, som båda redan finns att köpa.  

Även Grills Soldatregister, idag finns det i 
bokform, kommer i framtiden på CD.  

När det gäller Sveriges Dödbok så kommer det 
troligen en version 3 till jul.  

Också Emibas 1-2 skall komma ut i ny version 
som då även skall innehålla återflyttade till Sverige. 
Här är en uppgift för föreningar och privatpersoner 
att inventera inflyttningsböcker.  

Det blir fler stockholmskivor, på tur är 
Kungsholmsskivan (Stockholm) som kommer 
någon gång i slutet av mars 2005.  
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Fredagskvällens buffé 
Vid den gemensamma buffén på fredagskvällen 
underhöll ett mycket duktigt par oss med sånger ur 
bl.a Teaterbåten och Annie get your gun. Dessa 
ungdomar framförde ett varierande program med 
glimten i ögat. Tänk så många duktiga ungdomar 
det finns.    
 
Invigning av forskardagarna i Östersund 
Kommunalrådet i Östersund Jens Nilsson hälsade 
alla välkommen till Östersund. Peterson Berger-
salen var vid detta tillfälle mer än fullsatt, Barbro 
och jag fick som ett flertal andra inta ståplats. 
Därefter var det landshövdingen i Jämtlands län, 
Maggie Mikaelssons tur att förrätta det högtidliga 
öppnande av släktforskardagarna 2004.  
  

 
Landshövding Maggie Mikaelsson inviger 
Släktforskardagarna 2004 
Foto: Karin Edvardsson  

 
Föreläsningar   
Efter den högtidliga invigningen var det bara att 
trava iväg till föreläsningarna. Den första vi 
lyssnade till var Inger Zachrisson, som är förste 
antikvarie vid Historiska museet i Stockholm. 
Hennes föreläsning hade titeln ”Hur långt söderut 

har det funnits samer?” Inger Zachrisson har med 
sin forskning förändrat den gängse bilden av 
samernas utbredningsområde både rent geografiskt 
och över tid. 

Därefter var det Anders Hansson som berättade 
om ”Armfeldts karoliner”. Han är även författare 
till boken med samma titel. Han lät oss följa 
soldaterna på den ödesdigra dödsmarschen över 
fjällen vid fälttåget 1718 då den svenska armen 
skulle gå till Trondheim. Detta fälttåg resulterade i 
en stor dödlighet. Efter Karl XIIs död skulle armén 
gå tillbaka till Sverige och mer än 3000 man dog i 
en snöstorm på fjället.  

Även en anfader till mig var med under marschen 
över fjället. Han förfrös båda fötterna som måste 
amputeras. Han kom tillbaka till Hälsingland fotlös 
men blev skomakare, gifte sig med en flicka från 
hembyn och de fick 8 barn tillsammans.  

Under söndagen blev det tid för ännu två 
föreläsningar.  

Vi började med att lyssna till en ”kriminalgåta”, 
som presenterades av Elisabet Rydell Jansson som 
hon kallar för ”Sjougdendramat i ny belysning”. 
Det tragiska fallet handlar om en nybyggarfamilj 
som samer i trakten blev beskyllda för att ha 
mördat. Hon har med hjälp av jurister, kriminologer 
och egen slutledning kommit fram till att fallet är ett 
tvåhundraårigt justitiemord.  

På eftermiddagen bänkade vi oss för att lyssna till 
Maria Press, arkivarie vid Statsarkivet i Trondheim 
som berättade hur vi kan ”Släktforska i norska 
källor”. Här fick vi mycket information hur vi kan 
gå till väga för att hitta i de norska källorna.  

Föreläsarprogrammet i Östersund var bland de 
bästa jag har varit med om, de föreläsningar jag 
bevistade var underhållande och lärolika. Bra och 
varierande ämnen och inte minst, duktiga 
föreläsare!  
En stort tack till programmakarna.   

 
 

Riksstämman och andra begivenheter 
 
av Barbro Vikström 
 
Redaktörskonferensen 
Fredag morgon var bokad för Ordförande- (se 
ovan), Redaktörs- och Cirkelledarkonferenserna. 
Inledningen var gemensam för att diskutera Rötters 
framtid med anledning av att Håkan Skogsjö har 
slutat som huvudredaktör. 

För de 30-tal redaktörer som sedan samlades 
skulle det handla om fotografering, skanning och 
bildbehandling. I förhandsanmälan fick vi uppge 

om vi var nybörjare eller om vi kunde lite så jag tog 
med mig min under våren inhandlade digitalkamera. 
Jag tyckte det var toppen att kunna få lite tips och 
information om hur man handhar en sådan manick. 
Eftersom jag är en dålig fotograf tänkte jag att det 
kanske blir bättre om jag behärskar kameran 
ordentligt. Det lilla som sades i det ärendet hjälpte 
inte mycket. 
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Det var flera av deltagarna som hade med sig 
datorer med bildbehandlingsprogram och även en 
skanner fanns tillgänglig. Deltagarna i konferensen 
för cirkelledare bedömdes också behöva lära sig 
detta så vi hade en gemensam genomgång. Nu 
skulle vi ha grupparbete och lära oss 
bildbehandling. Sedan lektes det med bilder. Men 
jag kan inte min digitalkamera bättre, inte heller 
bildbehandling och frågor kan man inte ställa om 
man är helt novis. Jag hade i alla fall den turen att 
bland cirkelledarna träffa en min 7-männing. 
 
Riksstämman 
På lördagen efter lunch var det dags för anledningen 
till släktforskardagarna, Riksstämman. Till 
ordförande för stämman valdes Per Söderberg, 
oppositonsråd (c) i Östersund, som förde klubban 
med bravur. 

Det hela gick utan mankemang tills det var dags 
för den ekonomiska redovisningen. Delegaterna 
hade inte fått alla handlingar i ärendet. 
Förbundskassören Kurt Modig och revisor Lena A 
Löfström förklarade anledningarna till detta med att 
ett nytt bokföringssystem tagits i bruk. Lena 
menade att förbundet numera följer 
bokföringslagen. Det var på tiden kan man kanske 
tycka. Valberedningens förslag om ersättning till 
styrelsens ledamöter godkändes. 

Fyra motioner hade inlämnats till stämman. 
Beslut för de tre första enligt förbundsstyrelsens 
rekommendationer. För den fjärde motionen 
reviderade motionären förslaget till att gälla att 
förbundet skall verka för att ta till vara mikrokorten 
när SVAR avvecklar utlåningen. Motionen bifölls. 

För valen till förbundsstyrelsen finns ofta fler 
kandidater än de som behövs. Det är förståeligt 
eftersom de olika medlemsföreningarna vill ha in 
personer som de känner och vet vad de går för. Så 
var det också denna gång. Ted Rosvall omvaldes 
enhälligt som ordförande för de nästkommande två 
åren. Men för de övriga fem ledamöterna fanns sex 
personer föreslagna. Efter röstningsförfarandet, som 
gick smidigt, visade sig valberedningens förslag ha 
vunnit. 
Förbundsstyrelsen efter valet: 
Ted Rosvall, Falköping, ordförande 
Christina Gustavsson, Linköping, 1:a vice ordf 
Torbjörn Näs, Mora, 2:a vice ordf 
Kurt Modig, Värmdö, kassör 
Ledamöter: 
Ingrid Månsson, Söråker 
Sven Johansson, Halmstad 
Kent Lundvall, Uddevalla (omval) 
Björn Fredriksson, Boden (omval) 
Jan Nilsson, Staffanstorp (omval) 
Anette Carlsson, Karlstad (nyval) 
Anna-Karin Westerlund, Uppsala (nyval) 

 
Gunvor Hjärtström och rösträknarna Leroy Billberg och 
Hans Egeskog samt okänd dam i vacker dräkt som röstar 
 
Till Årets arkiv ur Släktforskarperspektiv har utsetts 
Vadstena landsarkiv med motiveringen: ”modernt 
arkiv i unik miljö” samt för dess ”lyhördhet inför 
nyttjarnas behov av service och väl anpassade 
öppettider”. 

Till Årets bibliotek ur Släktforskarperspektiv har 
utsetts Bodens bibliotek med motiveringen: 
”bibliotekets nytänkande och flexibilitet i 
samarbetet med den lokala släktforskarföreningen, 
samt för en helhjärtad satsning på modern teknik för 
kommunens släktforskare”. 

Priserna kommer att delas ut i samband med 
Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 23 
september. 
 
Christer Engstrand från Föreningen Släktdata 
hälsade alla välkomna till nästa års Riksstämma 
som skall hållas i Kristine kyrka (Tyska kyrkan) i 
Göteborg. 
 
Efter slutförda förhandlingar avtackades avgående 
styrelseledamoten Sam Blixt, revisorerna Lena A 
Löfström och Åke Kjellqvist med blommor. 
Stämmoordföranden Per Söderberg fick också en 
bukett som tack. 
 
Festmiddag 
Som brukligt är avslutades lördagen med en 
stämmomiddag. Då var det tid för prisutdelning, 
underhållning och naturligtvis mat. Förrätt: 
”Krögarröra toppad med kräftstjärtar och friterat 
tunnbröd”. Varmrätt: ”Älgfilé med rödvinssky, 
kantarellsås, palsternacks- och potatisgratäng”. 
Efterrätt: ”Hjortronpaj med grädde. Kaffe.” Inte så 
dumt men älgen hade nog uppnått pensionsålder 
innan den fileades. 

