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  Nytt i 
bokhyllan 
 

Julgåva! 
Mina fäders byar Grytnäs socken. 
FSF har från Britt-Marie Sohlström i 
Östersund fått en CD-skiva med de 
handlingar och tidningsutklipp som 
hennes far Arne Sohlström har samlat på 
sig. 
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FSFs mikrokortsbestånd 
 

Dalarna: 
Garpenberg,  
husförhörslängd 1678, 1694-1893, församlingsbok 1894-1928, flyttningslängd 1844-1930, födelsebok 1667-
1928, vigselbok 1667-1930, dödbok 1667-1928.  
 
Grangärde 
husförhörsslängd 1686-1889, församlingsbok 1900-1930, inflyttningslängd 1866-1923, födelsebok 1628-
1917, vigselbok 1628-1911, dödbok 1628-1930 
 
Grängesberg 
husförhörslängd 1688-1890, församlingsbok SCB 1900-1920, flyttningslängd 1741-1850, födelsebok 1660-
1920, vigselbok 1683-1920, dödbok 1683-1920 
 
Gustafs 
husförhörslängd 1688-1890, församlingsbok SCB 1900-1920, flyttningslängd 1741-1850, födelsebok 1660-
1920, vigselbok 1683-1920, dödbok 1683-1920 
 
Hedemora lands- och stadsförsamling 
husförhörslängd 1660-1897, församlingsbok 1891-1928, flyttningslängd 1720-1927, födelsebok 1660-1927, 
vigselbok 1660-1928, dödbok 1720-1930. 
 
Husby  
husförhörslängd 1670-1890, församlingsbok 1890-1915, flyttningslängd 1846-1930, födelsebok 1653-1929, 
vigselbok 1653-1929, dödbok 1653-1929. 
 
Ludvika 
husförhörslängd 1789-1899, församlingsbok 1899-1931, flyttningslängd 1852-1922, födelsebok 1788-1930, 
vigselbok 1864-1910, dödbok 1789-1928 
 
Norn bruksförsamling 
husförhörslängd 1730-1927, födelsebok 1673-1894, flyttningslängd 1835-1911, vigselbok 1687-1894, 
dödbok 1674-1894 
 
Norrbärke 
husförhörslängd 1671-1890, församlingsbok 1900-1930, flyttningslängd 1782-1927, födelsebok 1661-1927, 
vigselbok 1661-1930, dödbok 1718-1917 
 
Silvberg 
husförhörslängd 1688-1890, församlingsbok SCB 1900-1920, flyttningslängd 1741-1850, födelsebok 1660-
1920, vigselbok 1683-1920, dödbok 1683-1920 
 
Stjärnsund kbfd 
församlingsbok 1891-1936, flyttningslängd 1909-1915, födelsebok 1909-1925 
 
Stora Skedvi 
husförhörslängd 1668-1895, SCB församlingsbok 1900, 1910, 1920,   flyttningslängd 1806-1895, födelsebok 
1650-1861, SCB-C 1860-1920, vigselbok 1650-1861, SCB-E 1860-1920, dödbok 1684-1861 
 
Säter lands- och stadsförsamling 
husförhörslängd 1689-1890, flyttningslängd 1850-1886, födelsebok 1664-1861, SCB-C 1860-1920, 
vigselbok 1664-1861, SCB-E 1860-1920, dödbok 1664-1861, SCB-F 1860-1920 
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Säfsnäs 
husförhörslängd 1688-1890, församlingsbok SCB 1900-1920, flyttningslängd 1741-1850, födelsebok 1660-
1920, vigselbok 1683-1920, dödbok 1683-1920 
 
Söderbärke 
husförhörslängd 1673-1895, församlingsbok 1896-1928, flyttningslängd 1816-1918, födelsebok 1678-1922, 
vigselbok 1678-1924, dödbok 1678-1918 
 

 

Västmanland: 
Enåker 
husförhörslängd 1696-1890, församlingsbok 1891-1920, flyttningslängd 1846-1929, födelsebok 1692-1925, 
vigselbok 1692-1894, dödbok 1692-1894 
 
Fläckebo 
husförhörslängd 1677-1894, församlingsbok SCB 1900-1920, flyttningslängd 1801, 1827-1835, födelsebok 
1650-1857, vigselbok 1649-1860, dödbok 1649-1860, räkenskaper 1724-1741 

 
Gunnilbo 
husförhörslängd 1688-1890, församlingsbok SCB 1900-1920, flyttningslängd 1741-1850, födelsebok 1660-
1920, vigselbok 1683-1920, dödbok 1683-1920 
 
Hed 
husförhörslängd 1715-1893, församlingsbok SCB 1900-1920, flyttningslängd 1738-1862, födelsebok 1690-
1920, vigselbok 1690-1920, dödbok 1690-1920 
 
Karbenning 
husförhörslängd 1731-1897, församlingsbok 1897-1927, flyttningslängd 1861-1915, födelsebok 1690-1921, 
vigselbok 1647-1921, dödbok 1647-1921  
 
Kila 
husförhörslängd 1663-1895, församlingsbok SCB 1900-1920, flyttningslängd 1707-1873, 1821-1873, 
födelsebok 1678-1920, vigselbok 1678-1920, dödbok 1702-1920 
 
Möklinta 
husförhörslängd 1656-1895, församlingsbok 1895-1922, flyttningslängd 1826-1915, födelsebok 1650-1921, 
vigselbok 1650-1894, dödbok 1650-1894 
 
Nora 
husförhörslängd 1688-1890, församlingsbok SCB 1900-1920, flyttningslängd 1741-1850, födelsebok 1660-
1920, vigselbok 1683-1920, dödbok 1683-1920 
 
Norberg 
husförhörslängd 1628-1895, församlingsbok 1896-1922, flyttningslängd 1849-1924, födelsebok 1643-1927, 
vigselbok 1635-1894, dödbok 1628-1929 
 
Norrby 
husförhörslängd 1688-1890, församlingsbok SCB 1900-1920, flyttningslängd 1741-1850, födelsebok 1660-
1920, vigselbok 1683-1920, dödbok 1683-1920 
 
Ramnäs  
husförhörslängd 1688-1890, församlingsbok SCB 1900-1920, flyttningslängd 1741-1850, födelsebok 1660-
1920, vigselbok 1683-1920, dödbok 1683-1920 
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Sala landsförsamling 
husförhörslängd 1665-1899, SCB 1900, 1910, 1920, flyttningslängd 1806-1915, födelsebok 1668-1894, 
SCB-C 1860-1920, vigselbok 1747-1894, SCB-E 1860-1920, dödbok 1747-1894, SCB-F 1860-1920 
 
Sala stadsförsamling 
husförhörslängd 1680-1897, SCB 1900, 1910, 1920, flyttningslängd 1806-1894, födelsebok 1747-1894, 
SCB-C 1860-1920, vigselbok 1747-1894,     SCB-E 1860-1920, dödbok 1747-1894, SCB-F 1860-1920. 
 
Skinnskatteberg 
husförhörslängd 1688-1890, församlingsbok SCB 1900-1920, flyttningslängd 1741-1850, födelsebok 1660-
1920, vigselbok 1683-1920, dödbok 1683-1920 
 
Västanfors (Fagersta) 
husförhörslängd 1668-1896, församlingsbok 1897-1931, flyttningslängd 1860-1931, födelsebok 1661-1925, 
vigselbok 1661-1932, dödbok 1661-1922 
 
Västerfärnebo 
husförhörslängd 1690-1899, församlingsbok 1900-1924, flyttningslängd 1754-1929, födelsebok 1647-1914, 
vigselbok 1647-1920, dödbok 1647-1918 
 
Västervåla 
husförhörslängd 1690-1900, församlingsbok 1900-1928, flyttningslängd 1791-1922, födelsebok 1628-1929, 
vigselbok 1628-1922, dödbok 1628-1922 
 
Östervåla 
husförhörslängd 1688-1890, församlingsbok SCB 1900-1920, flyttningslängd 1741-1850, födelsebok 1660-
1920, vigselbok 1683-1920, dödbok 1683-1920 
 
 

Gästrikland: 
Järbo 
husförhörslängd 1688-1890, församlingsbok SCB 1900-1920, flyttningslängd 1741-1850, födelsebok 1660-
1920, vigselbok 1683-1920, dödbok 1683-1920 
 
Högbo 
husförhörslängd 1688-1890, församlingsbok SCB 1900-1920, flyttningslängd 1741-1850, födelsebok 1660-
1920, vigselbok 1683-1920, dödbok 1683-1920 
 
Ovansjö 
husförhörslängd 1688-1890, församlingsbok SCB 1900-1920, flyttningslängd 1741-1850, födelsebok 1660-
1920, vigselbok 1683-1920, dödbok 1683-1920 
 
Torsåker 
husförhörslängd 1696-1895, församlingsbok 1896-1926, flyttningslängd 1752-1915, födelsebok 1689-1919, 
vigselbok 1689-1919, dödbok 1689-1911 
 
Årsunda 
husförhörslängd 1688-1890, församlingsbok SCB 1900-1920, flyttningslängd 1741-1850, födelsebok 1660-
1920, vigselbok 1683-1920, dödbok 1683-1920 
 
Österfärnebo 
husförhörslängd 1692-1895, församlingsbok 1896-1922, flyttningslängd 1836-1926, födelsebok 1688-1919, 
vigselbok1688-1921, dödbok 1688-1908 
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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   
 
 

Avesta bibliotek 
Biblioteket har deponerat sina mikrokort hos FSF Myrgatan 3. 

Avesta 
husförhörslängd 1746-1894, församlingsbok 1895-1920, flyttningslängd 1832-1929, födelsebok 1786-1930, 
vigselbok 1775-1930, dödbok 1761-1930. 
 
By 
husförhörslängd 1673-1895, församlingsbok 1896-1915, flyttningslängd 1688-1930, födelsebok 1672-1930, 
vigselbok 1672-1920, dödbok 1672-1926. 
 
Folkärna 
husförhörslängd 1673-1895, församlingsbok 1900-1921, flyttningslängd  1729-1930, födelsebok 1667-1928, 
vigselbok 1667-1929, dödbok 1667-1927. 
 
Grytnäs 
husförhörslängd 1723-1895, församlingsbok 1895-1930, flyttningslängd 1839-1926, födelsebok 1681-1930, 
vigselbok 1681-1926, dödbok 1706-1924. 
 
 

 
Medlemmar i Folkare Släktforskarförening har gratis tillgång till alla mikrokort.  
 
Är du inte medlem har du endast gratis tillgång till bibliotekets mikrokort men 
för 25:-/halvdag (upp till 4 timmar) får du även använda föreningens mikrokort.  
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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 nu fortsätter med del 2. 
 
