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Omslagsbilden: 
Brovallen 1873 – 1968, Norra stambanan 
Den första stationen inom Dalarna är Brovallen. 
Egentligen var Brovallens järnvägsbyggnad en anhalt, 
men kunde ibland betraktas som station. 

Brovallens strategiska läge efter stora landsvägen 
från Stockholm medgav många möjligheter. Detta 
medförde bland annat att en poststation inrättades under 
några år på 1870-talet. 

År 1929 kom åter ett postkontor att öppnas i 
Brovallens samhälle. Där kunde ortsborna hämta sin 
post till år 1964 då poststationen definitivt stängdes. 

Järnvägsanhalten blev dock kvar några år till, år 
1968 stängs även den. 

I Brovallen fanns en snickerifabrik, Claessons 
snickerifabrik, som tillverkade köksinredningar.  
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Ordföranden har ordet … 
 
Så har vi kommit fram till årets sista tidning och 
årets sista dagar. I början av varje nytt år är 
december så långt borta, men tiden går fort.  

Det har varit ett omtumlande år med en hel del 
nya uppgifter för min del, såsom ledamot i Sveriges 
Släktforskarförbund. Detta uppdrag innebär mera 
arbetsuppgifter när det gäller släktforskning.  

Styrelsen har även drabbats av Ingvar 
Gustafssons frånfälle. Ingvar den lugna person som 
alltid ställde upp. Valberedningen har nu som 
uppgift att finna en ny ledamot som kan ta upp och 
fortsätta med de arbetsuppgifter som Ingvar så 
plötsligt fick lämna. 

Vi har sett att behovet att sitta i lokalen och 
forska har minskat! Det har ju blivit inne, vi är nu 
inne i den digitala ålder, att sitta hemma i sin egen 
kammare och forska med hjälp av Internet. Och 
idag finns SVAR, Genline och Arkiv Digital att 
tillgå. Nappar man på erbjudanden som kommer 
med jämna mellanrum kan kostnaden hållas nere. 
Men om man inte forskar regelbundet kan det bli 
ganska dyrbart. Vi har i föreningen köpt in fler 
församlingar, som ingår som en av förmånerna i 
medlemskapet. Och då kan man ju sitta tillsammans 
och få hjälp och även hjälpa andra att läsa. Det är ju 
inte alla gånger så lätt att tyda dessa krumelurer och 
min undran är hur mycket som blir överhoppat på 
grund av att man inte har någon att fråga.  

Med tonerna av Lapp-Lisas Barnatro 
strömmande ut ur dumburken, så tänker jag på hur 
mycket enklare det var för oss som växte upp under 
40- och 50-talet mot hur dagens ungdomar har det. 
Vi i släktforskarföreningarna bör haka på det stora 
historieintresset som finns idag och inrikta oss på 
ungdomarna, våra nästa medlemmar. Lägger vi inte 
ner mer arbete på att göra släkt- och bygdeforskning 
intressant för ungdomarna kommer vi inte få några 
nya några medlemmar och föreningarna tynar bort. 

Låt Släktforskningens Dag 2009 även bli en 
Ungdomens Släktforskningens Dag. 

 
Med önskan om ett GOTT NYTT ÅR! 
 
Birgitta 

 

 
 
 

 

Nya medlemmar! 
 
Margareta Hellberg 
Långsbyvägen 13 
770 70 Långshyttan 
e-post margareta.hellberg@telia.com 
 
Lars Jonsson 
Östra Parkgatan 5 
774 33 Avesta 
tel 0226-147 25 
e-post 1.x.2@telia.com 
 
Hjärtligt välkomna! 
 
 
 
 
 
 

 
Knut Dahl, Örebro och By 

 
Vår medlem Knut Dahl född den 2/3 1924 avled 
på Nobeldagen i Örebro den 10/12 2008.  

Knut var sedan 1993 medlem i Folkare 
Släktforskarförening.  

Knut föddes i Rudö i By och växte upp i Näs 
bruk, hans far arbetade som ställare på valsverket. 
Senare flyttade familjen till Norra Strandmora där 
föräldrarna köpte en gård. Knut med familj var 
bosatt i Örebro men hade en sommarstuga i 
närheten av föräldrahemmet. Knut hade ett stort 
intresse för sin hembygd och människorna som 
där levde. Han var en person med ett fenomenalt 
minne för detaljer och alltid ville veta hur det var 
med de gemensamma bekanta som vi hade. 

Vi lyser frid över hans minne! 
Birgitta 
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Under denna rubrik kommer medlemmarna att 
fortlöpande få information om styrelsens arbete. 
 
Medlemsavgift för 2009 
Vid stämman i Malmö beslutades att avgiften skulle 
höjas för föreningar som är anslutna till förbundet.   

Vi i Folkare Släktforskarförening har inte höjt 
vår medlemsavgift för 2009 utan den är som 
tidigare år.  
För medlem 150 kronor, familjemedlem 50.   
Med detta nummer medsändes inbetalningskort. Är 
några uppgifter felaktiga vill vi att ni ändrar direkt 
på talongen eller ringer eller mailar någon av 
redaktörerna.  

Betalar du via Internet, glöm då inte att ange ditt 
medlemsnummer på talongen. Det kan annars bli 
svårt att identifiera vem som har betalat och du får 
kanske inte tidningen i tid. 

Har du möjlighet vill vi att du betalar senast sista 
januari 2009.  
 
Begravda i Sverige 
Sveriges Släktforskarförbund har nu utkommit med 
skivan Begravda i Sverige med 5,36 miljoner 
gravsatta på 2.300 kyrkogårdar runt om i Sverige.  

Skivan kommer att säljas vid våra 
medlemsträffar men vill du redan nu köpa den går 
det bra att ringa  
Birgitta tel 0226-558 94 så ordnar vi detta.   
Pris för medlem i FSF är 495 kronor. 
 
Forskarresa till Leksand 
Lördagen den 25 april 2009 åker vi till 
Släktforskarnas Hus i Leksand för en 
heldagsforskning.  

Vi kommer som vanligt att dela lokalen med 
andra forskare. Till föreningens medlemmar har vi 
12 platser, därför gäller som vanligt, först till 
kvarn….!  
 
Årsmöte 2009 
Som vanligt hålls FSFs årsmöte sista veckan i 
februari och har du frågor som du vill skall 
behandlas på årsmötet vill vi ha in dessa senast 31 
januari 2009.  

Vi vill även få in förslag på personer som kan 
tänka sig vilja vara med i föreningsarbetet!   

Har du förslag på personer kan du kontakta 
någon i valberedningen eller styrelsen. Därefter tar 
valberedningen kontakt med den föreslagne. 

 

 
Bergslagssamverkan 
Lördagen den 15 november träffades föreningarna i 
Bergslagssamverkan i Kumla kyrkby. 

De som samlades denna dag var ledamöter från 
Västerås Släktforskarklubb, Folkare Släktforskar-
förening, Västra Mälardalens Släktforskare, Nora 
Släktforskarklubb, Linde Bergslags Släktforskare, 
Släktforskarföreningen Engelbrekt Norberg och 
Sala-Heby Släktforskare. Vi startade med kaffe och 
smörgås och ordförande i värdföreningen Sala-
Heby Släktforskare hälsade oss välkomna till denna 
dag i församlingshemmet i Kumla kyrkby. 