Mellan rätterna delades alla priser ut. Viktor 
Örnbergs hederspris tilldelades Thord Bylund, 
Härnösands landsarkiv. Hedersdiplom för 
förtjänstfull släktforskargärning gick till Anna-Stina 
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Strandin-Freij, Södertälje Slf, Sven Andersson, 
Kalmar Läns Gen För, Lars Blomberg och Björn 
Johansson, båda DIS. Håkan Skogsjö fick ett 
forskningsstipendium. 

Charlotte Börjesson hälsade oss välkomna till 
”Porten mot väster” och Göteborg nästa år. Om 
resten av Göteborgarnas arrangemang matchar den 
inbjudan så har vi mycket att se fram emot. De 
föreningar som anordnar släktforskardagarna 2005 
är DIS-väst, GöteborgsRegionens Släktforskare och 
Släktdata. 

Operasångerskan Susanna Andersson som 
tillsammans med pianisten Annabel Thwaite 
underhöll oss måste också få en eloge. De 
framförde bl a flera av Wilhelm Peterson-Bergers 
stycken. 
 
Utställningarna 
Av Dalaföreningarna var det bara Västerbergs-
lagens Släktforskare som hade hyrt ett bord i år. Inte 
ens Släktforskarna Hus var där. Fast det är klart, det 

kostar ju lite grand. Men som vanligt fanns 
naturligtvis Sveriges Släktforskarförbund där och 
våra grannländer representerades av DIS-Danmark, 
DIS-Norge och Genealogiska Samfundet i Finland. 
DIS var väl representerade men för övriga 
medlemsföreningar var det lite tunt. 

Jan Larsson, Västerbergslagens Släktforskare 
 

 

Den hittills nordligaste kända Runstenen finns på Frösön 
 
Frösö runsten är vårt äldsta 
skriftliga dokument om Frösön 
som finns bevarat till vår tid. 
Stenen restes någon gång mellan 
år 1050 och 1080 och har samma 
skriftsätt som runstenar från 
Uppland. 

Lyckliga omständigheter och 
det faktum att människorna här 
förstått stenens värde har 
möjliggjort att stenen finns kvar 
till vår tid. Men det har inte alltid 
varit så, flera gånger riskerade 
stenen att förstöras, enligt en 
uppgift skulle stenen ha blivit 
sönderslagen vid ett av krigen mot 
Norge – Danmark. 

På en teckning gjord 1687 kan 
man också se den stora sprickan 
tydligt, vilket visar att skadan är 
av gammalt datum. 

I en bok av Peter Olsson betitlad ”Några 
upplysningar om fornsaker i Jemtland” tryckt 1874, 
beskrivs hur provinsialläkaren Per Rissler år 1819 
upptäckte att man forslat iväg stenen för att använda 
den som byggnadsmaterial för ett hus i Östersund. 

Runstenens oplanerade resa till staden 1819 
resulterade i att Per Rissler lät ”hopsätta och 
uppställa det, stadigt fästadt med jern,” på den 
ursprungliga platsen. Många år senare, när man 
byggde den nuvarande bron över Östersundet 

flyttades dock stenen upp till en plats 
mellan Hornbergskyrkan och 
Landstingshuset. Då tillkom en 
skada då stenens nedre hälft blev 
spräckt vilket kan ses nertill till 
höger på vår bild av runstenen. 
 
Texten på stenen lyder: Östman 
Gudfast son lät resa denna sten och 
göra denna bro, och han lät kristna 
Jämtland. Åsbjörn gjorde bron. Tryn 
och Sten ristade dessa runor. 
 
En mäktig man denne Östman som 
dels lät kristna Jämtland och dels 
gav Åsbjörn i uppdrag att bygga 
bron över sundet. 

Mest troligt är att Östman var 
lagman och att han drivit fram ett 
beslut vid Jämtarnas ting på Frösön 

om att övergå till kristendomen. 
Här kan man kanske jämföra med det isländska 

alltingets beslut att antaga kristendomen pr 1000, 
vilket skedde några årtionen tidigare än jämtarnas 
övergång till kristendomen. 
 
Artikeln har tidigare publicerats i ”Program- och 
Utställarkatalog till Släktforskardagarna i 
Östersund. 
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Spetälskan - ett gissel i Sverige långt in på 1900-talet  
 
av Birgitta Larhm 
 
Min farmor och mormor var fyrmänningar och födda i Järvsö. Mormors och morfars och farmors 
släkt finns i Järvsö sedan många generationer tillbaka. Min mamma har många gånger berättat om 
Spetälskehemmet i Järvsö och efter att jag började släktforska, för drygt 25 års sedan, har jag läst en 
hel del om spetälskans utbredning i Hälsingland och Dalarna.  
 
I Tredje Mosebok 13:45-46 läser vi:  
Den som är angripen av spetälska ska gå med 
sönderrivna kläder, han skall hava sitt hår oordnat 
och skyla sitt skägg, och han skall ropa: ”Oren! 
Oren!” 

Så länge han är angripen av spetälska, skall han 
vara oren; oren är han. Han skall bo avskild; 
utanför lägret skall han hava sin bostad. 
 
Sjukdomsbeskrivning 
Spetälska är en mycket gammal sjukdom. Denna 
hudsjukdom var då många gånger svår att 
diagnostisera. Ibland fick även de som inte hade 
spetälska denna diagnos som då måste ha blivit en 
katastrof för den drabbade eftersom sjukdomen var 
så skräckinjagande.  

Man skiljer på två huvudformer av spetälska eller 
lepra: nervlepra och hudlepra. Den senare beskrivs 
som knölig och som allvarligaste formen. Dels är 
den mer smittsam och vanställer den sjukes ansikte 
till oigenkännlighet. Den glatta formen eller 
nervlepra angriper det perifera nervsystemet. Det 
innebär att tår och fingrar förtvinar, de sår som 
uppstår blir djupa och svårläkta. Denna form är 
mindre smittsam men ofta har den sjuke båda 
formerna eller ett mellanting mellan dem. 
Sjukdomen ger till följd ett nedsatt allmäntillstånd 
och ökad mottaglighet för andra infektions-
sjukdomar. Per Hellqvist1 konstaterar i sin studie av 
sjukdomen att den i sig själv inte var speciellt 
smittsam. Ca 3,5 % av de barn som hade spetälska 
föräldrar eller syskon fick sjukdomen. 
 
Spetälska i världen 
Flera gånger om dagen får vi nyheter från hela 
världen men om spetälskefolket som vi haft ibland 
oss på jorden i flera tusen år, hör vi inte mycket och 
vet så lite om.  

Det finns i dag mer än 10 miljoner människor i 
världen som har spetälska. Sjukdomen orsakas av 
en bakterie, Mycobacterium leprae, som har visst 
släktskap med tuberkulosbakterien. Den kan inte 

 
1 Spetälskan i Hälsingland under 1800-talet och 
”Järvsö sjukhus för spetälska”, Umeå Universitet, 
institutionen för historia C-uppsats, vt 1987. 
 

odlas på bakteriologiska substrat och i infekterad 
vävnad tillväxer den extremt långsamt. 

 
Spetälska i Sverige 
I Hälsingland och norra Sveriges kusttrakter fanns 
många fall i slutet av 1800-talet. Även Dalarna är 
ett av de landskap som hade många fall av 
spetälska. I Sverige har spetälska, eller lepra som 
den även kallas, funnits en bra bit in på 1900-talet. 
Från slutet av 1700-talet har spetälskan funnits 
upptagen över tänkbara dödsorsaker.  

 
Spetälskehemmet i Järvsö  
Sjukhemmet eller ”Järvsö sjukhus för spetälska” 
som det officiella namnet var, räknar sin tillvaro 
från 1864. Vid sjukhuset var det mellan tiden 1864-
1936 inskriven 388 patienter. Det stora flertalet, 258 
personer, kom från Gävleborgs län d.v.s.  66 % var 
hemmahörande i nämnda län. Mot slutet av 1800-
talet sker en markant ökning av antalet inskrivna 
från andra län. 

Detta kan inte enbart förklaras av att sjukhuset 
successivt upplät platser åt sjuka från andra delar av 
Sverige. Tydligen blev spetälska vanligare utanför 
Hälsingland och från Kopparbergs län var 49 
personer inskriva varav 22 från Mora. Från slutet av 
1800-talet till en bra bit in på 1900-talet var Mora 
en av de orter som drabbades hårt av spetälska. På 
1920-talet fanns långt gångna planer på att anlägga 
ett spetälskehem i Mora. Planerna genomfördes 
aldrig utan patienterna blev hänvisade till Järvsö 
spetälskehem. 

Det är först under mitten av 1800-talet som man 
på allvar börjar intressera sig för den alltmer 
utbredda sjukdomen. Fram till 1899, då sjukhuset i 
Järvsö var helt utbyggt var resurserna begränsade. 
Därefter fanns det tydligen lediga platser, trots att 
antalet spetälska i Sverige långt in på 1900-talet 
översteg antal vårdplatser på Spetälskehemmet i 
Järvsö. En förklaring kan vara att andra sjukhus 
beredde plats för de sjuka och att kunskapen om 
sjukdomen ökade.  

