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Öppet för forskning 
Två kvällar i oktober håller FSF öppet 
för kvällsforskning i släktforskarlokalen, 
tisdagen den 18 och onsdagen den 26. 
För november gäller torsdagen den 24. 
Reservera lördagen den 3 december för 
FSFs medlemslördag. 
Läs mer i bifogade programblad. 

Släktforskarnas Hus 
Lördagen den 12 november har FSF 
återigen bokat en heldag för forskning i 
Släktforskarnas Hus i Leksand. Ett 
tillfälle som du naturligtvis inte kan 
missa. Anmälan senast den 4 nov till 
forskarlokalen tel 0226-510 59. 
Läs mer i bifogade programblad. 
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Nya medlemmar! 
 
Ulla-Britt Andersson 
Lycka 147 Ängsberg 
774 97 Fors 
 
Kent Asp 
Sturevägen 7 
735 35 Norberg 
tel 0223-228 28 
e-post bjorkman.asp@telia.com 
 
Iris Axelsson 
Örlinge 
733 99 Möklinta 
tel 0224-83014 
e-post irisaxelsson@yahoo.se 
 
Eva Liljeqvist 
Åkrundan 12 
774 32 Avesta 
tel 0226-222 89 
 
Marie Ståhl 
Mets Eriks Väg 37 
784 56 Borlänge 
tel 0243-82441 
e-post mariestahl@telia.com 
 
Hjärtligt välkomna! 
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Släktforskardagarna i Göteborg 2005 
 
av Barbro Vikström 
 
Årets Släktforskardagar hölls i Göteborg och pågick 
26, 27 och 28 augusti. Värdar för arrangemanget var 
GöteborgsRegionens Släktforskare, DIS-VÄST och 
Föreningen Släktdata. FSF representerades av 
ordföranden Birgitta Larhm och undertecknad. Vi är 
ju numera så många medlemmar så vi får sända två 
delegater till Riksstämman. Nora Släktforskarklubb 
hade kommit över ett billigt boende och genom sin 
ordförande Britt-Marie Lundell, som ju tidigare var 
vice ordförande i FSF, erbjöds vi att dela lägenheten 
vilket vi tacksamt accepterade. Från Nora deltog 
utom Britt-Marie också Birgitta Magnusson. 

Eftersom vi, Birgitta L och jag, inte varit i 
Göteborg så ofta beslutade vi att ägna fredagen åt 
att turista. Vi besökte bl a Elfsborgs fästning, dit vi 
åkte med båten ”Hebbe Lelle” och vi åkte en 
stadsrundtur med en ”buss cab”. Tur att det inte 
regnade då. 

Birgitta L ombord på Hebbe Lelle 
 
Invigning 
Lördag morgon steg vi upp tidigt, tog spårvagnen in 
till Göteborgs Stadsmuseum där kulturminister Leif 
Pagrotsky invigde arrangemanget. Vi fick också 
höra skönsång av kören Carmina Nostra. 

Det var tur att vi kom i god tid för det var så 
mycket folk så alla fick inte plats utan blev tyvärr 
tvungna att vänta utanför. För oss som lyckats 
komma in var det istället en kamp om att komma 
fram för att kunna ta en bild av invigningstalaren. 

Kulturministern talade om hur viktiga arkiven är 
och hur tillgängligheten ska ökas bl a genom att 
intensifiera digitaliseringsarbetet. Kulturministerns 
hela tal kan du läsa på nästa sida. 

Efter invigningstalet gjorde, kulturministern med 
uppvaktning, som brukligt är, en rundvandring 
bland årets utställare.  
 

Riksstämman 
”Äntligen stod prästen i predikstolen.” Nej, så var 
det naturligtvis inte, utan det var kantorn. 

Förbundsordförande Ted Rosvall 
 
Det är första gången som Riksstämman har hållits 

i en kyrka, Christine kyrka, och det fordrade också 
en annorlunda inledning. 

Vi blev bjudna på en ”Orgelkonsert i 
miniformat”. Tre stycken spelades, Brudmarsch 
från Västergötland av S Linell, Tillägnan av L-O 
Ejstes och ett uruppförande nämligen Marcia 
Genealogica av T Rosvall. Orgelnist: Ted Rosvall. 

Det var en trevlig början på Riksstämman som 
för övrigt var en snabb affär. Om det berodde på att 
den aviserade stadgeändringen drogs tillbaka eller 
att en vigsel skulle äga rum vet jag inte. Den för 
mötet valda ordföranden Lennart Limberg kanske 
också drog sitt strå till stacken för han var effektiv. 

Styrelseledamöter valdes enligt valberedningens 
förslag där vi speciellt gläder oss åt att Eva 
Dahlberg, Jönköping, invaldes. Hon förefaller vara 
en duglig person för ändamålet och inte rädd för att 
säga sin mening. Att Torbjörn Näs, Mora, omvaldes 
gillar vi också. 
 
Förbundsstyrelsen har inte ändrat sig avsevärt från 
förra året: 
Ted Rosvall, Falköping, förbundsordförande 
Anette Carlsson, Karlstad 
Björn Fredriksson, Boden 
Kent Lundvall, Uddevalla 
Jan Nilsson, Staffanstorp 
Ann-Karin Westerlund, Uppsala 
Eva Dahlberg, Jönköping (nyval) 
Sven Johansson, Halmstad (omval) 
Kurt Modig, Värmdö (omval) 
Ingrid Månsson Lagergren, Söråker (omval) 
Torbjörn Näs, Mora (omval) 
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Stämmomiddag 
På lördagskvällen samlades 328 personer för att äta 
middag i Restaurang Valands festvåning. Under 
kvällen underhöll Göteborgs Ukuleleorkester och 
Örnbergs hederspris utdelades till Martin Pehrson 
från Uddevalla. Hedersdiplom för förtjänstfull 
släktforskargärning tilldelades Holger Kanth, 
Västervik, Helmer Danielsson, Alvesta och Nils 
Marelius, Uddevalla. De övriga två Anderz Berg, 
Stockholm och Lars Oswald, Västervik, var inte 
närvarande. När dansen började beslutade vi oss för 
att åka hem, trötta efter dagens id. 
 
Föreläsningar och Utställningar 
Montrarna var fördelade på Stadsmuseet och 
Kronhuset. Det var inte långt mellan och den 
promenaden behövdes kanske. Riksarkivet, 
Krigsarkivet och SVAR fanns naturligtvis på plats 
liksom flera andra arkiv och många föreningar. Från 
vårt område var Västerbergslagens Släktforskare 
och DIS-Aros de enda utställarna. Norra Sverige var 
dåligt representerade men det kanske inte är så 
konstigt för så långt söderut har de sydliga 
föreningarna större  publik. 

Föreläsningarna var legio och de ämnen som 
avhandlades var arkivvård, emigration, historia, 
hjälpvetenskap, kvinnor och barn samt Ostindiska 

kompaniet. Alla föreläsningar vi var intresserade av 
var välbesökta, eller rättare sagt, det var fullpackat 
med folk. Från en föreläsning avvisades vi, fanns 
inte ens ståplats. Till en annan kom vi i god tid och 
lyckades faktiskt få ståplats. Det fanns många 
intressanta föredrag att välja mellan. 

En nyhet för året var ”Min släktsaga”. På 
lördagen var det så fint väder så ”Släktsagan” 
berättades ute på gården utanför Kronhuset men 
söndagens släktf´sagor berättades inomhus. Det var 
ett trevligt inslag där de som ville kunde berätta sin 
historia. 20 min hade man till sitt förfogande. 17 
olika släktsagor framfördes med vitt skilda ämnen. 
Vi fick bl a reda på att ”Nu vet jag att han är min 
far”, ”Genline, vad är det?”, ”Tillfälligheter hjälper 
till i släktforskning” och ”En Wasa-ättling”. Det var 
som tidigare nämnts också flera andra släktsagor 
och även här var publiken stor. 

Det avslutande föredraget hölls i Christine kyrka. 
Professor emeritus Jan Öjvind Swahn pratade då 
över ämnet ”Döden är en ryttare snäll, honom kan 
ingen undvika.” Om dödens och begravningens 
folklore. 
 
Månne det alltid är lika fullt i kyrkan som de två 
gånger jag har varit där?! 
 

 
 

Anförande av utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky, 
Släktforskardagarna i Göteborg 2005 
 
Kära vänner, 
 
Det är imponerande och roligt att se så många 
samlade här på Släktforskardagarna 2005 i 
Göteborg. Intresset för släktforskningen ökar hela 
tiden, och det är lätt att förstå. Här idag ser vi 
resultatet av fantastiska förberedelser som ger oss 
som är intresserade av släktforskning möjligheten 
att mötas och fördjupa oss tillsammans. Bakom 
mig, i entrén och ute på gatan, står hundratals 
människor och vill komma in, men som tyvärr inte 
får plats här inne. Vi kanske borde ha bokat 
Scandinavium istället. 

Frågan om identitet är alltid aktuell. Kanske blir 
det ännu viktigare i den utveckling vi är en del av 
just nu, med globalisering, en ständigt pågående 
rörelse över världen. Kanske blir det då allt 
viktigare för oss, att få tag i vår historia: för att få 
syn på oss själva, i nuet. 

Jag var igår med på ett möte här i Göteborg för 
att förbereda Mångkulturåret 2006. Det handlar om 
att vi i alla våra verksamheter ska vidga våra 
perspektiv och bli bättre på att ge fler människor 

möjlighet att delta. Det gäller inte minst inom 
släktforskningsområdet. Som ni vet har vi i Sverige 
unik tillgång till arkivmaterial för att söka vår 
bakgrund. Men vi måste också bli bättre på att ge 
fler möjlighet till denna fantastiska värld, det vill 
jag att alla vi som är intresserade av släktforskning 

Leif Pagrotsky 
i talarstolen 
I bakgrunden 
Ted Rosvall 
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ser som vår gemensamma uppgift. Om vi lyckas 
med det kanske vi till och med får lov att boka in 
oss på Ullevi nästa gång vi ses. 

Arkiven är vårt gemensamma minne. Här finns 
en del av vår kulturella identitet. Och som ni 
släktforskare vet – också en stor del av vår 
personliga identitet. Arkiven ger oss kunskap om 
samhällets framväxt och utveckling, om historiska 
skeenden och händelser, och om människors 
levnadsvillkor genom tiderna. Arkiven är 
nödvändiga för att vi ska kunna skapa oss en bild av 
hur gårdagens samhälle såg ut och hur dagens 
samhälle har vuxit fram, för att ge oss en bild av hur 
tillvaron genom århundradena kan ha gestaltat sig. 
Och släktforskarnas arbete innebär ju hela tiden att 
fler pusselbitar om vår gemensamma historia kan 
läggas på plats. 

Den svenska kyrkobokföringen, som är grunden 
för all släktforskning, tillhör de äldsta i världen. Det 
ger oss unika möjligheter att söka våra rötter. 
Genom offentlighetsprincipen är dessutom arkiven 
öppna för alla. Tillgängligheten är en grundprincip. 
Vem som helst ska kunna ta del av arkiven. Sedan 
90-talet har man därför målmedvetet mikrofilmat 
kyrkobokföringsmaterialet. Den insatsen har gjort 
det möjligt att ta del av materialet på olika platser 
runt om i landet. 