 
19 Febr. åsåg vi i sällskap med, jag tror 
hela Stockholm stad, från Norrbro det Kungliga 
slädpartiet, bestående av när 90 slädar. 
 
22 Febr. På Bal hos Slagtar Frögrens. Der 
war mycket roligt. Präktig Dansmusik af 
Ohlson den förnämsta i Stockholm, rätt bra 
cavaljerer, isynnerhet: ,Studenten Carl Folcker, 
och Cadetten August Bergh (från Sunnerå) 
hwilka båda woro wackra och hyggliga 
och glada och trefliga och snälla. 
Den otrefligaste war Häradshöfding 
Dahlgren (Flax Calle benämnd) med hvilken 
jag dansade en Francaise; han är öfver 50 år 
dansade hela afton anförde Cottillonen och 
pratade beständigt och förde mycket väsen 
af sig, men war qvick att höra på. 
Jag blef dekorerad af Cadetten Westin; och gaf 
dekorationer till Herr Carl Folcker, samt 
Cadetten Westin (Bergh hade då gått.) 
 
23 Febr. Tillsammans med Faster Ida och  
Thecla i Tyska Kyrkan och hörde Rothlieb. 
 
25 Febr. hos Farbror Carls hela dagen. 
 
26 Febr. äfven hos Farbror Carls på afton 
tillika med Carlqvistens – 
 
27 Febr. Voro Thecla och jag hos Schuberths 
på efterm. 
 
29 Febr. Voro Thecla, Hertha, Richard, Olof på 
Bal hos Kamrer Hjort af Ornäs. Jag öppnade 
Balen med unga Herr Hjort i  1 valser,  
1 Francaisen med Olof Fröst; 2 valser med 
Richard Fröst, 2 Fr: Löjtnant Schenström,  
3 Wals: Löjtnant Fougberg, 3 Fr; Doctor 
Settergren; 1 Polka: Löjtnant Schenström,  
4 Wals: Löjtnant Jonsson, 

5 Wals: Löjtnant Fougberg, 2 Polka: Herr 
Hjort; 4 Fr: Löjtnant Falkman, 3 Polka; 
Löjtnant Jonsson, 6 Wals: Löjtnant 
Schenström; Cottillon med Pastor Fristedt. 
Promenad med Löjtnant Schenström. Jag 
dekorerade Löjtnanterna Schenström och 
Jonsson, och blef dekorerad af Löjtnant 
Schenström. Vi hade alldeles utmärkt roligt och 
kommo ej hem förrän ½ 3. 
 
1 Mars. Gingo Thecla och jag, oaktadt trötta 
från Gårdagen, i Storkyrkan och hörde 
Liljeblad. På eftermiddagen voro Thecla och 
jag hos Lifmedicus Lundbergs. 
 
4 Mars. Woro på förmiddagen: Faster  
Ida, Thecla och jag på Första Kammarens 
Läktare och åhörde Talarne men då talades ej 
om något för fruntimmer intressant, 
blott om gamla tråkiga kartverk. 
 
5 Mars. Woro Thecla och jag bjudna af Fa- 
ster Ida på Stora Operan på Judinnan. Den war 
ovanligt praktfull och grann. 
 
8 Mars. Företogo vi: Thecla, Hertha, Anna 
Ågren och jag en promenad till Manilla 
Kyrka och hörde Widén messa och predika. 
Vid hemkomsten måste vi byta om på fötterna 
vi woro alldeles sura. Det war dugtigt med snö. 
 
13 Mars, hos Fabror Carls hela dagen. 
 
14 Mars, Sömmerska som hjelpte till att sy min 
hvita klädning.  
 
15 Mars. Foro Hertha och jag under Faster 
Idas skydd till Carlberg på Coutere Bal, bjudna 
af Cadetten Falk. Wi hade utmärkt roligt. Prins 
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Oscar war der, och han föreslog Konungens 
Skål, hvilken dracks - - i vatten ! 
(emedan ej majestätet ville bestå något vin) 
Och nu en stark och kraftig sång igenom salen 
Klingar: ”Ur Svenska hjertans djup en gång. 
Så uti sången svingar sig deras hjertan till sin 
Kung och alla: både äldre, ung sin hyllning ge.  
I Lefverop för Sverige Kung! 
Derefter började dansen: 
Promenad med Cadetten Håkanson; 
1 Vals, Cadetten Bergh; 1 Fr: Cadetten 
Adelborg (utmärkt vacker och treflig). 2 Vals: 
Cadetten Falk; 2 Fr:, Cadetten Westin; 3 Vals:   
Cadetten Lemcher; 1 Lancier: Cadetten Bergh; 
4 vals: Cadetten v. Schouting; 3 Fr: Cadetten 
Wistrand; 5 W.: Cadetten Siljeström; 2 Lancier: 
Cadetten Åkerstein; 4 Fr.: Cadetten Lemchen; 6 
Vals: Gustaf Gyllenvärd; 5 Fr.: Cadetten 
Eklundh; 7 Vals: Cadetten Bergh.  
Glacer och Confecturer bjöds oupphörligt. 
 
18 Mars. Med Thecla på Repetition i 
Harmoniska Sällskapet. 
 
19 Mars. På syhjelp hos Schuberths hela dagen 
 
20 Mars. Voro Faster Ida, Hertha och jag på 
General Repetition i Harmoniska Sällskapet. 
Utmärkt vackert: Fru Michaeli, Labath m.fl. 
sjungo solopartierna. 
 
21 Mars. Jag hos Moster Ophalia på efterm: 
Thecla på Harmoniska Sällskapets Concert på 
Stora Operan. 
 
22 Mars. Voro Thecla och jag i Blasieholms 
kyrkan och hörde Pastor Beskow. 
 
23 Mars. Soupée hos Morbror och Moster;  
Frögrens, Schuberths, Cederbergs, Cedergens, 
Fabror Carl, Faster Ida, Moster Marie Fröst och 
Hertha, moster Ophalia och flickorna Axelson 
m.fl. 
 
27 Mars. Voro Thecla, Hertha och jag bjudna 
till Faster Ida kl 5 på Caffekalas - i sällskap 
med M:llerna Kas - der vi lekte lekar och hade 
rigtigt muntert. 
 
28 Mars. Fick jag ondt i halsen och måste 
hålla mig hemma i arrest flera dagar: men det 
värsta af allt: jag måste försaka en Balett hos 

Dahlqvistens söndagen d. 29 mars och i stället 
emottaga Doctor Hahn som var så god och 
brände mig i halsen, litet emellan -  och en 
balett hos Schuberths den 4 April. 
Cottillonsdekorationer fick jag dock mig 
tillsända genom Thecla från: Georg Schuberth 
(lilla halfbuteljen), Richard och Olof Fröst. 
 
31 Mars. Voro Lifmedicus Lundberg, 
Schuberth och Montelius hos Morbror och 
spelade kort. Jag för min del hade utmärkt 
trefligt satt inne i Theclas och mitt rum, 
gurglade mig ibland, läste ibland, sof för det 
mesta, åt litet, skref litet och gjorde dessutom 
hvarjehanda smått och godt i Handkammaren. 
 
6 April. Morbror Sjöstrands namndag; firades 
med en fin middag hemma , Lifmedicus 
Lundberg med fru och dotter; Krigsrådet 
Dahlqvist med Fru och dotter; Fru och M:lle 
Krieger, M:lle Louise Rytterskjöld; 
Expeditionssekter Nycander, Öfverste 
Wicander, gamla och unga Prippen, Doctor 
Hahn, Presten Doctor Lundberg m.fl. 
 
10 April. i Jacobs Kyrka f.m. och hörde Lithner 
gingo på efterm. hem till Moster Marie Fröst; 
Olof war redan der och Richard kom äfven litet 
sednare. 
 
11 April. Påskafton voro båda Mamsellerna 
Åkerholm här. 
 
12 April. Tänke gå i Blasieolmskyrkan och 
höra Beskow, men vid dörrarnas öppnande blef 
ett sådant förfärligt wäsen och skrik och stoj så 
vi skämdes att komma in i kyrkan på det viset; 
vi gingo wår wäg lemnade dem att trängas  
efter behag; gingo då till Catholska kyrkan och 
tänkte få komma in der och höra den wackra 
sången som alltid lär wara wackrast den dagen, 
men nej! Äfven der hade vi otur det stod 
folkmängd långt ut på Norra Smedjegatan 
hvarföre vi lommade af, slogo då alla 
Kyrkoplaner ur hufvudet, gingo först till 
Norrlandsgatan för att gratulera Hertha på 
hennes sjuttonde födelsedag; sedan hem der vi 
läste en af Farbror Fröst:s Predikningar; klädde 
oss sedan och förfogade oss med Morbror och 
Moster till farbror Pripp på middag. Der rogade 
vi oss på eftm. Allezusammens: gamla och 
unga med att slå ägg. 
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13 April. Voro vi först Thecla och jag i Tyska 
Kyrkan och hörde Rothlieb men fingo stå hela 
tiden, rysligt tröttsamt! Sedan på soupée hos 
Lifmedicus Lundbergs (deras bröllopsdag) Der 
spelade vi Billard.    
 
16 April. hade jag sömmerskan hemma som 
tillika med Thecla sydde min gatklädning och 
kofta. Jag sjelf var med Tante Ida Vegesack, 
M:llerna Knös och Gylling på Central Institutet 
och åsåg Militärernas Gymnastik-Uppvisning. 
Kungen och Prins Oscar voro der. 
Det var roligt, 
se hur lätt, 
hur fötroligt, 
på allt sätt, 
de sig böjde, sänkte, 
hoppade, i luften for: 
Och när svärden blänkte, när de man mot man 
eldigt fäktade: minsann säkert mången tänkte: 
”Detta ingen lek ju är, 
Deras ifver wittne bär om att ej för intet de sin 
klinga dragit. 
Ja! Tack I MartisSöner uti Er hvita drägt. Jag 
Er så varmt belöner med Kärleks mildare fläkt! 
I han mig skänkt det näje att se, beundra Er och 
derför säger jag att aldrig i mitt lif jag glömmer 
er. 
 
19 April. Voro Hertha och jag i Clara kyrka 
och hörde Liljeblad -  på middagen kom Erlin 
hem och bjöd – Thecla och mig dit på afton. 
Jag gick, men Thecla som ej var bra, stadnade 
hemma. Der war trefligt och gladt, vi dansade 
något: Hertha sjöng, äfvensom Cadetten 
Schmidt, dessutom woro der Kammarrådet 
Pripp med Fru och son, unga Pripp med Fru, 
Baron Hjerta, Herr Salqvist, Marie Schlytern, 
Cadetten Pettersons – m.fl.   
 