Från våra trakter var en hustru och fem barn 
inskrivna vid Spetälskehemmet i Järvsö och de fick 
sitt sista vilorum på Järvsö kyrkogård.  
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Familj hårt drabbad av spetälska 
Soldat/hemmansägare/arbetare 
Per Erik Larsson Flygare f 1854 13/6 By  
 gift 1882 6/12, död 1928 i Avesta 
Hustru 
Maria Karolina Forslind f 1862 29/10 Avesta 
         död 1902 26/5 Järvsö, spetälska 
   
s Erik Wilhelm  f 1885 6/4 By 
         död i juni 1904 Järvsö, spetälska 
 
s Karl Emil f 1887 2/7 By 
          död 1905 20/4 Järvsö, spetälska 
 
s Johan Konrad f 1889 20/7 By  
 d 1899 20/9 Järvsö, spetälska 
 
d Elin Maria f 1892 30/5  
 död 1892 24/8 By, magsjukdom 
 
d Engla Maria f 1894 10/1 Grytnäs 
          död 1911 20/8 Järvsö, spetälska 
  
d Agnes Augusta f 1896 31/1 Grytnäs 
 d 1897 27/2 Grytnäs, okänd sjukdom 
 
Per Erik Larsson (f 13/6 1854 Gaddbo By socken) 
som son till arbetskarlen Lars Ersson och hans 
hustru Greta Persdotter i Gaddbo By. Den 16/12 
1882 gifter han sig i By med Maria Carolina 
Forslind (f 29/10 1862 Avesta). Hon är dotter till 
dagkarlen Carl Gustaf Forslind (f 25/12 1823, död 
15/10 1871 i Avesta) och hans hustru Catharina 
Regina Hammarström (f 16/5 1829, död 21/8 
1883 i Avesta) i Avesta.   

Maria Karolina utflyttar den 11/12 1882 från 
Avesta till By i samband med giftermålet.  

Per Erik blir soldat i Folkare kompani, 
Västmanlands regemente för No 124 Färjans rote i 
By socken den 22/3 1873 och kvarstannar som 
soldat till 1894.  

I Färjan i By föds fyra barn, Erik Wilhelm (f 6/4 
1885), Carl Emil (f 2/7 1887), Johan Conrad (f 
20/7 1889) och Elin Maria (f 30/5 1892). År 1892 
den 28/8 dör Elin Maria i magsjukdom och noteras 
i By sockens dödbok som ”död och begraven i 
Avesta enl attest”.   

Så flyttar familjen från Färjan i By till 
Germundsbo i Grytnäs den 22/1 1894 och här 
noteras fadern som hemmansägare. I Germundsbo 
Grytnäs föds de två sista barnen, Engla Maria (f 
10/1 1894) och Agnes Augusta (f 31/1 1896)   

Lilla Agnes Augusta dör den 27 februari 1897 
hemma i Germundsbo Grytnäs, drygt ett år gammal 
i en okänd barnsjukdom och begravs den 5 mars.  

I Grytnäs församlings dödbok noteras att Johan 
Konrad, son till arbetaren Per Erik Flygare och 

hans hustru Maria Karolina Forslind i Germundsbo 
har avlidit den 20 september 1899 på 
Spetälskehemmet i Järvsö i spetälska, drygt 10 år 
gammal.    

Därefter kommer dödsfallen slag i slag, hustru 
Maria Karolina Forslind avlider av spetälska den 
20 september 1899 i Järvsö på Spetälskehemmet, 
drygt 39 år gammal.  

Per Erik, sonen Erik Wilhelm och dottern Engla 
Maria utflyttar från Grytnäs till Gävle stad den 13 
oktober 1899.  

Så var det nästa son, Erik Vilhelm som även han 
dör av spetälska i juni 1904.  

Per Erik med dottern Engla Maria flyttar från 
Valbo den 9 december 1904 till arbetarlängan vid 
Udden i Horndal. 

Tredje sonen, Karl Emil, dör den 20/4 1905 även 
han i Järvsö av spetälska  

Och den 19 juli skrivs det sista barnet, Engla 
Maria, 11 år gammal, in på Spetälskehemmet i 
Järvsö. Engla Maria dör den 20 augusti 1911, drygt 
15 år gammal i spetälska.   

I husförhörsländen för By AII:1A 1896-1915 sid 
171 Horndal finns noteringen för sonen Karl Emil 
”vårdas å Järfsö spetälskehem. Konfirmerad Jerfsö 
den 10/12 1904” och detsamma för dottern Engla 
Maria. Fadern noterad som valsarbetare. 

På 12 år, perioden 1899-1911, har Per Erik 
förlorat hela sin familj varav hustrun och fyra barn 
dör av spetälska.  

Han flyttar så ensam till Högbo i Grytnäs, den 23 
februari 1914 från By. Därefter flyttar han vidare 
till Avesta den 20 december 1915 och kvarteret 
Almen no 7 och han nämns som arbetare. Hans sista 
adress blir Kvarteret Elden No 6, nämns där som 
pressvändare. Han blir boende i Avesta och 
arbetande vid bruket och vid sin död den 2/6 1928 
är han fortfarande skriven i kvarteret Elden. Han 
begravs i Avesta den 10 juni samma år. 

Efter kontroll av hustruns föräldrar och syskon 
och även mannens familj finns inga noteringar om 
att även de kan ha drabbats av spetälska. Vad det 
var som gjorde att denna familj kunde drabbas så 
hårt av spetälska är svårt att avgöra.  
 
Källor: 
Hellqvist Per; Spetälskan i Hälsingland under 
1800-talet och ”Järvsö sjukhus för spetälska”, 
Umeå Universitet, institutionen för historia C-
uppsats, vt 1987. 
Tallerud Berndt; Farsoter genom tiderna 
Höjer Signe; Levande begraven 
DN, den 27 maj 2002, Anne Sörman; Arkiven 
berättar om de spetälska 
Kyrkoarkivalier för Avesta, By och Grytnäs 
församlingar. 



 An-Siktet 3/2004  

Folkare Släktforskarförening 

sid 9

Från vår medlem Gun Körling i Avesta har vi erhållit utdrag ur amerikabrev. 
 

Amerikabrev 
 
av Gun Körling 
 
Breven är skrivna av Charlotta Andersdotter, född 1851 i Joasgården i Räfsbo, Folkärna. Hon reste 
till Amerika 1881 och brevväxlade med sin syster Kristina, som var gift med Anders Jansson i 
Skommars i Nor, Folkärna. Anders Jansson var min farfars far. Jag hittade breven i en lönnlåda i en 
gammal byrå i mitt föräldrahem i Skommars. Det är 15 brev och jag skall återge det som kan vara av 
intresse. Om resan till Amerika vet jag inte något. Troligen berättade Charlotta om den i brev till sina 
andra syskon i Räfsbo och Ångermansbo. 
 
Från Omaha i Nebraska kom första brevet, skrivet i 
oktober 1881. 

 
Älskade släktingar och vänner, nu på qvällen 

sätter jag mig neder för att besvara det kärkomna 
bref som bekom den 22, och hvad jag har väntat på 
bref från eder det kan ni aldrig tro, det var det första 
bref jag fick från sverje.  jag skrifva till Räfsbo och 
Ångermansbo för än till eder och intet fått något 
svar, om de aldeles glömt sin syster, det är mycket 
svårt att tänka när jag är som en ensam fågel i ett 
främmande land. Jag får omtala att jag flyttat till en 
annan svensk familj. Jag tänkte till en engelsk 
familj, men det var en byggmästare som hade en 
hustru som var sjuk, jag skulle få så mycket jag 
skulle begära bara jag kom dit, där har jag så bra, de 
har nyss blifvit gifta så de har inga barn, frun är 
intet sjukare än hon kan sitta uppe ibland men duger 
intet att sköta någonting, jag tycker det ser lyckligt 
ut för mig i Amerika men det kan bli sämre att sluta, 
så jick det på det andra stället de blef så onda när 
jag sluta, men jag tyckte intet om mig till sist, frun 
lång sjuk i fjorton dagar och jag hade sex karlar att 
laga mat till, jag har intet haft så mycket göra i hela 
min tid men nu får jag taga igen mig i stället. Här är 
lika väder som det brukar vara i sveje den här tiden 
men den ena dagen kallt och den andra varmt. Jag 
kan hälsa från Lotta Bergström hon har det bra. 

Du sade Stina att du vill till Amerika men jag 
skall säga dig att det både kostar och smakar, om du 
hade det såsom jag så du ingen annan råd hade än 
förtjena ditt bröd för andra då skulle jag intet olika 
dig, men så länge du får be dina föräldrar om allt 
hvad du behöver så går det ingen nöd på dig i 
sverje, också om du kommer från ditt hem så 
kanhända det kunde vara roligt att träfva mamma 
och far och tala med om du kom i någon nöd, också 
skall jag säga du kan intet skiljas från ditt hem det 
är omöjligt. Jag tyckte det kan intet röra mig något 
som intet har hvarken hem eller föräldrar, men när 
jag jick ut ur mitt barndomshem och när jag skilldes 
från Johan och flickan det är omöjligt, jag kan intet 
med penna skrifva hur det var, den dagen glömmer 
jag intet så länge jag lefver. Nu tänker jag intet 

skrifva mer men hjärtlig kär hälsning till eder alla 
från mig Lotta. Helsa till mina syskon att de är 
snälla och intet glömmer mig så snart som det nu 
ser ut. 
 
Stina som ville till Amerika var Lottas systerdotter, 
som då var 17 år.Alla hennes brev har en lång och 
fin inledning där hon uttrycker sin tacksamhet och 
glädje över de efterlängtade och kärkomna brev 
hon får från Sverige. Hon är begåvad med en god 
hälsa in till skrivande stund och hoppas att de får 
läsas med samma goda hälsa.  