Vi startade med att prata om årstämman i Malmö 
då Barbro Stålheim, Stigtomta valdes till ny 
ordförande i Släktforskarförbundet. Barbro vill att 
förbundsstyrelsen skall arbeta med tydliga 
ansvarsområden och aktiva insatser från 
ledamöterna. Gunilla Didriksson, Linde Bergslags 
Släktforskare och Birgitta Larhm, Folkare 
Släktforskarförening är två ledamöter från vårt 
område som valdes in i den nya förbundsstyrelsen. 
Gunillas arbetsuppgifter blir utbildning och den 
kommande Släktforskningens Dag 2009. Birgitta 
har fått på sin lott att utveckla samarbetet med 
Hembygdsförbundet. Dessutom ingår hon i gruppen 
som arbetar för att utveckla förbundets Bokhandel 
på Internet.  

Bertil Foss, Släktforskarföreningen Engelbrekt 
Norberg, berättade om deras nya Norbergsskiva. 
När en förening köper deras skiva får de installera 
den på de datorer som finns i forskarlokalen men 
inte låna ut eller kopiera denna. Föreningen i 
Norberg har ansökt om att få arrangera 
släktforskardagarna 2010 och Bertil berättade litet 
runt detta.  

Sveriges Släktforskarförbunds projekt Namn åt 
de döda 1901-1946 diskuterades och då vilket 
material man ska utgå ifrån vid registreringen. 

Vi måste börja skicka in material till 
Bergslagsrötters hemsida. Gunnar Andersson som 
är ansvarig, efterlyser material om församlingar, 
gruvor, hyttor, bruk mm.  

En annan fråga som vi får diskutera mera är 
Upphovsmannarätten och hur vi ser på detta? Vi 
är nog bara i början av ett stort problem om inte 
detta kan regleras. Vilka vill arbeta med att ta fram 
skivor, böcker m m, det är ett stort arbeta som ligger 
bakom skiva och bok. Där andra åker snålskjuts på 
grund av att de inte vill betala. 

Efter förmiddagskaffet tog vi en promenad till 
Kumla kyrka och fick en guidad tur i kyrkan bland 
Albertus Pictors målningar. 

Vi tackar för en trevligt genomförd dag i Kumla 
kyrkby.  
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Kavalkad 
 
Författaren Mats Neubauer, den 22 oktober 

Författaren Mats Neubauer från Falun talade över ”En 
nostalgisk resa på Dalarnas Järnvägar”. Många som är 
intresserade av järnvägar kom till Fridolinsalen på Avesta 
bibliotek och fick där ta del både av Dalarnas järnvägars 
historia men också historier som berättas mellan 
järnvägsfolk. Ett arrangemang i samarbete med Kultur 
Avesta. 

Författaren Mats Neubauer 
 
 
 
 
                                                     Intresserad och road publik 
 
 
 
Släktforskarnas Hus, den 25 oktober 

Denna gång delade vi Huset med Enköpings Släktforskarklubb. 
Intresset för att forska i Leksand avtar ju mer och mer så att dela 
med en annan förening gör att vi i alla fall kan åka dit utan att 
ruinera oss. Dessutom lär vi känna andra forskare och det är ju 
trevligt i sig. 
 
 
 
 
 
 
 

Kent vill inte bli störd 
 
Anders och Inger struntar i fotografen 

 
 
 
 
                  Sylvia är koncentrerad 
                  Ordföranden planerar middagsmålet 
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Arkivens dag, den 8 november 
Avesta bibliotek hade ett önskemål om att FSF 
skulle demonstrera Genline beroende på att 
det var få som nyttjade möjligheten. Det 
ställde vi ju gärna upp på. Årets tema för 
Arkivens dag var Nöjen så FSF beslutade att 
sammanställa en utställning. Festplatser 
fastnade vi för. Sagt och gjort. Fredag kväll 
hängde vi och det verkar som att många av 
lördagens besökare hade nöje av utställningen. 
Flera berättade om händelser kring de olika 
festplatserna. Däremot var det inte någon 
rusning till Genline. Att Biblioteket hade 
glömt att annonsera kanske bidrog. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                   
                   Maj-Britt Hedblom, 
                   en av få som intresserade sig för Genline 
 
 
Bertil Jacobs, den 19 november 
”Krylbo under dess storhetstid” var ämnet för 
kvällen. Bertil som har ett förflutet inom järnvägen 
hade en hel del att berätta om när Krylbo var en stor 
järnvägsknut. 
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Träff för nya medlemmar, den 29 november 
En träff i akt och mening att visa för nya medlemmar vad 
Folkare Släktforskarförening har att erbjuda. Vi 
demonstrerade vårt bibliotek, soldatforskningen, det som 
finns i våra datorer m m och naturligtvis också styrelsen. 
Synd bara att inte hela styrelsen var där. Det var inte heller 
så många medlemmar som hade tillfälle att komma men 
det blev ändå en rolig och intressant dag. 
 
Några av deltagarna nedan. 

     Det ska böjas i tid … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olle Kronberg, den 4 december 

Kvällens hemliga gäst var Olle Kronberg, välkänd från ”scen 
och kabaré” och även som skribent och guide. Vid detta 
tillfälle fick vi lära oss de utrotningshotade visenternas 

historia och hur det 
kommer sig att 
Avesta numera har 
en visentpark med 
ett 30-tal djur som 
rankas högt i 
avelsarbetet. Olles 
mormor bodde i 
Stubbsveden där 
visenternas hägn 
finns så han känner 
sig lite släkt med de 
ståtliga djuren. 

 
Foto: B Larhm och B Vikström 
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Hedemora kommunarkiv 
Enskilt arkiv Rensbo 
 
 
 

Kontrakt 
 
 

 Mellan delegarne i roten No 43 Zedendal, vid Folkare Kompani af 
 Kongl. Westmanlands regemente och Drängen Axel Lund i Grytnäs 
 Socken, hvilken är villig, att ingå såsom Soldat för ofvannämnde rote 
 är med anledning deraf följande öfverenskommelse träffade, nämligen. 
 

A) Såsom handpenning utbetalas till Axel Lund för en gång Tjugo /20/ 
Kronor den dag då han vid rekryteringen blifvit till Soldat antagen. 
 
B) såsom årlig lön utbetalas till Axel Lund; ett för alt Ett Hundra Sjutio 170 
Kronor med ena hälften den 30 Juni och andra hälften den 31 December.  
Lönen beräknas utgå från och med den månad, under hvilken soldaten 
varder antagen, till och med den månad, under hvilken han ur tjensten afgår. 
 
C) Till insättning i postsparbanken för Soldatens räkning af lönen inbetalas  
desutom utan tillsägelse till kompanichefen årligen under Ocktober  
månad Tio /10/ Kronor. 
 
Sålunda öfverenskommet försäkras 
Hedemora i Grådö den 8 Januari 1896 
G Axel Lund 
 
WilhelmEriksson  Jan Jansson 
Karl Larsson   Jan Erik Andersson 
Joh. Lundberg  P Linström 
Joh. Andersson  J. Pettersson 
 
Ofvanstående personers egenhändiga namnteckningar intygas:  
Johannes Enegren, Grådö                         Carl Jönsson Grådö 
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Soldaterna Sedendal, Lund och Gångare 
 
av Birgitta Larhm 
 
Gustaf Axel Lund, blev soldat för Sedendals rote 
nr 43 Grådö, Hedemora, han nämns som ogift och 
168 cm lång. Han föddes i Sjulsbo, Hedemora den 
9/4 1876. Gustaf Axel blev antagen den 10/1 1896. 
År 1900 är det noterat att han får regementschefens 
tillstånd att antaga namnet Elf. Godkänd i 
korpralskolan 1898 och den 13/9 1902 tar han 
avsked. Enligt Sveriges Släktforskarförbunds 
Dödbok avlider han den 12/1 1958 i Björkås, 
Norberg, fortfarande som ogift.  