Men nu ökar tillgängligheten till arkiven 
ytterligare genom fler steg. Förutsättningarna för 
arkivverksamhet har ju förändrats radikalt de 
senaste 10 åren, till stor del på grund av den snabba 
tekniska utvecklingen. Informationsteknik och 
digitalisering skapar helt nya förutsättningar för att 
ta del av både äldre och nyare arkivmaterial. Det har 
blivit lättare att sprida information och att nå fler 
och nya grupper av användare – helt oberoende av 
nationsgränser. Därför arbetar regeringen 

målmedvetet med att skapa förutsättningar som 
följer med den tekniska utvecklingen. 

Hösten 2003 tillsatte min företrädare, Marita 
Ulvskog, en utredning för att göra det rättsligt 
möjligt att lägga ut folkbokföringsmaterial på 
Internet. I vintras presenterade de ett lagförslag som 
nu varit på remiss och fått positiv respons. Nu 
arbetar vi för att sätta det i kraft så snart som 
möjligt. 

Folkbokföringsmaterialet är som ni vet enormt 
omfattande. De statliga arkivmyndigheterna som 
jobbar med det producerade under 2004 hela 8,4 
miljoner bilder som skannats ur kyrkoboksmaterial! 
Det är 36.000 bilder varje arbetsdag. 

Totalt rör det sig om 20.000 hyllmeter – och en 
digitalisering av materialet tar självklart sin tid. 

Jag vill att vi växlar upp intensiteten i det här 
arbetet. Därför arbetar jag för att vi nu när 
arbetsmarknadsläget är tufft ska kunna tidigarelägga 
en del av de här mycket välbehövliga uppgifterna. 

Digitalisering av arkivmaterial innebär flera 
fördelar, förutom den uppenbara ökade 
tillgängligheten. Slitaget på originalhandlingarna 
minskar, och på så sätt bevaras kulturarvet på ett 
säkrare sätt. 

Utan arkiven förlorar vi vår historia och vårt 
minne. Därför måste vi bevara dem för framtiden, 
så att de kan föras vidare till kommande 
generationer, till dem som växer upp. 

För att öka vår kännedom om oss själva och vår 
historia. För att hålla respekten högt för dem som 
varit före oss, och för dem som ska komma efter. 
Och för att underlätta för er släktforskare att bedriva 
ert viktiga arbete. 
 
Med dessa ord förklarar jag Släktforskardagarna 
2005 i Göteborg invigda! 

 

Riksstämman i Christine kyrka 

Britt-Marie, Birgitta och 
Gunilla på stämmomiddag 

Dags att ta sitt pick 
och pack och åka hem 
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Dagbok Öfver Vintern i Stockholm 1868 
 
 
En dagbok som vi i föreningen har fått av Gun Dahlbom i Hedemora. Gun har funnit den i en 
auktionslåda i Hedemora. 
 
Dagboken har skrivits av en ung flicka boende i Stockholm under vintern 1868. Vi får här en 
inblick i hur det gick till bland de bättre bemedlade där livet levdes bekymmersfritt. Om vi 
tänker oss en jämförelse med hur livet kunde gestalta sig för en piga i samma ålder boende på 
landet, så är skillnaden himmelsvid.    

Det framgår inte vem som har skrivit denna dagbok som börjar med ett stycke utan 
datering: 
 
 ”På middagen Kom Erlin Dalq- 
 qvist hit och bjöd Thecla  
 och mig dit. Thecla gick ej, 
 men jag gick. Wi hade trefligt 
 och Gladt der. Wi dansade nåra 
 danser. De främmande voro: 
 Kammarrådet Pripp med Fru 
 och son, Fru Gyllenhammar, 
 Herr Fredrik Pripp med Fru, 
 Hertha, Marie Schlüter, Herr 
 Salqvist, Baron Hierta, Cadetterna 
 Schmidt och Petersens, samt 
 jag. Hertha sjöng flera bitar 
 Cadetten Schmit sjöng äfven”. 
 
 
Här börjar Dagboken 
Öfver Vintern i Stockholm 1868.  
 
1 Jan. Voro Thecla och jag i Ladugårdslands- 
kyrka och hörde Klingstedt predika 
gingo sedan till moster Marie Fröst 
och önskade henne: Godt nytt år! 
Voro tillika med morbror och moster  
bjudna till Schuberths på middag 
der en hel mängd unga glada 
flickor och några trefliga ynglin- 
gar woro församlade; bland 
de sednare war dock en mörk- 
ögd glad ung man den, i mitt 
tycke bäste: Herr Claes Loström 
med hwilken jag dansade (ehuru 
moster förbjudit mig dansa) 
 Tänk huru svårt, 
 och huru hårdt: 
 Om jag skull Lodström neka; 
 Han polkade så wäl 
 Han lifvade min själ! 
Ack! Hjertat mitt! Det klappade, det veka. 

 Och med en annan äfvenså 
 jag polkade rätt dugligt då: 
 med Gisicko, en finne 
 så kry uti sitt sinne 
 men efter konstens reglor, ej 
 han polkade, oh, Nej! 
 Han var ej nöjd med golfvet, Han 
 han for på väggarna minsann 
 och slutet på den vilda jagten war 
 En liten Kullerbytta, fin och rar. 
 
2 Jan. Voro Thecla och jag på Nyårsvisiten 
hos Fruarna Dimander och Krieger 
Lifmedicus Lundbergs, Krigsrådet Dahlqvists, 
M:lle Axelson. På efterm. woro Fru  
Krieger, tante Charlotte Axelson, och 
M:lle Louise Rytterskjöld hemma 
och spelade kort med morbror – 
vi andra sutto och repade siden- 
lappar, Lilly Lundberg och Herr Vin- 
sell kommo till oss en stund och  
repade äfven de. 
 
3 Jan. Nyårsvisiten hos Friherinnan Rosen- 
blad, Dumkys, moster Ophalia, morbror 
Knuts. På eftermiddagen möttes Erlin 
och jag på isen derifrån jag följe 
henne hem, efter att först med 
våra skridskobeklädda små fötter 
ha skurit våra älskades namn 
uti oförgätliga aldrig förr sedda 
graciösa slingringar. 
 
4-5 Jan. Passerade i lugn, förmiddagerna:  
Gymnastiken; efterm. Lapprepning. 
 
6 Jan. Gingo Richard, Thecla och jag till 
Skeppsholmskyrkan och hörde Liljeblad,  
voro straxt på eftm. nere på Isen;  
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gingo derefter i missionsbön i 
Jacobs Kyrka och hörde Påhlman. 
Sedan kommo Moster MariE, Hertha 
och Richard hem till oss, vi spelade 
svarte Petter m.m. och Thecla och 
Hertha sjöngo litet, 8eller som Ric- 
hard yttrade sig: ”Tjöto”.)  
13 Jan. war jag tillsammans med moster 
Marie Fröst, Hertha och Thecla på 
fattigbalen i Johannes Skolhus: 
der voro bland andra: Fru Michaeli 
med man och en liten flicka – 
Fru Michaeli sjön 4 olika stycken 
till både smås och storas synbara 
förtjusning. Derifrån gingo vi kl: 8 
till Fru Dimander. Der dansade 
vi fria walet, (men inga Ca- 
valjerer hade man att wälja på)  
samt La Chasse, och Nigarpolskan. 
 
15 Jan. Voro vi på bal hos Cederbergs och 
hade utmärkt roligt: trefliga bra 
Cavaljerer isynnerhet Löjtnant 
Lidman med hwilken jag dansa- 
de den första och enda polkan, 
och Notarien Löfdahl som jag dan- 
sade 3 danser med och converse- 
rade mycket med: 
 Han liksom jag 
 var sjuk och svar 
 Han hade värk och smärta 
 Uti sitt lilla hjerta 
 Och uppå Gymnastiken Han 
 Som jag, sin bot måhända finna kan. 
Notarien Sandström, en glad munter-  
gök som jag manquerade till Cottillonen  
och gjorde så sorgsen i hågen.  
Jag dansade den med 
Cadetten Conradi och Sandström 
påstod att han i alla sina lefnads- 
dagar skulle komma ihåg den 
Cottillonen och den Cadetten,  
Cottillonen var utmärkt rolig 
oaktadt jag kände mig litet förar- 
gad. Jag dekorerade Löjtnant Lid- 
man och Notarien Löfdahl 
samt blef dekorerad af Notarien Löfdahl 
Under soupén blefvo Thecla och jag 
serverade med allting af notarien 
Sandström, och sista rätten Gelée och 
crocan åto vi på samma tallrik. 
Vi kommo ej hem förrän kl 1/2 4. 

16 Jan. voro Thecla och jag ute och friskade 
upp oss något efter baletten, och 
mötto då på Norrbro Commendör 
Egerström hwilken bjöd oss in 
på Caféet der vi fingo smörja 
oss med Chocolade och bakelser. 
 
17 Jan. VoroThecla och jag förmiddgen i Stor- 
kyrkan och åhörde Riksdagspredi- 
kan  och såg Kungen och prinsarna 
och Gyllenrams nacke, och von der 
Lancken – på eftv. voro vi 
hos General Directör Almqvists 
på en tråkig soupée . 
 
18 Jan. fjeskade vi och sydde för att få 
min ena Julklappskjortel med 
uddskärp färdig att nyttjas med 
hvita lifvet dagen derpå. 
 
19 Jan. hos Expeditionssekter Nycanders 
på Bal. tråkiga Cavaljerer 
alla utom ett enda undantag: No- 
tarien Tjerneld som dansade 
utmärkt wäl. Jo det var sant 
en bra till: Cadetten Hofsten 
en riktig Adonis, glad och hurtig 
som en Martisson egnar och anslår. 
 
21 Jan. Kom Tante Charlotte Axelson hem 
till middag: och på aftonen voro 
Moster, Thecla och jag på Stora Operan 
och såg ”Trubaduren” med Signor 
Ambrosi som Trubaduren, han 
hade en utmärkt vacker röst, men 
var liten och späd – som en 
skolpojke. Han fick rätt myc- 
ket applåder och salongen var 
nästan fullsatt. 
Men för min del, den aftonen 
jag hade större njutning 
ty på Parkett, en ståtlig wän 
var mina ögons tjusning! 
 Hans namn jag ej 
 vill nämnda, nej! 
 men om Ni prompt vill weta 
 hwad denne man månd heta 
 så börjas det på W --------- 
 och slutas uppå G------------- 
 och uniform han bär 
 vid Kronobergs regemente 
 Se så! Nu wet du hvem det är! 
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22 Jan. voro Farbror Carl, och Faster Ida på vi- 
sit hos Moster – Derefter gingo Thecla 
och jag till Söder för att önska dem 
Godt Nytt år, och i hopp att få komma 
på Spectaclet hwilket de utlofvat – 
Ankommo till Norrbor hwem fick 
vi se? Jo – ingen mer och ingen  
mindre än mon chér Gustave 
Sandström som, med en rulle 
uti hand sågs från staden Komma, 
och då han oss mötte vände om 
och oss följde, skämtande och glad 
till - Storkyrkobrinken. 
Som de hos Adolphs skulle hafva 
speljunta gingo vi derifrån 
kl 5. med felslagna förhoppningar. 
 