Hon tjänar nu i en amerikansk familj och hon 
firar den första julen i ett främmande land. 
Fjärdedag jul skriver hon:     
 

Nu vill jag nämna min första julhelj i mitt nya 
land, jag tänker ni och flera till även skulle säga hur 
jag skulle tycka der jag är och hur jag skulle fira jul, 
och det heljandet blev riktigt dåligt, men jag tror jag 
intet skall vara tillräknad för det, det var intet min 
egen vilja jag baka bröd om Julmorgonen men det 
var en olycka för vi hade främmande om lördagen 
så vi blef utan bröd för här bakas aldrig för mera än 
två eller tre dagar. Midda åt vi klockan ett så jag 
skulle få gå ut och fira ju, jag var bjuden till en 
svensk familj och där åt vi lutfisk och gröt. Vi jick 
till misjonshuset och där var mycket vackert, på 
julafton ringde de i alla kyrkklockor i hela stan 
klockan sex och sedan på natten klockan var tolf. 
Många hade julgran den skulle brinna om julkväln 
och andagskväll jag kommer nog ihåg ett år sedan 
då jag fira jul i Räfsbo, så mycket som är framfaret 
sedan dess, men nog tycker jag att jag är nöjdare nu 
än jag var då. Och det kan vara en händelse att jag 
kan komma till eder en gång och fira jul, men det 
står allt i herrens hand, nu får jag sluta med en kär 
hälsning till eder alla från mig Lotta. 
 
Hemma i Sverige tycker de att det kan gå för mycket 
av Lottas pengar till breven hon skickar till släkt 
och vänner. Hon har ju så många att skriva till. 
Lottas svar blir: 
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Kära vänner tro ej att jag är rädd om pengarna 
när jag får skrifva till sverje, när jag får ett bref från 
sverje så är det mycket kärare än om jag fick tio 
dollar här, jag läser dem många gånger till jag kan 
dem utan. Jag tycker intet att jag hinner komma 
ihåg såväl att jag är ensam för jag har så mycket att 
göra, men om söndagarna när jag går till kyrkan kan 
det vara en bland tusen som jag känner, gudstjenst 
är det två gånger om söndagarna klockan 11 och 8 
om qvällar. Jag är qvar på samma platts och nu har 
jag fått påökt så jag har på svenska räkningen 
omkring 12 kronor i veckan, men här är flickor som 
har 20 kronor i veckan, men då är det att köpa den 
ena silkesklädningen efter den andra, här är stor 
förskräckelse med högfärd, jag sade till en flicka 
om hon intet trodde pengarna skulle göra bättre 
nytta på framtiden, då sade hon har du intet hört att 
pengarna duger intet att spara i Amerika, jag skall 
försöka om de intet duger. Det sägs att det skulle bli 
krig här igen och det är intet underligt för här är ett 
låfvande land men de vet intet vad de skall använda 
det goda till, det används i högfärd och god mat, jag 
har hört det är många som skall resa till sina 
fädernesland för krigets skull men jag lefver lung 
jag tror på Gud och vet att han utmätt mina öden, 
jag frukar Gud och ingen an, ja icke sjelva döden. 
Nu får jag låf att sluta, jag tänker ni har 
fårfrudagsafton i sverje, men det har jag ingen reda 
på för i morgon skall jag skura och baka. Min 
hälsning till eder.   

 
Nästa brev är skrivet den 26 maj 1882. Hon har 
varit mycket orolig för sin syster Stina, som har 
varit sjuk, men är nu glad att hon är på 
bättringsvägen. Det har kommit så mycket regn så 
det ser just lite tråkigt ut. Efter en lång inledning 
skriver hon: 
 

Allting är så dyrt och så mycket follk kommer för 
hvarenda dag, så gud vet hvad alla skall föda sig 
med, här går hundratals utan arbete och förliden 
vecka kom det 17 hundra hit till stan, här i stan är 
vist mycket arbete men de är också hjelp om det, 
och först får de arbete som kan språket och de andra 
får taga som de får. Ni tro det är intet alla som har 
roliga dagar fast de har kommit till Amerika, men 
ändå fast de knappast äger en brödbit så skriver de 
hem hur utmärkt här är att vara, jag kan omöjligt 
skrifva sådana bref, fast jag aldrig har lidit någon 
nöd. Många är det nog som har förvärvat sig 
rikedom här förr men nu är det mest för sent för det 
blir för mycket follk. Jag har haft lycka här till den 
här dagen men jag har ingenting att berömma mig 
af jag kan hafva mycket oförsökt, men för 
närvarande är jag qvar på min platts och har fått 
påökt så nu har jag fyra dollar i veckan de utgör 15 
kronor. Nu får jag sluta med en kär helsning till 

eder alla ingen nämnd och ingen glömd, helsa till 
Lilldicka till Hanses att jag har bra i Amerika.   
 
Lotta har fått ett brev från Sverige som innehöll 
många nyheter, tyvärr får vi intet veta vad det var. 
Det var i alla fall välkommet för Lotta, och hon 
skriver: 

 
Det brevet var med de bästa jag fått sen jag kom 

hit, nu ber jag dig kära Stina att du intet skrifver 
förrän du får bra med nyheter att underrätta mig om. 
I alla bref så klagas det öfver läsarne i Folktjerna 
och jag har heller intet bättre här skall ni tro. att de 
kan vända sig på alla sidor ända tills de är 
Mormoner sedan är det slutvändt, men 
Amerikanarna de har nästan samma lära, det kan 
vara en bland hundra som skall vara läsare men de 
har inga såna där samlingar, utan de går till kyrkan 
och läser hemma och låter andra vara som de vill, 
de ber intet till gud för andra utan de gör de för sin 
egen del, men annars är de aldeles ohjelpliga, 
svenskarna är nästan värst, om man träfvar någon 
svensk som är obekant så är det att fråga hvilken 
kyrka man hör till, hör de till Lutherska så kan man 
bli bekant men hör de till någon annan, då är det 
bäst att knalla i väg så fort som möjligt och sedan är 
de inte bekanta. Här blir nog stor strid till sist, 
missionarna har nyss bygdt ett stor misjonshus och 
nu vill de aldeles taga bort det och likaså med 
baptistkyrkorna det får intet vara mer än Lutherska 
kyrkan och mormonernas kloster, alla andra skall 
tagas bort. 

Du sade jag skulle säga hur jag talar, jag kan intet 
mycket än att jag kan reda mig i göromål men nog 
får jag tänka på tio år först och intet ändå är full 
Amerikanare, de som kommer hit i barndomen och 
får gå i skola de kan lära sig språket rent men aldrig 
de som kommer fullväxta, det säger många som har 
kunnat varit här kring tjugo år att de kan intet så väl 
som deras barn.  
Nu får jag sluta med en kär helsning till eder alla 
helsar din syster Lotta Andersson.   
 
Omaha den 3/1 1883 

Än ett år uti sitt sköte oss en mängd av dagar bär, 
dem vi skola gå till möte om det Herrens villja är, 
hvem blir mulen, hvem blir klar. Gud oss det 
förborgat har. 

Med dessa ord helsar jag eder och med samma en 
lyckönskning till ett godt nytt år, och äfven att jag 
med hellsa och glädje har gått ett nytt år till mötes, 
om detta år är vårt sista, Gud låt oss då vara detill 
beredda, men det heter det är för oss förborgat. Nu 
får jag nämna om min julhelg, det har varit en god 
helg om det har varit vackert väder men vi hade så 
förskräckligt yrväder så vi kunde intet komma till 
kyrkan, men på andagen på qvälln var vi till 
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misjonshuset på söndagsskolfest, sedan om 
Nyårsdagen var jag till kyrkan för det var sakt att 
svenska sångerskan Christina Nillson skulle sjunga, 
men så blef hon sjuk, så vi fick intet höra henne, 
men den 2 januari då sjöng hon i Teaterhuset. En 
sådan fest har det intet varit i Omaha för de blef 
alldeles förlägna, jag tänkte gå dit men jag var intet 
riktigt frisk, hon tjena ett tusen dollar på tre timmar 
och de sade att hon säkert fått två tusen till, men de 
fick intet taga in fler än som fick rum att sitta. Vi 
har så kall vinter, intet mycket snö men 20 och 30 
grader kallt har det varit sedan i början af december 
så jag vet intet än jag är i sverje. Nu slutar jag min 
skrifning med en kär hellsning till eder alla från 
Lotta. 
 
Den 7 april 1883 ett långt brev, som vanligt 
tacksam över de brev hon får. Hon har en god hälsa 
och mår ganska gott, hon skriver: 

Jag får lof att dröja ibland med att skrifva för jag 
är rädd ni blir trötta at skrifva Amerika brev och jag 
tycker heller intet så mycket om att skriva som jag 
tycker om att få bref, jag blir så arg postman när han 
kommer och intet har något bref till mig så han sade 
en dag han skulle få lof att skrifva sjelf bref till mig, 
men en dag fick jag fyra, då frågade han hur länge 
jag skulle vara nöjd och jag svarade jag blir aldrig 
nöjd, så ni kan förstå att ni ligger i mina tankar. Vi 
har sommar i full fart marken är grön och vackert är 
det så det är frågan att titta ut. Också skall jag 
berömma mig sjelf, är jag intet bra styf jag kan nu 
både tala och läsa engelska så godt så jag kan reda 
mig, ni kan tycka det är roligt när jag är så gammal 
och har lärt mig läsa. Hur förlägen jag blef när 
plogsmen är död, vet ni samma dag jag fick brefvet 
tänkte jag må jag gå och fotografera mig och skicka 
kort till plogsmen för det tänkte jag skulle blir 
välkommet, men jag var för sen. Nu får jag sluta 
med en kär hellsning till eder alla. Lotta Andersson. 
 