Han var son till Anders Andersson Lund, 
soldat för Lunds rote nr 50, Sjulsbo Hedemora och 
hans hustru Katarina Ulrika Larsdotter, född den 
6/1 1834 i Sjulsbo, Hedemora. De gifte sig den 
26/12 1859 i Hedemora. Hustrun Katarina Ulrika 
hade sin dotter Johanna Ulrika, född den 27/4 
1857 i Hörnbo med sig när hon gifte sig med 
Anders Lund. I äktenskapet föds därefter sju barn, 
Anders Johan föddes d 24/11 1859, månaden innan 
vigsel, död d 8/6 1863. Därefter kommer Anna 
Catharina, född d 10/4 1862, Anders Fredrik, 
född d 11/2 1865, död d 27/7 1869, Emma, född d 
4/6 1869, död d 20/6 1869, Johan Alfred, född d 
9/6 1870, död d 23/6 1870, Maria, den 27/9 1872, 
och Gustaf Axel den 9/4 1876, de var alla födda i 
Sjulsbo, Hedemora.  

Maria Lund gifter sig med gruvarbetaren Carl 
Carlsson, född 1869 i Folkärna. I Folkräkningen 
1900 bor makarna i Norbergs by, Norberg med 
dottern Anna Maria född 1895. Enligt Sveriges 
dödbok avlider Maria den 8/2 1951 i Norberg och 
uppges vara änka sedan den 29/4 1903.  

Soldat Anders Andersson Lund var född den 
27/11 1829 i Mästerbo Grytnäs och även han var 
son till en soldat, Anders Andersson Gångare och 
hans hustru Stina Jansdotter. Soldat Lund blev 
antagen den 28/3 1848 och avskedad den 29/6 1869. 
Hans längd är uppgiven till 168 cm. I 
Generalmönsterrullan år 1872 finns noteringen 
Begär och får afsked för sjuklighet. Tjent mindre 
väl. Avskedad vid generalmönstringen den 29/6 
1869. Noteringen om sjuklighet och tjent mindre väl 
blir förståelig när man i tidigare rullor finner 
noteringar om att han har blivit bestraffad för fylleri 
till både med ljus och mörk arrest. Vissa 
bestraffningar har även förvandlats till prygel som 
straffet på 6 dagars mörk arrest för fylleri som 
omvandlas den 13/3 till 15 prygel.  

Om hans hustru Catharina Ulrika Larsdotter 
finns inte många noteringar mer än de som återfinns 
i vigselbok och födelseböckerna för barnen. Hon 
föddes i Sjulsbo, Hedemora och fadern var 

arbetskarlen Lars Östling och modern hustrun 
Stina Ersdotter.  

 
Soldat Anders Andersson Gångare var född 

1799 i Norrbärke. Den 1/3 1819 blir han antagen till 
soldat för Gångares rote nr 104 i Krylbo, Folkärna 
och avskedad den 7/3 1843. Han avskedas i 
samband med att han avlider i inflam. feber och är 
då boende på Nordanö ägor i Folkärna. Första 
gången det finns en notering om att Gångare är 
sjuklig finns i Generalmönsterrullan 1832 där 
noteringen Sjuk, qvarlemnad på Tunalund1, samma 
notering upprepas 1836, därefter har han troligen 
tillfrisknat och kommit hem. Han i sin tur var lite 
längre än sin son och sonson, han noteras som 177,5 
cm lång. Gångare gifter sig d 6/11 1824 i Grytnäs 
med Stina Jansdotter, som uppgives vara född 
1805 21/10 i Östergötland. I en husförhörslängd 
finns notering om svärmor Greta Svensdotter, 
född 1777 i Lyrestad som inflyttar till Grytnäs 1826 
och återflyttar året därpå till Lyrestad. I Gångares 
äktenskap föds fyra barn, Stina Greta, född d 19/12 
1824 Isaksbo Grytnäs, Carl Gustaf, född d 28/8 
2717 Isacksbo Grytnäs, Anders (soldat Lund), född 
27/11 1829 i Mästerbo Grytnäs, Anna Cathrina, 
född d 18/4 1842 på Nordanö ägor, Folkärna. 
Familjen flyttar från Grytnäs till Nordanö i Folkärna 
1838, efter mannens dödsfall utflyttar hustrun från 
Folkärna till Hedemora 1868.  

 
1 Enligt Rosenberg finns det ett Tunalund i Uppsala län, 
eventuellt är det denna plats som nämns i 
Generalmönsterrullorna 1832 och 1836. Tunalund 
gästgivaregård och tingställe i Hjelsta socken, Lagunda 
härad. 
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Även andra sonen Carl Gustaf Andersson blir 
soldat, för Rehns rote nr 48, Backa, Hedemora. Han 
blir antagen till soldat d 28/3 1848 och avskedad d 
26/6 1872. I Generalmönsterrullan 1861 finns 
noteringen begär att få heta Bäckström. Vid 
Generalmönstringen 1872 finns noteringen, Begär 
och får afsked för allmän kroppssvaghet och 
svårighet att bära packning. Tjent väl. Anmäles till 
underhåll på expectans, med skyldighet att qvarstå 
till fyllda 25 tjensteår.  

Soldat Carl Gustaf Rehn/Bäckström gifter sig 
1852 med Lovisa Persdotter, född d 20/9 i 
Knallasbenning, Grytnäs. Hon var dotter till 
masmästaren Per Andersson, född d 8/7 1794 i 
Knallasbenning, Grytnäs och hustrun Maja Cajsa 
Ersdotter, född d 28/6 1802 i Hedemora. I Carl 
Gustafs och Lovisas äktenskaps föds fyra barn, 
Anders Gustaf, kallar sig Haglund född d 21/3 
1850 Backa Hedemora, han gifter sig med Greta 
Gustafva Jäderberg, född 1846 i Husby. Per Eric, 
soldat nr 28 Damm i Dalregementet, född d 4/12 

1851 Backa Hedemora, han gifter sig med Johanna 
Gustava Norman född 1850 i Husby. Carl Johan, 
född d 24/1 1854 Backa Hedemora, han gifter sig 
med Johanna Jansdotter, född 1852 i Stora 
Skedvi. Maria Lovisa, född d 28/3 1859 Backa 
Hedemora, gifter sig med flottningsarbetaren Per 
Erik Grusell, född 1841 i Husby.  

Det är stor skillnad mellan bröderna Anders 
Andersson Lunds och Carl Gustaf Andersson 
Rehn/Bäckströms betyg från kompaniet!  

 
 
 
 

Källor: 
Kyrkoarkivalier, Folkärna, Grytnäs, Hedemora 
församlingar 
Sveriges Släktforskarförbund: Folkräkningar 1890, 
1900, Sveriges Dödbok 1947-2006  
 
 

 

 
 
 
Förhandsbeställ Begravda i Sverige! 

 
Vi levererar först från vecka 51, men du kan 
alltså redan nu försäkra dig om ett eget 
exemplar!  
 
■ Begravda i Sverige (Art 10028) är nu i 
produktion. Den nya CD-skivan beräknas vara klar 
för leverans vecka 51, men redan nu kan du 
förhandsbeställa i Rötterbokhandeln.  
 