24 Jan. voro morbror och moster hos Dahl- 
qvistsens på middag kl ¼ 4 (Det war 
Tante Wendelas 50de födelsedag.) Vi 
skulle komma sednare på efter- 
middagen. Kl. 3 gick jag till Norr- 
landsgatan för att hafva min 
Fransyska Lection. Hertha talade 
då om att det på förmiddagen warit 
bjudning för oss till Commendör 
Egerströms till samma afton, men 
att Mamma svarat nej; ithy 
wi voro bortbjudna. Fröken Emelie 
Axelson befann sig då hos Moster Ma- 
rie och upplyste om att det skulle 
blifva dans, sång, att Löjtnant Gra-  
venhorst skulle komma dit. 
Då rusade Hertha upp från sin 
välling (eller hvad det var) slängde 
på sig hatt och kappa, och hon  
och jag ilade på Kärlekens vingar 
till moster Sjöstrand, tänkande 
att hoppandes att hon ville hjelpa 
oss och ställa så till, att vi kunde 
få gå dit- Slutet blef att vi kl. 
6 gingo till Dahlqvistens, satte 
ihop en liten historia om 
ett förut gifvet löfte till Eger- 
ströms, hörde f.d. actören Stjernström 
sjunga några bitar; och gingo 
så kl. 9 derifrån. Hos Egerströms 
war stor Soupée och full Bal. 
Genast vi kommo, blefvo vi upp- 
bjudna till Polkan som då dansa- 
des – jag af Capten Broberg (bror till 
Doctor Broberg på Gymnastiken)  

Sedan dansade jag 1 Fr. Herr Gethe,  
2 Wals, Doctor Naumann, 2 Fr. Herr 
Löwensköld, 3 Wals Grefve Schwerin 
Lacier – Fredrik Egerström och 
Cottillon Capten Broberg  som 
dansade öven all beskrifning väl.  
Dekorationer i Cottillonen fick jag af 
Doctor Naumann, Grefve Schwering och 
Herr Fredrik Egerström samt gaf 
bort en till Capten Broberg och en till 
Herr Fredrik Egerström. Efter 
maten då spelmästaren gått, spe- 
lade Fröken Julia Coyett upp en Vals 
den började jag med Herr 
Fredrik Egerström, men som 
blott Thecla, Herha och jag woro 
qvar af alla damerna fingo vi 
byta om cavaljerer oupphörligt. 
Der var utmärkt roligt. Under 
aftonens lopp hörde vi Fröken 
Feilitzen sjunga sången af Eric 
Bögh, Fröknarna Fröst en duett 
och sist Kronan på allt, aftonens  
glanspunkt, Löjtnant Gravenhorst 
sjunga ”Den Skeppsbrutne” af Lind- 
blad. Under hemvägen hade jag  
ett stöd, ett säkert stöd, uti Herr 
Löwensköld, och Thecla, Trollpojken 
en nätt yngling på 60 år. Dessu- 
 tom hade vi Herr Björkegren och 
Capten Broberg med i sällskap. 
 
26 Jan. Hörde vi Klingstedt predika gingo 
sedan till Almqvistens på tacksägelse- 
visit. Samt till Moster Ophalia. Till  
middag voro Morbror och Moster  
bjudna till Fredrik Pripps på 
Fadderskap, samt på Sou- 
pé till Lifmedicus Lundbergs: 
så att Herrskapet Spink, dinerade 
i all ensamhet hemma, men 
voro på afton hos Moster Marie 
Fröst i sällskap med Fröknarna 
Gethe, Naumann, Falkman, Alexan- 
derson, Julie Axelson och Anna Agrén 
samt Herrarna Axel Egerström 
och richard och Olof Fröst – 
Vi pratade, sjöngo dansade Lancier 
och Wals och Francais på Moster 
Maries förmaksmatta, lekte  
rådlekar m.m., m.m. och voro i 
allmänhet mycket elaka. 
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28 Jan. Carlsdagen hade moster tagit en 
hel loge på Stora Operan 
och bjöd: sig sjelf, moster Marie 
Fröst, Hertha, Thecla, flickorna  
Axelson och mig. Vi sågo Vasa 
arfvet. Utsåldt hus, men inga 
Kungliga och inga Löjtnanter,  
publiken var således: Se så der! 
Före pjecens början speltes folk- 
sången hwari publiken in- 
stämde med sina röster. 
 
29 Jan. Kom Thecla och hemtade mig  
på Gymnastiken. Wi gjorde 
visit hos Cederbergs och Nycan- 
ders och gingo föröfrigt och svas- 
sade på Drottninggatan i hopp 
att få möta Kung Carl, hwilket 
äfven lyckades. Han hälsade 
ganska artigt på oss – Straxt 
på eftermiddagen gick jag till 
Farbror Carls och kl. 5 kom Thecla 
efter dit; vi sutto och pratade 
en stund till kl. 6 då vi gingo till 
Fru Krieger dit redan moster 
war kommen -  Der woro Fru Dahlström 
med sina otrefliga döttrar, Fru 
Lundell, Fru Hagberg, flickorna 
Levander, och Amy Folcker – bara 
bara fruntimmer, ett fasligt pra- 
tande isynnerhet M:lle Thecla Dahlström.  
  
30 Jan. Besökte Thecla och jag i sällskap 
med Faster Ida Fru Emelie Carl- 
léns Bazar kl. 12. i La Croix Salong, 
der war utmärkt trefligt. Salen klädd 
med lefvande Växter, musik på 
Läktaren, vackra eleganta 
Damer som sålde, wackra för- 
tjusande herrar (Löjtnanter 
naturligtvis) till deras bistånd: 
Löjtnant Lidman bland andra 
Löjtnant Hellström och Baron Lil- 
jencrantz togo emot Biljetterna. 
Der råkade vi på Fru Frögren 
som bad Thecla och mig dit 
på afton. Fru Björk, Fru Cardier 
och flickorna Björk voro der. 
 
31 Jan. War jag nere på Nybroviken 
på f.m. och åkte skridsko. På 
eftermiddagen var jag hos Farbror 

Carls. Der voro några Riksdags- 
herrar – Thecla var äfven bjuden 
men war ej rigtigt bra. 
 
1 Febr.Förlofvades Märtha Nycander  
med Cassören Tjerneld – 
war Thecla på Repetition i 
Harmoniska Sällskapet, och 
jag satt hemma hos moster 
och läste högt utur Fridens 
Engel eller Tysklands Svärd” 
 
5 Febr. På stor soupée hos Grosshandlar  
Pripp 
 
7 Febr. Upphörde jag med Gymnastiken på 
en fjorton dagar. Gingo sedan: Thecla 
och jag och promenerade på Drott- 
ninggatan och Norrbro till kl 1 – 
gingo då upp till Faster Ida då hon 
och jag ytterligare spatserade 
Drottninggatan upp och ner. 
Thecla gick till sina Skolungar 
och jag följde Faster Ida hem till 
middagen. Klockan 4 kom Thecla 
dit och vi drucko kaffe med god- 
rån och kakor, sutto sedan och 
pratade till kl 7 då Thecla gick 
på Repetition i Harmoniska 
Sällskapet. Sedan bildades af oss 
tre återstående ett läsande säll- 
skap. Jag läste Oprorna ”Faust” och 
”Barberaren i Sevilla”--- 
 
9 Febr. Woro Faster Ida, Thecla och jag i  
Ladugårdslandskyrka och hörde Klingstadt.  
 
11 Febr. voro en hel hop Gubbar hos morbror 
och spelade kort. 
 
16 Febr. voro Thecla och ja i slottskapellet 
och hörde Rogberg predika – : 
vi sutto alldeles midt för Majestätet. 
 
17 Febr. Hos Faste Ida till middagen och var 
med henne om aftonen på stora Ope- 
ran och såg ”Sylvia” med M:lle 
Wideberg och ”Nürnbergerdockan” 
med Fru Michaeli som dockan. 
 
 
Fortsättning följer nästa blad. 
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 apport  
från styrelsen 
Under denna rubrik kommer medlemmarna att 
fortlöpande få information om styrelsens arbete. 
 
Forskarresor till Leksand 
Första resan till Leksand och Släktforskarnas Hus 
för forskning i höst har vi redan avverkat. Lördagen 
den 17/9 styrde vi kolas norrut för en 
heldagsforskning. Andra resan för hösten blir 
lördagen den 12/10.   

Vi hoppas att fler tar chansen att sitta i Leksand 
och ta ut en pärm och vips vara i församlingen. Att 
vi kan sitta och forska till ett pris som är under 
halva priset mot vad det kostar att åka upp under en 
veckodag. Och gör vi en jämförelse med vad det  
kostar att skicka efter kort eller abonnera på Genline 
så är detta ett mycket prisvärt alternativ.  
 
Mera mikrokort i föreningens skåp 
Vi har kompletterat föreningens bestånd av 
mikrokort med ett stort antal församlingar, i södra 
Dalarna och norra Västmanland och därtill några 
församlingar i Gästrikland.  

Föreningen har nu mikrokort över 15 
församlingar i Dalarna, 18 församlingar i 

Västmanland och 6 församlingar i Gävleborg. 
Dessutom har vi mikrokort för Västmanlands 
regemente, domstolsmaterial för Folkare Grytnäs 
och Hedemora tingslang. Och SCB födelse-, vigsel- 
och dödböcker 1860-1897 för ett stort antal 
församlingar i Västmanlands och några i Uppsala 
län. 

 
Öppet hus i lokalen 
Som framgår i programbladet så kommer vi att 
fortsätta med att hålla öppet för forskning i lokalen 
för dem som har svårt att komma under dagtid.  
 
Höstens program 
Vi skall under hösten bjuda in Avesta kommuns 
arkivarie, till någon av våra kvällar då vi har öppet. 
Vi kan då få en presentation av vad som man kan 
finna i arkivet och därefter göra ett studiebesök på 
stället. Har någon släkting gått i skolan i någon av 
Avesta kommuns församlingar, finns det en hel del 
att botanisera i, t.ex. betyg, skolfoton och mycket 
annat smått och gott. 
 

 
 

 
Temakväll med DIS-Aros 

 
av Barbro Vikström 
 
Söndagen den 9 oktober träffades en liten skara, 10 
personer, i Vuxenskolans källare för att lära oss 
”Att komma igång med DG8”. Leif Svensson från 
DIS-Aros var vår lärare för dagen. Eftersom det 
fanns intresserade som inte hade programmet ännu 
så började Leif från början. Han berättade om DIS, 
hur det började och att föreningen sedan växte till 
att nu ha ca 26.000 medlemmar. 

Programmet har ju utvecklats en hel del under 
årens lopp. Jag som har haft programmet många år 
tycker att det blivit lättare med åren. Nu kan man 
klicka sig fram och se vad som händer. I den 
tidigare DOS-versionen kändes det som att man var 
man tvungen att kunna mera. Det är mycket bättre 
nu, i alla fall för oss som bara är användare. 