22 April. gick till Erlin för att afhandla om 
Carlbergsbalen som vi tillsammans skola 
bevista, men hon skulle bort hvarföre jag gick 
hem igen. 
 
23 April. Såg kungens piprensare, och en Dam 
till häst, i sidsadel. 
 
25 April. for jag med Tante Ida Vegesach och 
Henrica Knös till Carlberg bjuden af Farbror 

Theodor Vegesach, att åse Cadetternes 
Gymnastikuppvisning. Fult väder när vi foro 
dit: Gjorde ingenting, Cadetterna woro så 
mycket vackrare.  
Närde i täta leder, 
i sina hvita kläder, 
der stodo vid hvarann: 
man kunde tro att Englar 
från Himlen stigit ned; 
som sköna Liljestänglar 
de stodo led vid led; 
och när de sedan sina armar böjde. 
Det var som Englavingarna de höjde till flykt 
från jordens låga grus – men Nej! Nu vingen 
sänkes på flykt ej mera tänkes ännu en stund de 
dröja qvar bland denna verldens sus. 
Ja det var utmärkt soligt – efter uppvisningen 
gingo vi en lång stund och promenerade i 
Carlbergs Parken. Vädret var nu bättre, sedan 
foro vi med Ångbåt hem till staden, då Henrica 
Knös bjöd oss på kaffe (mig chocolad) hos 
Tysta Marie i Jacobs gränd, hvilket smakade 
ganska skönt. 
 
26 April. gick jag i Tyska Kyrkan hörde 
Rothlieb -  satt på trappan och hade glada 
trefliga löjtnant Calle Hellström midt emot mig 
(ehuru naturligt vis han i Kyrkan måste hålla 
sig allvarsam) – På afton war jag med tante 
Wendela Dahlqvist, Erlin och Hertha på 
Carlbergs Bal, bjuden af Cadetten Smith - Jag  
dansade: Promenad: Cadetten Petersens; 1 
Wals. Cadetten Petersens, 1 Fr. Cad. Falk, 2 
Wals: Cadetten Smith; 2 Fr. Cadetten Risberg, 
3 Wals: Cadeten Gyllencreutz, Lancier: 
Löjtnant Brodin, 4 Wals: Cadetten Siljeström, 3 
Fr: Cadetten Raab, 5 Wals: Cadett Falk, 6 
Wals: Cadetten Risberg, 7 Vals: Cadett 
Lemchen. Ja utmärkt roligt war der men skulle 
varit ändå roligare om jag ej hade saknat: 
Cadetterna Bergh, Gyllensvärd och Påhlman, 
vilka af några okända orsaker ej hade infunnit 
sig.  
 
27 April. var jag på eftermiddagen och sökte 
rätt på Friherinna Lotten Bennett och profvade 
en hatt hos Folckers som jag skulle få af 
Moster. 
 
28 April. war M:lle Louise Ryttersköld här 
hela dagen och spelade Grabüsch med morbror. 
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av Birgitta Larhm 
 
I början av juni 2005 läste jag i en av våra tidningar om att Katja Jularbo hade avlidit i en ålder av drygt 
nittio år. Att hon härstammade från Avesta och att hon hade varit gift med en Jularbo var det som gav mig 
idén att forska fram hennes härstamning. 
 
”Katja” Iris Vendla Dorotea Solveig Jularbo gift med Eberhard ”Ebbe” Jularbo, som de flesta vet var son 
till Carl Jularbo, ”dragspelskungen” från Jularbo i Grytnäs socken. När det gäller Katjas anor så finns de 
flesta i Västmanland och Örebro län. 
 
 
Proband 
”Katja” Iris Vendla Dorotea Solveig Gode, född 
27/12 1914 i Avesta , död 2005 i Stockholm. 
Gift 1930 13/4 med ”Ebbe” Eberhard Oskar 
Jularbo, född 1915 11/1 i Katarina församling 
Stockholm, död 1991 8/1 Enskede. De var boende 
Gullmarsplan 10, 4 tr Johanneshov.  
 

-  Generation I  -  
f   
Otto Leonard Gode, född 1892 23/7 i Fredrikshald 
Norge. 
 
m 
Olga Axelina Karlsson Lindman, född 1893 31/7 
i Avesta flyttar till Oscars församling Stockholm. 
Hon flyttar till Stockholm 1909 och nämns då som 
kokerska och ogift boende på flera adresser i Klara . 
1918 17/1 (flyttattest nr 232). Gift 1930 13/4 med 
Axel Ivar Källman, född 1889 12/7 Kungsholm  
församling, död 1961 28/4 Österåker. 
Barn 
Iris Vendla Dorotea Solveig, född 1914 27/12 i 
Avesta (W). Död 29/1 1973, boende Jaktvarvsplan 
3,  Stockholm. 
  

- Generation II  - 
ff 
Amund Gode bruksarbetare, född 1855 8/5 
Skagershult1 Örebro län, död 1917 19/2 i Avesta. År 
1890, enl CD-skivan Sveriges befolkning, finns 
familjen boende vid Jernverket i Ekeby 
Östergötland. Så har de varit en vända till Norge för 
att därefter komma till Ekeby igen för där föds 
döttrarna Olga Maria och Agda Viktoria. Familjen 
flyttar från Broo i Örebro län 1903 21/11 till 
Brattfors i Garpenberg och Amund nämns då som 
räckare. Därefter flyttar familjen från Garpenberg 
till Horndal i By socken 1905 7/12, mannen nämns 
som hyttarbetare. Så flyttar de till Månsbo i Grytnäs 

 
1 Numera i Laxå kommun. 

1910 29/11. Därifrån till Avesta 1911 20/4 och då 
nämns mannen som bruksarbetare vid Avesta 
Jernverk. Gift 1881 18/6 med Anna Lovisa Odén.  
 
fm 
Hustru Anna Lovisa Odén, född 1860 18/8 i Hed 
(U) . 
 
Barn 
Johan Sigfrid född 1882 7/1 Kolbäck (U) 
Anna Sofia2, född 1883 Kolbäck (U) 
Signe Amelia3, född 1886 30/9 Kolbäck (U) 
Ida Karolina4, född 1889 14/5 Kvistbo (T) 
Otto Leonard, född 1892 27/6 Fredrikshald Norge 
Olga Maria5, född 1895 8/8 Ekeby (E) 
Agda Viktoria6, född 1898 27/7 Ekeby (E) 
 
mf 
Per Axel Lindman, född 1870 29/3 i Norberg (U). 
I födelsebok för Olga Axelina nämns ”som fader 
uppgafs soldaten Axel Lindman från Folkärna”. 
Den enda som kan passa in är denna soldat, i 
Folkare kompani Nr 59 för Stusshyttans rote 
Grytnäs socken, Per Axel Lindman, civilt namn 
Bergström. Soldat mellan 1890 9/4 till 1900 30/5. 
Han inflyttar till Folkärna från Avesta 1890 10/11 
och är då boende i Bäsinge. År 1897 9/4 flyttar han 
tillbaka till Avesta. De gifter sig 1897 13/6 och bor 
på ett flertal ställen i Avesta innan familjen utflyttar 

 
2 Anna Sofia gifte sig 14/9 1907 med Carl Jansson född 
1886 28/3 i Rimbo (AB). Hon avlider 1964 24/5 och 
maken 1971 31/12 och de är då boende i Säter (W).  
3 Signe Amelia flyttar från Brattfors i Garpenberg till 
Snaflund (Snavlunda) 1903 4/12 (flyttattest nr 101) 
4 Ida Karolina flyttar från Horndal i By till Sala stad 1908 
8/12. Hon gifter sig 1924 20/4 med August Gunnar 
Vesström född 1899 25/9 i Avesta. Hon avlider 1962 
30/1 och maken 1970 13/1, båda var då skrivna i Avesta.  
5 Olga Maria flyttar från Avesta till Jakobs församling 
Stockholm 1818 7/1 (flyttattest nr 250)  
6 Agda Viktoria flyttar från Avesta till Jakobs församling 
Stockholm 1819 7/1. 
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till Vaxholm Stockholm 1904 2/2. Han avlider 1/10 
1944. 
 
mm 
Hustru Alma Augusta Karlsson, född 1873 13/4 i 
Enåker (U). Inflyttar med mor och styvfar från 
Leknäs i By (W) till Avesta 1883 17/12. Hon 
avlider 6/9 1973 i Åkersberga.  
Barn 
Olga Axelina Karlsson Lindman, född 1893 31/7 
i Avesta (W) 
Wendla Allida Lindman, född 1897 7/7 Avesta 
(W) 
Bror Gunnar Lindman, född 1900 29/5 Avesta, 
död 1901 30/3 Avesta (W) 
 

- Generation III  - 
fmf 
Dagkarlen Carl Gustaf Odén, född 1822 6/11 
Kungsör. Gift 1858 26/10. Han är avliden före 
1890. 
 
fmm 
Hustru Christina Sophia Hedström, född 1827 
19/12 Hed (U). Familjen finns boende vid 
Karmanbo bruk i Heds socken (U). År 1890 är hon 
änka och är ensamboende i Norrhammar Västra 
Skedvi (U), hon nämns som fattighjon. 
 
Barn 
Hustrus dotter före äktenskapet 
Johanna Sofia,7 född 1853 16/3 Hed (U) 
Gemensamma barn 
Carl Gustaf8, född 1856 2/7 Hed (U) 
Carolina Wilhelmina, född 1858 19/7 Hed, död 
1862 15/3 Hed (U). 
Anna Lovisa9, född 1860 18/6 Hed (U) 
Per Wilhelm, född 1866 3/3 Hed (U) 
Carolina Wilhelmina, född 1868 21/6 Hed (U) 
 
mff 
Dagkarl Per August Bergström, född 1849 5/2 
Norberg. Gift 1870 med Johanna Sofia Norling. 
Makarna flyttar från Norberg till Grytnäs och från 
Grytnäs till Bjurfors Avesta 1878 22/11 för att 
därefter återflytta till Norberg 1896 28/11.  
 