Skivan innehåller 5.340.000 begravda på 2.250 
kyrkogårdar. Till det materialet är närmare 500 
kartblad inskickade som har kopplats till de gravar 
som finns med på kartorna. Denna nya skiva har 
alla förutsättningar att bli en "klassiker" liksom 
Sveriges Dödbok. Tillsammans är dessa båda skivor 
fantastiska hjälpmedel för dig som släktforskar. (28 
nov) 
 
 

93 miljoner personer i en databas 
 
■ Den svenska folkräkningen från 1900 ingår nu - 
tillsammans med befolkningsdata från sex andra 
länder - i en och samma databas. Forskare kan 
jämföra hushålls- och familjestrukturer m m runt 
om Nordatlanten. Databasen innehåller 93 miljoner 

personer och går under namnet North Atlantic 
Population Project, NAPP. Minnesota Population 
Center vid University of Minnesota leder 
verksamheten. Kanada, Storbritannien, Norge, 
Sverige, USA och snart också Island ingår 
med uppgifter mellan 1865 och 1901. På 
www.nappdata.org kan man läsa mer. (8 dec) 
 
 

Tusentals flygfoton upptäckta 
 
■ Under 1950-talet var det populärt med 
flygfotografering av hus och gårdar. Det hände att 
uniformsprydda försäljare knackade dörr och sålde 
tavlor av varierande kvalitet. Rötterredaktören har 
själv ett sådant - handkolorerat - foto över 
föräldrahemmet. Men, uppemot 80 procent av 
bilderna såldes aldrig. I årtionden har negativen (i 
format 90x70 mm) legat glömda på en privatvind. 
Nu är de tillgängliga via Internet. Kanske ett 
intressant komplement till din släktforskning? Läs 
mer på www.flygfotohistoria.se (8 dec) 
 
 
Källa: RÖTTER, Sveriges Släktforskarförbund, 
www.genealogi.se 
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Projektet Namn åt de döda går vidare 
 
Sveriges dödbok, Sveriges Släktforskarförbunds 
kanske mest framgångsrika projekt genom tiderna, 
har utkommit i fyra upplagor. Den har blivit oerhört 
uppskattad av släktforskare över hela landet och 
utomlands. Även pastorsexpeditioner, skatte-
förvaltningar, arkiv, bibliotek och många fler har 
upptäckt att de har nytta av Sveriges dödbok.  
 
I Sveriges dödbok versionerna 1 och 2 fanns många 
döda på 50- och 60-talet som saknade namn- och 
dödsdagsuppgifter. Detta gjorde att materialet från 
de 20 första åren inte var lika användbart som de 
senare åren. 
 
Därför startade Sveriges Släktforskarförbund 
projekt "Namn åt de döda" med syfte att fylla 
luckorna i materialet inför version 3 av dödboken. 
"Namn åt de döda" blev ett lyckosamt projekt där 
Sveriges släktforskare gemensamt levererade in ca 
80 % av de saknade uppgifterna, över 1 miljon 
poster. Detta arbete utmynnade i Sveriges dödbok 
1947-2003 som kom ut i slutet av mars 2005.  
 

I juni 2007 var version 4, Sveriges Dödbok 1947-
2006, klar och alla som avlidit under perioden hade 
fått namn. Totalt kom version 4 att omfatta drygt 5 
miljoner personer.  
 
Många önskemål har under resans gång 
framkommit om att utöka Sveriges dödbok bakåt i 
tiden. Större delen av kyrkoboksmaterialet för 
1900-talet är svåråtkomligt och många luckor 
uppstår i släktforskningen för åren i början på 1900-
talet.  
 
Nu startar därför projektet Namn åt de döda 1901-
1946! Tyngdpunkten kommer att läggas på åren 
1935-1946 eftersom uppgifter för de åren är mest 
svåra att finna p g a sekretess.  
 
I Sveriges Dödbok 1947-2007 saknas också 
födelseförsamlingar och civilståndsdatum för ett par 
hundra tusen personer. Det är viktiga uppgifter som 
nu också bör kompletteras.  
 

 

Välkommen du också att delta i projektet! 
 
 

Namn åt de döda får draghjälp av SVAR 
 
Ett samarbetsavtal har slutits mellan SVAR och 
Sveriges Släktforskarförbund om gratis tillgång till 
SVARs SCB-material för medarbetarna i Namn åt 
de döda-projektet.  
 
Sista inlämningsdag i projektet närmar sig med 
stormsteg. Om ett år börjar sammanställningen av 
Sveriges dödbok version 5, så nu är hög tid att ta tag 
i arbetet med att registrera alla som avlidit i Sverige 
under åren 1901-46. Det finns bland släktforskarna 
ett stort intresse för att hjälpa till med 
registreringarna, men svårigheter med att få tillgång 
till källmaterialet har satt käppar i hjulen.  
 
Avtalet med SVAR kommer nu att ge alla med 
dator och Internetuppkoppling tillgång till 
arbetsmaterialet för hela Sverige åren 1901-37. 
Samarbetsavtalet med SVAR innebär att 
medarbetarna i Namn år de döda får gratis tillgång 
till SVARs SCB-material online. I gengäld får 
SVAR hjälp med indexering av SCB-längderna, 

något som underlättar arbetet och för framtiden 
förbättrar sökmöjligheterna för alla SVARs kunder.  
 
Det som nu blir tillgängligt är SCB:s födelse-, 
vigsel- och dödböcker 1898-1937 samt församlings-
boksutdraget 1930 för alla Sveriges församlingar. 
Tillgänglighetsproblemet kvarstår dock för åren 
1938-46, men avfotograferingar av dödböckerna 
kan vara en möjlighet om ingen annan lösning 
finns.  
 
Du som redan påbörjat arbetet med någon 
församling skickar ett mail till 
dodbok@genealogi.se och anger att du vill utnyttja 
SVARs erbjudande för ditt fortsatta arbete. 
Föreningar som adopterat många församlingar skall 
anmäla till dodbok@genealogi.se vilka personer 
som önskar använda sig av samarbetsavtalet med 
SVAR.  
 
Läs mer på www.genealogi.se/dodb/index.htm  

 
Anna-Lena Hultman, Projektledare 

 
Källa: RÖTTER, Sveriges Släktforskarförbund, www.genealogi.se 
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Bjurlingar från Bjurfors mässingsbruk eller 
fem generationer brännugnsmästare därstädes 

 
av Jörgen Vessman 
 
Första delen av Bjurlingarna kan läsas i An-Siktet nr 2/2008 och den andra i An-Siktet nr 3/2008. Här följer 
nu den tredje och avslutande delen som fortsätter med Tabell 10 (generation 4, från tabell 6) Greta Bjurling 
1765–1838. 
 
Tabell 10 (generation 4) 
(Från Tabell 6) 
 
Greta Bjurling. Född 1765-06-09 i Bjurfors, 
Avesta (W). Död 1838 i Bjurfors, Avesta (W).  
 
Gift 1784-10-10 i Bjurfors, Avesta (W) (E:1 no 7) 
med Anders Larsson Myrström. Brännugnsdräng. 
Född 1753 i Bjurfors, Avesta (W).  
 
Barn: 
Elisabet Andersdotter. Född 1785-11-25 i 
Bjurfors, Avesta (W). Död 1786 i Bjurfors, Avesta 
(W).  
 
Tabell 11 (generation 4) 
(Från Tabell 6) 
 
Johan Bjurling. Tråarbetare. Född 1768-04-06 i 
Bjurfors , Avesta (W). Död 1811-12-31 i Bjurfors, 
Avesta (W) (F:3 no 25). I F:3 no 25 står det att 1:a 
hustrun hette Helena persdotter.  
 
Gift 1:o 1789-10-15 i Bjurfors, Avesta (W) med 
Helena Åkerström. Född 1766-08-08 i Bjurfors, 
Avesta (W). Död 1801 i Bjurfors, Avesta (W) (AI:7 
p210).  
 
Barn: 
Petter Bjurling. Född 1790-10-09 i Bjurfors, 
Avesta (W).  
Greta Bjurling. Född 1795-03-13 i Bjurfors, 
Avesta (W).  
 
Gift 2:o 1802 i Bjurfors, Avesta (W) med Stina 
Åberg. Född 1773 i Bjurfors, Avesta (W).  
 
Barn: 
Erik Bjurling . Född 1804-01-18 i Bjurfors, Avesta 
(W) (AI: 7 p 210).  
 

