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Namn åt de döda 1901–1946 
 
Syftet är att registrera alla som avlidit i Sverige åren 
1901–1946 samt att komplettera och rätta Sveriges 
dödbok 1947–2006. En beräkning visar att det för åren 
1901–1946 rör sig om inte mindre än ca 3,5 miljoner 
personer. Komplettering skall också göras av de 
212.000 som saknar födelseförsamling och de 92.000 
som saknar civilståndsdatum i version 4 av Sveriges 
dödbok.  

Många släktforskare vill nog hjälpa till med 
registreringarna, men svårigheter med att få tillgång till 
källmaterialet har gjort det i det närmaste omöjligt. 
Avtalet med SVAR kommer nu att ge alla med dator 
och Internetuppkoppling tillgång till arbetsmaterialet för 
hela Sverige åren 1901–1937.  

Samarbetet med SVAR innebär att medarbetarna i 
Namn åt 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. 

Man behöver inte ta hela perioden kanske en 10-
årsperiod eller två. Vi behöver hjälp med att mata in 
våra församlingar, Avesta, By, Folkärna och Grytnäs 
först och främst och därefter kan vi fortsätta med 
Hedemora kommuns församlingar.  

Gå in på Sveriges Släktforskarförbunds hemsida 
www.genealogi.se och läs mer om Namn åt de döda 
1901-1946. Är du efter det intresserad kontaktar du 
någon i Folkare Släktforskarförenings styrelse! 
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Under denna rubrik kommer medlemmarna att 
fortlöpande få information om styrelsens arbete. 
 

Årsmöte  
Onsdagen den 25 februari var det så dags för 
årsmöte. Denna gång höll vi till hos Avesta 
bibliotek i Fridolinsalen. 

Vi tog ett nytt grepp denna gång med att börja 
med föredrag då även andra än medlemmar fick 
komma och lyssna. Ett flertal personer från bl.a. 
Nora och Norberg hade denna kväll hörsammat vår 
inbjudan. 

Kvällens föredragshållare var Anders Törnqvist 
från Norberg som föreläste om Bergsbruk och 

aristokrati – järnhantering, jordbruk och landskap i 
Norbergs bergslag 800-1580. Anders är utbildad 
lärare, fil.lic. i naturgeografi och högskoleadjunkt i 
geografi vid Högskolan Dalarna. Han berättade ur 
sin doktorsavhandling i kulturgeografi. 

 

 
Anders Törnqvist föreläser. 

 
Anders har i sin doktorsavhandling granskat den 

gängse uppfattningen om bergsbrukets genombrott i 
Bergslagen, att järn bröt bygd och att självständiga 
bergsbrukande bönder låg bakom genombrottet.  

Kring de medeltida gruvfälten fanns jordbruk 
redan under förhistorisk tid och kring sekelskiftet 
1200 sker sedan en kraftig expansion av 
järnhanteringen. Järnet blev viktigare än jorden. Vid 
den tiden blev kontroll över malmtillgångar och 
järnframställning nödvändig för samhällets 
toppskikt. Hyttorna skall betraktas som ett fysiskt 
uttryck för detta skeende och kan tolkas som 
resultatet av en investering och exploatering från 
den tidens högaristokrati. Det kan vara så att det 
inte var de fria bergsmännen som från början 

kontrollerade hyttorna i Bergslagen utan 
aristokratin. 

Du som är intresserad av Bergslagens framväxt 
kan läsa Anders Törnqvists bok med samma titel 
som föreläsningens titel. Anders Törnqvist är en 
mycket underhållande föreläsare.  
 
Därefter genomfördes årsmötet som kan läsas i sin 
helhet i protokollet sid 5ff. 

Som avslutning lottade vi ut den nya 
Begravningsskivan som finns att köpa genom 
föreningen. Ing-Marie Mattsson, Avesta blev 
vinnaren av nämnda skiva. Som tröstpris lottades 
även två antavlor ut.  

Till slut avtackades Martin Svennar, f.d. vice 
ordförande, för det arbete han har lagt ner i 
styrelsen. Wivi-Anne Svensson, f.d. suppleant, som  
inte kunde vara med denna kväll kommer att tackas 
av senare.  
 