 
7 Johanna Sofia är år 1890 gift med Per August Nilsson 
Schäf född 1854 Kroppa (S) och de är bosatta vid Svartå 
bruk i Kvistbro socken (T) med barnen Elin Charlotta 
född 1882 Svedvi (U), August Gunnar född 1884, Knut 
Albin född 1886 och Frans Oscar född 1888 9/9, de tre 
födda i Kolbäck (U). 
8 Carl Gustaf flyttar 1873 ut från hemmet och år 1875 
flyttar han till V Skedvi. 
9 Anna Lovisa flyttar 1874 ut från hemmet och 1875 
26/11flyttar hon till Gunillbo. 

mfm 
Hustru Johanna Sofia Norling, född 1849 17/11 
Bjurfors Avesta (W) 
 
Barn: 
Per Axel Bergström Lindman, född 1870 29/3 
Kärrgruvan Norberg (U), han utflyttar till Folkärna 
från Bjurfors 1890 29/10. 
Johan August Bergström, född 1872 16/2 Norberg 
Karl Adolf Bergström, född 1876 14/7 Grytnäs 
(W) 
Frans Leonard Bergström, född 1878 20/8 
Bjurfors Avesta, död 1889 19/1 Bjurfors Avesta 
(W) 
Viktor Teodor Bergström, född 1881 13/6 
Bjurfors Avesta (W) 
Lars Fredrik Bergström, född 1883 18/7 Bjurfors 
Avesta (W) 
Johanna Viktoria Bergström, född 1886 5/3 
Bjurfors Avesta, död 1886 31/8 Bjurfors Avesta 
(W) 
Knut Bernhard Bergström, född 1888 25/9 
Bjurfors Avesta (W) 
Oskar Emanuel Bergström, född 1895 13/3 
Bjurfors Avesta (W) 
 
mmm 
Pigan Charlotta Larsdotter10, född 1836 30/11  
 Huddunge. Hon bor när barnen föds under Uddnäs 
ägor på en plats som kallas Gallbo. År 1878 2/7 
flyttar Charlotta och de tre yngsta till By socken 
(W). År 1890 är hon gift med Anders Karlsson, 
född 1853 By socken. De bor med hennes två 
yngsta döttrar vid Avesta såg och mannen nämns 
som sågverksarbetare. 
 
Barn 
Brita Stina Pettersson11, född 1859 8/2 
Västerlöfsta (U) 
Jan Erik, född 1863 9/12 Enåker(U) 
Emma Wilhelmina, född 1869 25/3 Enåker (U) 
Alma Augusta, född 1873 13/3 Enåker (U) 
 

- Generation IV -  
fmfmf 
Linvävare Erik Stenbeck, född 1750 29/5 Haraker 
(U). Han gifte sig 1772 27/12 med Greta StinaFalk, 

 
10 År 1890 är Charlotta gift med Anders Karlsson född 
1853 i By (W) som nämns som sågverksarbetare, och de 
är boende vid Avesta såg med hennes barn Emma 
Wilhelmina och Alma Augusta, båda födda i Enåker (U).  
11 Brita Stina kallas för Petterson när hon flyttar från 
hemmet till Norrby 1875. År 1890 nämns hon som 
”Understödstagare från Socknens fattigvård”. Hon bor 
med barnen Carl Gottfrid född 1884 och Alma 
Wilhelmina född 1888, som båda är födda i Norrby där 
de även bor med modern. 
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född 1743 31/7 Hed, död 1786 4/1 Hed. Makarna 
och dottern flytr till Munktorp (U) 1789. 
 
fmfmm 
Hustru Anna Larsdotter, född 1757 8/2, gift 1786 
5/10 med Erik Stenbeck. 
 
Barn: 
Carl Eric Stenbeck12, född 1774 14/1 Karmansbo 
Hed (U).  
Anna Cathrina Stenbeck, född 1789 30/3 
Karmansbo Hed (U). 
 
fmmf 
Mästersven Hans Hedström, född 1793 29/5 
Fellingsbro (T). gift med Anna Cajsa Stenbeck. 
 
fmmm 
Hustru Anna Cajsa Stenbeck, född 1789 31/3 Hed 
(U) 
 
Barn: 
Carl Eric, född 1815 10/7 Skedvi  
Anders Gustaf13, född 1824 21/5 Hed (U) 
Christina Sophia14, född 1827 19/12 Hed (U) 
 
mfff 
Gruvarbetaren Jan Erik Bergström, född 1825 
Söderbärke, gruvarbetare. Familjen är boende 1890 
på Hackspettbacken Norberg. 
 
mffm 
Hustru Anna Lisa Wikman, född 1825 Norberg. 
 
Barn: 
Per August Bergström, född 1849 5/2 Norrberget 
Norberg (U) 
Erik Emanuel Bergström, född 1857 Norberg (U) 
Anna Lovisa Bergström, född 1863 Norberg (U) 
 
mfmf 
Dagkarlen Erik Johan Norling, född 1825 3/9 
Bjurfors Avesta (W). Gift 1849 3/3 med Greta Stina 
Jansdotter. År 1890 är makarna boende i 
Andersbenning Norberg och han nämns som f. 
landbonde. 
 

 
12 Han flyttar till Köping 1789. 
13 Anders Gustaf med hustru Sofia Karolina Hedman 
född 1826 Hed, bor hos systern Christina Sophia och 
hennes man 1890 i Ekeby Svedvi socken (U). 
14 Anna Sofia blir gift med hemmansägaren Johan Skog, 
född 1853 Gunnarskog (S) och de är boende i  Ekeby 
Svedvi socken (U). Barn; Lydia Sofia född 1879, Gerda 
Antoinette född 1881, Josef Paulus född 1886, Frida 
Teresia född 1889, alla barnen födda i Kolbäck (U). 

mfmm 
Hustru Greta Stina Jansdotter, född 1826 26/10 
Bjurfors Avesta (W) 
 
Barn: 
Johanna Sofia Norling, född 1849 17/11 Bjurfors 
Avesta (W) 
Carolina Lovisa Norling15, född 1851 26/1 
Bjurfors Avesta (W) 
 

-  Generation V  - 
mfmff 
Klensmeden Johan Norling, född 1802 10/4 
Bjurfors Avesta (W). Gift 1824 i oktober med 
Catharina Bjurstedt. Han avlider 1826.  
 
fmfmm 
Hustru Catharina Bjurstedt, född 1803 7/12  
Bjurfors Avesta (W). Hon gifter om sig 1838 15/4 
med sin svåger Eric Norling klensmed, född 1805 
20/10. I deras vigselbok är det noterat ”För bägge är 
afvittrings Bevis lemnadt äfvensom Kongl. Maijts 
nådiga Resol. om tillstånd till äktenskapet”. Detta 
på grund av nära släktskap.    
 
Barn: 
Eric Johan Norling född 1825 3/9 Bjurfors Avesta 
(W) 
Barn i äktenskapet mellan Catharina och Eric: 
August Norling, född 1838 27/7 Bjurfors Avesta 
(W) 
Gustaf Norling, född 1840 10/1 Bjurfors Avesta 
(W) 
Carl Fredrik Norling, född 1842 5/10 Bjurfors 
Avesta (W)  
 
Eric Norlings barn i första äktenskapet med Maja 
Stina Rosborg, född 1810 20/5 Bjurfors, död 1837 
8/2 Bjurfors. 
 
Barn: 
Eric Norling, född 1829 2/10 Bjurfors Avesta (W) 
Sophia Ulrika Norling, född 1831 12/11 Bjurfors 
Avesta (W) 
Carolina Lovisa Norling, född 1833 1/12 Bjurfors 
Avesta (W) 
Carin Gustafva Norling, född 1835 15/11 Bjurfors 
Avesta (W). 
 
mfmmf 
Dagkarlen Jan Ersson, född 1786 8/7 Bjurfors 
Avesta (W). Gift med Greta Andersdotter. 
 

 
15 År 1890 är Carolina Lovisa gift med hyttarbetaren Erik 
Olof Ersson, f 1857 Söderbärke, . Barn: Johan Axel, f 
1884 Norberg. Familjen är boende i Ramsbo Norberg. 
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mfmmm 
Hustru Greta Andersdotter, född 1785 13/6 
Folkärna (W). Död 1838 Bjurfors Avesta 
 
Barn: 
Erik Jansson, född 1817 4/1Bjurfors Avesta (W) 
Johan Jansson Norqvist, född 1819 21/8 Bjurfors 
Avesta (W). Han gifter sig 1843. 
Anders Jansson, född 1824 8/9 Bjurfors Avesta 
(W) 

Greta Stina Jansdotter, född 1826 26/9 Huggbo 
Bjurfors Avesta (W) 
 
Källor:  Kyrkoarkivalier 
 Klara Stockholm, CD-skiva 
 Kungsholmen Stockholm,  CD-skiva             
 Sveriges dödbok 1947-2003, CD-skiva 
 Sveriges befolkning 1890, CD-skiva 
 Sveriges befolkning1970, CD-skiva            
 Sverige befolkning 1980, CD-skiva  

 
 

 
 

Det kom ett brev till vår postbox,  Folkare.fsf@tele2.se, daterat lördag 15 oktober 2005. 
 
 
Hejsan! 
 
Jag var hos er och släktforskade på söndagen förra 
veckan. Det var en man där som släktforskade 
mellan 12.00 till 20.00. Han undrade vad Kyorne 
betyder och jag lovade att kolla om jag hade några 
uppgifter om det, eftersom jag kommer ifrån 
Hedemora.  
Hälsa till honom att det i en av Siv Thorsells 
fjärdingshäften (Nås) står följande om byn 
Kyorne. 
 
Dräcke Kyorne står i min beskrivning för det som 
inom Nås Fjärding 1886-97 kallas Dräcke eller 
Kyorne (Kyorne betyder vad jag har förstått 
avgärdad betesmark). Under 1600-talet finns både 
Dräcke och Kyan/Kyorna. Om hyttan och 
bruksrörelsen i Dräcke, se vidare slutavsitt om bruk 
och skogsbyar. Av de gårdar som var kvar här i 
slutet av 1800-talet hade en ursprung i en 
bergsmansgård och tre från skräddaren Per Persson 
(1748-1814), vilken kom från Wik i Söderbärke. 
 
Några familjer från bruk och skogsbyar: 
Vid mitten av 1700-talet förenades Dräcke och 
Gränsjö (Gränse) med Prästhyttan under gemensam 
ägare, familjen Eckman i Prästhyttan. Dräcke och 
Gränsjö hade ursprungligen varit bergsmansbyar. 
Under 1600-talet då hammarsmidet, som krävde 
stora kapitalinsatser, gjorde sitt inträde, försvagades 
bergsmännens ekonomiska ställning. Det var adliga 
stormän och städernas burgna borgerskap som tog 
över äganderätten till bergsbruket. Som framgår av 
beskrivningen Dräcke Kyorne fanns under 1700-
talet två bergsmansfamiljer kvar där. En i Nr 1 
Gräns, vilken kom från Gränsjö vid mitten av 1700-
talet. Den siste med titeln bergsman där var Anders 
Persson (1712-1793). En annan familj med 
ursprung i Per Olsson Gröning och Anna 

Olofsdotter (  -1737) var borta från Dräcke före 
1800. Den troligen siste bergsmannen i den familjen 
var sonsonen Per Olofsson (1718-1787), som också 
tituleras bergsnämndeman. 
 