Plogsmen var hemmahörande i grannbyn Pellbo. 
Han hette Anders Mattsson och var med sin familj 
bosatt på gården Mats Ers eller Plogsmans som den 
också kallades. Han hade verkstad och smedja och 
tillverkade plogar som han sålde ute på marknader. 
Än idag finns ett par plogar kvar som han 
tillverkade. Han dog i januari 1883. 
 
San Fransisko den 13/9 -83 

Älskade syster och anhöriga. Nu för närvarande 
har jag ej något bref att svara på men jag tycker 
ändå att jag vill skrifva och underrätta eder att jag 
har nu ändrat min vistelse, och nu kan jag helsa från 
Lotten Bergström nu har vi träfvas och det tyckte 
jag var mycket roligt, en menniska som var min 
släkt. Det jick hastigt och lustigt för mig att komma 
från Omaha, jag har varit i stora bekymmer öfver 

den här resan, den ena timmen ha jag tänkt jag går 
ej längre, den andra gången har jag tänkt jag får lof 
att resa jag får ändå ingen frid förr. Så jick det så 
lyckligt på den platsen hag hade i Omaha så hade 
jag 10 i familjen, men så reste tre av barnen därifrån 
och då vill de intet betala mig mer än tre dollar, men 
då tänkte jag de må blir hvad det vill nu reser jag, 
jag sade upp min plats den 20 augusti så reste jag 
den 28. Jag jick på tåget om kvällen klockan 8, så 
kom jag till Oakland till Lotten den 3 september, jag 
åkte både dag och natt en hel vecka, men jag har 
aldrig haft så roligt som jag hade på den resan, jag 
tyckte intet jag hade fått någonting förut, men när 
jag reste hit då tyckte jag det var mycket att 
beskåda, den som är på sitt ställe hela sitt lif igenom 
den vet knappt om Gud har jort mer än den plattsen, 
om man ser och läser i böcker så vet man intet 
mycket mer för det. Jag kom till Oakland klockan 
11 på dagen igen människa var mig till mötes, de 
trodde intet jag skulle komma förän dagen därpå, 
jag jick till Lotten, där var jag i två dagar, hon hade 
en plats för mig när jag kom men den vill jag intet 
hafva för det var att städa och sköta barn, så hade 
jag min koffort i San Fransisko så jag måste äfven 
efter den, det är ett bra stycke från Oakland och till 
San Fransiska, man får åka både ångbåt och 
jernväg, men så tog jag platts där för 20 dollar i 
månaden och då är de tre i familjen en mycket bra 
platts som det ser ut, jag får varannan söndag fri. 
Lottens faster Anna var jag hos en hel dag. Ni skall 
väl tala om för Räfsborna och Ångermansborna 
hvar jag lefver och äfven för Kolarborna om ni 
träfvar dem, för jag vet faster tycker väl det är roligt 
att Lotten och jag har träfvats, en kär hälsning till 
eder alla. 
 
Lotta har funnit sig till rätta i Amerika, hon skriver 
intet om någon längtan till Sverige. Hon har arbete 
och lön så hon klarar sig, är nöjd bara hon får ha 
hälsan. Hon skriver nu: 
 

Jag skall tala om att jag skrifvit in mig i 
församlingen, så för en vecka sedan var jag till 
Nattvarden första gången sedan jag kom till 
Amerika och jag tycker jag ej har värderat kyrkan 
så mycket som jag nu gör, vi har en så god prest så 
hans like är det långt efter. De håll på och bygga en 
svensk kyrka, så vi får låf att skänka litet till den, 
jag har gifvit 50 kronor, de som har god råd så ger 
de mycket mer, de får gifva efter råd och lägenhet. 
Om väderleken får jag nämna att vi har godt om 
reng men ej kallt, här vet de ej av någon vinter för 
allting står i blomning i jultiden såväl som 
midsommar, väderleken är nästan lika hela året om, 
ändå är det många svåra sjukdomar som går här nu 
det är rysligt mycket folk som dör. 
 



 An-Siktet 3/2004  

Folkare Släktforskarförening 

sid 12 

Den 23 mars 1884 skriver hon om sin hälsa, hon 
har varit ”lite dålig”. Det var en ganska arbetsam 
plats hon hade, hon måste sluta där, hade gärna 
varit kvar om hon hade orkat. Nu hade hon blivit 
stark igen och får arbete på en tvättinrättning, så nu 
får hon själv berätta: 
 

Jag tappa ej på byte, jag hade 20 dollar der och 
har 32 nu, jag står bara och stryker hela dagarna, jag 
hade 28 i månaden först jag kom, men nu har jag 
fått påökt så nu tycker jag att jag har det bra, jag 
tror ej jag tager någon familjeplatts mer för det är 
det bästa arbetet att förtjena pengar med att stryka, 
på de stora fabrikerna kan de förtjena till 40 dollar i 
månaden, men på ett sådant ett vill jag ej vara, jag 
tänker jag har bäst som jag har, jag kan ej önska 
mig bättre, jag får vara ren från mårgon till qväll, så 
jag kunde få vara klädd i silke om jag hade råd. Jag 
är glad om Gud förlänar mig helsan, så kan jag gott 
förtjena mig födan, fast jag vet jag var ej hållen för 
det af mina anhöriga i sverje, derför kan ni alla se 
jag kan ej längta till sverje. 
 
San Fransisko den 13/6 1885. 

Älskade syster och anhöriga, det ser ut som jag 
alldeles tröttnat upp med mina bref, men jag beder 
med all ödmjukhet om förlåtelse, om ni viste hur 
stort bestyr jag har kommit i ibland ä jag riktigt 
ledsen, jag har ställt till så jag glömmer snart både 
Gud och människor, som ni hört har jag eget hus 
och jag har tre pigor, här är alltid så mycket med 
ungkarlar som vi tvättar för, vi har så mycket att 
göra. Ibland gråter jag och ibland får jag låf att 
skratta, men det faller mig in ibland så svårt, när jag 
ser och tänker på att aldrig få se eder mera för nu är 
aldrig lönt jag tänker på mitt fädernesland mera. Jag 
är mycket tacksam för min lott, så om jag fick hafva 
som jag har, för här kan jag få ett hem om Gud 

förlänar mig helsan. - - - en kär helsning till eder 
alla från syster Lotta. 

 
Det är 9 år till nästa brev, jag vet intet vad som har 
hänt under dessa år. Min faster Elin som var född 
1896, hade hört talas om Lotta som reste till 
Amerika, men ingen visste något om hur det gick för 
henne. I det sisa brevet skrivet den 2 mars 1894 får 
man inte reda på så mycket eftersom hon skrivit till 
andra syskon och berättat om sitt förhållande. Hon 
skriver: 

 
Älskade syster svåger och barn, jag var 

borttappad och är igenfunnen, med dessa ord får jag 
börja mitt bref som jag idag i min ensamhet börjar 
att skriva, jag behöfver ej om tala om mitt 
förhållande, jag hoppas ni vet mina öden, men när 
vi sjelfva ådrager oss dem så har vi ingen ting att 
klandra, endast jag har en dålig helsa hvilket är 
Guds villja, men jag tager det med tålamod så länge 
jag får vara uppe på fötterna. Jag vill nu nämna lite 
om Amerika, vi har en hård vinter, arbetet är dåligt 
dagpenningen går ner så det är svårt för folket, det 
ser ut som den ena får äta upp den andra, förliden 
vecka var det en man som skar halsen af sin hustru 
än fyra barn än sig sjelf dernäst, för han ej såg sig 
någon råd att försörja dem, är så många tjufvar och 
mördare så vi får vara rädda att gå ut på gatan. Jag 
tänker ofta på vår stackars broder var han är, om 
han kom hit skulle jag hjelpa honom fast det är 
hårda tider, jag får sluta med en kär helsning till 
eder alla från  
syster Lotta Andersson     
 
Lottas broder Erik reste till Amerika 1884, han 
hörde aldrig av sig till någon. Ingen vet något om 
honom heller. 

 
 

Din Släkthistoria 
 
I höst, torsdagen den 14 oktober kommer Sveriges 
televisions nya omgång av Din Släktsaga. Vi är 
glada över det stora gensvar som vi mött hos er och 
ser med glädje fram mot att få arbeta med nya 
släktsagor under 2004. Hör därför gärna av dig till 
oss – via brev eller e-post – om du vill berätta om 
någon eller några i din familj som levde kring förra 
sekelskiftet. Var du än kommer ifrån och när du än 
är född är du välkommen till vårt program. Din 
historia bör utspela sig vid decennierna kring det 
förra sekelskiftet och får gärna äga rum såväl i 
Sverige som i andra länder. Berätta också om du har 

fotografier, brev, dagböcker eller andra föremål som 
anknytning till din historia. Skicka inga original. 
 
Marianne Söderberg 
Din Släktsaga 
Sveriges Television 
212 01 Malmö 
tel 040-227490, 227494, 227496 
e-post din.slaktsaga@svt.se 
 
Källa. Anropet, Medlemsblad för StorStockholms 
Genealogiska Förening, 2004 Nr 3, sid15 
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Vi har från vår medlem Claes-Elof Sundström i Älvsjö fått en släktsammanställning över släkten Sundström 
som har funnit i våra trakter. Claes-Elof har utgått i denna från sin son Anders. Del 2 
 
 
 

Släktgrenen Sundströms anor – Anders farfars brorsbarn 
 
av Claes-Elof Sundström 
 
Anna Maria Sundström, dotter till Erik Axel 
Sundström föddes den 25 mars 1896 i Visnum (S). 
Hon flyttade till Avesta (W) den 8 september 1902 
från Visnum tillsammans med övriga i familjen. 