Tabell 12 (generation 2) 
(Från Tabell 2) 
 
Mattias Bjurling. Sadelmakare. Född 1713-10-25 i 
Bjurfors, Avesta (W) (Norberg AI:4B p117). Död 
1789-09-27 i Norberg (U). Av en händelse så 
påträffades vid granskning av mantalslängder för 
Bjurfors strax ovanför dessa en notering med en M. 
Bjurling sadelmakare, född i Bjurfors 1713. Dessa 
fanns mellan åren 1746 och 1758. De hörde till 
Norbergsby med Eskilsbacken som hemvist. Av 
stamtavlan som upprättades efter studien av 
Bjurlingar och deras förfäder så fanns det 
egentligen bara en logisk plats att placera Mattias 
Bjurling och det var som son till Anders Mattsson. 
Där fanns en lucka mellan barnen födda 1707 och 
1716, varför 1713 blir utmärkt. Det har ingenstans 
gått att bekräfta dessa uppgifter eftersom 
Bjurforsdata i Avesta/Bjurfors blir tillgängliga först 
efter 1746 och då finns Mattias Bjurling redan i 
Norberg.  
 
Gift 1741 med Margareta Brochenia. Född 1711-
12-24 i Timmele (P). Död 1778 i Norberg (U) (FI: 
no 28 1778).  
 
Tabell 13 (generation 2) 
(Från Tabell 2) 
 
Anna Andersdotter. Född 1716 i Bjurfors, Avesta 
(W). Död 1766-06-29 i Bjurfors, Avesta (W) (F:1 
no 17 1766).  
 
Gift med Anders Larsson. Tråarbetare.  
 
Tabell 14 (generation 1) 
(Från Tabell 1) 
 
Alexander Mattsson. Bandarmästare. Född 1695 i 
Bjurfors, Avesta (W). Död 1759 i Bjurfors, Avesta 
(W). Alexander Mats noteras i Norbergs AI:2 och 
finns i mantalsländerna för Norberg under flera år. 
Första gången är 1723 som bandardräng under 
mäster Simon Frunk. 1751 anges han som 
bandarmästare.  
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Gift med Anna Andersdotter. Född 1683 i Grytnäs 
(W) (Avesta F:1 1770). Död 1770-01-20 i Avesta 
(W).  
Barn: 
Katarina Alexandersdotter. Född 1723-11-27 i 
Bjurfors, Avesta (W) (Grytnäs AI: 3 p 94, F:3 no 8 
1781). Död 1781-02-25 i Djäknehyttan, Grytnäs 
(W). Se tabell 15. 
 
Tabell 15 (generation 2) 
(Från Tabell 14) 
 
Katarina Alexandersdotter. Född 1723-11-27 i 
Bjurfors, Avesta (W) (Grytnäs AI: 3 p 94, F:3 no 8 
1781). Död 1781-02-25 i Djäknehyttan, Grytnäs 
(W).  
 
Gift 1745 med Anders Olsson. Född 1720-02-05 i 
Djäknehyttan, Grytnäs (W) (Grytnäs F:2). Död 
1777-05-14 i Djäknehyttan, Grytnäs (W) (Grytnäs 
F:2).  
 
Tabell 16 (generation 1) 
(Från Tabell 1) 
 
Johan Mattsson. Kronogjutare. Född mellan 1695 
och 1703 i Bjurfors, Avesta (W). Död 1751 i 
Bjurfors, Avesta (W) (AI:1 p116). I Avesta AI:1 
p49 finns noteringen (kraftigt överstruken) av 
kronogjutaren Johan Mattsson med hu Catarina 
Persdotter och de tre döttrarna. Johan noteras som 
död 1751. Johan finns i mantalslängderna noterad 
som Cronogiutare mellan åren 1730 och1751. Johan 
Mattsson finns också med i en bänklängd från 1726 
där två bröder och fadern äro med. Det enda som 
kan sägas om Johans födelse är väl att den bör ligga 
mellan 1695 och 1703, då han noteras i Norbergs 
AI:1 efter Alex f. 1695 men före Anna f. 1703  
 
Gift med Catharina Persdotter.  
 
Barn: 
Sofia Jansdotter Bjurling. Född 1729-11-24 i 
Bjurfors, Avesta (W) (AI:1 (123/130)). Död 1811-
12-18 i Bjurfors, Avesta (W) (F:3 no 26). Se tabell 
17. 
Christina Jansdotter Bjurling. Född 1737 i 
Bjurfors, Avesta (W). Se tabell 18. 
Catharina Bjurling. Född 1741 i Bjurfors, Avesta 
(W). Död 1768 i Bjurfors, Avesta (W).  
 

Tabell 17 (generation 2) 
(Från Tabell 16) 
 
Sofia Jansdotter Bjurling. Född 1729-11-24 i 
Bjurfors, Avesta (W) (AI:1 (123/130)). Död 1811-
12-18 i Bjurfors, Avesta (W) (F:3 no 26). I F:3 
anges Enkefru Sophia Bjurling ifrån LindsNäs en 
gång gift med graveuren Carl Norman, 1s 1d 
överlever av 4.  
 
Gift med Karl Norman. Kronogjutare. Född 1729-
05-05 i Grytnäs (W) (AI:1 och F:3 1798 no 16). 
Död 1798 Bjurfors. Kronogjutaren Carl Norman 
nämns även som arrendator i AI:4 p55. Något står 
det också om honom i Petrus Norbergs Avesta 
under kopparbrukets tid p 252.  
 
Barn: 
Kristoffer Norman . Född 1753 i Avesta (W).  
Ulrika Norman. Född 1756 i Avesta (W).  
Sofia Norman. Född 1759 i Avesta (W).  
Karl Erik Norman. Född 1765 i Avesta (W) 
(Avesta AI:4 p55).  
 
Tabell 18 (generation 2) 
(Från Tabell 16) 
 
Christina Jansdotter Bjurling. Född 1737 i 
Bjurfors, Avesta (W). I AI:2 för Damqvarteret 
(53/79) finns Mäster Anders Hammarberg och 
hustru Christina Bjurling. I AI:3 står han som 
kopparslagarmästare f. 1730 och det noteras i 
kanten att de flyttar till Fahlun.  
 
Gift med Anders Hammarberg. Kopparslagar-
mästare. Född 1730. Avesta AI:3 p 66 Qvarter no 4 
anger Kopparslagar mästare Anders Hammarberg 
med hu Christina Bjurling och fyra barn, samt till 
Fahlun i kanten.  
 
Barn: 
Jan Fredrik Andersson . Född 1759 i 4 Qvarteret, 
Avesta (W).  
Sofia Andersdotter. Född 1764 i 4 Qvarteret, 
Avesta (W). I noteringen finns efter Sophia 
Charlotta överstruket.  
Maria Catharina Andersdotter. Född 1767 i 4 
Qvarteret, Avesta (W).  
Kristina Ulrika Andersdotter. Född 1761 i 4 
Qvarteret, Avesta (W).  
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Tabell 19 (generation 1) 
(Från Tabell 1) 
 
Anna Matsdotter. Född 1703 i Bjurfors, Avesta 
(W). Död 1770 i Bjurfors, Avesta (W).  
 
Gift 1722 i Bjurfors, Avesta (W) (F:1 1770) med 
Erik Mattsson. Brännugnsmästare. Född 1702 i 
Bjurfors, Avesta (W). Död 1763-05-06 i Bjurfors, 
Avesta (W) (F:1).  
Barn: 
Jan Ersson Bjurling. Född 1727-01-26 i Bjurfors, 
Avesta (W) (AI:1 (120/130)). Död 1800-08-15 i 
Bjurfors, Avesta (W) (F:3 no 33). Se tabell 20. 
Catharina Ersdotter. Född 1730 i Bjurfors, Avesta 
(W).  
Alexander Bjurling. Född 1734-05-01 i Bjurfors, 
Avesta (W) (AI:3 p 73 (78/40)). Död 1772 i Avesta 
(W). Se tabell 24. 
Margareta Bjurling. Född 1738 i Bjurfors, Avesta 
(W). Död 1798 i Bjurfors, Avesta (W). Se tabell 25. 
Andreas Ersson. Född 1742-08-10 i Bjurfors, 
Avesta (W). I AI:1 p 113 noteras att Andreas 1757 
drar till Karbenning.  
 