Leif började med att visa hur man startar med den 
första personen i sin databas. Hur man sedan går 
vidare med föräldrar, partner och barn o s v varvid 
Leif poängterade hur viktigt det är att ange källan så 
att man senare kan bedöma notisens trovärdighet. 
Är det en primär källa eller måste jag forska vidare? 
Han kom också in på hur man lägger in sina byar, 
gårdar etc i ortregistret och hur man sedan i 
kartfunktionen kan se var anorna har levat. 

Nästa Temakväll med DIS-Aros är söndagen den 
20 november och vi börjar som vanligt kl 16.00. 
Temat denna gång är ”Användning av Word och 
Excel i forskningen”. 
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Välkommen till  
Medlemslördag den 3 december 2005,  

kl 10.00 – 13.00, Myrgatan 3 Avesta 
 
Vi i styrelsen håller öppet för alla medlemmar som vill komma och forska eller bara sitta och prata 
med varandra och oss. Du kan även dricka en kopp kaffe och kanske bläddra i andra föreningars 
medlemsblad.  
 
Övre våningen kommer det att finnas servering, bokförsäljning och för den som vill skrapa finns det 
skraplotter. 
 
I källarvåningen kommer vi att duka fram läsare och mikrokorten över församlingarna: 
 
Dalarna: 
Garpenberg,  
Grangärde 
Grängesberg 
Gustafs 
Hedemora lands- och stadsförsamling 
Husby Ludvika 
Norn bruksförsamling 
Norrbärke 
Silvberg 
Stjärnsund kbfd 
Stora Skedvi 
Säter lands- och stadsförsamling 
Säfsnäs 
Söderbärke 
 
Västmanland: 
Enåker 
Fläckebo 
Gunnilbo 
Hed 
Karbenning 
Kila 
Möklinta 
Nora 
Norberg 
Norrby 
Ramnäs  
Sala landsförsamling 
Sala stadsförsamling 
Skinnskatteberg 
Västanfors (Fagersta) 
Västerfärnebo 
Västervåla 
Östervåla 
 

Gästrikland: 
Järbo 

Högbo 
Ovansjö 
Torsåker 
Årsunda 
Österfärnebo 
 
SCB  födelse-, vigsel- och dödböcker 
1860-1897 
 
Västmanlands län: 
Harbo, Hubbo, Huddunge, Karlskyrka  
(Kung Karl, Kungsör), Kila, Kolbäck, Kumla, 
Skultuna, Säterbo, Tillberga, Tortuna, Vittinge. 
 
Uppsala län: 
Altuna, Bred, Härnevi, Fröshult, Järlåsa,  
Simtuna, Torstuna, Österunda 
 
Generalmönsterrullor: 
Västmanlands regemente, 1684-1885  
(Bergs och Folkare kompanier ingår) 
 
Domstolsmaterial: 
Folkare tingslag, domböcker 1687-1860,  
småprotokoll 1761-1860, urtima ting 1684-1870,  
bouppteckningar 1735-1860 
Grytnäs tingslag, domböcker 1695-1719 
Hedemora tingslag, bouppteckningar 1736-1860 
 
Bibliotekets mikrokort som finns hos FSF  
Avesta 
By 
Folkärna 
Grytnäs 
 



 An-Siktet 3/2005  

Folkare Släktforskarförening 

sid 12 

 
 
 Nytt i 
bokhyllan 

 

Bokgåvor 
 
Armborstet 1968 
Dalarnas Hembygdsbok 1931 
Dalarnas Hembygdsbok 1960 
Dalarnas Hembygdsbok 1961 
Dalarnas Hembygdsbok 1963 
Dalarnas Hembygdsbok 1981 
Folkärna Hembygdsförening 1936 
Svenska Turistföreningens Årsskrift 19440 
Svenska Turistföreningens Årsskrift. Värmland 
1985 
Dalbyar – Några byar i Dalarna skildrade av bybor 
Ericson Alan, Englund Eric: Avesta – Folkare – 
bygden vid Dalälven 
Geer de Gerard: Dalkarlssjön 
Jacobsson Eva: Urmakare i Mora socken 
Klingberg Göte: Kronologisk bibliografi över barn- 
och ungdomslitteratur utgiven i Sverige 1591-1839 
Lindorm Erik: Ett folk på marsch 1914-1932 
Laurin Casimir: Med karlkarlar i fält 
Odelberg Maj: Med portfölj och ritstift – Olof 
Hermelin en fornforskningens tjänare 
Rydberg Sven: Dalälven – Industrifloden 
Rosén Bo: Siljan 
Röjd Albin, Ett kyrkoarkiv berättar, beskrivning 
rörande Färila, Kårböle och Los församlingar, inför 
350 årsminnet av deras sockenbildning 
Rönnegård Sam: Nyckeln och svärdet – församling 
och kyrka i Leksand genom 800 år 
Rönnegård Sam, Lundberg Uno: 
Folkundervisningen i Leksand och Forshem i äldre 
tid 
Winka Abraham: Gardvik En fjällbys historia 
 
Vi tackar Sylvia Lundewall för böckerna 
 
Övrigt nyinkommet: 
Föreningen Bergslagsarkivs Årsbok 2005 

 

Föreningen Bergslagsarkivs  
årsbok 2005. 

 
 

 
Årgång 17 av årsboken finns nu på landsarkivet och 
kan beställas till en kostnad av 120 kr inkl porto.  
 
Innehåll: 
 
Av Helena Karlsson. Bransch i kris – exemplet 
Skogstorps sågverk 1900-2004. 
 
Av Tomas Carlberg. Släkten Sergel på Sponga.  
 
Av Bror-Erik Ohlsson. Mannen från Bada bruk i 
Värmland som for till Nya Zeeland. 
 
Av Kerstin Pettersson. Det kyrkliga Strängnäs eller 
En gammal stad i rörliga bilder. 
 
Av Petra Broden. När Fältskären var arbetarnas 
läkare.  
 
Källa: Landsarkivets hemsida 
 

 
 

SOFI Språk- och folkminnesinstitutet 
 
På SOFIs hemsida www.sofi.se kan man hitta 
mycket intressant. I ortnamnsregistret finns bl a 
följande att läsa: 
 
Judas, gård vid Bergslagsvägen, Avesta stad, 
Kopparb.l. 

Äldre namn för nuv. Hasselbergs. – Gården har ägts 
av en Hasselberg, kallad ”Judas i gropen”, för att 
han i sin barndom spelat Judas roll när 
stjärngossarna vandrade omkring i staden vid 
tjugondagknut. Gårdsnamnet Judas nu mkt ovanligt, 
blott känt av äldre. (1943) 
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Ny CD med bouppteckningsregister för Södermanland 

 
 
     

Landsarkivet presenterar i samarbete med SVAR en 
CD-ROM-skiva med register till bouppteckningar 
från Södermanlands län. Skivan är en uppföljare till 
fjolårets skiva med bouppteckningsregister för 
Uppsala län. 

Registret omfattar bouppteckningar från 
Södermanlands län fram till omkring år 1900, som 
förvaras i Landsarkivet. Antalet registrerade 
bouppteckningar uppgår till nästan 97000. Nya 
funktioner i sökprogrammet underlättar för 
användaren, exempelvis kan man nu skapa flera 
sökposter samtidigt. Med hjälp av den nya CD-
skivan kan Du lätt se om det i Landsarkivet finns 
någon bouppteckning efter en viss person, avliden i 
Södermanlands län på 1600-, 1700- eller 1800-talet. 
Du kan också söka bouppteckningar efter personer 
från en viss församling eller med ett visst yrke. 
Möjligheterna till kombinerade sökningar är många. 
CD-skivorna med bouppteckningsregister för 
Uppsala län och Södermanlands län kan köpas i 
Landsarkivets forskarexpedition eller beställas från 
SVAR http://www.svar.ra.se/.  
 
Priset för en skiva är 250 kr. Bägge registren är också 
fritt tillgängliga i forskarexpeditionens datorer. 

 

Du som har e-postadress! 
 
Har du under hösten saknat våra påminnelser så kan det vara så att brevet har gått i retur till oss. Det 
händer vid sändning att vi får tillbaka ett antal brev på grund av olika orsaker. 
 

- Kan det vara så att du har bytt e-postadress men inte meddelat oss? Sänd! 
 

- Att din box är full, då återkommer utskicket till oss med meddelande om detta! Töm! 
 

- Att vi har fått fel e-postadress, kontrollera i medlemsförteckningen! Rätta! 
 
Vill du at vi tar bort dig från sändlistan eller att  du har bytt adress, meddela Barbro Vikström, e-post 
parpu@compaqnet.se  
 
Det skadar inte att även du, som inte har e-postadress, kontrollerar i medlemsförteckningen att adress 
och telefonnummer är rätt. Att postadress är rätt underlättar (vi slipper skicka tidningen två gånger) 
vid sändning av medlemsbladet. 
 
Med hopp om att vi skall få ordning på vår sändlista. 
Redaktörerna 
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Debatt har uppstått om leveransen av ett par församlingars folkbokföringshandlingar för förvaring, vård och 
tillhandahållande i Landsarkivet. Läs här om Landsarkivets ståndpunkt. 
Källa: Landsarkivet i Uppsala,  
http://www.ra.se/ula/aktuellt.html 
 

Landsarkivet – dess samhällsroll – och kyrkoarkiv 
 
Det hör knappast till vanligheterna att en arkivfråga 
vållar opinionsyttringar av det slag som skett när det 
gäller vissa kyrkoarkiv i Dalarna. På Landsarkivet i 
Uppsala har vi kunnat konstatera att debatten inte 
alltid har präglats av sakliga inlägg. 
Begreppsförvirring förekommer, och ovederhäftiga 
påståenden saknas inte heller. Tyvärr har 
landsarkivet och dess tjänstemän i flera 
sammanhang fått ikläda sig bovrollerna. För en 
humanistisk institution och dess fredliga 
handläggare med givna instruktioner att följa känns 
sådana roller främmande, för att inte säga orättvist 
tilldelade. Med syfte att upplysa och i vissa fall 
tillrättalägga vill vi därför i denna artikel beskriva 
landsarkivet, dess roll i samhället och inom den 
offentliga sektorn. Vi vill också ge en översiktlig 
bild av vad som gäller i relationerna mellan 
landsarkivet och de kyrkliga arkiven. 
 
Landsarkivet är en statlig myndighet. I en 
visserligen nedbantad offentlig sektor är det 
fortfarande rätt gott om sådana. Somliga är 
välkända. Ingen svävar väl i okunnighet om vad till 
exempel polismyndigheter och skattemyndigheter 
sysslar med. Andra utövar sin verksamhet litet mera 
obemärkta och hamnar sällan på löpsedlarna. 
Landsarkiven torde i normala fall höra till dessa. 

De statliga arkiven är organiserade i något som 
brukar kallas arkivverket. Den centrala 
myndigheten är Riksarkivet i Stockholm som också 
är chefsmyndighet för de regionala landsarkiven. 
Riksarkivet och landsarkiven är statliga 
arkivmyndigheter. Särskilda instruktioner reglerar 
deras verksamhet. 