År 1911, då Maria var 15 år, emigrerade hon från 
Avesta, kv. Planeten Nr 2 till N. Amerika. I 
emigrationshandlingarna står det ”ogift – 
ensamutflyttning”. 

Maria var dock inte helt ensam när hon flyttade. 
Med sig hade hon en äldre bror, Karl Gustaf 
Sundström, som var 17 år. Han var född den 16 
januari 1894 i Degerfors (T). 

När Maria och Gustaf anlände till Amerika får vi 
förmoda att de togs emot av en äldre bror, som hette 
Axel Gunnar Sundström och var född den 8 
september 1888 i Valbo (X). Han hade emigrerat till 
N. Amerika 1908 då han var 20 år, ogift och 
arbetade på Avesta Järnverk som sågarriktare. 
Storebror Gunnar var således 23 år när Maria och 
Gustaf kom till Amerika. 

År 1911, då Maria och Gustaf emigrerade, hade 
deras mor avlidit i kräfta 48 år gammal. Tre av 
barnen emigrerade till USA och de andra tre var 
kvar i Sverige. Men ytterligare en skull komma att 
emigrera. Det var Emma Magdalena, som var 
endast10 år när hennes mor dog.  

Magda var född den 3 oktober 1901 i Visnum (S) 
och 1914 då hon var 13 år, emigrerade hon från 
kvarteret Syrenen Nr 2 i Avesta (W). sedermera 
återvände hon till Sverige och bosatte sig i Borås 
(P) där hon gifte sig med Albin Bolander, som hade 
anställning inom olika konfektionsföretag.  

Vad jag minns från 30-talet är att vi hemma fick 
postpaket från Kuba som innehöll ananaskonserver. 
På burkarna var det tryckt: ”Sundstrom Brother 
Cannery”. Förmodligen var burkarna från Gunnar 
och Gustaf. Sedan vet vi inte något mer om deras 
öden och äventyr. 

Skulden för att vi inte vet mer om Gunnar, Gustaf 
och Maria får jag (Loffe, Anders pappa) ta på mig. 
Jag besökte nämligen Maria våren 1964 i hennes 
hem i New York under flera timmar en kväll. Jag 
var då 38 år och något intresse för släktforskning 
hade inte vaknat till liv hos mig ännu. Vilket tillfälle 
det eljest hade varit. 

De två bröder som stannade i Sverige var: 

Oskar Rudolf, född 17 juli 1885 i Västanfors (U), 
Albert Emanuel, född 25 novemb. 1891 i Valbo 
(X). 
Oskar flyttade den 17 januari 1904 till Katarina fs i 
Stockholm, han var då 19 år. I den s.k. Söderskivan 
får man veta att Oskar kommit Katarina Bangata 22, 
år 1908 från Avesta. Det saknas således uppgift för 
ca 4 år. Till viss del förklaras detta av att Oskar 
gjorde militärtjänstgöring (inskriven 20 februari 
1905) vid Helsinge regemente i Gävle. Det finns 
även en notering ”sökt svenskt medborgarskap 
åter”. Hade han möjligen tänkt följa med Gunnar 
när han emigrerade 1908 och ångrat sig när han var 
på väg? Efter 1909 finns inga noteringar. 

Albert, som var kvar i Sverige, flyttade enligt 
pastorsämbetet i Avesta till Kungsholms fs den 27 
december 1911. Det var samma år som mor hade 
dött och som hans syskon Maria och Gustaf 
emigrerade.  

Som minne efter Maria finns ett brev från henne 
som är skrivet den 11 december 1964 då Maria är 
68 år. Det märkliga med brevet är att det är skrivet 
av en person, som varit i USA i 53 år och som var 
endast 15 år då hon kom dit. Hennes svenska språk 
är vackrare och ”riktigare” än det språk de flesta 
skolade svenskar har. Dessutom tycks brevet vara 
skrivet på en svensktillverkad skrivmaskin med å, ä 
och ö. Och hur ofta hittar man ett så vacker och 
brev? 

Ett kort tid efter det att jag skrivit ovanstående 
fann jag av en slump i datorprogrammet ”Rötter”,  
två släktforskare, Eva Leksell och Karl-Gustaf 
Eriksson, som konfererade med varande beträffande 
Erik Leidzén. Detta resulterade i följande 
kompletteringar till ovanstående skrivning. 

Maria gifte sig 1923 i USA med kompositören 
Erik Leidzén Jr, han var född den 25 mars 1894 i 
Stockholm. Han var son till stabskaptenen i 
Frälsningsarmén, Erik Leidzén, som i flera 
generationer härstammar från Folkärna (W). 
Namnet Leidzén är taget efter byn Lejde i Folkärna. 

Fyra månader innan Erik Jr föddes avled fadern, 
modern Elinor fortsatte som frälsningsofficer i 
Danmark där Erik Jr växte upp. Familjen återvände 
till Sverige och när Erik var 17 år kom han in på 
Musikaliska Akademin i Stockholm med kornett 
som huvudinstrument. Efter tre år på Akademin 
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reste han till USA där han fortsatte sin musikerbana 
och även blev känd som kompositör. ”Han är 
välkänd inom Frälsningsarmén över hela världen 
som orkesterledare och kompositör”. 

Erik Jr gifte sig 1:a med Valborg Svanström med 
vilken han fick dottern Lisa, född den 26 december 
1917. Valborg avled 1923 i TBC på Söderby 
Sanatorium. Samma år, 1923, gifte sig Erik med 
Maria och de var bosatta i New York under adress: 

305 West 72 Street, New York 23. Erik avled i 
januari 1963. Dottern Lisa gifte sig och hette vid sin 
död den 10 april 2000, Lisa Leidzén Kay. Möjligen 
hade hon tidigare varit gift Burr eller Burro. Maria 
avled den 23 oktober 1991 i New York.   
 
Nedtecknat av Claes-Elof Sundström t.o.m. oktober 
2001.  

 
 
 

Du som svarar på någon av efterlysningarna 
hör gärna av dig till redaktionen om detta. Det 
kan finnas fler som har nytta av informationen.  
 
Smeden Anders Lyckner, född 1782 i By eller 
Folkärna? Han avlider 1852 13/2 Grönsinka. Enl 
dödbok skall han vara 69 år, 2 månader och 11 
dagar, så han bör vara född  28/12 1782 men var??  
 
I husförhörslängd Österfärnebo AI:8A, 1783-1794, 
64655 6/7,Grönsinka sid 297 finns han noterad 
första gången. Han blir Grönsinka trogen.  
Han gifter sig första gången med Christian 
Pjerrou, född 1772, troligen i By, död 1824 21/1 
Han får med henne två barn.   
Dottern Lisa Greta Lyckner,  född 1811 23/10 
som gifter sig med mästersven Per Blanck, född 
1811 2/10 By och de är också bosatta i Grönsinka.  
Sonen Per Jacob Lyckner, född 1813 21/8 som 
gifter sig med Stina Andersdotter, född 1817 
23/11, de flyttar till Karbenning 1853 och 
återkommer till Grönsinka 1854.  
Anders gifter sig andra gången 1824 28/11 med 
Anna Pehrsdotter, född 1791 1/8 By, död 1876 
23/7. I det andra äktenskapet föds tre barn.  
Sonen Jan Erik Lyckner, född 1825 11/6 han 
gifter sig med Stina Lisa Engström, född 1828 8/5 
Stora Tuna.  
Dottern Anna Stina Lyckner, född 1827 27/6 och 
får en oäkta son Anders Johan, född 1850 11/12 och 
de flyttar till By 1851.  
Sonen Anders Gustaf Lyckner, född 1829 6/10, 
död 1844 19/1.  
 
Gunnar Lyckner 
Basvägen 3 
141 38 Huddinge 
tel 08-7748055 
 

 
Cirkelledarkurs i Växjö 13-14/3 
 
av Gunvor Hjärtström 
 
Från vaggan till graven 
En viktig sak för att undvika att komma fel är att 
man måste följa en person från vaggan till graven 
för att säkert kunna säga att man hamnat rätt. I ett 
av exemplen visade Eva Dahlberg hur forskare 
lyckats tolka källorna så att samma person fick låna 
data från tre olika män med samma namn och 
bosatta i samma by! Födelsenotisen kombinerades 
med vigseluppgifter för en annan person och 
dödboksuppgifter från en tredje. På detta sätt blev 
barnen i tre olika familjer syskon! En systematisk 
genomgång av husförhörslängderna avslöjade 
snabbt det rätta förhållandet. Men den 
genomgången hade forskaren inte gjort.  
 
Reds anm: 
Artikel publicerad i Släktcirkeln och gäller 
föreläsning från Cirkelledarkursen i Växjö 13-14 
mars 2004. En av föreläsningarna var ”Kvalitet i 
Släktforskning” som hölls av Eva Dahlberg och 
därifrån har vi saxat dessa tänkvärda ord. 
 
Vi som åker till Leksand och har hela Sveriges 
kyrkböcker till vårt förfogande har stora möjligheter 
att undvika en liknande fadäs. 
 

Danska kyrkböcker 
 
Statens Arkiver i Danmark håller på att digitalisera 
kyrkböcker och folkräkningar. Man hoppas att alla 
socknar ska var klara under 2005. Titta gärna på 
www.arkivalieronline.dk. 
Källa: Slekt og Data 2003:2, s 3 
Anropet, StorStockholms Genealogiska Förening Nr 
3/2004, 3 
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apport från  
 styrelsen 

Under denna rubrik kommer medlemmarna att 
fortlöpande få information om styrelsens arbete. 
 