 
Martin Svennar avtackas. 
 
Vi vill framföra tack till Kultur Avesta som lät oss 
låna Fridolinsalen. Och även ett tack till SV Avesta 
som gjorde det möjligt för oss att engagera Anders 
Törnqvist som föredragshållare. 

 
Avgiftshöjning 2010 
Årsmötet beslutade att vi skall höja 
medlemsavgiften för år 2010 och detta på grund av 
att vi fortsättningsvis kommer att lämna 
medlemsbladet till tryckeri.  
 
Släktforskardagarna 2009 
Årets släktforskardagar är förlagda till Falköping 
21-23 augusti och temat är ”Från megalit till 
megabit”. Där kommer att finnas utställningar från 
de stora aktörerna inom släktforskningsbranschen, 
släkt- och bygdeforskarföreningar från hela Sverige 
och inte mist en hel del intressanta föreläsningar. 
Under fredagen är det konferenser och invigningen 
av släktforskardagarna går av stapeln på lördagen. 
Läs mera http://fsffalbygden.se 
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Arkivbesök under 2009 
Som ni ser har vi bokat in två arkivbesök under 
våren. Vi börjar med att besöka arkivarie Krister 
Källen som arbetar med Avesta kommunarkiv. Där 
finns de tidigare kommunerna By, Folkärna och 
Grytnäs deponerade.  

Veckan därefter åker vi till Landsarkivet i 
Uppsala och där är det Bo Danielsson som tar hand 
om oss under visningen av arkivet.  

Tänk på att du måste du förhandsanmäla dig! 
 

 
Under hösten kommer vi att besöka Norbergs, 
Hedemoras och Säters kommunarkiv. I 
kommunarkiven hittar man barnavårdsärenden, 
skolor, protokoll mm. 

Finns det intresse kan vi även tänka oss att åka 
till Stockholm och besöka något av alla de arkiv 
som finns där och som kan intressera oss 
släktforskare. 
  
 
 
 
 
 
 

 

Nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! 
 
Medlemsnr 106 
Lars Classon 
Bondes Österby 410 
776 90 Hedemora 
tel 0225-381 84 
 
Medlemsnr 123 
Jan Hedéen 
Klämman 7 A 
423 38 Torslanda 
tel 031-924032 
e-post jhedeen@telia.com 
 
Medlemsnr 21 
Karl-Göran Holmqvist 
Prästgatan 10 A 
774 31 Avesta 
 

Medlemsnr 325 
Gun Källman 
Veddarsbo 22 
775 95 Krylbo 
 
Medlemsnr 167 
Gunnar Ranerfors 
Nås 146 
776 92 Hedemora 
 
Medlemsnr 296 
Jan Strand 
Prästgatan 36 C 
774 33 Avesta 
tel 0226-574 91 
e-post jan.strand@live.se 
 

Medlemsnr 385 
Lennart Sundin  
Törnrosvägen 60 
181 61 Lidingö 
 
Medl nr 352 
Kjell Åkerblom 
Lilla Hagvägen 1 
194 44 Upplands Väsby 
tel 070-357 01 25 
e-post kjell.akerblom@abc.se 
 
 

 

Anmäl dig till: 
 
Birgitta L tel 0226-558 94 kvällstid 
eller 
Barbro V tel 0226-556 02 
 

 
Medlemmar som gått bort 

 
Holger Höglund, Hedemora 
Vår medlem Holger Höglund har avlidit den 
21/12 2008. Holger föddes i Räfsbo Folkärna 
den 10/8 1934. Han har varit medlem i Folkare 
Släktforskarförening sedan 2000 och han har 
sedan 2007 arbetat i valberedningen och även 
varit dess sammankallande. 
 
 
Nancy Berntson, Högbo 
Den 28 december 2008 insomnade Nancy stilla i 
sitt hem i Högbo. Hon föddes 3 april 1925 så 
hennes stund på jorden kom att bli 83 år. 1993 
blev Nancy medlem i Folkare Släkt-
forskarförening. Vi minns henne som Avesta 
Myntmuseums kunniga och engagerade guide 
under många år.  
Vi tänker på maken Per och barnen med 
familjer. 
 