Landsarkiven verkar inom speciella distrikt, 
bestående av ett eller flera län. Uppgiften är att 
inom det egna distriktet se till att arkiv som under 
tidernas lopp har bildats och fortlöpande bildas i 
statliga myndigheters verksamhet förvaras och 
vårdas på ett säkert sätt. Syftet är att handlingarna 
skall kunna finnas kvar för framtiden och att 
informationen därmed skall finnas tillgänglig för 
förvaltning, rättskipning och forskning av alla de 
slag. Arkiven i sig har också ett egenvärde som en 
del av vårt nationella kulturarv. 
 
Allt detta regleras i en lagstiftning med 
tillämpningsföreskrifter i stort antal. Lagen som 
ligger till grund för det hela kallas arkivlagen. 
Under denna lyder bl.a. statliga myndigheter och 

när det gäller arkivvården också de kyrkliga arkiven 
före relationsändringen mellan kyrkan och staten 
och för övrigt så länge dessa arkiv fortfarande 
förvaras hos Svenska kyrkan. 

Landsarkivet i Uppsala, som länge låg på 
Uppsala slott, flyttade 1993 in i nya lokaler och är 
en av landets modernaste stora arkivinstitutioner. 
Handlingarna förvaras i arkivmagasin med högsta 
brandskydd. Datoriserade passagekontroll- och 
larmsystem garanterar säkerheten. Det är inte för 
inte som magasinsbyggnaden skämtsamt går under 
namnet "bunkern". Kontinuerlig mätning av 
temperatur och relativ fuktighet garanterar ett 
klimat som är lämpligt för förvaring av 
arkivhandlingar. Lokalerna står under ständig 
uppsikt av landsarkivets fastighetsförvaltare, det 
statliga bolaget Akademiska hus, som också har 
hand om alla universitetets lokaler och fastigheter. 
Landsarkivets magasin rymmer uppemot 60000 
hyllmeter handlingar.  

Inga handlingar får föras in i magasinen, innan en 
kontroll har gjort av deras tillstånd. Skulle det i 
samband med leveranser av handlingar upptäckas 
fukt eller mögel eller annat skadeangrepp finns 
särskilda saneringsutrymmen, där sådana handlingar 
tas om hand. Speciell personal, utbildad för såväl 
bokbindning som konservering ser till att detta görs 
på ett professionellt sätt. Sådan arbetskraft torde 
vara tämligen unik för arkivmyndigheterna och de 
stora vetenskapliga biblioteken.  

Att bevara alla handlingar som produceras genom 
åren är en omöjlighet och en onödighet. Det finns 
klart formulerade föreskrifter om vad som skall 
bevaras och vad man kan göra sig av med, eller 
gallra som det heter på arkivspråk. Ingenting utöver 
det som är tillåtet för gallring får förstöras. 
Gallringsbart material destrueras fullständigt, i 
allmänhet genom förbränning.  
 
Ett landsarkiv är en institution med två klart skilda 
uppgifter. Den ena är att bevara, vårda och göra 
handlingarna tillgängliga för kundkretsen. I denna 
ingår forskare med representanter för såväl lokal, 
regional som nationell forskning samt myndigheter, 
organisationer, föreningar m.fl. Kundkretsen kan 
höra av sig genom förfrågningar per brev, fax eller 
e-post eller genom personliga besök i landsarkivets 
forskarsal. Många förfrågningar kommer även från 
svenskar eller svenskättlingar i utlandet och då rör 
det sig naturligtvis främst om släktforsknings-
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ärenden. I denna sin verksamhet för landsarkivet 
även en dialog med andra kulturella institutioner, 
som exempelvis universitet och högskolor, 
släktforskar- och hembygdsföreningar m.fl.  

Landsarkivets distrikt omfattar Uppsala, 
Södermanlands, Örebro, Västmanlands och 
Dalarnas län. Genom att handlingar efterhand 
levereras från detta distrikt till landsarkivet skapas 
där en för forskningen värdefull helhetsbild. 
Material från alla sektorer, som folkbokföring, 
beskattning, rättskipning, fångvård, utbildnings-
väsen, polisverksamhet m.m. kompletterar varandra 
i alla de former av forskning som bedrivs till värde 
för den helhetsbild som forskaren eftersträvar från 
den enskilda människan över gård, socken, stad, 
härad, län etc. Datoriserade register och databaser 
blir i allt större utsträckning ett hjälpmedel på 
landsarkiven. Den moderna tekniken tas här i bruk 
mer och mer. Självfallet har landsarkivet en 
hemsida som kan nås på adressen http://www.ra.se/.  

Landsarkivets andra uppgift innebär att vara 
tillsynsmyndighet ute i distriktet. Genom besök och 
även inspektioner övervakar landsarkivet 
arkivvården hos distriktets myndigheter och ger råd 
och utbildning beträffande tillämpningen av regler 
och föreskrifter. Här sker även kontakter för 
framtida leveranser av arkivhandlingar. 
Landsarkiven har i allt större utsträckning blivit en 
resurs för staten i det rationaliseringsarbete som 
hela tiden pågår. Från nedlagda myndigheter 
levereras ofta arkiven till landsarkiven mer eller 
mindre direkt efter nedläggningen. Det är alltså 
långt ifrån bara äldre handlingar som finns där utan 
även bestånd som är så gott som dagsfärska.  
 
Var kommer då de kyrkliga arkiven in i bilden? 
Man skulle kunna säga att de alltid har funnits där. 
Landsarkiven kom till för ungefär hundra år sedan, 
när behovet började märkas av regionala 
arkivinstitutioner. En starkt bidragande orsak till 
deras tillkomst var just att man ville skapa depåer, 
där bl.a. de värdefulla kyrkoarkiven kunde tas om 
hand. Allt för många sådana hade under 
århundradenas lopp skadats genom bränder eller på 
annat sätt.  

Det som i dagligt tal brukar kallas kyrkoarkiv, 
d.v.s. de arkiv som har bildats i församlingarna kan 
delas i två delar. Den ena är den som fram till och 
med juni 1991 omfattade handlingar rörande 
folkbok-föringen. Från den 1 juli detta år överfördes 
denna som bekant till skattemyndigheterna och 
kyrkan påbörjade istället en annan form av 
registrering, kallad kyrkobokföring, som omfattar 
register endast över det som tillhör kyrkan och 
register över de kyrkliga handlingarna dop, 
konfirmation, vigsel och begravning.  

Den andra delen i ett kyrkoarkiv omfattar vad 
som brukar kallas den kyrkokommunala 
verksamheten, alltså församlingens förvaltning och 
skötsel genom de organ som finns för ändamålet, 
som exempelvis kyrkostämma, kyrkofullmäktige, 
kyrkoråd etc. Hit hör förstås alla ekonomiska 
handlingar, räkenskaperna, kartor, ritningar och 
annat som rör kyrkliga fastigheter m.m..  
 
För att återgå till folkbokföringen så var denna ett 
statligt uppdrag som kyrkan fick under 1600-talet. 
Att statsmakterna uppdrog åt kyrkan att sköta denna 
verksamhet var inte så konstigt. Det var ju i 
församlingarna och hos prästen som den bästa 
kunskapen om människorna fanns med tanke på den 
centrala roll som kyrkan då spelade. Att ha kontroll 
över befolkningen var av största betydelse för 
staten, inte minst med tanke på soldatbehovet i de 
ständiga krigen.  

Kyrkans uppdrag som folkbokförare upphörde 
alltså inte förrän 1991, då uppdraget överfördes till 
annat ställe i statsförvaltningen. Riksarkivet fick då 
genom ett ännu gällande riksdagsbeslut i uppdrag 
att genomföra mikrofilmning av folkbok-
föringsmaterialet och leveranser av detta material 
till landsarkiven. Det gigantiska uppdraget skulle 
utföras under en tjugoårsperiod och gå från norr till 
söder. I dagsläget har filmning och leverans gjorts 
av materialet i hela Norrland och i Uppsala 
landsarkivdistrikt, undantagandes några 
församlingar i Dalarna. Filmningen har även 
påbörjats i Götaland. Hela projektet beräknas vara 
klart omkring år 2012.  

Den andra delen av kyrkoarkiven, den 
kyrkokommunala berördes inte av folkbok-
föringsreformen utan fortsatte att växa som vanligt. 
Nio år senare hände det som även skulle betyda att 
denna del av kyrkoarkiven, jämte den 
kyrkobokföring som kyrkan påbörjat fr.o.m. 1 juli 
1991, skulle avslutas och på sikt levereras till 
landsarkiven, dock utan någon filmning på vägen. 
Vad som hände var relationsändringen mellan 
kyrkan och staten. Den medförde att de kyrkliga 
arkivhandlingarna fr.o.m. år 2000 inte längre 
tillhörde det allmänna utan betraktades som 
enskilda handlingar. Som en följd av vår 
offentlighetslagstiftning, som inte tillåter att 
allmänna och enskilda handlingar blandas, skulle 
alltså de kyrkliga arkiven avslutas i och med 
relationsändringen och så att säga påbörjas på nytt 
fr.o.m. år 2000 men då bilda arkiv av enskild 
karaktär i Svenska kyrkans hägn. 

Undantag utgör två verksamheter som fortfarande 
är offentligrättsliga och som kyrkan, precis som en 
gång var fallet med folkbokföringen, sköter på 
uppdrag av staten. Det är begravningsverksamheten 
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och verksamheten som har med den statliga 
ersättningen till kulturantikvariska ändamål att göra.  
 
Det är alltså viktigt att påpeka, och det är nog här 
som begreppsförvirringen är som störst, att det rör 
sig om två parallella skeenden, när det gäller 
landsarkiven och de före år 2000 bildade 
kyrkoarkiven och att dessa skeenden inte skall 
blandas ihop. Det ena är filmningen av 
folkbokföringsmaterialet t.o.m. den 30 juni 1991, 
den andra är avslutandet av den övriga delen av 
kyrkoarkiven i och med relationsändringen den 1 
januari 2000.  

När det gäller den sedan 1992 pågående 
folkbokföringsfilmningen har riksdagen givit 
Riksarkivet i uppdrag att genomföra detta projekt. 
Landsarkiven har inget med beslutsfattandet att göra 
utan är det redskap som skall se till att uppdraget 
praktiskt kan genomföras d.v.s. att materialet 
förbereds för den filmning som sedan sker i speciell 
filmningscentral i Fränsta. Medel för projektets 
genomförande anslås varje år i statsbudgeten. Ett 
teknikbyte som innebär digitaliserade bilder i stället 
för mikrofilm som slutprodukt är under utredning, 
något som skulle ge ännu större möjligheter till 
spridning av informationen.  

När det gäller avslutandet av den övriga delen av 
kyrkoarkivet före år 2000 skall varje kyrkligt organ 
göra detta så snart som möjligt och sedan vid 
lämpligt tillfälle under kommande tioårsperiod låta 
leverera handlingarna till landsarkivet. Tidpunkten 
för leverans beslutas i samråd mellan det kyrkliga 
organet och landsarkivet och möjligheten att behålla 
materialet längre finns alltså i vissa fall. Hela 
leveransproceduren beträffande denna del av 
kyrkoarkivet är för övrigt beroende av i vilken takt 
landsarkivet får medel från staten för att kunna ta 
emot och tillhandahålla materialet från de kyrkliga 
arkiven. Här finns ännu inte till skillnad från i 
filmningsprojektet några regelbundet anslagna 
årliga medel.  
 