I Dräcke fanns vid slutet av 1600-talet sex 
bergsmän. I Gränsjö fanns vid samma tid i byn runt 
hyttan fem hemman. Från jordbrukssynpunkt hade 
hemmanen i dessa byar föga att ge. Åkrarna var små 
och steniga. Ekonomin hade från början baserats på 
hyttan. När den ekonomiska basen raserades gav de 
sig iväg, köpte hemman i andra byar i socknen, eller 
fick söka utkomst på annat håll. Flera familjer 
återfinns som hemmansägare i byar i Nås Fjärding, 
som framgår av gårdsbeskrivningarna och i några 
fall även gårdsnamnen. Exempel på avlägsnare flytt 
inom socknen utgör Dräckes i Ivarshyttan. I nr 25 
Olars f.d. Gräns i Nås återfinns en familj som 
troligen flyttade till Nås under 1600-talet från 
Gränsjö. 
 
Skogsbyarna i Nås Fjärding befolkades under 1700-
talet i ökande omfattning av landbönder och 
dagkarlar hos Prästhytte bruk. Under slutet av 1800-
talet nedlades bruksdriften. Skötsel av jord- och 
skogsbruk blev viktigaste näringen. Det kan noteras 
att de byar i Finsta och Nås som tillhörde bruket i 
1865-75 års husförhörslängd sammanfördes till en 
gemensam fjärding, Bruksfjärdingen. 
 
Detta är från Siv Thorsells häfte som hon har gjort. 
Efter det sista stycket om bruk och skogsbyar står 
de olika gårdarna med olika personer. Dräcke och 
Kyorne var inte med, men det kan ju stå om 
personer från den byn i andra beskrivningar om 
gårdar.  
 
Vänliga hälsningar från Inger M. Johansson i 
Hedemora 
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Fornby Öfre, Masarns 
 
av Göran Bengtsson 
 
I Öfre Fornby, By 
socken, i nådens år 
1856 den 25 mars 
föddes ett gossebarn, 
som förstfödd av fyra 
barn. Hans far var 
Toms Erik Ersson och 
hans mor hette Greta 
Lisa Persdotter. Han 
döptes till Per Erik, 
han blev allmänt 
kallad Per. Hans 
barndom präglades av 
mycket svåra nödår på 
1860-talet. Men han 
blev till slut vuxen. 

Han träffade i alla fall sin Kristina och tycke 
uppstod tydligen för de gifte sig 1879. Kristina var 
född i Ingvallsbenning i Hedemora. 1879 kom 
också deras förstfödde som var en son, han fick 
namnet Karl Erik. 1881 var det dags för nästa, det 
blev också en son, han fick heta Emil. Nästa gång 
det bar till var 1883, det blev i alla fall en flicka, 
hon döptes till Anna Elfrida. Agnes Sofia kom 
1886. 

Redan 1880 byggde Per ett hus vid sjön Råssens1 
strand, vid den då ganska nybyggda vägen mellan 
Horndal och Grönsinka. Fastigheten fick namnet 
Masarns av någon outgrundlig anledning. 

Enligt fastebrev av den 25 juli 1856 styckades 
tomten av. Ett köpe- och fastebrev daterat den 17 
november 1883 med Folkare Härads Nr 88, som 
blev lagfäst den 5 december samma år, visade att 
Per köpte tomten av sin far, bergsmannen Toms 
Erik. 

Förutom huset byggdes också ett uthus med 
vedbod och en ladugård med loge. Ladugården hade 
plats för tre kor. Om bygget av uthusen skedde 
samtidigt eller senare går ej att få fram. Huset hade 
från början ingen veranda och fruktträden växte upp 
så småningom. 

Per och Kristina slet i sitt anletes svett för att få 
ekonomin att gå någorlunda ihop. Förtjänsten var 
inte så stor, och med ett nybyggt hus så var det 
ganska knapert. Per bestämde sig för att resa till 
Nordliga Amerika, dit några av hans bröder redan 
rest, för att där försöka förtjäna några dollar så pass 
att skulderna skulle kunna reduceras eller betalas. 
Han lämnade hustru och fyra minderåriga barn när 
han den 31 juli 1887 anträdde resan från Göteborg. 
Han var då 31 år gammal. 

 
1 Sjöns namn stavas numera Rossen. 

Hur Kristina och 
barnen försörjde sig 
är oklart, men troligt 
är, att de delvis 
levde av de tre korna 
och att Per skickade 
hem lite pengar. 
Kristina var förstås 
orolig över om Per 
skulle komma 
tillbaka eller inte, 
men sju år senare, 
1894 kom han i alla 
fall. Därefter blev 
det tre barn till. 

Augusta föddes redan 1894, Gustav Henning 1896 
och August Herman 1898. 

Masarns Per, som han kallades, började som 
martinarbetare på bruket i Horndal, därom vittnar de 
böcker som brukshandeln förde, och som idag 
förvaras i By f d kommunalhus. Där kan man se hur 
han var skyldig brukshandeln pengar i en  rad av år. 

1917 hade Per försäkrat sin egendom i Egna 
Hems Ömsesidiga Brandförsäkringsförening. 
Byggnaderna var försäkrade till ett värde av 4.500 
kr, och lösöret, spannmål, foder och rotfrukter 
försäkrades till 1.200 kr. Båda försäkringsbreven är 
undertecknade i Horndal den 27 januari 1917. 
Premien var 2:70 kr resp. 0:72 kr. 

1933 dog Per. Gravbrev från den 6 april 1933 
vittnar om detta. Han blev således 77 år gammal. 
Kristina fortsatte sin levnad till den 24 juni 1948. 
Hon blev 90 år. 

Första bilden på Masarns. På bilden finns Per och 
Kristina finklädda vid staketet. Övriga är ej kända. 

 
Sonen Emil hade träffat sin Hulda. Emil och 

Hulda byggde sitt hus i Horndals byn, förmodligen 
på en arvedel som Hulda hade, efter sin far, som 
dog endast 52 år gammal. Där föddes fyra av 
barnen, Nisse 1910, Ester 1911, Bengt Elov 1914 
och Karin 1918. 

Masarns Per och Kristina 
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Emil ville bli jordbrukare, så när han fick 
chansen sålde han huset i Horndal och flyttade till 
Norrgårds i Spisbo, också det i By socken. I Spisbo 
föddes ytterligare tre barn, Greta 1919, Anna 1922 
och Olle 1923. 

Redan 1945 hade sonen Bengt och hans hustru 
Anna flyttat till Horndal från Sandviken. Hustru 
Anna var född 1914 i Sandviken där också deras 
äldsta barn, Göran föddes 1942. De flyttade till en 
fastighet i Tyskbo som kallades för Olittens.  

Emil skrev ett brev till sina syskon, han skrev det 
i sådan form att man skulle tro att det var hans son 
Bengt som skrivit det. Brevet är odaterat men är 
troligen skrivet någon gång under 1946 eller tidigt 
1947. I stora drag går brevet ut på att Bengt skulle 
få överta fastigheten i Ö Fornby mot att han och 
hans fru skötte Kristina på äldre dar. Brevet andas 
en pessimism kring förslaget och ingen trodde att 
det skulle bli så. Men mot alla odds blev det så i alla 
fall. Här föddes också Bengts och Annas andra son. 
Han fick namnet Bengt Håkan och kom till världen 
1947. 

Kristina hade med ålderns rätt (hon blev 90 år) 
avlidit som jag nämnt tidigare. Annas och Bengts 
tredje son föddes 1952 och hans namn blev Kjell 
Erik. Nu var de fem i familjen. Huset var litet och 
omodernt, med två kök och en liten kammare på 
nedre botten och en liten kammare med kakelugn på 
vinden. Det fanns utedass och vatten fick de hämta i 
en källa på andra sidan vägen. Tanken på 
ombyggnad och modernisering föddes och planerna 
tog fart. 

Det gamla huset stod på torpargrund och nära 
vägen. Därför anlades en ny grund bakom det 
befintliga huset. Den byggdes av cementhålsten och 
innehöll garage, tvättstuga och pannrum. När detta 
var klart drogs den redan utrivna timmerstommen 
över på den nya grunden. Det gick till så att en 
stubbrytare placerades bakom, så slog man en wire 
runt stommen sedan drogs den över på rullar. När 
detta var klart byggdes det nya huset upp igen. 

Medan huset var under ombyggnad bodde 
familjen på Vilvallen, en udde i sjön Rossen en bit 
därifrån. Huset på Vilvallen ägdes för övrigt av 
Bengts syster Ester och hennes man Clas Widegren. 
Huset blev nu lite högre, på övre plan blev det en 
liten hall, en toalett samt två sovrum. På nedre plan 
blev det en liten kammare, ett större rum och kök 
samt badrum. 

Vattnet togs fortfarande från källan på andra 
sidan vägen, fast nu i en ledning till huset. Det blev 
också en balkong ut mot sjön på övre planet samt en 
altan över garaget på nedre plan. Det blev också 
centralvärme och rinnande vatten inne. Tidigare 
fanns bara vedspisar nere och en kakelugn uppe. 
Det skulle räcka för att värma upp hela huset. 

Redan vid inflyttningen var Anna dålig men ville 
inte gå till doktorn, hon tyckte inte det var så farligt. 
En vacker junidag 1955 dog hon. Hon fick aldrig 
uppleva det nya någon längre tid. Det konstaterades 
att hon hade kräfta, eller cancer som det heter idag. 
Hon blev bara 41 år gammal. Hon efterlämnade en 
förtvivlad make och tre minderåriga barn. Huset var 
nu ombyggt och renoverat, utbyggt på höjden med 
en för den tiden fullt modern standard. 

Bengt hade det mycket knapert på den tiden, 
dessutom skulle han jobba för att få det hela att 
fungera. De två yngsta barnen blev utackorderade 
för ett tag. Men i stora drag var det i den miljön som 
bröderna Bengtsson växte upp. 

Göran gifte sig så småningom med Kerstin 
Andersson från By. De fick två barn, Rickard och 
Elenor. De barnen var födda i Sandviken där 
familjen bodde första tiden. Detta äktenskap tog slut 
1979. 

Håkan fick sin Agneta. De fick tre barn, Mia, Ulf 
och Sofi. De bosatte sig i Järfälla utanför 
Stockholm. 

Kjell studerade i Örebro och blev kvar där. Han 
gifte sig med Sussane. I den familjen blev det två 
barn, Anna och Johan. 