 
Gun Körling, Avesta 
Vår medlem Gun Körling har avlidit den 18/2 
2009. Gun föddes i Lejde Folkärna den 22/12 
1927. Gun har varit medlem i föreningens sedan 
1999.  
 

Vi lyser frid över deras minne. 
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Elisabet Goude 
      
av Margaretha Lind, Elisabets dottersons dottersons sondotters dotter 
 
Elisabet föddes den 1:a augusti 1756 vid Horndals 
Bruk i By socken, Dalarna, där hennes far var 
hammarsmed. Han hette Johan Johansson Goude 
och hennes mor hette Anna Larsdotter Goude. 
Johan och Anna var tremänningar. Släkten Goude 
härstammar från Vallonien och vid bruket fanns 
många valloner. 

Föräldrarna vigdes den 29:e september 1755. 
Elisabet var deras första barn. Förutom dem bestod 
hushållet av Johans mor, åldermansänkan Elisabet 
Bengtsdotter Stadigbror Hedberg, och några av 
Johans syskon. Johan blev senare mästersmed vid 
hammaren. Elisabet fick fem syskon och hon hade 
många lekkamrater på bruket. De flesta var nog 
hennes släktingar.   

I Tyskbo, som hade både hytta och smedja, 
bodde smeden Anders Matsson med familj. När 
hans hustru, den 5:e juni 1760, födde deras sjätte 
barn, överlevde varken hustrun eller barnet. Båda 
dog den 6:e juni. Det yngsta barnet var då bara fyra 
år. År 1763 gifte sig änklingen Anders Matsson och 
åldermansänkan Elisabet Bengtsdotter Stadigbror 
Hedberg och hon flyttade hem till honom i Tyskbo. 
Senare flyttade de till Horndals Bruk. Farmor 
Elisabet blev 88 år och dog av ”ålderdoms-
bräckligheter”. 

I november 1769 dog Elisabets far av 
”magsjuka”. Att ställa diagnos vid den här tiden var 
inte lätt, speciellt inte när det gällde magsjukdomar. 
Magsjuka kunde alltså vara allt från magkatarr till 
tarmvred, blindtarmsinflammation, magsår, kräfta 
mm. 

När fadern dog var han endast 37 år. Modern 
stod ensam med fem barn, 13, 11, 8, 5 och knappt 
ett år gamla. Ett barn hade avlidit 1768 av kopporna 
endast två år gammalt. Familjen bodde kvar på 
bruket och förmodligen fick Anna hjälp av 
släktingarna. 

Elisabet konfirmerades 1771. Vanligtvis tog 
barnen tjänst efter sin konfirmation och Elisabet 
blev piga hos  brukinspektören på Horndal, Gustaf 
Netzel. År 1781 var hon piga i prästgården. 

En annan tremänning, Henrik Henriksson 
Goude, var också hammarsmed på bruket. Hans 
hustru dog av rödsot (= dysenteri) i september 1773. 
Även hon efterlämnade fem barn, 15, 13, 11, 8 och 
fem år gamla. Anna och Henrik gifte sig i maj 1774 
och Anna flyttade hem till honom med sina barn. 
Tillsammans fick de tre barn. 

I oktober 1781 gifte Elisabet sig med 
mästersven Mats Matsson Wahlberg i Rosse, där 
han bodde med sina föräldrar, smeden Mats 
Matsson och hans hustru Margareta Ersdotter. I 

Rosse låg en hytta och en hammarsmedja. Deras 
första dotter föddes i april 1782 och döptes till 
Margareta. Familjen flyttade till Hede, som också 
hade både hytta och smedja. Till julen 1784 föddes 
dottern Anna. 

Den 24:e oktober 1788, klockan 7 om aftonen 
dog Mats Wahlberg av rötfeber, vilket var en 
benämning på olika febersjukdomar t.ex. tyfus. Han 
hade ännu inte fyllt 32 år. Elisabet fick ensam ta 
hand om sina två döttrar, endast fyra och sex år 
gamla. Hon tog med sig sina barn och flyttade till 
Horndal, där modern och styvfadern bodde samt 
många andra släktingar. 