Tabell 20 (generation 2) 
(Från Tabell 19) 
 
Jan Ersson Bjurling. Brännugnsmästare. Född 
1727-01-26 i Bjurfors, Avesta (W) (AI:1 
(120/130)). Död 1800-08-15 i Bjurfors, Avesta (W) 
(F:3 no 33). I Avesta F:3 no 33 1800 anges Jan 
Ersson Bjurling vara brännugnsmästare.  
 
Gift med Elisabet Andersdotter. Född 1723-09-30 
i Bjurfors, Avesta (W) (AI:1 (120/130)). Död 1794-
01-09 i Bjurfors, Avesta (W) (F:2 no1).  
 
Barn: 
Anna Bjurling. Född 1751-06-27 i Bjurfors, 
Avesta (W) (Avesta F:2 no 4). Död 1792-04-05 i 
Bjurfors, Avesta (W) (F:2 no 4). Se tabell 21. 
Anders Jansson Bjurling. Född 1758-06-11 i 
Bjurfors, Avesta (W) (F:3 no 8 1804). Död 1804-
03-03 i Bjurfors, Avesta (W) (F:3 no 8). Se tabell 
22. 
Greta Bjurling . Född 1760 i Bjurfors, Avesta (W). 
Se tabell 23. 
 

Tabell 21 (generation 3) 
(Från Tabell 20) 
 
Anna Bjurling. Född 1751-06-27 i Bjurfors, 
Avesta (W) (Avesta F:2 no 4). Död 1792-04-05 i 
Bjurfors, Avesta (W) (F:2 no 4). Anna Bjurling 
uppges i AI:5 p 157 vara född 1758 men det rätta är 
1751. Vid vigseln 1781 står fadern som giftoman. 
Anna gifter sig då med Tråarbetaren Johan Ersson 
Räf f. 1759  
 
Gift 1781-11-06 i Bjurfors, Avesta (W) (E:1 1781 
no 3) med Johan Ersson Räv. Vid giftermålet står 
Bränningsmästaren Jan Ersson Bjurling som 
giftoman.  
Barn: 
Anna Jansdotter. Född 1782-10-01 i Bjurfors, 
Avesta (W).  
Jan Jansson. Född 1787-09-03 i Bjurfors, Avesta 
(W). Död 1791-07-01 i Bjurfors, Avesta (W). Död 
av vattensot.  
Lisa Jansdotter. Född 1792-04-04 i Bjurfors, 
Avesta (W) (C:3 no 16). Död 1792-04-19 i Bjurfors, 
Avesta (W) (F:2 no 6).  
Erik Jansson. Född 1792-04-04 i Bjurfors, Avesta 
(W) (C:3 no 15). Död 1792-04-07 i Bjurfors, Avesta 
(W) (F:2 no 5).  
 
Tabell 22 (generation 3) 
(Från Tabell 20) 
 
Anders Jansson Bjurling. Brännugnsmästare. 
Född 1758-06-11 i Bjurfors, Avesta (W) (F:3 no 8 
1804). Död 1804-03-03 i Bjurfors, Avesta (W) (F:3 
no 8).  
 
Gift 1786 i Bjurfors, Avesta (W) med Greta 
Göransdotter . Född 1768-05-24 i Bjurfors, Avesta 
(W) (AI:6 p 182).  
 
Barn: 
Greta Lisa Bjurling. Född 1787 i Bjurfors, Avesta 
(W). Död 1788 i Bjurfors, Avesta (W).  
Kristina Bjurling. Född 1788 i Bjurfors, Avesta 
(W).  
Lisa Bjurling. Född 1790-11-22 i Bjurfors, Avesta 
(W) ( C:3 no 30). Död 1791-02-27 i Bjurfors, 
Avesta (W).  
Anna Bjurling. Född 1792 i Bjurfors, Avesta (W). 
Död 1793 i Bjurfors, Avesta (W).  
Greta Bjurling. Född 1794 i Bjurfors, Avesta (W).  
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Tabell 23 (generation 3) 
(Från Tabell 20) 
 
Greta Bjurling . Född 1760 i Bjurfors, Avesta (W).  
 
Gift 1785-11-04 i Bjurfors, Avesta (W) med 
Anders Nyström. Valsarbetare. Född 1762 i 
Bjurfors, Avesta (W).  
 
Tabell 24 (generation 2) 
(Från Tabell 19) 
 
Alexander Bjurling. Gravör. Född 1734-05-01 i 
Bjurfors, Avesta (W) (AI:3 p73 (78/40)). Död 1772 
i Avesta (W). I Avesta AI:2 finns under 
bruksqvarteret en Alexander Bjurling (32/39) och 
för år 1758 gravören A. B. (42/79). I samma p 29-
30 är gravören A. Bjurling med hustrun Anna Lisa 
Wichman död 1765. I Petrus Norbergs bok om 
Avesta under kopparbrukets tid finns på sid 252 
några noteringar om gravören Alexander Bjurling 
och hans tid där. Hans morbror Erik Mattson nämns 
även.  
 
Gift med Anna Lisa Wikman. Född 1724 i Avesta 
(W). Död 1765 i Avesta (W).  

Barn: 
Jan Erik Bjurling. Född 1764 i Avesta (W). Död 
1764 i Avesta (W).  
 
Tabell 25 (generation 2) 
(Från Tabell 19) 
 
Margareta Bjurling. Född 1738 i Bjurfors, Avesta 
(W). Död 1798 i Bjurfors, Avesta (W).  
 
Gift med Jan Jansson Bjurstedt. Tråarbetare. Född 
1735. Död 1783-04-30.  
 
Barn: 
Anders Jansson. Född 1763-12-10 i Bjurfors, 
Avesta (W).  
Jan Jansson. Född 1766-08-22 i Bjurfors, Avesta 
(W).  
Erik Jansson . Född 1769-03-10 i Bjurfors, Avesta 
(W).  
Mattias Jansson. Född 1771-08-06 i Bjurfors, 
Avesta (W).  
Alexander Jansson. Född 1774-11-22 i Bjurfors, 
Avesta (W).  
Lars Jansson. Född 1780-12-30 i Bjurfors, Avesta 
(W).  

 
 

 

 

 

Du som svarar på någon av 
efterlysningarna hör gärna av dig till 
redaktionen om detta. Det kan finnas fler som 
har nytta av informationen.  
 
Hej, 
 
Jag skulle vilja veta anor för Peter Jäderberg och 
hans fru Margareta Andersdotter.  Peter flyttade 
till Finland med två barn, hustru och mor från 
Dalarna ca. 1800-1803 (Mor:Brita Pederdr f. ca 
1735 Sverige ?, d. 1817-12-21 Lillkyro Finland). 
Peter Jäderberg var masmästare, mjölnare, f. 1772-
10-20, d.1809-12-23 Lillkyro. Margareta 
Andersdotter var f. 21.12.1770, Husby 
 

Två barn, Carl, f. 1795-9-xx ?,  och Johan Peter 
Jäderberg, f.1797-10-11, föddes i Garpenberg sn 
Sverige, 6 barn föddes i Finland 
 
Margareta och Peter vigdes enligt mina uppgifter 
20.10.1796 i Husby 
 
Margareta Andersdotter  flyttade efter sin mans död 
tillbaka till Dalarna år 1810 med barn - ? (ej Johan 
Peter, som blev i Österbotten, gifte sig och fick flera 
barn. - Johan Petter var min mormors farfars far) 
Om det är någon som känner igen dessa eller om 
någon forskar, så vore jag tacksam för kontakt. Jag 
tackar på förhand. 
 