Folkbokföringsmaterialet från de cirka 350 
församlingar som finns eller har funnits inom 
Uppsala landsarkivdistrikt är nu levererade till 
landsarkivet, undantagandes materialet från några 
församlingar i Dalarna. Vid landsarkivet finns en 
särskild folkbokföringssektion med åtta anställda. 
Dessa är till viss del rekryterade ur kretsen av 
tidigare folkbokförare och det är en skara 
synnerligen erfarna sådana som landsarkivet har 
lyckats knyta till sig. Den kompetens som där finns 
gör det möjligt att trots den stora mängden av 
förfrågningar (c:a 8000 per år) kunna hålla korta 
svarstider. I allmänhet kan ett ärende besvaras inom 
loppet av 1-2 dagar. 

Originalvolymerna har sin säkra förvaring i de 
tidigare beskrivna magasinen. Förfrågningar 
besvaras om nödvändigt med hjälp av dessa 
volymer, annars med hjälp av mikrofilmen. Denna 
finns för tiden före den 70-åriga person-
sekretessgränsen i landsarkivets forskarsal. För den 
yngre filmen finns särskilt forskarrum, där man kan 
ta del av materialet i original eller på film efter det 
att sekretessprövning har gjorts av någon tjänsteman 
och under uppsikt av denne. Tillvägagångssättet är 
beroende av bestämmelserna i sekretesslagen.  

Den enda gallring som tillåts i denna del av 
kyrkoarkiven är gallring av vissa bilagor till 
folkbokföringen som kan förstöras enligt gällande 
föreskrifter efter en viss tidsperiod. En särskild 
bokbindare finns för övrigt anställd som ser till att 
förslitna folkbokföringsvolymer som inkommit 
renoveras.  
 
Arkivmyndigheternas uppgift bygger i grunden på 
vår offentlighetsprincip. Alla medborgares rätt att ta 
del av allmänna handlingar skall tillgodoses. Detta 
är en hörnsten i svenskt samhällsskick. Genom 
arkivmyndigheternas speciella kompetens och 
resurser att bevara, vårda och tillhandahålla 
information kan denna offentlighetsprincip på ett 
bättre sätt förverkligas. Det ligger i vårt uppdrag på 
landsarkivet men även i vår personliga övertygelse 
att anlägga ett sådant perspektiv på arkivens   
betydelse, och vi tror det är av stor samhällelig 
betydelse om även andra gör det.  
 
Bode Janzon, landsarkivarie  
Karl-Gustaf Andersson, landsarkivariens 
ställföreträdare  
Håkan Rosén, chef för folkbokföringssektionen 
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Bouppteckning/äktenskapsförord/bodelningshandlingar 
 
I samband med att ansvaret för 
bouppteckningsverksamheten övergick från 
tingsrätterna till Skatteverket 2001-07-01 levererade 
domstolarna allt sitt bouppteckningsmaterial till 
landsarkiven. På landsarkivet finns därför nu 
bouppteckningarna från äldsta tid fram till 2001 för 
Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands 
och Dalarnas län.  

Om personen är avliden kort tid före 2001-07-01 
kan bouppteckningen finnas antingen i Landsarkivet 
eller på Skatteverket, beroende på vilka rutiner som 
tillämpats vid tingsrätten. 

Äktenskapsförord, bodelning, anmälan om 
bodelning och testamente, som inregistrerats vid 
tingsrätten före 1996-07-01 förvaras på 
landsarkivet.  

Innan man beställer kopia av äktenskapsförord 
eller bodelning bör man ta kontakt med 
Äktenskapsregistret i Örebro (tel. 019-17 63 00) 

för att få fram uppgift om registreringsdatum och 
eventuellt aktnummer. 
 
Avgifter 
När det gäller sökning av bouppteckningar där 
personregister saknas är man hänvisad att söka fram 
bouppteckningen genom bouppteckningsprotokoll 
eller direkt bland bouppteckningarna.  

Av förklarliga skäl kan därför en sådan sökning 
bli tidskrävande, även om exakt dödsdatum och 
dödsort finns, varför en forskningsavgift om 100 
kronor per påbörjad kvarts sökning tas ut om 
beställningen omfattar mer än enstaka 
bouppteckningar. 
Kopiekostnaden är 4 kronor per A4-sida. Avgifter 
under 50 kronor faktureras inte. 
 
Beställ bouppteckningshandlingar direkt via 
formulär på hemsidan 

 
 

Lagfarter, servitut och nyttjanderätter 
 
För att landsarkivet ska kunna handlägga ett 
lagfarts- eller inteckningsärende krävs följande 
uppgifter: 
- i vilken församling fastigheten ligger 
- datum (/år) och aktnummer för inskrivningen(fås 
via IM eller HLA) 
 
Var finns lagfarts- och inteckningsakterna? 
På landsarkivet i Uppsala finns i regel akterna t.o.m. 
1932 för Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, 
Örebro och Dalarnas län.  

(Se dock under rubriken Undantag.) 
På landsarkivet i Härnösand (HLA) finns akterna 
1933-2001 för hela landet. 
Vid respektive inskrivningsmyndighet (IM) finns 
akterna fr.o.m. 2002. 
Beställningar sänds in skriftligt via fax, brev eller e-
post. 
Fax: 018-652103 alt. 018-652153 
Adress: Landsarkivet, Box 135, 751 04 Uppsala 
E-post: landsarkivet@landsarkivet-uppsala.ra.se 

 

Fastighetstaxeringsvärden 
 
När det gäller sökning i fastighetstaxeringslängder 
behöver vi följande uppgifter: 
- önskat taxeringsår 
- fastighetens dåvarande beteckning (gärna även 
dåvarande ägares namn, ett krav beträffande 
fastigheter i Dalarna 
- i vilken församling fastigheten är belägen 
 
Begäran om uppgift ur fastighetstaxeringslängder 
sänds in skriftligt via fax, e-post eller brev. 
Fax: 018-652103 eller 652153 
e-post: landsarkivet@landsarkivet-uppsala.ra.se 
Postadress: Landsarkivet, Box 135, 751 04 Uppsala 
I landsarkivet finns fastighetstaxeringslängder från 
följande län till och med angivet år: 

- Uppsala län 1978 (för Almunge, Alsike, 
Vassunda, Knivsta, Lagga, Östuna och Husby-
Långhundra fr.o.m. 1971, då dessa överfördes från 
Stockholms till Uppsala län) 
- Södermanlands län 1990 
- Örebro län 1945 
- Västmanlands län 1990 
- Dalarnas län 1966 (för församlingar inom Falu, 
Leksands, Rättviks, Ludvika och Smedjebackens 
kommuner dock t.o.m. 1990) 
- del av Stockholms län 1966 (Björkö-Arholma, 
Edebo, Edsbro, Häverö, Singö, Ununge och Väddö) 
Beställ direkt via formulär på hemsidan  
 
 Källa: Landsarkivets hemsida 
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Utflyttad till Nord Amerika! 
 
Många är vi som har hittat notisen ”till Nord 
Amerika” i husförhörslängden och då funderat på 
hur vi kan gå vidare.  

Att släktforska i Amerika är inte det lättaste. 
Amerika är ju ett enormt stort land så det gäller att 
ta till sig alla tips och råd som bjuds för att lyckas. 

Apropå tips, vi presenterar Anna-Lena Hultmans 
tips om hur man kan gå till väga vid efterforskning 
av släktingar i Amerika. 

Anna-Lena är en mycket erfaren forskare och 
speciellt när det gäller Amerika. Hon har även varit 
koordinator för projektet ”Namn åt de döda”, CD-
skivan som vi forskare har så stor glädje av.  

 
 

Några källor till emigrantforskning 
 
Litteratur 
Emigrantforska Steg för Steg: Clemensson 
Låt farfar vila i frid: Ola Lindbäck 
 
Börja på hemmaplan 
Leta brev, vykort och adressböcker 
På gamla fotografier finns ofta fotografens namn 
och hemstad. 
Fråga ut släktingar – kanske har kusiner eller 
sysslingar sparat gamla brev mm. 
Var slog sig andra emigranter från samma ort ner? 
Fråga hembygdsforskare! 
Om du hittar en gammal adress: Skriv ett brev till 
adressen, men klistra inte igen brevet – om inte 
adressaten eller dess ättlingar finns kvar, kanske 
någon som vet vart de flyttat är nyfiken och öppnar 
brevet. 
 
Husförhörslängder och flyttningslängder 
I husförhörslängden står oftast endast ”Amerika” i 
utflyttningskolumnen. Tänk på att även titta i 
utflyttningslängden.  

Emigranter bytte ofta efternamn – på båten, vid 
landstigningen eller kanske redan i den svenska 
hamnen. 

Kvinnors ”dotternamn” ändrades ofta till 
”sonnamn” redan vid utvandringen, t.ex. 
Johansdotter blev Johansson eller Johanson eller 
Johnson, Persdotter och Persson ändrades ofta till 
Peterson i Amerika. Vid familjeutvandring antog 
hela familjen familjefaderns efternamn. 
 
Bouppteckningar, småprotokoll och dombokens 
inneliggande handlingar 
Kontrollera om det finn en bouppteckning efter 
emigrantens föräldrar eller syskon utan 
bröstarvingar. Där kan finnas upplysningar om 
emigrantens hemort. Om emigranten var delägare i 
en fastighet behövdes en fullmakt vid försäljning. 
En sådan kan finnas i domstolens småprotokoll eller 
dombokens inneliggande handlingar. 
 
 

Passagerarlistor 
Till de svenska passagerarlistorna finns register på 
CD-Emigranten. Med hjälp av biljettnumret kan 
man få fram personer som reser tillsammans. Ofta 
anges destinationsort i Amerika, vilken dock ofta 
inte alltid är densamma som slutdestinationen. 
 
Danska emigrantarkivet med bl.a. de danska 
passagerarlistorna. (Gratis) 
http://www.emiarch.dk/home.php3 
Välja Datasases. Fyll i så få uppgifter som möjligt i 
formuläret. 
 
Arbetsinvandrare i Danmark 
http://ddd.dda.dk/immibas1.asp 
 
Hamburgs stadsarkiv med passagerarlistor 
(Gratis) 
http://fhh1.hamburg.de/fhh/behoerden/staatsarchiv/l
ink_to_your_roots/english/index.htm 
Välj Search Now. 
 
Norska digitalarkivet passagerarlistor från flera 
norska hamnar (Gratis) 
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-
win/wc/webcens.exe?slag=meny&kategori=5&spra
ak=e 
Välja Emigranter och sedan Registers. 
 