I byn Tjärnäs, Torsåkers socken, Gästrikland, 
bodde landbonden (= arrendatorn) Jan Ersson. Han 
hade blivit änkling i februari 1793 och hade sex 
barn födda mellan 1781 och 1792. Hans hustru dog 
av ”fistel”. Sitt sista barn födde hon i oktober 1792. 

I Torsåker bodde också Elisabets fars yngre 
bror, Kristofer Johansson Goude. Han var smed vid 
Gammelstilla Bruk (2 mil från Horndal) och hans 
hustru var född i Torsåker. Kände de Jan Ersson och 
visste att han var ett bra parti för Elisabet? Mellan 
Gammelstilla och Tjärnäs var det bara någon mil. 

Den 4:e augusti 1793 gifte sig Jan och Elisabet i 
By. I vigselboken står antecknat: ”Godt 
wittnesbörd. Afwittringar äro lemnade”, dvs 
barnens arv hade utskiftats från boet. Arvet efter 
far/mor skyddades genom avvittringen och kunde 
inte decimeras. Denna bestämmelse gällde ända till 
1915. Den första augusti, tre dagar innan vigseln, 
dog Jan Erssons yngsta barn av ”barnkrämpor”, 
endast 9 månader gammal. 

Elisabet flyttade tillsammans med den yngsta 
dottern Anna till Tjärnäs. Den äldsta dottern 
Margareta – ”stora flickan”, 11 år –  stannade kvar i 
By. Det var en stor familj Elisabet fick ta hand om 
– mannen, sex barn, ett äkta par som dräng och piga 
samt en änka, som bodde kvar sedan den tidigare 
landbondens tid.  

I mars 1795 föddes Lars, Elisabets och Jans 
första gemensamma barn. Han fick inte leva länge 
utan dog i augusti samma år av ”barnkrämpor”. 
Dottern Anna från första giftet flyttade i slutat av år 
1795 tillbaka till By, där moderns bror, 
mästersmeden Klas Johansson Goude och hans 
hustru tog hand om henne i Horndal. 

Elisabet och Jan fick ytterligare två söner, Pehr i 
oktober 1796 och Anders i mars 1801. Då hade den 
artonåriga Margareta, Elisabets äldsta dotter från 
första äktenskapet, sedan år 1800, varit piga hos 
brukspatron Johan Berglind i Tjärnäs. Hon flyttade 
senare till byn Bagghyttan, där hon hade en ny 
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pigtjänst. År 1803 var Anna vallpiga på Horndals 
Bruk. 

I augusti 1805 vigdes Jans dotter Cajsa med 
drängen Anders Andersson och paret bosatte sig hos 
Jan och Elisabet i Tjärnäs. Anders övertog arrendet 
och Jan blev ”gamla landbonden”, men både Jan 
och Elisabet bodde kvar. Jan dog 1817 av lungsot. 

Elisabet avled 76 år gammal den andra oktober 
1832 av ålderdoms-bräckligheter och den 14:e 
oktober begravdes hon. 
 

Källor: 
Födelse-, vigsel- och dödböcker samt husförhörslängder 

från By (W) och Torsåker (X) 

Smedskivan 5 

Vallonskivan 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Dalarnas dombok 1602-1642 
På Riksarkivet (Marieberg, Sth) och Landsarkivet 
(Ua) förvaras några tidiga serier – närmare bestämt, 
tre (3) – av domböcker som innehåller f f a 
häradsrättsprotokoll från hela Kopparbergs län. 
(Även protokoll från rådhusrätter ingår). 
 
I ett projekt som initierats av en grupp inom 
FINNSAM, Finnbygder i samverkan, 
http://www.finnsam.org/, har jag åtagit mig att 
digitalfotografera dessa domböcker. Avsikten är att 
tillgängliggöra färgbilder av god kvalité och avskriva 
de protokoll som rör skogsfinnar. Bilderna är dock 
mina och jag avyttrar dessa för en vidare krets.  