Markku Paananen     email: 
marcus.paananen@elisanet.fi 
Kouvola 
Finland 
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Försäljning av mikrokort! 
 
Folkare Släktforskarförening har dubbletter av 
mikrokort som vi vill sälja till ett bra pris till dem 
som vill fortsätta att forska med hjälp av mikrokort. 
Till angivna priser tillkommer eventuell frakt! 
Är du intresserad hör av dig till:  
e-post folkare.fsf@tele2.se eller tel 0226-558 94 
 
Västmanland 
Enåker  
AI:1-AI:19 Husförhörslängd 1696-1901, 87 kort 
B:1-B:4 Flyttningslängd 1846-1894, 5 kort 
C:1-C:6 Födelsebok 1692-1894, 13 kort 
SCB Födelsebok 1860-1920, 7 kort 
E:1-EI:3 Vigselbok 1804-1894, 3 kort 
SCB Vigselbok 1860-1920, 4 kort 
F:1-F:2 Dödbok 1804-1894, 3 kort 
SCB Dödbok 1860-1597, 2 kort 
Totalt 124 kort x 3:- = 372 kronor 
Nora 
AI:1-AI:20 Husförhörslängd 1738-1895, 197 kort 
SCB 1900 Församlingsbok, 1 kort 
SCB 1910 Församlingsbok, 2 kort 
SCB 1920 Församlingsbok, 2 kort 
B:1-B:2 Flyttningslängd 1729-1859, 4 kort 
C:1- C:6 Födelsebok 1679-1860, 14 kort 
SCB Födelsebok 1860-1897, 7 kort 
E:1 Vigselbok 1792-1860, 2 kort 
SCB Vigselbok 1860-1920, 5 kort 
F:1 Dödbok 1792-1860, 2 kort 
SCB Dödbok 1860-1920, 12 kort  
Totalt 248 kort x 3:- = 744 kronor 

Norrby 
AI:1-AI:17 Husförhörslängd 1687-1895, 123 kort 
B:1, Flyttningslängd 1832-1862, 2 kort 
C:1-C:6, Födelsebok 1832-1862, 14 kort 
DII:1 Kommunionlängd 1761-1764, 2 kort 
E:1 Vigselbok 1789-15869, 5 kort 
Totalt 146 kort x 3:- = 438 kronor 
Östervåla 
AI:1-AI:21B Husförhörslängd 1748-1895, 259 kort 
SCB 1900 Församlingsbok, 2 kort 
B:1 Flyttningslängd 1691-1838, 3 kort 
C:1-C:5 Födelsebok 1684-1861, 21 kort 
SCB Födelsebok 1860-1889, 8 kort 
E:1 Vigselbok 1804-1861, 2 kort 
SCB Vigselbok 1860-1889, 4 kort 
F:1 Dödbok 1804-1861, 2 kort 
SCB Dödbok 1860-1889, 6 kort 
Totalt 307 kort x 3:- = 921 kronor 
 
Gästrikland 
Österfärnebo 
AI:1-AI:23B Husförhörslängd, 1692-1895, 222 kort 
SCB1900 Församlingsbok, 2 kort 
B:1-B:2 Flyttningslängd 1836-1888, 5 kort 
C:1-C:7 Födelsebok 1688-1894, 27 kort 
SCB Födelsebok 1860-1920, 17 kort 
DII:1 Kommunionslängd 1692-1736, 5 kort 
E:1-E:2 Vigsellängd 1802-1892, 5 kort 
SCB Vigselbok 1860-1920, 6 kort 
F:1-F:2 Dödbok 1802-1885, 6 kort 
SCB Dödbok 1860-1920, 13 kort 
Totalt 308 kort x 3:- = 924 kronor 

 

 

 
 
Vid årets Arkivens dag var temat, Nöjen och vi 
tyckte att Festplatser är något som stämmer bra in 
på temat. 
 
Vi visade ett litet axplock av foton på bl.a artister 
som vi har i vårt bildarkiv. För ett flertal år sedan 
fick vi Avesta Tidnings bildarkiv. Vi vill nu att du 
letar i dina gömmor efter foton, affischer m m och 
andra uppgifter om festplatser runt om i kommunen. 
 
Har du foton, affischer o dyl som vi kan få låna och 
skanna av vill vi att du hör av dig till 
Birgitta, tel 0226-558 94 
Barbro, tel 0226-556 02 
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                        Ancestry.se               Pressnyhet 
tillgängliggör historiska register för att främja det 

judiska kulturarvet 
• Innehåller bland annat Schindlers lista 

och databaser över Förintelsen  
• Mer än 300 unika historiska register från 

14 olika länder – tillgängliga gratis  
• Totalt fem miljoner namn  

10 december 2008 – The Generations Network, 
moderbolag till det globala webb-nätverket 
Ancestry i vilket bland annat Ancestry.se ingår, 
och JewishGen, en ideell förening som ägnar sig åt 
forskning och främjande av judisk familjehistoria, 
har ingått ett samarbete. Syftet är att tillhandahålla 
en smidigare, kostnadsfri Internet-åtkomst för mer 
än fem miljoner judiska, historiska register.  
Samarbetet kan få en stor betydelse för Sveriges 
judiska befolkning och personer med judiskt påbrå, 
men även för judar i andra länder.  

Genom det nya samarbetet kommer miljoner 
historiska register från JewishGen att bli tillgängliga 
gratis genom hemsidan Ancestry.se. Några 
exempel på de register som nu blir tillgängliga är 
Holocaust Database (en omfattande databas med 
information om döda och överlevande från 
Förintelsen), Schindlers Lista, Yizkor Books 
(minnesböcker av överlevande från Förintelsen), 
databasen ”The Given Names” samt födelse-, 
vigsel- och begravningsregister från 14 länder. Ett 
annat exempel är JewishGen ShtetlSeeker, som 
innehåller uppgifter om historiska judiska orter i 
Europa (var de låg, hur namnen stavas etc.). 
Personer som intresserar sig för judisk 
släktforskning kommer nu att kunna söka i 
JewishGens över 300 historiska registersamlingar i 
kombination med de sju miljarder namn och 26 000 
historiska samlingar som finns tillgängliga på 
Ancestry.se. Nationella folkräkningar och 
immigrationsregister, som bland annat 
passagerarlistor, är några exempel på källor som 
kan bidra med ledtrådar i sökandet efter judiska, 
historiska anor inom eller utanför Sveriges gränser.  

Släktforskare kan även dra nytta av ett antal av 
Ancestrys verktyg, som exempelvis den 
tipsfunktion som finns för personer som har sina 
familjeträd online. De kan även, tack vare 
Ancestrys omfattande, globala medlemsnätverk, 
upptäcka eventuella existerade släktband genom 
andra personer med intresse för judisk 
familjehistoria.  

Brett Lohr Bouchard, Country Manager för 
Ancestry.se, kommenterar: “Ancestry arbetar med 

att bevara och tillhandahålla en bättre åtkomst till 
viktiga, historiska register och vi är mycket glada 
över att ha inlett det här samarbetet med JewishGen 
och på så vis göra dessa samlingar ännu mer 
tillgängliga för svenskar med judisk börd.” 
Warren Blatt, Managing Director på JewishGen, 
säger: “Det viktiga samarbetet mellan JewishGen 
och Ancestry visar ett engagemang såväl vad gäller 
bevarandet av judiskt kulturarv som den förbättrade 
tillgängligheten av dessa dokument för 
allmänheten.”  
“Detta kommer att underlätta arbetet för 
släktforskargrupper som nu dels kan använda 
avancerade sökverktyg i sin släktforskning, dels 
hitta allt de behöver för sökandet av sina judiska 
rötter på ett och samma ställe.” 
 