Under denna tid stod huset vid Rossen lika som 
det var byggt på femtiotalet. Visst hade det skett en 
del förändringar, Håkan hade byggt sig en 
fritidsbostad på tomten. Vedboden hade rivits likaså 
dasset. 

Vi gör nu ett hopp fram i tiden. Bengt dog hastigt 
i en hjärtattack i april 2002. Då hade hans andra son 
Håkan redan tagit över. 2003 startade nästa 
ombyggnad, huset blev större nu. Det enda som nu 
återstår av det gamla huset från 1880 är en 
timmerstomme någonstans inuti allt det nya. 

När detta skrivs, år 2005, är det 124 år sedan det 
första huset byggdes på Masarns tomt vid sjön 
Råssens strand vid vägen till Grönsinka. 

 

 
Masarns efter ombyggnaden 2004 
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 apport  
från styrelsen 
Under denna rubrik kommer medlemmarna att 
fortlöpande få information om styrelsens arbete. 
 
Forskardag i Centrumgården Avesta 
Lördagen den 10 september hade de personer som 
är nyfikna på släktforskning möjlighet att prova på 
denna sysselsättning. 

Vi öppnade dörrarna kl. 10.00 och då infann sig 
några forskningssugna medlemmar som tog chansen 
att testa de nya mikrokorten. Vi har under hösten 
köpt in mikrokort över ett stort antal församlingar i 
Dalarna, Västmanland och Gästrikland. Nu börjar 
det bli trångt i mikrokortsskåpet! Denna dag var 
tänkt för att visa allmänheten vad släktforskning är 
och vad vi i FSF kan erbjuda de som funderar på att 
börja forska. 

Det kom inte så många besökare men vi fick i 
gengäld möjlighet att hjälpa och introducera de som 
besökte Centrumgården. Med oss som höll 
ställningarna var vi drygt 20 personer. 

Vi vill framföra ett stort tack till Kultur Avesta, 
Studieförbunden ABF och Vuxenskolan som bidrog 
ekonomiskt till att vi kunde genomföra lördagen i 
Centrumgården. 
 
Forskarresor till Leksand 
Nu har vi avverkat hösten andra resa till Leksand. 
Lördagen den 19/11 styrde vi bilarna mot 
Släktforskarnas Hus i Leksand.  

Vårens resor är bokade till 11/2 och 29/4 och som 
vanligt blir det lördagar. 
 
Medlemslördag i Forskarlokalen 
Lördagen den 3/12 var det öppet kl.10.00-13.00 i 
forskarlokalen för medlemmar. I forskarlokalen 
hade vi dukat upp litteratur och även kaffe och 
saffransbröd. I källaren hade vi placerat läsare och 
mikrokort för dem som ville forska.  

Vi hade tillfrågat Avesta kommuns arkivarie 
Krister Källén, som berättade om vad vi som 
forskare kan finna i de gamla kommunarkiven i 
Avesta.  

För fattigvården finns protokoll, liggare och 
akter. Skolornas arkiv där vi kan läsa vad t.ex. våra 
föräldrar fick i betyg, frånvaro m m. 

Socialnämndernas arkiv med faderskaps-
erkännanden, placeringar av barn m m där man kan 
finna en ”försvunnen” far till utomäktenskapliga 
barn. Sedan finns det mycket att hämta i handlingar 
från andra nämnder.  
 

 
Öppet hus i lokalen 
Som framgår i programbladet så kommer vi att 
fortsätta med att hålla kvällsöppet för forskning i 
lokalen för dem som har svårt att komma under 
dagtid.  
 
Rotenamn/soldatnamn Mora kompani 
På Internet har vi hittat en förteckning i 
bokstavsordning över soldater för Mora kompani. 
Det gäller för socknarna Mora, Sollerön, Venjan 
och Rättvik.  
 
Släktforskningens Dag 2006 
Sveriges Släktforskarförbund har utlyst lördagen 
den 18 mars 2006 till Släktforskningens Dag. Vi i 
FSF har under nämnda dag tänkt ordna en heldag i 
släktforskning med föreläsningar mm. 
 
Inför årsmötet: 
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda 
senast 31/1 2006. 

Kallelse till årsmötet onsdag den 22/2 2006 och 
årsmöteshandlingar kommer med medlemsblad nr 
1/06.  
 
Medlemsavgift 2006: 
Med denna tidning bifogas inbetalningskort för 
medlemskap för år 2006. 
Medlemsavgift 125 kr 
Familjemedlem   75 kr 
Ungdomsmedlem (tom 20  år)   50 kr  
Medlemmar utanför Sverige   150 kr 
 
Kontrollera att alla uppgifter stämmer på 
inbetalningskortet, om inte så kan du ändra 
direkt på kortet. 
 
Har du inte tänkt fortsätta som medlem är vi 
tacksamma om du kontaktar oss så vi slipper skicka 
ut påminnelse. 
 
Du som betalar medlemskapet före den 31 
januari 2006 är med i vårt medlemslotteri. 
Vinnarna kommer att dras efter årsmötet. 
  

CD-skivan 
Sveriges dödbok 1947-2003 

Har du hittat felskrivningar eller brister i den nya 
dödboken? 

Kontakta då Carl som finns hos Sveriges 
Släktforskarförbund  
tel  08-4407550,  
e-post  carl@genealogi.se 
 



 An-Siktet 4/2005  

Folkare Släktforskarförening 

sid 17

Ska Riksarkivet ta över? 
Stora Enso vill bredda huvudmannaskapet. 

 
FALUN 
Stora Ensos centralarkiv innehåller historiskt 
material ända från 1200-talet. Stora Enso vill nu 
att Riksarkivet tar över ansvaret för arkivet. – 
Vi vill bredda huvudmannaskapet, säger Jan 
Moritz, Stora Ensos personalchef. 
 
I mitten av mars ska Stora Enso sätta sig vid 
förhandlingsbordet med Riksarkivet. Även 
landshövdingen och Falu kommun väntas delta i 
mötet i Falun. 
- Vi ska inleda en dialog med Riksarkivet, som får 
vara härförare. Stora Ensos arkiv har fyra-fem 
anställda. Arkivet ligger i Tallenområdet, i en 
fastighet som invigdes 1995. Så ska de förbli, 
uppger Jan Moritz. 

Foto: Bons Nisse Andersson 
 
Kvar i Falun.  
Det är viktigt att säga att vår tanke är att arkivet ska 
bli kvar i Falun. Men det kan få bättre bredd och 
tillgänglighet. Arkivet är en svensk nationalklenod  
 

med hela Sveriges historia. Dokument från 1500-, 
1600- och 1700-talet ligger i det arkiv vi har. Där 
finns även aktiebrevet från 1288. 
- Naturligtvis sparar vi på lång sikt, men arkivet är 
inget som primärt tillhör vår kärnverksamhet. Vi 
måste koncentrera oss på det vi är bäst på, göra 
papper, kartong och trävaror. Riksarkivet är mästare 
på historia, säger Jan Moritz. 
Arkivet har två delar, löpande arkivtjänster som 
Stora Enso behöver även i fortsättningen, och den 
historiska delen. 
 
Forskar om Ljungberg 
Många forskare använde arkivets historiska material 
och de sju forskarrummen som står till buds.  Totalt 
har arkivet 250-300 forskarbesök om året och även 
många studiebesök. 
Sören Karlsson från Stockholm skriver en bok om 
Erik Johan Ljungberg på uppdrag av 
Ljungbergsstiftelsen. Han har den senaste tiden 
besökt arkivet en gång i veckan. 
- Det är ett fantastiskt arkiv. Här finns oerhörda 
skatter som varit till ovärderlig hjälp. Jag ser arkivet 
som en del av världsarvet, säger Sören Karlsson. 
Planerna är att en organisation med olika 
intressenter bildas kring arkivet och att Riksarkivet 
står som juridisk ägare.  
- Stora Enso vill ha ett offentligt eller allmänt 
ansvarstagande. Vi tycker inte det är lämpligt att 
arkivet flyttas från Falun. 
- Det kanske kan bilda kärnan i ett näringslivsarkiv 
för Dalarna, säger Leif Gidlöf, ställföreträdande 
riksarkivarie.  
Sylvia Kjellberg 
2005-12-17. Dala-Demokratens hemsida 

 

Rotemansarkivet 
 
 
Mellan 1878 och 1926 var rotemansinstitutionen 
verksam i Stockholm. Staden var indelad i rotar 
med ungefär 10 000 invånare i varje rote. Från 
början fanns det 16 rotar men när 
rotemansinstitutionen avskaffades hade antalet vuxit 
till 36. De flesta rotar ändrades vid ett flertal 
tillfällen under perioden.  
En roteman var en tjänsteman i staden som hade till 
uppgift att i mantalshäften anteckna uppgifter om 
alla som flyttade in, bodde, och flyttade ut ur de 
fastigheter som roten omfattade.  

I Rotemansarkivet finns mantalshäftena bevarade. 
Sedan slutet av 1970-talet överförs informationen i 
häftena till en databas. Hittills har fyra delar av 
Stockholm digitaliserats, Södermalm, Gamla Stan, 
Klara och Kungsholmen.  
 
I våra CD- och DVD-utgåvor har vi gjort 
bearbetningar och lagt till information så att man 
snabbt kan ställa samman uppgifter om individer, 
hushåll, fastigheter etc. Här på hemsidan publicerar 
vi endast en del av materialet: Uppgifter om namn, 
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civilstånd, födelseort och flyttningsuppgifter -  men 
bara på personer som är födda före 1895. 
För att få veta var personer bodde använder vi 
uppgifter hämtade från Mantalshäftenas första sidor. 
Via ett häftes nummer kan man söka reda på gatan, 
fastigheten eller församlingen.  
 
H I S C O  
HISCO - Historical International Standard Coding 
of Occupations - är resultatet av ett samarbete 
mellan forskningsinstitutioner och arkiv i Belgien, 
England, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, 
Norge, Kanada och Sverige. Syftet har varit att 
utarbeta gemensamma riktlinjer för kodning av 
1800-talets och de tidiga 1900-talets yrkestitlar, för 
att uppnå jämförbarhet mellan olika demografiska 
material och för att underlätta studier av t ex social 
mobilitet.  
 
HISCO titeldatabas är tillämpningen på titlarna i 
Rotemansarkivet. Uppgifter om yrke/titel i 
Rotemansarkivet har varit svårhanterlig då 

registrerade uppgifter troget har följt källan. Arbetet 
med HISCO-kodningen har inneburit att 
Rotemansarkivets titlar dels har kodats och dels 
översatts till engelska. Det betyder att t.ex. uppgifter 
om 544 varianter av ospecificerade "arbetare", 
"arb.", "arbet." och "arb. hos ..." numera kan tas 
fram genom att endast söka på koden 99900 för 
"arbetare" eller den standardiserade titeln.  
              