Ellis Islands officiella hemsida (Gratis, registrering 
krävs) 
http://www.ellisisland.org/default.asp 
 
Ellis Island, inkommande emigranter till New York 
1892-1924, ofta med detaljerad information om 
destination i USA.  
Har bättre sökmöjligheter än föregående. (Gratis, 
registrering krävs) 
http://www.jewishgen.org/databases/eidb/ellis.html   
 
Sök på många olika kombinationer. 
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Passagerarlistor, bl.a. emigranter som anlände till 
New York 1850-1891 (Avgiftsbelagd via Ancestry) 
http://www.ancestry.com/search/rectype/immigratio
n/default.aspx 
  
SAKA, Svenskamerikanska kyrkoarkiv finns på 
mikrofilm på Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. 
Många emigranter blev medlemmar i svenska 
församlingar i USA eller Kanada. Medlemslängder 
och andra arkivalier för dessa församlingar kan ge 
värdefulla upplysningar. Dataregister till SAKA hr 
tagits fram för alla underlättar sökningen. 
 
Svenskamerikanska tidningar mm 
Att hitta en ”obituary”, dödsruna, för en avliden 
emigrant kan ge upplysningar om dödsfallet, 
begravningen, barn och barnbarn mm. Svenska 
Emigrantinstitutet har många tidningar på 
mikrofilm och även dataregister till några. Även 
svenskamerikanska föreningars och ordenssällskaps 
medlemslängder och protokoll finns i Växjö. 
 
Census, folkräkning, finns i USA för jämna 10-tal 
år. Ibland finns även federala census för årtal som 
slutar på 5. Svenska emigrantinstitutet har census 
för 1850, 1860, 1870, 1880, 1900 och 1910 på 
mikrofilm, företrädesvis svenskbygderna. Många 
census finns som dokument på Internet, men man 
behöver helst bredband för att ladda upp sidorna på 
skärmen.  
 
Amerikanska census, folkräkningar 
1930* 1920* 1910* 1900 
1890* 1880* 1870* 1860* 
1850* 1840* 1830* 1820* 
1810* 1800* 1790* 
 
Alla med * är indexerade, men de flesta indexen 
upptar endast ”head of household”. De skannade 
censussidorna är endast tillgängliga mot betalning. 
Man kan söka och få fram namnlistor gratis men 
sedan måste man betala. http://www.ancestry.com/ 
http://landing.ancestry.com/multisubs/subscribe.asp
x?html=abmremove&sourceconde=PLANS&Sourc
eld=&TargetId=#top  visar vad det kostar att ansluta 
sig (ca 2.000 kr per år) 
 
Genealogy.com Avgiftsbelagd. Här finns census 
1900 och 1910 med index (endast ”head of 
household”). Att abonnera på census 1790-1930 
kostar ca 100 dollar/år. 
http://www.genealogy.com/index_a.html 
 

Födda-Vigda-Döda 
SSDI, Social Security Death Index med 
71.444.533 namn på avlidna personer med 
socialförsäkring 1962-2003. (Gratis) 
http://www.ancestry.com/search/rectype/vital/ssdi/
main.htm 
Online Serchable Death Indexes for the USA – en 
förteckning över dödsregister från hela USA, 
uppdelad på gratisregister och abonnemangs-
register. 
http://home.att.net/~wee-monster/deathrecords.html 
 
Vigda i Illinois 1763-1900 (Gratis) 
http://www.cyberdriveillinois.com/departments/arch
ives/marriage.html 
 
Döda i Illinois 1916-1950 (Gratis) 
http://www.cyberdriveillinois.com/departments/arch
ives/idphdeathindex.html 
 
Födde-vigde-döde i Rhode Island 1636-1930 
(Avgiftsbelagd via Ancestry) 
http://www.ancestry.com/search/rectype/vital/rivita
ls/main.htm 
 
Döda i Kalifornien 1840-1997 (Avgiftsbelagd via 
Ancestry) 
http://www.ancestry.com/search/rectype/inddbs/518
0.htm 
 
Minnesota death certificates (Avgiftsbelagd via 
Ancestry, gratis via denna länk) 
http://people.mnhs.org/dci/Search.cfm 
 
VitalCheck för att beställa dödscertifikat mm 
http://www.vitalchek.com/?clicked=1 
 
Godfrey Memorial är ett bibliotek som lagt ut 
massor av nyttiga länkar http://www.godfry.org/ 
 
Obituary collection, dödsrunor från dagstidningar. 
Innehåller mest nyligen införda noteringar. 
http://www.ancestry.com/search/obit/ 
 
Obituaries and Death Notices in Chicago 
Tribune (2,5 million) – very unique data covering 
1860-1984, including front-page obituaries for 
notables from chicago and worldwide. Chicago 
Tribune Morgue clippings file (nearyl 3 million) – 
major stories covering events and issues clipped and 
indexed by the chicago Tribune staff at time of 
publication. Coverage is from the 1920’s through 
1984. Front pages (16,614 pages containing over 
155,000 articles) – image of entire front page as it 
appeared when published from the early 
1900through 1984.  
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http://www.infoweb.newsbank.com/iw-
search/we/HistArchive?p_product=CTHA&p_actio
n=keyword&p_theme=ctha&p_nbid=Y55U5BPSM
TA10Tg2MjI4Ni41Nzk3ODA6MTo1Omd1ZXN0
&p_clear_search=&s_search_type=keyword&s_cat
egory=none 
 
Obituary Daily Times dödsrunor 
http://obits.rootsweb.com/ 
 
Kyrkor, kyrkogårdar och begravningsbyråer 
Kyrkor kan det löna sig att kontakta.  
Adresser till lutherska kyrkor på 
http://www.lutheransonline.com/   klicka på 
Congregations.  

F.d. svenska församlingar finns under rubriken 
ELAC. Det finns även en släktforskningssida där 
man kan lägga ut frågor 
http://www.thrivent.com/lutheransonline/genealogy/  
Välj, To begin search.  
Kyrkogårdarna har ofta ett kontor med god ordning 
på begravda och gravrättsinnehavare. På Internet 
läggs fler och fler gravstensinventeringar ut.  
Lokala inventeringar hittar man på 
http://www.cyndislist.com/cemetery.htm#Locality 
I USA använder släktforskare ofta begravnings-
byråerna för att skaffa information om efterlevande 
itll en avliden. Adresser hittar du här 
http://www.funeralcom/funeral/f_home_finder.jsp  
Välja, Funeral Homes och skriv namnet på den ort 
där du säker begravningsbyrå i sökrutan. Sök även 
på http://www.accessgenealogy.com/cemetery/  
Gravstensinventeringar. 
 
Diverse 
RootsWeb med bl.a. WorldConnect Project, 
släktutredningar från hela världen 
http://www.rootsweb.com/ Välja t.ex. Search 
family trees. 
 
Ancestry.com massor av databaser med över 2 
biljoner namn från hela världen. Delvis 
avgiftsbelagd. http://www.ancestry.com/ 
 
Nätportalen RÖTTER –  www.genealogi.se Tryck 
länkar, därefter Utländska.  Cyndi´s List – över 
220.000 släktforskningslänkar över hela världen. 
Gratis http://www.cyndislist.com/ 
Mormonernas databaser (Gratis) 
http://www.familysearch.org/ Klicka på Sök. 
Välj Ancestral file eller Pedigree Resource File.  
 
Ancestry message board som närmast kan 
jämföras med vårt Anbytarforum 
http://www.ancestry.com/share/ 
 

RootsWebs message board anbytarforum 
http://boards.ancestry.com/mbexec.script/main/rw 
 
County-sök för sökning av orter i USA 
http://geonamnes.usgs.gov/pls/gnis/web_query.gnis
_web_query_form 
 
Mapquest om du söker en kart eller vägbeskrivning 
http://www.mapquest.com/ 
 
Om du ändå inte lyckas hitta släkten i Amerika, 
kanske dom kan hitta dig. Lägg ut många frågor på 
olika ställen på nätet med ordentliga adresser att 
svara till. Ett tips: Sätt upp ett anslag vid din kyrka 
”Söker du dina rötter i vår bygd” på svenska och 
engelska. Erbjud din hjälp med släkt- och 
hembygdsforskning. Ett annat tips: Titta i kyrkans 
gästbok. Kanske dina släktingar har varit på besök 
någon gång utan att hitta dig! 
 
Lycka till! 
Anna-Lena Hultman 
annalena@genealogi.se 
  
Källa: Släktforskarföreningen Ane Värnamo 
Medlemsblad nr 107 Juni 2005    
  
 
USGENWEB där man stat för stat och contry för 
county kan hitta lokala databaser, adresser till 
släktforskarföreningar, bibliotek, begravnings-
byråer, kyrkor, kyrkogårdar mm. 
http://www.usgenweb.org/   Välja State och sedan 
County. 
 
Telefonkataloger (mest avgiftsbelagda). 
Telefonkataloger 1994 och 2000 finns på Ancestry. 
http://www.freeality.com/findt.htm  även 
http://www.whitepages.com 
 
GenForum. Frågelåda där du kan lägga in 
förfrågningar och läsa och besvara andras frågor 
http://genforum.genealogy.com/  Pröva countries 
och sedan Sweden. 
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NYHETSBREV från SVAR 
 
Juni 2005-09-21 
 
Forskning via Internet 
Under våren har vi samlat alla SVARs och Arkions 
databaser i vår omarbetade Digitala forskarsal 
www.svar.ra.se . Med denna förändring så vill vi 
underlätta för våra användare som nu får tillgång till 
alla våra tjänster med ett abonnemang. 

Den nya Digitala forskarsalen har nu varit 
verksam i snart två månader och vi kan redan nu 
konstatera ett ökat intresse för våra digitala 
produkter och att forskning via Internet är ett 
mycket omtyckt alternativ till den traditionella 
forskningen. Varje dag har vi 1.000 besökare 130 
heltidsforskare om dagen på 6 timmars besökstid.   

Vi publicerar hela tiden nya digitala bilder av 
efterfrågat arkivmaterial och vår strävan är också att 
öka användarvänligheten genom att skapa index och 
sökingångar. Vi har också en funktion Rösta där 
våra användare har möjlighet att påverka vilket 
arkivmaterial som skall skannas, denna funktion har 
från användarhåll upplevts mycket positiv. Vad som 
är på gång kan du läsa om under egen rubrik längre 
fram i nyhetsbrevet. 

Vi hoppas att ni användare fortsättningsvis finner 
våra tjänster intressanta och vår målsättning är att 
förbli din länk till historien även när det gäller 
digitaliserad arkivinformation.  
Digitala forskarsalen: 
www.svar.ra.se länken Forska. 
 
Skanning och indexering av kyrkböcker 
Skanning av kyrkböckerna tiden 1860-1905 är 
påbörjad och vi räknar med att vara i full 
produktion till hösten. Till vilken nivå och vilka 
böcker som skall indexeras i kyrkoarkivet kan vi 
inte informera om i nuläget men det är mycket som 
talar för indexering av husförhörslängderna. 
 
Mantalslängder 1642-1820 

Göteborg och Bohus, Älvsborgs, Stockholms, 
Uppsala och Malmöhus län är nu skannade!  

Mantalslängd är en skattelängd över personer 
som var skyldiga att erlägga mantalspenning. Alla 
arbetsföra mellan 15-62 år skulle erlägga 
mantalspenning. 