För mer information om de judiska 
registersamlingarna som nu finns tillgängliga på 
Ancestry.se, besök: 
http://landing.ancestry.se/jewishfamilyhistory/defau
lt.aspx.  
För information och intervjuer: 
Presskontakt, Open2Europe  
Tel: 00 33 1 55 02 27 85 
Jeanette Vikbacka Castaing  
Email: j.castaing@open2europe.com  

OM ANCESTRY.SE 

Ancestry.se lanserades i september 2007 och är en 
del av Ancestry:s globala nätverk av 
familjehistoriska webbsidor (som till fullo ägs av 
The Generations Network Inc). Ancestry:s 
medlemmar har tillgång till sju miljarder namn, 
som återfinns i 26 000 historiska register-
samlingar där bland annat 45 miljoner svenska 
namn återfinns. Till dags dato har över 7,5 
miljoner släktträd skapats innehållande 750 
miljoner namn samt 12,5 miljoner bilder. 6,5 
miljoner unika besökare loggade in på någon av 
Ancestry:s webbsidor i september 2008.* 
Ancestry:s globala nätverk av släkthistoriska 
hemsidor består av: www.ancestry.com i USA, 
www.ancestry.co.uk i Storbritannien, 
www.ancestry.ca i Kanada, www.ancestry.com.au 
i Australien, www.ancestry.de i Tyskland, 
www.ancestry.it i Italien, www.ancestry.fr i 
Frankrike, www.ancestry.se i Sverige och 
www.jiapu.com i Kina.  
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JUF gör en 
ny inventering av släktgårdar 

 
På 1930-talet gjorde JUF en inventering av 
släktgårdar i Sverige. JUF fann 1.000 gårdar som 
varit i samma släkts ägo i över 200 år. Alla dessa 
fick ett släktgårdsdiplom och presenterades i boken 
"Anor och Minnen" av Sigurd Örjangård. 2500 
gårdsägare sökte, men 1500 gårdar blev ej 
godkända av olika anledningar. 

På 1940-talet gjordes en ny släktgårds-
inventering och man fann några hundra nya 
släktgårdar. 

Lista över utdelade släktgårdsdiplom finns på: 
http://www.juf.se/slak3.htm 

Vi och många andra tror, att det verkliga antalet 
släktgårdar vid denna tidpunkt var mycket större. 
Nu vill vi undersöka hur många släktgårdar det 
finns idag. Med släktgård menas en 
jordbruksfastighet som varit i samma släkts ägo - 
eller arrendebruk - i minst 200 år. Med släkt räknar 
vi till och med syssling. Äktenskap och adoption 
jämställs med släktled. En gård ska vara taxerad 
som jordbruksfastighet för att räknas som "gård". 
Även om gården flyttats vid skifte räkans det som 
samma gård. Delägarskap räknas som ägande. 

JUF kommer att ge innehavare av släktgårdar ett 
släktgårdsdiplom. Sänd in ägarelängd med 
släktförhållande, styrkt av funktionär från din 
hembygdsförening, till JUF, gärna även digitalt som 
Word-dokument eller Gedcom-fil. Vi räknar med 
att denna inventering kommer att hålla på ett antal 
år. 

Vet du inte hur du ska dokumentera din gårds 
historia kan du be om hjälp från din 
hembygdsförening, släktforskarförening eller JUF.  

 

Det är i stort sett samma teknik som används vid 
släktforskning. I de flesta hembygdsföreningar finns 
mycket god kunskap om hur man går tillväga. 
Aktuella frågeställningar kommer också att 
behandlas på JUF:s hemsida. Inventeringen sker 
tillsammans med Sveriges Hembygdsförbund, 
Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom, 
Släktforskarförbundet, Genealogiska Föreningen, 
DIS, Linköpings universitet, Studiefrämjandet och 
några andra organisationer. 

Det kommer att ordnas kurser och studiecirklar 
över större delen av landet om hur man kartlägger 
sin gårds historia. För information kontakta 
Studiefrämjandet på din ort. 
 
JUF:s förbundsstyrelse har 2007-12-02 uppdragit åt 
Ingmar Carlsson, Styvinge (013 - 520 10), Barbro 
Ålström-Bragée, Korpklev (0494 - 410 17), och 
Bertil Ljungars, Mjölby (bertil_ljungars AT 
hotmail.com) att leda en släktgårdsinventering i 
Sigurd Örjangårds anda. 
 
JUF, Box 2022, 641 02 KATRINEHOLM 
e-post: juf@juf.se 
hemsida: www.juf.se   
tel: 0150-503 90 
 
Källa: JUFs hemsida 
 
 
Red.  kommentar: 
När det gäller kurser för släktgårdsinventering kan 
det vara lämpligt med ett samarbete mellan lokala 
släkt- och hembygdsföreningar.  
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Släktforskning på nätet                        
 
Gratis-sökningar på  person 
 
www.birthday.se   alla nu levande svenskar > 17 år 
www.upplysning.se 
www.ratsit.se 
www.slaktdata.org   (lite på Östergötland) 
www.foark.umu.se/folk   (norra Sverige) 
www.ddss.nu            (södra Sverige) 
www.dis.se  (Centrala soldatregistret) 
www.familysearch.com  (mormonkyrkans databas) 
www.statensarkiv.se (medeltidsbrev, forskartips) 
 
Betal-sökning (Abonnemang) 
 
www.svar.ra.se (heltäckande kyrkoböcker, mantalslängder, militära rullor, folkräkning mm 
  samt forskartips) 
www.genline.se (kyrkböcker på nätet) 
www.arkivdigital.se (kyrkböcker på nätet, nyfotograferade i färg) 
www.dis.se  (medlemskap och inrapporterat ger tillgång till disbyt mm) 
  Bodelningar digitalt kommer på SVAR:s hemsida under november 
 
Sökning på gård 
 
www.lantmateriet.se Min fastighet, uppgifter om egen fastighet  
www.lantmateriet.se Fastighetsinformation, uppgifter om andras småhus (ej lantgård) 
www.lantmateriet.se Historiska kartor. Alla lantmäteriförättningar före 1930 
  enskiften, storskiften, avsöndringar, stängelsdelningar med uppgifter om ägarna 
  till gårdarna. 
   
Lathundar på nätet 
www.olfa.nu/lathund.htm  ÖLFA:s tips 
 
 
Lagfarter: 
Lantmäteriet är sedan den 1 juni 2008 inskrivningsmyndighet (tidigare tingsrätt eller domsaga) 
Landsarkivet i Härnösand har alla tidigare dokument.  
 
Landsarkivet i Vadstena: 
Äldre köpebrev och lagfarter för Östergötland och Småland i Domböcker. 
Bouppteckningar t.o.m 2001 
Domböcker finns renskrivna i Göta Hovrätt (Jönköping) och på mikrofilm i Vadstena 
Jordeböcker ca 1600 – 1825 (senare på Kammarkollegiet). 
 
Landsarkivet i Uppsala 
Handlingar före 1933 
Fastighetshandlingar före år 1933 ingår som regel i häradsrättsarkiv som tingsrätterna i de flesta fall 
levererat till landsarkivet i det upptagningsområde fastigheten tillhör. Kopior av dessa handlingar 
kan inte beställas hos IM-arkivet i Härnösand. Kontakta istället forskarservice vid närmaste 
landsarkiv, de kan informera om var arkivhandlingarna förvaras.  
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