Medlemsmöte måndag den 24/5 
Vi höll medlemsmöte i Vuxenskolans källarlokal 
där vi diskuterade vad vi kan göra för att 
medlemmarna skall komma på olika arrangemang. 
Vi fick in en hel del förslag som styrelsen kommer 
att beakta. Lars Östlund visade bilder från 
Folkarebygd och som vanligt rönte hans visning 
stort intresse.  

Vid kaffet blev det lottdragning av de presentkort 
som vi hade erhållit av Sveriges 
Släktforskarförbund.  
Presentkort, Arkion, SVAR, Genline 
Vinnare av Presentkort som berättigar vinnaren till 
ett års gratis uppkoppling. 
1 Anders Berger, Falun (tidigare Avesta) Genline 
2 Gösta Magnusson, Hedemora, Arkion 
3 Eivor Hedh, Krylbo, Digitala forskarsalen från 
SVAR 
 
Öppet Hus i lokalen 
Vi kommer att ha öppet på kvällstid under hösten 
och hoppas att många kommer för att forska och 
utbyta erfarenheter. Vi börjar med att ha kvällsöppet 
måndagen den 20/9, därefter två kvällar i oktober 
och november och en kväll i december. Se program. 
 
Forskarresa till Leksand 
Nu börjar höstens resor till Leksand och 
Släktforskarnas Hus. Lördagarna den 11/9 och 
13/11 är bokade för vår räkning.  

Som vanligt måste du förhandsanmäla dig! 
Tidpunkt för avresa meddelas dig senare. Vi brukar 
åka från Avesta strax före kl 7.30 och Hedemora ca 
7.45  och forskar mellan kl 09.00-18.00.  
 
Efterlysningar på Anbytarforum och 
Dalarötter  
Från och med nu i höst kommer det att finnas två 
pärmar, den första märkt  
Sveriges Släktforskarförbund – Anbytarforum,  
som omfattar Avesta, By, Folkärna, Grytnäs i 
Avesta kommun och Hedemora landsförsamling, 
Hedemora stad, Husby, Norn i Hedemora kommun.  
Den andra märkt Dalarnas Släktforskarförbund – 
Dalarötter som omfattar alla socknar i Dalarna. 
Dessa pärmar kommer att finnas i lokalen.  
 Det är många av våra medlemmar som inte har 
tillgång till Internet, och inte tänker skaffa det, och 
de som har uppkoppling kanske inte ens går ut på 

dessa sidor för att kolla efterlysningar för våra 
trakter. Det kan vara ditt svar som gör att den som 
forskar inom Avesta och Hedemora kommuner 
kommer vidare i sin forskning. Vill du själv inte 
svara så kontakta styrelsen så hjälper vi till. 
 
Dalarnas Släktforskarförbund 
Lördagen den 22 maj höll Dalarnas 
Släktforskarförbund styrelsemöte i Avesta. 
Förbundets ordförande Vivianne Löwing öppnade 
styrelsemötet. Två av medlemsföreningarna hade 
inte sänt någon representant till mötet i Avesta.  

Vi behandlade Folkare Släktforskarförenings 
motion om avveckling av Dalarnas 
Släktforskarförbund. FSFs styrelse ansåg att 
kostnaderna var för stora i förhållande till nyttan 
med förbundet. Med andra ord, intresset för att 
närvara vid DSFs styrelsemöten hade minska 
avsevärt. FSFs motion skall mera ses som en 
”väckarklocka”. Efter långvarig diskussion 
beslutade styrelsen att som svar på motionen lägga 
fram för våra respektive föreningars årsmöte nästa 
år, att förbundet skall bestå men att ambitionsnivån 
och kostnaderna sänkes. Mötet beslutade att ingen 
medlemsavgift skall uttagas för år 2004.  

Vi enades om att fortsätta med Dalarötter och vår 
förhoppning är att Torbjörn Näs, Mora fortsätter 
som ”webmaster”, ett arbete som han gör mycket 
bra.  

Nästa styrelsemöte skall hållas i Borlänge senast 
den sista oktober 2004.  

Vi avslutade med en lättare lunch i 
forskarlokalen, därefter gick vi i samlad trupp till 
Jularbo Museet i Gamla Byn och fick en trevlig 
stund i sällskap med Calle Jularbo och därefter 
drack vi kaffe med äppelkaka och vaniljsås i 
museets kafé.  
   
Bingolotto 
Vi kommer inte att sälja Bingolotter i 
föreningslokalen men det går bra att prenumerera på 
lotter och på så sätt får föreningen lite pengar. 
Skraplotter, Sänka Skepp och FärgFemman kommer 
vi att fortsätta sälja.  
 
Mikrokort Grytnäs socken saknas! 
Vi efterlyste i An-Siktet nr 2/04 ett mikrokort 
Grytnäs socken,  Flyttningslängd, B:2, 1854-1864, 
kortnr CE7819 1/1. Vi saknar fortfarande kortet till 
förtret för många forskare.  

Vet du med dig att du har varit i lokalen under 
våren och forskat i Grytnäs socken så vill vi att du 
kontrollerar bland dina papper så du inte har fått 
med dig kortet av misstag.   
 
 

R 
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Nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! 
 
Margareta Engdahl  
Ringvägen 1 D 
776 92 Hedemora 
tel 0225-711370 
e-post mareta8@spray.se 
 
Ulrika Hedfors  
Gullfjällsvägen 4 
423 53 Torsland 
tel 0733564159 
e-post ullish@minpost.nu 
 
Elisabeth Johansson  
Axel Johnsons väg 119 A 
774 32 Avesta 
e-post eljo@algonet.se 
 

Solveig Johansson  
Täktstigen 16 
775 71 Krylbo 
tel 0226-12212 
 
Lena Köpmans  
Vallagatan 14 
733 33 Sala 
tel 0224-29160 
e-post 
lena.kopmans@nbg.sala.se 
 
Astrid Lundström  
Kolsvagatan 6 A 
731 33 Köping 
e-post 
astridlundstrom@koping.net 
 

Inger Magnusson   
Skarpskyttevägen 13 
153 36 Järna 
tel 08-55171955 
e-post inger.magnusson@delta.te
lenordia.se 
 
Yvonne Rossbäck-Larsson 
Emblastigen 2 D 
774 60 Avesta 
tel 0226-59835 
 
Torborg Walldau  
Rafaelsgränd 6 
152 50 Södertälje 
tel 08-55010338 
e-post toby.walle@telia.com

 
 
 
 

Anbyte i Björklinge, Uppland, 2004-10-16 
 
Du som forskar i Uppland. Anbyte ordnas för de som har forskning i socknarna som gränsar till Björklinge. 
Se sockenförteckning nedan. 
 
Lokal: Björklinge Missionskyrka. Tid 10.00 – 15.00.  
 
Anmälan senast 1 oktober. På anmälningsblanketten anges aktuell forskning inom området. Anmälan via e-
post skall innehålla samma upplysningar som blanketten utvisar. Forskarkatalog delas ut vid anbytet. 
Närmare information med karta utsändes till anmälda omkring 12 oktober. (Vill du hellre ha info via e-post 
så ange adressen.) 
 
Kostnad 100 kronor som skall betalas vid anbytets början. 
 
Ring om information och anmälan Solveig tel 018-370986, Torbjörn tel 018-370821 eller skriv till Torbjörn 
Norman, Puckvägen 16, 740 30  BJÖRKLINGE så sänder vi anmälningsblankett. E-post 
torbjorn.norman@post.utfors.se. 
 
Björklingeföreningens databaser finns med, ca 45.000 personer i Björklinge-Harbo-Skuttunge-Tensta-
Vendel-Viksta mm. Föreningens mikrokort och filmer finns tillgängliga. + cd-skivor, Sv dödbok, befolkning 
1970, 1890 m fl. 
Iderstams material på mikrokort över bl. a. Bälinge, Harbo och Skuttunge. 
Kaffe, te och smörgås (självbetjäning) finns tillhands under hela anbytet. Flera matställen finns i Björklinge. 
 
Anbytet gäller huvudsakligen socknarna: 
Björklinge, Bälinge, Harbo, Skuttunge, Tensta, Vendel och Viksta. 
 

Björklingebygdens Släktforskarförening 
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 Nytt i 
bokhyllan 

 
Bokgåvor 
av Solveig Selldin, Avesta 
Zetterlund Carl, Historier kring Ofvansjöoriginalet 
Jan-Erik Backman (1972) 
 
Andra nyheter: 
 
Dalarna 2004 
Dalarnas Hembygdsbok årgång 74 
 
Släktforskarnas årsbok 2004 
Sveriges Släktforskarförbund 
 
I och med resan till Östersund har vårt bibliotek 
utökats med: 
 
Bert Lars Otto/Norrman Ragnar: Fjärdhundra 
kontrakt 1593-199, Uppsala stifts herdaminne 
 
Gruvsmeden, Jacob Mårtensson Lalander, Anor 
och ättlingar under 500 år. Den stora släktboken 
om gruvsmeden Jakob Mårtensson Lalander i Huså 
(1758-1844), och hans hustru Gertud Jacobsdotter 
och deras ättlingar och familjen fram till våra dagar. 
Utgiven av Släktföreningen Lalander 1998   
 
Nyström Carl, Till Siljansfors från Överammen och 
Brattsjö, 1998. 
 