Utländska orter 
Registret över utländska orter bygger på orter i 
Rotemansarkivet; födelseorter, inflyttnings- och 
utflyttningsorter. I den mån det har varit möjligt har 
namnen standardiserats och placerats i 
länder/regioner som har kunnat identifieras omkring 
år 2000. Registrets användningsområde är främst att 
vara ett hjälpmedel för att lokalisera svårtydda 
ortsnamn, i Rotemansarkivet - eller i andra 
källmaterial.  
 
Källa: Sveriges Släktforskarförbunds hemsida 

 
 

Släktforskning i norska källor 
 
av Birgitta Larhm 
 
Referat från föreläsning som Maria Press höll på 
söndagen den 15 augusti 2004 under 
släktforskardagarna i Östersund. Maria  arbetar som 
arkivarie på Statsarkivet i Trondheim. 
 
Släktforskning i Norge liknar ganska mycket 
forskning i Sverige. 
Arkivverket – motsvarar Riksarkivet i Sverige 
Statsarkiv, 8 st – motsvarar landsarkiv i Sverige 
Fylke = motsvarar län i Sverige 
 
Statsarkivet i Trondheim 
Högskoleveigen 12  
Trondheim,  
är äldst i norden från 1851 
 
Helt nytt arkiv skall byggas vid Dora 1 som nu är 
depå, skall bli klart i december 2006. Ingen 
förhandsbokning krävs, de besvarar förfrågningar 
från släktforskare, släktbrev, gratis. 
 
Mikrofilm 
Kan köpas från Riksarkivet, kan även lånas från 
Fylkesbiblioteken och beställningen göres från 
biblioteket i Sverige. 
 

Digitalarkivet 
Hemsidan www.digitalarkivet.no startades på 
statsarkivet i Bergen 1998. Där finns Folketellingar 
1801-1900, (folkräkningar) 
Emigrantregistret 
Digitalpensjonaltet = där det finns utlagda register, 
det bör nämnas att det inte finns gången garanti vad 
gäller kvalitet. 
DIS-avtalet – kyrkböcker 
Debatt- och hjälpsidor, efterlysningar. 
 
Norska arkiv generellt 

• administrationen växte från 1660, det hade 
med danskarnas vilja att kontrollera 
norrmännen. 

• Centraladministrationen i Danmark, fram 
till 1814 och därefter överfördes handlingar 
till Riksarkivet i Norge (1814-1905 
tillhörde Norge Sverige). 

• Gotisk skrift till 1880, med andra ord 
språket danskinspirerat. 

• Arkiven i Norge är välbevarade. 
• Vad gäller Bodö och Narviks material kan 

det finnas luckor (på grund av 2:a 
världskriget). 
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Kommunala arkiv 
• Handlingarna finns i kommunerna 
•  Kommunerna styrs av en Interkommunal 

arkivordning (IKA) 
 
Privatarkiv 

• handlingar i statsarkiven 
• handlingar i Riksarkivet 
• handlingar i universitetsbibliotek 
• handlingar hos museer 

Registrering av privatarkiv årgång av ABN. 
 
Bygdeböcker 
Alla kommuner med självaktning har sammanställt 
bygdeböcker 

• bra genväg 
• måste alltid kontrollera uppgifterna, det 

finns fel i materialet 
 
Kyrkböcker 

• de äldsta är från 1623, finns generellt från 
1700-talet 

• ”klockeböcker”, är en kopia av kyrkböcker, 
har man möjlighet skall man alltid välja 
kyrkböcker, de finns filmade till omkring 
1920 

• från ungefär 1812 finns klockeböcker 
(kopia) 

• kyrkböcker insändes till statsarkiv efter 80 
år 

• sekretess 80 år, vad gäller adoption är det 
sekretess 100 år 

• i ”kommuniantböcker”/nattvardsböcker  
finns inga husförhör 

• ”själeregister”, finns bara ett fåtal 
folkregister, från 1845 finns 
flyttningslängder till 1900, därefter finns 
flyttningar hos polisen.  

 
Folketellingar (folkräkningar) 
Komplett husförhör som är landsomfattande, åren 
1801,1865,1875,1900 och därefter vart 10:e år. 
Landsomfattande mantalslängder, utom för 
Finnmark och städerna, i dessa är det oftast bara för 
män 1663-66, 1700. 
 
Gårdar och egendomar 

• pantböcker och pantregister finns i arkiven, 
tec hyresgäster, mindre gårdar, som i Norge 
kallas bruk/brukare, register gårdsvis, 
transaktioner. 

• Sorenskriveren = byfogden,c a 1700-1936 
• Grundböcker från 1936 och framåt, ligger 

på tingsrätten 

• Före 1600-talet Ästedsregister som finns på 
Statsarkivet, som är en matrikel, offentliga 
register över jordegendomar 1838, 1866, 
1900. Finns bland gårdsarkiv. 

O. Ryghs bok Norske Gaardnavde finns på Internet 
under: www.dokpro.uio.no/rygd_ng/rygh_felt.html  
 
Bouppteckningar 
Bouppteckningar = skifte/skiftesprotokoll i arkiven 
efter Sorenskriven/byskrivaren 

• registrerat på gård 16-1700-tal 
• ofta som namnregister 
• filmat material finns på Fylkebiblioteken, 

60 års sekretess 
 
Amtmannens arkiv (stift samt = 
landshövding) 

• etablerat år 1667, efter 1918 kallas de för 
Fylkesmannen 

• Amtmannen eller Fylkesmannen var 
kungens man i distriktet, det finns mycket 
dokumenterat 

• Det är korrespondens mellan kungens man 
och allmogen 

 
Rullor 

• militära rullor 
• efterlysningar 
• medlemmar i frikyrkor 
• bidragssake (ekonomiska handlingar 

gällande utomäktenskapliga barn) 
• krigsbarn 
• adoption 
 

Arkiv tema invandring 
Annat källmaterial 

• militärarkiv, finns på statsarkivet tom 1939 
• emigrantprotokoll 
• flyttningslängder 
• mönstringslängder 
• domstolar 
• skattematerial 

 
Litteratur: 
Nils Johan Stoa / Per-Öivind Sandberg: Våre Rötter 
(2001) 
Fladby/Imsen/Winge: Norsk historiskt leksikon 
(1974) 
Liv Mykland: Håndbok för statsarkivene (2004) 
 
Under www.digitalarkivet.no går det att 
direktklicka sig till norska folkräkningen. 

  



 An-Siktet 4/2005  

Folkare Släktforskarförening 

sid 20 

Släktforskningsnyheter 
från SVAR 

 
Mantalslängder 1642-1820 
Skanning av Riksarkivets mikrofilmade 
mantalslängder för perioden 1642-1820 är snart 
avslutad. För närvarande återstår enbart Skaraborgs 
län, förutom enstaka volymer på övriga län. 
 
Kyrkoarkiv 1860-1905 
Skanning av material från kyrkoarkiven för 
perioden 1860-1905 har nu påbörjats. Det är främst 
födelse-, vigsel- och dödböcker som skannas för 
denna period. Skanningen har påbörjats med 
material från Vadstena landsarkiv. Därefter kommer 
vi att fortsätta med Uppsala landsarkiv. 
 
Bouppteckningar – Norrbottens län 
SVAR skannar bouppteckningar från Norrbottens 
län direkt från originalböckerna, huvudsakligen 
serien småprotokoll. Dessa finns inte tidigare 
mikrofilmade. Med hjälp av bouppteckningsregister 

för Norrbottens län som finns på SVARs hemsida 
kan man se för vilka personer som en 
bouppteckning upprättas. 
 
Folkräkning 1900 
Just nu arbetar SVAR med slutspurten på 
folkräkningen 1900. Det återstår omkring 100 
församlingar i fyra olika län att publicera på 
hemsidan. Inom kort kommer en större uppdatering 
att göras i databasen. När 1900 års folkräkning är 
komplett registrerad kommer den ut som CD 
(Sveriges befolkning 1900). Detta sker under nästa 
år. 

Registrering av 1880 års folkräkning har 
påbörjats och kommer att läggas ut efter att 1900 
års är komplett. 
(8 dec. 2005) 
 
Källa: Sveriges Släktforskarförbunds hemsida 

 
 
 

Kyrkböcker på nätet gratis – i Norge  
 
Grattis alla släktforskare med anknytning till Norge. 
Nyligen öppnade det norska Arkivverket en rad nya 
digitala tjänster. Sedan länge har norska forskare 
haft tillgång till folkräkningarna 1801, 1865, 1875 
och 1900. Gratis också de. Nu finns också norska 
kyrkböcker i digital form. Intressant är, att man i 
Norge väljer att starta i nutid och gå bakåt. 
 
Arkivverket erbjuder sig också att agera hotell för 
externt material i det som man kallar 
Digitalpensionatet. Det norska Arkivverket agerar 
mycket framsynt och till skillnad från 
Riksarkivet/SVAR är alla tjänster gratis. Heja 
Norge! 
 
Arkivverket tillhandahåller två funktioner – 
Digitalarkivet och Digitalpensionatet. Det senare 
innebär att det norska Arkivverket öppnar upp för 
bidrag från privatpersoner, företag och institutioner 
utanför de officiella arkiven. Arkivet erbjuder även 
den tjänsten gratis! Gästerna i pensionatet svarar för 
kvaliteten och har också full äganderätt till sitt 
material. Digitalarkivet svarar i sin tur för att 
materialet har ett användarvänligt gränssnitt och ett 
gemensamt söksystem. 

Riksarkivarien i Norge påpekar att det för dem är 
viktigt att arkiven blir tillgängliga för stora 

brukargrupper. Digitaliseringen har varit igång 
sedan 1998 och visar på ständigt ökande 
användarnytta.  
 
För oss svenskar är det lite förvånande att uppgifter 
så sent som 1940-talet är tillgängliga i skannade 
originaldokument. Dessutom finns en rad 
intressanta digitala arkiv och böcker i pensionatet. 
 
- Norrmännen är bara att gratulera, säger ordförande 
i Sveriges Släktforskarförbund, Ted Rosvall. 
 