Svea Hovrätts renoverade domboksprotokoll, 
Kopparbergs län, Serie 1, 1602-1642, utgörs av 
2176 färgbilder – alla genomsedda, behandlade, 
kvalitetssäkrade – och är samlade på en DVD. 
 
Skivan kostar 250 kr. (inkl. pack & porto). För 
medlem i FINNSAM kostar den 150 kr. Kontakta 
mig, Leif G:son Nygård, för frågor och köp på tel. 
019-5070005, mobil 0703-586180 eller e-post: 
leifgnygard@bahnhof.se. 
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Röste nr 4, Bollnäs socken 
 
av Börje Gladh 
 
Min morfars far, Erik Samuelsson sålde sin skogs- och jordbruksfastighet till ett skogsbolag. Familjen bodde 
dock kvar som arrendator. Min morfar Olof Eriksson blev arrendator. Nedan avskrifter av köpebrevet och 
arrendekontraktet med dess rättigheter och inte minst skyldigheter. Gården Kojsta (där jag är född) står kvar 
än i dag, med stor skog, inpå knutarna. 
  

Litt G y 4227 

Köpebref 
 

Till Kopparbergs och Hofors Sågverks 
Aktiebolag upplåter och försäljer undertecknad 
härmed för en öfverenskommen och denna dag till 
fullo gulden köpeskilling stor åttatusenfemhundra 
(8.500) kronor sin inom Bollnäs socken egande 
lägenhet bestående af den på Fyra öres-två 
penningland af Röste No 4 belöpande från 
hemmanet afsöndrade andel af den 68 öres -18 
penningland under full eganderätt tilldelade 
skogsmark i Bollnäs sockens södra allmänning vid 
nybyggeslägenheterna Kojsta och Segerstamyrorna 
hel om 707:1509 hektar i areal och 290:4550 hektar 
i uppskattning, utgörande alltid min genom detta 
köpebref försålda lägenhet i areal 42.0011 hektar 
och i uppskattning 17, 2521 hektar. 

 
De närmare köpevillkoren äro. 
1/  Med den försålda lägenheten följer 

åbyggnader och allt annat som till densamma hörer, 

eller densamma lagligen tillvinnas kan. Tillträdet 
sker genast. 

 
2/ Köparen har att till stamhemmanets egare 

årligen utgifva den föreskrifna afgälden med En 
krona och femtio öre. 

 
3/ Som köparen fullgjort sin betalnings-

skyldighet, så eger han söka och erhålla lagfart på 
egen bekostnad, hvartill säljaren dock lemnar 
nödiga åtkomsthandlingar. 

 
4/ Säljaren lemnar den försålda fastigheten fri 

från penninginteckningar. 
 
Sålunda öfverenskommet som skedde i Ockelbo 

den 16 november 1903 Erik (bomärke) Samuelsson.  
 

Egenhändiga bomärket bevittnas af. 
P. A. Westlin  A. F. Högström 

 
 

Arrendekontrakt 
       866 
       Röste nr 4 
IV:190:33      Arrenden 
        
Med begäran om inteckningsintyg e.o. 
Hofrättsnotarien Ernst Linnell i Bro å Olof 
Erikssons vägnar ett så lydande, 

Arrendekontrakt 
Sedan Kopparbergs och Hofors Sågverksaktiebolag 
genom Köpebref af denna dag tillhandlat sig Erik 
Samuelssons egande lägenhet bestående af den på 4 
öres-2 penningland af Röste nr 4 belöpande andel af 
den 68 öres-18 penningland under full eganderätt 
tilldelade skogsmark å Bollnäs sockens södra 
allmänning vid nybyggeslägenheterna Kojsta och 
Segerstamyrorna, så utarrenderar vi härmed till Olof 
Eriksson uppå femtio (50) års tid av den till vår 
bemälta lägenhet hörande inrösningsjord och 
åbyggnader, under följande villkor och 
bestämmelser: 

1/ Det åligger arrendatorn att väl häfda jorden, 
underhålla och förbättra åbyggnader samt hålla 
gärdesgårdar och hagmarker i godt skick. 

 
2/ Arrendatorn eger att efter anvisning å vår 

skogsmark taga ved till eget husbehof, äfensom 
efter anvisning nödigt virke till byggnadernas och 
gårdesgårdarnas underhåll och förbättrande. 