Mikrokort 1860-1897, Födelse- vigsel- och 
dödböcker för Västmanlands län (SCB) 
Altuna 
Fröshult 
Harbo 
Hubbo 
Huddunge 
Härnevi 
Järlåsa 
Karlskyra (Kung Karl; Kungsör) 
Kila 
Kolbäck 
Kumla 
Simtuna 
Skultuna 
Säterbo 
Tillberga 
Tortuna 
Torstuna 
Vittinge 
Österunda 

 
 
 
Svensk historisk lagbok 
Författare: Häthén Christian/Nilsson Per 
Svensk historisk lagbok: rättshistoriska 
källtexter. 
Studentlitteratur, 2004, 317 sidor. 
 
I Svensk historisk lagbok återges utdrag ur äldre 
svenska lagar av central betydelse för den svenska 
rättshistorien.  

Materialet åskådliggör rättsutvecklingen från 
1200-talet till mitten av 1800-talet. Urvalet av texter 
följer ett antal teman, såsom samspelet mellan 
folkstyre och regeringsmakt, religionens betydelse, 
synen på straffets funktion och betydelsen av genus 
i straff- och familjerätt. Texterna är återgivna med 
modernt typografi och i alla fall utom ett i nutida 
språkform. För att underlätta och stimulera till 
vidare studier har texterna försetts med 
källhänvisningar. Den äldsta lagtexten är Äldre 
västgötalagens kyrkobalk och avslutas med 1874 års 
hälsovårdsstadga för riket. Boken är avsedd att 
användas i juristutbildningens kurser i rättshistoria, 
och är enligt förlaget även lämpligt som ett 
referensmaterial för den historiskt eller 
statsvetenskapligt intresserade.   
 
Källa: AnRopet, Medlemsblad för StorStockholm 
Genealogiska Förening, 2004, Nr 3, sid 15K 
 
 
 
Ramsberg och Linde bergslag 
 
Gunilla Didriksson, Lindagatan 8, 711 34 
Lindesberg, har forskat i alla byar i Ramsbergs 
församling från omkring 1618 till 1800 med hjälp 
av Älvsborgs lösen, jordeböcker, boskapslängder 
och husförhörslängder. För att få det hela så 
komplett som möjligt tar hon tacksamt emot alla 
upplysningar om utflyttning från Ramsbergs 
församling fram till 1800, eftersom det saknas 
flyttlängder för många år. Hon har också kartlagt 
emigrationen från Lindesbergs stadsförsamling och 
bruksförsamling samt Ramsbergs och 
Guldsmedshyttans församlingar. Hon har kopplat 
ihop husförhörslängder, utflyttningslängder och 
passagerarlistor. Hon fortsätter med Fellingsbro 
 
Källa: Strödda Annotationer 22, sid 12, från Rötter 
rubriken Forskningsprojekt     
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Nytt centrum för släktforskning i Stockholm 
 
Sveriges Släktforskarförbund och Genealogiska Föreningen flyttar ihop sina lokaler den 1 oktober och 
skapar ett nytt ”resurscentrum” västerut, närmare bestämt i Sundbyberg. 
 
Förbundet flyttar från Warfvinges väg 16 och 
Genealogiska från Katarinahuset i Sabbatsberg. De 
nya gemensamma lokalerna ligger i den vackra 
Marabouparken i Sundbyberg. Hit leder tunnelbana, 
pendeltåg (10 minuters gångavstånd) och en rad 
bussar och parkeringsmöjligheterna är goda. Ytorna 
är ljusa och luftiga och skall, förutom Förbundets 
kansli och Genealogiska Föreningens egna 
utrymmen, även innehålla ett stort gemensamt 
referensbibliotek och en tidskriftssal. 

Det betonas att Förbundet och Genealogiska efter 
sammanflyttningen fortsätter att vara suveräna 
enheter med eget ansvar för både verksamhet och 
samlingar. Olika former för samarbete kommer 
dock att prövas. Full tillgång till Genealogiska 
Föreningens samlingar kommer fortsatt att vara 
reserverad för dess egna medlemmar. 

Förbundet får en egen hörsal för 150 personer 
och entré lämpad för utställningar och 
monterverksamhet. Det skall också finnas två 
konferensrum/lektionssalar och en särskild datasal 
för kurser och mötesverksamhet. 

Till de nya lokalerna flyttar också tidigare 
underhyresgäster: Föreningen DIS-ÖST, 
StorStockholms Genealogsiska Förening, 
Föreningen Smedsforskarna samt Sällskapet 
Vallonättlingar. 
 
Förbundets nya adress:  
Sveriges Släktforskarförbund  
Allén 7 A  
172 66 Sundbyberg. 
 
Källa: Nättidningen Rötter www.genealogi.se 

 

 
 
 

      På gång i 
          Dalarna    

Nu är Österbyboken klar! 
 
 

 
På bystämman söndagen den 2 maj presenterades boken om Österby, den vackra byn som ligger vid 
sjön Viggen. Boken är resultatet av några års arbete i en studiecirkel. 
 
Boken består av två delar, den första delen 
behandlar gårdar och sommarstugor i Österby med 
dess innevånare. Alla gårdar presenteras med 
nytagna fotografier i färg. Den andra delen ger lite 
glimtar från byns äldre historia och visar hur den 
har utvecklats från några gårdar på 1400-talet till i 
dag 45 gårdar inklusive sommarstugor. Byn har en 
väldokumenterad historia, bland annat tack vare den 
gamla bykistan, som förvarats av byamannen. Än 
idag beslutas byns angelägenheter på bystämman 
enligt den ordning som fastställdes av Hedemora 
sockens Wårting 1823. Arkeologiska fynd visar att 
trakten var befolkad redan på stenåldern. Boken är 
rikt illustrerad med gamla bilder från gårdsarkiv och 
familjealbum. En studiecirkel på 1980-talet har 

även bidragit med bilder och artiklar av dem som 
var aktiva i byn då. Att vår bok blivit så bra får 
tillskrivas vår duktige redaktör Sten Perers i Lassbo. 
Han är från Österbergs i Österby. Hans blick för att 
kombinera bild och text och hans genuina intresse 
för bygden har givit oss en vacker och intressant 
historiebok för kommande generationer. 
 
Anne-Marie Sörbergs, Byaman i Österby   
tel 0225-38014 
 
Källa: Hedemorabladet, vecka 24-04 
Säljes hos Hedemora bokhandel, 350:- 
 
Reds anm: Byn Österby ligger i Hedemora socken. 
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NY SLÄKTFORSKARFÖRENING I DALARNA 
 
Under sommaren har en ny släktforskarförening bildats i Dalarna. Där Öster- och Västerdalälvarna möts i 
Gagnef har den nya föreningen bildats.  
Den nya föreningen har fått namnet Gagnefs Släktforskarförening. 
 
Verksamhetsområde omfattar förutom Gagnef även Mockfjärd och Floda församlingar. 
 
Föreningen kommer under hösten att söka medlemskap såväl i Dalarnas Släktforskarförbund som i Sveriges 
Släktforskarförbund. 
 
Mer information får du av: 
Ordförande: Christina Eriksson, tel 0241-208 79 
Kassör: Lars-Olof Nordesjö, tel 0241-613 66 
Sekreterare: Madeleine Nygårdh, tel 0241-213 30  
Ledamöter: Lars Redhe och Birgitta Grading  
Suppleanter: Sonja Björklund Saxe och Yvonne Hellberg  
Källa: Dalarötter  http://genealogi.se/dalarna 
 

 

 

ARKIVENS DAG 
 

Välkommen till Arkivens Dag – 13 november 2004! 
 
Lördagen den 13 november är det öppet hus i arkiven. I hela landet 
bjuder man på fullmatade program med utställningar, visningar, 
föreläsningar och andra aktiviteter. Ofta samverkar man med bibliotek, 
hembygdsföreningar och släktforskare. 
 
Årets tema är Kommunikation 
 
Nordisk hemsida: http://www.arkivdag.nu/ 
 

 
 
Kontaktman för Dalarna 
Lennart Nyström 
Kopparbergs länsarkiv 
Håksberg 
771 36 Ludvika 
tel 0240-49 24 53 
e-post: lennart.nystrom@ltdalarna.se 
 
 
 



 

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING  B 

Vid definitiv eftersändning retur med  FÖRENINGSBREV 

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

Program hösten 2004 
 
September 
lördag 11/9  Släktforskarnas Hus, 
   forskning heldag 
 
måndag 20/9 Öppet Hus 
kl 17.00-20.00 
 
Oktober 
tisdag 5/10  Öppet Hus 
kl 17.00-20.00 
 
söndag 10/10 DIS-Aros 
 
onsdag 27/10 Öppet Hus 
kl 17.00-20.00 
 
November 
torsdag 11/11 Öppet Hus 
kl 17.00-20.00 
 
lördag 13/11 Släktforskarnas Hus, 
   forskning heldag 
 
måndag 29/11 Öppet Hus 
kl 17.00-20.00 
 
December 
tisdag 7/12  Öppet Hus 
kl 17.00-20.00 
 
 
 

 
 
 
Vi kommer under ”Öppet 
Hus”-kvällarna att ha 
speciella teman, tex 
soldatforskning, 
internetanvändning, 
släktforskning i de 
nordiska länderna … 
 
De ”Öppet Hus”-kvällar 
som vi har speciellt tema 
kommer vi att hålla till i 
Vuxenskolans källare. 
 
Du som har anmält e-
post-adress kommer att 
få påminnelse! 