Det ingår även uppgifter om andra personella 
skatter, t.ex. fickurslängd, boskapslängd, 
kvarntullslängd m.fl. 

Indexering av de skannade mantalslängderna är 
påbörjad, där du enkelt kan söka dig ner till 
sockennivå och det år du väljer. Detta innebär att du 
kommer till den första digitala sidan för det aktuella 
året och den sökta socknen. 

Län som är färdigskannade och indexerade: 
Kristianstads, Karlmar och Västernorrlands län. 
 
Län som är färdigskannade och där 
indexering är påbörjad: 
Kronoberg, Örebro, Värmland, Jämtland, 
Västerbotten, Norrbotten, Blekinge och Älvsborgs 
län. 
 
Län som är färdigskannade: 
Femton län med mantalslängder finns nu skannade. 
Hela materialet beräknas vara färdigt under hösten. 
 
Arkiv- och geografisk sökning: 
Om du vill söka i t.ex. mantalslängderna kan du 
använda funktionen arkivsök, där markerar du alla 
län, alla arkiv, markerar digitala dokument samt 
skriver in mantalslängd i fältet för arkivnamn och 
klickar på sök. Ni kommer att få två träffar  
 
SE/RA/55203  Mantalslängder 1642-1820 � 

Riksarkivet 
 
SE/SVAR/RA-111010024   Mantalslängder  
1642-1820       � �  SVAR/Riksarkivet 
 
Välj den som är markerad med enbart blå flagga 
och du får träff på nästan allt som är skannat för 
perioden 1642-1820. Klickar du på den undre 
länken får du kompletteringar för tre län. 
 
Du kan också välja att söka i geografisk sök, här få 
du träff om den sökta socknen är indexerad. 
 
Ett tredje sätt till att hitta mantalslängderna är att 
använda snabblänken på SVARS:s förstasida. 
 
Skanning och registrering av folk-
räkningarna 
Folkräkningen 1890 är komplett. 
Folkräkningen 1900 blir klar och med funktionen 
visa källa innan hösten 2005. 
Folkräkningen 1880 är påbörjad med funktionen 
visa källa och läggs ut efterhand. 
 
Dokumentskanning av bouppteckningar 
I samarbete med HLA skannas domstolsmaterial för 
häradsrätter i Norrbotten för tidsperioden ca 1860-
1900. Det är serierna bouppteckningar och 
småprotokoll, i de fall de innehåller 
bouppteckningar, som skannas från original. 
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Sökväg till materialet, gå till Arkivsök och ange: 
Norrbotten, domstolsarkiv och skannat. 
 
Arméns meritförteckningar 
Nu finns digitala bilder av hela serien 
meritförteckningar, serie I-VI, volym 1-102 som 
förvaras på Krigsarkivet. Det är mikrofilm som har 
skannats, materialet finns även på mikrokort. 

Samlingen Meritförteckningar består av 
regementsvis ordnade förteckningar över officerare, 
uppgjorda av regementena och insända till olika 
myndigheter. Dessutom förekommer även förslag, 
rullor, m.m. 

Sökväg till materialet, gå till Arkivsök och ange: 
Alla län, Meritförteckningar och skannat. 
 
Fabriksberättelser digitalt 
Nu finns årsberättelser för fabriker och handlanden 
och hantverkare digitalt. Materialet omfattar tiden 
1740-1890 för fabriker och tiden 1863-1890 för 
handlanden och hantverkare.  

Årsberättelserna ingår i Kommerskollegiet, 
Kammarkontorets arkiv. Det är rullfilm som 
skannats, delar av materialet finns även på 
mikrofilm. 

Sökväg till materialet, gå till Arkivsök och ange: 
Alla län, Kommerskollegium och skannat. 
 
Sökdatabaser 
Nedanstående söktjänster hittar du på webbadress 
www.svar.ra.se . Klicka på till arkiv i rutan Arkiv – 
forska och du får upp dessa söktjänster. 
 

Aktiebolagsdatabas 
Bilddatabas 
Bouppteckningsdatabas 
Brandförsäkringsdatabas 
Brevdatabas 
Brukshistorisk databas 
By- och gårdsdatabas 
Döddatabas 1947-1967 
Ericsbergsarkivet 
Folkräkning 
Frigivna straffarbetsfångar 
Födelsedatabas 
Kartdatabas 
Konseljdatabas 
Länslistor över mikrokort 
SCB-register 1921-1949 
Sjömansdatabas 
Sollefteå kommuns bilddatabas 
Sök fordon 
Torparförsvarsdatabas 
Vigseldatabas 
Vård- och omsorgsdatabas 

 

Vår hemsida har förutom ovan nämnt material en 
hel del annat att erbjuda. Gå gärna in på 
www.svar.ra.se så får ni information om vad som 
idag i övrigt finns tillgängligt, vilka 
abonnemang/priser som ni som forskare har att 
välja på. 
 
Domböcker, hur man köper/lånar 
Vi har även gjort en enklare handledning i 
domboksmaterialet och till det kopplat ett 
erbjudande vid köp av domböcker. 
 
Gå gärna in på vår hemsida och bekanta er med 
Ugglan och handledningen till domstolsmaterialet 
www.svar.ra.se 
 
Abonnemang 
Teckna abonnemang för att få tillgång till 
digitaliserade arkivdokument och databaser på 
SVARs hemsida. 
 
För privatpersoner finns flera olika 
abonnemangsformer. Ytterligare information finns 
på www.svar.ra.se under forska och abonnemang. 
 
Nytt material på mikrokort 
Sök i vårt totala utbud av mikrokort på SVARs 
hemsida, länk Mikrokort. 
 
Kyrkoarkiv 1934 
Under våren har mikrokortsvolymer med slutår 
1934 släppts för lån och köp  
 
SVARs Internetbokhandel - inriktning 
arkiv, släkt- och bygdeforskning 
www.svar.ra.se länken Bokhandel 
 
Stockholms Stadsarkiv har nyligen släppt den 
digitala produkten Kungsholmen, som består av 
både en cd och en dvd. Här finns rotemansarkivet, 
ett fullständigt register över alla invånare mellan 
1878 och 1926, med några sidodatabaser. Här finns 
också 4.500 fotografier, ritningar och arkiv-
handlingar samt många högupplösta kartor. Nästan 
500 nyskrivna artiklar om stort och smått ger 
bakgrund och tips för den som är intresserad. 
Stockholm, 2005. Vårt artikelnummer: 1030.  
Pris 395:-.  
 
Nytt utskick från SVAR 
Länslista, Värmlands län, kyrkoarkiv  
Länslista, Västerbotten, domstolsarkiv 
Sockenkatalogsförteckning, uppdaterad 2005-06-21 
 
SVAR, kundtjänst telefon 0623-725 00 eller 
e-post kundtjanst@svar.ra.se 
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Läst i andra medlemsblad 
 
Källa: Runslingan, Nr 4 September 2005 
 
Landsarkivet Uppsala 
Lördagsöppet kl 09.00-15.00 
24 september, 29 oktober, 26 november, 10 
december. 
Jourhavande släktforskare från föreningen 
Släktforskar i Uppland kommer att finnas 
tillgängliga på platserna 35 och 46, samt i rum 3. 
OBS! Ingen framtagning av volymer under 
lördagen.  
Beställning av volymer senast fredagar kl 15.00.  
Beställningen kan göras på telefon 018-65 21 00. 
 
Höstens föreläsningar: 
Tid: kl 18.30 
Plats: Föreläsningssalen, plan 3 
 

Onsdagen den 14 september 
Anna Westerberg: Roslagsmålet 
 

Onsdagen den 12 oktober 
Susanne Hedenborg: Arbete med intervjuer – 
arbete med hästar och muntlig metod. 
 

Onsdagen den 16 november 
Johan Sjöberg: Makt och vanmakt i fadersväldet 
 
 
Källa: Ursprunget Årgång 8, Nr 2 September 2005 
Medlemsblad för Hudiksvallsbygdens 
Släktforskarförening 
 
Svensk- Engelsk ordlista över släktforskartermer, hämtad 
från Hans Högmans hemsida: 
www.algonet.se/~hogman/slekt.htm 
 
 
Källa: MGF-Nytt  Nr 3 - 2005 
Medlemsblad för Midälva Genealogiska Förening 
 
Domböcker på 1600-talet av Thomas Sverker, 
Borås 
 
 
Källa: Fahlu Släktforskarblad 
Medlemsblad för Falubygdens Släktforskarförening 
Nr 33, 2005:3 
 
Artiklar från Svenska Genealogiska Samfundet 
Denna ganska nybildade sammanslutning har nu 
påbörjat en digital skriftserie. Den kommer att bestå 
av tre olika delar: småskrifter, artiklar om metoder 
och hjälpmedel, samt Genealogiska nätbiblioteket. I 
den sistnämnda serien kommer faksimil av äldre 

genealogiska arbeten att publiceras, med eventuella 
rättelser och tillägg. Några artiklar ligger redan 
klara och kan laddas ner från hemsidan: 
www.sgsf.org/. En av dem är skriven av Anders 
Winroth och handlar om byn Persbo i Grangärde  
Ernst Rolfs mors släkt, av Elisabet Hemström 
 
Polisunderrättelser – en guldgruva för forskning 
Information från ForskarCentrum i Kyrkhult 
Stiftelsen ArkivCentrum har sedan en tid tillbaka 
påbörjat en digitalisering av de svenska 
polisunderrättelserna. Någon gång efter semestern 
2005 beräknas en första CD komma ut.  
För mera information se hemsidan 
http://forskarcentrum.se 
 
Del 1 1878-1879 
Polisunderrättelserna innehåller uppgifter om: 
A: Efterlysa personer 
B: Häktade personer och avlysningar 
C: Diverse underrättelser om t.ex. stöldgods 
D: Underrättelser om: 

1. Personer varnade för lösdriveri  
2. Lösdrivare dömda till tvångsarbete 
3. Lösdrivare frigivna från tvångsarbete 
4. Lösdrivare förpassade från en ort till en  
annan 
5. Lösdrivare lämnad frihet i val av  
vistelseort 
6 Personer frigivna efter straffarbete 

E: Stulen och bortkommen egendom 
F: Avlysning av efterlyst egendom som kommit 
tillrätta 
G: Underrättelser om avflyttningsförbud (förbud för 
underhållsskyldiga personer att flytta från landet). 
Denna kategori infördes 1918. 
Polisunderrättelser Del 1 innehåller ca 12.000 
länkningar till personer. Därutöver finns ett antal 
tusen namn med i meddelandena. Det är bara 
huvudpersonerna, förövarna, som finns med i 
registret. 
Materialet i Polisunderrättelserna är en guldgruva 
för släktforskare men även för de som forskar inom 
andra områden, social forskning etc. 
 
 
 
       
 
I andra föreningars medlemsblad finns mycket läsvärt. 
Här kanske du finner en uppslagsända till din forskning. 
Varför inte ta dig lite tid och bläddra igenom de tidningar 
som omfattar den trakt där din släkt kommer ifrån. 
Redaktörerna.  
 



 

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING  B 

Vid definitiv eftersändning retur med  FÖRENINGSBREV 

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

 
 