- Särskilt intressant är, att man i Norge har valt att 
erbjuda allt gratis för att kunna sprida materialet till 
så stora samhällsgrupper som möjligt. 
Samhällsnyttan är uppenbar och något för de 
svenska politikerna att ta till sig. (11 nov. 2005) 
 
 
Länkar:   
Digitalarkivet 
Digitalpensionatet 
Skannade kyrkböcker  
 
 
Källa: Sveriges Släktforskarförbunds hemsida 

 



 An-Siktet 4/2005  

Folkare Släktforskarförening 

sid 21

Förbunds-Nytt från Sveriges släktforskarförbund 
 
Uppdaterad 04 okt 2005 
NYHETER I KORTHET  
 

Liten förståelse i Skatteutskottet 
        
I våras behandlade skatteutskottet de fem borgerliga 
motionerna om att ersätta ”territoriell församling 
inom Svenska Kyrkan” som indelningsgrund för bl 
a folkbokföringen med territoriell socken. Sedan 
miljöpartiet bestämt sig för att stödja motionärernas 
krav på statens självständighet och oberoende visavi 
en numera fri kyrka, hotade ett socialdemokratiskt/ 
vänsterpartistiskt nederlag i riksdagen. I detta läge 
bestämde sig skatteutskottets ordförande, Susanne 
Eberstein, (bilden t h) för att bordlägga ärendet. 
Huruvida denna bordläggning kommer att vara för 
evigt, eller om frågan så småningom åter kommer 
upp på bordet finns det idag ingen som kan svara 
på. Det kan sägas vara ironiskt, att de partier som 
ivrigast drev frågan om kyrkans skiljande från 
staten, nu genom sitt agerande pläderar för ett 
fortsatt kyrkligt inflytande över samma stat.  
        
Hembygdsförbundets ordförande, Göran Furuland, 
inledde mötet med att ge en bakgrund till varför 
förbunden agerar som de gör, och slutade med att 
försäkra utskottet om att vi aldrig kommer att ge 
oss. Själv siktade jag till att börja med in mig på just 
det principiella, det orimliga i att staten förblir 
beroende av en fri kyrkas strukturella förändringar. 
Jag drog paralleller med andra samfund, och 
undrade hur det skulle uppfattas om man lät t.ex. 
Pingstkyrkan avgöra hur landets sjukhus-
organisation skall se ut, eller om man uppdrog åt 
Jehovas Vittnen att besluta om våra skoldistrikt. 
Tanken är givetvis skrattretande, men det är lika 
tokigt att låta Svenska Kyrkan, sedan den upphört 
att vara statskyrka och sedan den inte längre har 
uppdraget att sköta folkbokföringen, fortsätta att 
besluta om rikets indelning. 
        
Lena Löfström från GF funderade över det rimliga i 
att tvinga in svenskar med annan religion än den 
evangelisk-lutherska i ”kristna församlingar”. Hur 
upplever t.ex. en muslim det när han får veta att han 
tillhör ”S:a Catharina församling”? Här ställs 
begreppsförvirringen verkligen på sin spets. För en 
sekulariserad svensk betyder ordet ”församling” 
kanske inte något annat än ett visst geografiskt 
område, kanske en stadsdel, medan det egentligen 
och enligt ordboken betyder ”Grundläggande 
organisatorisk enhet inom kyrkligt samfund”. Och 
vad händer den dag medlemmarna i Svenska 
Kyrkan inte längre utgör en majoritet av landets 

invånare? Är det rimligt att låta en minoritet avgöra 
hur landet skall vara indelat? 
 
Susanne Eberstein viftade mer eller mindre undan 
dessa argument, och ville i stället veta på vad sätt 
forskningen försvåras om man håller fast vid det 
nuvarande konceptet. Vi på den andra sidan bordet 
gjorde vårt bästa med att förklara vikten av 
kontinuitet, jämförbarhet och behovet av en stabil 
indelning, som inte ständigt och ofta godtyckligt 
förändras.  
      
Själv talade jag länge och ingående om 
folkbokföringens roll, inte enbart som ett 
arbetsredskap, ett verktyg för beskattning, arvs- och 
medborgarskapsärenden, namnskick, familjerätt 
o.s.v. utan också som det allra viktigaste 
källmaterialet, alla kategorier, för våra 
efterkommande. Vi måste inse konsekvensen av de 
beslut vi fattar om rikets indelning – att de inte bara 
gäller för stunden, utan också för 
historieskrivningen och forskningen under flera 
hundra år framöver. Folkbokföringen och 
sockenfrågan har avgörande kulturella aspekter, 
som gör det nödvändigt att inte enbart se till vad 
som för stunden verkar vara den enklaste lösningen. 
Finansdepartementet måste ta till sig dessa 
kulturella aspekter och väga in dem i allt som har 
med folkbokföringen att göra. 

 
Susanne Eberstein förundrade sig över att inte 
Kulturdepartementet för länge sedan hade reagerat, 
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om nu denna fråga har så viktiga kulturella 
aspekter. Den person på Kulturdepartementet som 
hon hade talat med tyckte att det nuvarande 
systemet mycket väl kunde duga. Vi förklarade, att 
anledningen till att Kulturdepartementet inte agerat, 
trots påtryckningar från bl.a. Riksantikvarieämbetet 
och Riksarkivet, är att man inte vill trampa in på ett 
annat departements område. ”Vem har ni talat med 
på Kulturdepartementet?”, undrade Susanne 
Eberstein, och det var med ett visst nöje vi då kunde 
svara: ”Din partikamrat och förra kulturministern, 
Marita Ulvskog”. 
        
”Hur många svenskar tror ni har en aning om vilken 
socken de bor i?”, undrade Susanne Eberstein 
vidare. ”De allra flesta”, var vårt svar, ”åtminstone 
de som är bosatta utanför städerna”. ”Men de 
socknar ni vill ha tillbaka har ju förändrats flera 
gånger under årens lopp”, menade Susanne, ”t.ex. 
1862 vid den första kommunreformen”. Nej, sade 
vi, det har de faktiskt inte. De socknar som 
skapades då var identiska – kongruenta – med de 
kyrkliga församlingarna, ett system som i huvudsak 
har gällt ända fram till år 2000. Det är först genom 
Svenska kyrkans olyckliga och oöverlagda beslut 
om stora och självbärande församlingsenheter, som 
församlingsbegreppet, både det kyrkliga och det 
civila, totalkapsejsat.  
      
Kostnaderna har tidigare varit ett huvudnummer för 
skatteutskottet i deras argumentation mot en 
utredning om återinförande av socknen som 
indelningsgrund för folkbokföringen. ”Vi har inte 
råd med de 15 miljoner en parlamentarisk utredning 
skulle kosta”, lär utskottet ha argumenterat. Men 
vem har begärt en parlamentarisk utredning? I det 
här fallet räcker det givetvis med en duktig 
enmansutredare, till en bråkdel av dessa kostnader. 
Själva övergången till socknen som indelningsgrund 
i stället för den utstraffade församlingen blir 
givetvis inte gratis. Det blir emellertid inte ett envist 
kvarhållande vid örsamlingsbegreppet heller.  
Under flera decennier framöver kommer vi att leva i 
ett moras av förändringar med uppenbara risker för 
förväxlingar, felaktiga beslut och onödiga 
förseningar i ärendehanteringen, inte minst på 
folkbokförings- och fastighetsbildningssidan. 
Susanne Eberstein verkade inte överdrivet 
intresserad av att diskutera kostnadsaspekten, och 
det föreföll som om denna argumentationslinje nu 
övergivits. 
        
Den främsta orsaken till att vi befinner oss i detta 
olyckliga läge är förmodligen regeringens skrivning 
om att folkbokföringen även fortsatt skall använda 

”territoriell församling inom svenska kyrkan” som  
indelningsgrund. Detta för att åstadkomma en nivå 
mellan fastighet och kommun. Från allt fler stift, 
 bl.a. Härnösand, hörs nu emellertid profetior om att 
vi går mot en utveckling där kommun och 
församling blir kongruenta begrepp, d.v.s. att man 
fortsätter att slå ihop församlingar och pastorat till 
dess att de överensstämmer med kommun-
indelningen. Om detta händer försvinner just den 
nivå som regeringen ville bibehålla, och därmed blir 
det nödvändigt att ersätta den med det enda 
alternativ som står till buds; socknen! 
      
Mot slutet av uppvaktningen berättade Susanne 
Eberstein, att det i regeringens verksamhetsplan 
(vårbudgeten?) finns en skrivning om att frågan om 
folkbokföringens indelningsgrund skall ses över. 
Detta låter aningen hoppfullt, och visar att frågan 
inte har glömts bort, och att förbundens agerande 
kanske har fått fler politiker än de borgerliga att 
inse att något måste göras. Kanske har t.o.m. de 
förkättrade vykorten haft avsedd verkan, och 
medverkat till att socknarna nu äntligen kan börja 
vädra morgonluft… 
        
Ted Rosvall 
 

Brevkortskampanjen. Har den påverkat? 
  
Förbunds-Nytt 
ges ut av Sveriges Släktforskarförbund. 
Ansvarig för innehållet är  
Förbundsordförande Ted Rosvall 
 
Kontaktuppgifter Sveriges Släktforskarförbund, 
bildat 1986, är sammanhållande organ för den 
svenska släktforskarrörelsen. Förbundet verkar för 
att sprida kännedom om släktforskningen som 
kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap. Sveriges 
Släktforskarförbund är en partipolitiskt obunden 
organisation, som verkar enligt vedertagna 
demokratiska principer. Högsta beslutande organ är 
den årliga förbundsstämman, där medlems-
föreningarnas ombud har rösträtt. På stämman utses 
en styrelse (ordförande plus tio ledamöter) med 
uppgift att verkställa besluten.  
 
Källa: Rötter, Sveriges Släktforskarförbund 
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Januari      
 
Vecka 02 
Måndag 9/1, kl 17-20 Öppet Hus 
 
Vecka 04 
Tisdag 23/1,  kl 17-20 Öppet Hus 
 
 
Februari 
 
Vecka 05 
Onsdag 1/2, kl 17-20 Öppet Hus 
 
Vecka 06 
Lördag 11/2  Resa till Släktforskarnas Hus i Leksand, Heldagsforskning 
 
Vecka 08   
Onsdag 22/2  Årsmöte 
  
 
Mars 
 
Vecka 10 
Torsdag 9/3, kl 17-20 Öppet Hus 
 
Vecka 11 
Lördag 18/3, kl 10-15 Släktforskningens Dag (landsomfattande) 
 
 
April 
 
Vecka 14  
Måndag 3/4, 17-20 Öppet Hus 
 
Vecka 17 
Lördag 29/4  Resa till Släktforskarnas Hus i Leksand, Heldagsforskning 
 
 
Maj 
 
Vecka 19 
Måndag 8/5, kl 17-20 Öppet Hus 
 
Vecka 22 
Tisdag 30/5, kl 17-20 Öppet Hus 
 
 
Träffarna med DIS-AROS är inte bokade ännu men vi hoppas kunna få till stånd två tillfällen under 
våren. 
 



 

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 
 
 
 
                   
 
 