 
3/ I årligt arrende erlägger arrendatorn Fyrtio 

(40) kronor. 
 
4/ Arrendatorn eger ej att från lägenheten 

afyttra eller afföra foder, gödsel, näfer, gärdsel, torf, 
ved, timmer eller annat dylikt, utan är skyldig att på 
egendomen uppstilla allt foder. Vid skeende 
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afflyttning vare honom dessutom förbjudet att 
öfverblivet foder af bola föra utan skall sådant allt 
till Bolagets disposition aflemnas emot godtgörelse 
af bergningskostnader, äfvenså arrendatorn för den 
gröda, hvilken då kan finnas i jorden växande, 
tillerkännes ersättning för utsäde och derå användt 
arbete. 

 
5/ För brandredskapens reglementsenliga vård 

och underhåll ansvarar arrendatorn. 
 
6/ Arrendatorn får ej innehava getter eller hysa 

sådana åt andra vare sig sommar eller vinter. 
 
7/ Arrendatorn får icke utan bolagets tillstånd 

hos sig hysa eller mantalskrifva andra personer än 
dem, han behöfver för lägenhetens skötsel. 

 
8/ Utan ersättning till arrendatorn eger bolaget 

rätt att använda alla till egendomen hörande 
vattendrag och stränder. Skada å till egendomen 
hörande skogsslogar ersättes ej af bolaget, men 
skada å åker genom tramp under flottmingen eller 
som sker annorledes genom bo1agets förvållande 
ersättes efter synemans värdering. 

 

9/ Arrendetiden räknas från den 14 mars 1904 
till den 14 Mars 1954. 

 
10/ Skulle arrendatorn brista uti fu11görandet 

af detta i kontrakt, och sker ej rättelse efter 
tillsägelse, så vare kontraktet å arrendatorns sida 
förverkat. 

 
11/ Arrendatorn eger att till säkerhet för 

beståndet af detta kontrakt söka och erhålla 
inteckning uti vår ofvannämnda lägenhet afsöndrat 
från 4 öres - 2 penningland af Röste nr.4. Af detta 
kontrakt är 2 exemplar upprättade och utvecklade, 
som skedde i nedanstående vittnens närvaro. 

 
Ockelbo den 16 November 1 903. 

För Kopparbergs och Hofors Sågverksaktiebolag 
Arvid Hernmark 
Vittnen Ernst Linnell Axel Car1sson  
 
Med förestående kontrakt, som för mig blifvit 
uppläst, förklarar jag mig till alla delar nöjd, samt 
förbinder mig till dess noggranna fullgörande. 
Som ofvan Olof Eriksson  
Olof Erikssons egenhändiga namnteckning 
bevittnas af  
H.F. Högström P.A. Westlin  

 
 
TV:123:26 
Efter uppläsandet häraf friställdes denna Häradsrätt 
den 11 Maj 1904 §227 för Kopparbergs och Hofors 
Sågverks Aktiebolags utfärdade lagfartsbevis å den 
på 4 öres 2 penningland af hemmanet Röste nr 4 i 
Bollnäs socken belöpande andel af den 68-öres 18 
penningland under full eganderätt tilldelade 
skogsmark å Bollnäs Sockens södra allänning, vid 
Kojsta och Segerstamyrorna om 1432 tunnland 21 
kappland i areal eller 588 tunnland 16 647/1000 
kappland i uppskattning, som Bolaget tillhandlat sig 
af Erik Samuelsson utgörande af tillgängliga 
handlingar inhemtats dels att Kungl. 
Registreringsverket den 21 Februari 1898 beviljat 
registrering på Kopparbergs Hofors Sågverks 
Aktiebolag, dels att enligt den för bolaget den 4 
December 1885 fastställda bolagsordning, bolagets 
angelägenheter skulle vårdas och kontraföras af en 
styrelse bestående af en verkställande direktör och 
två ledamöter. Den verkställande direktören egde att 
sjelf eller genom ombud å bolagets vägnar tala och 
svara i alla förekommande fall, och dels att 

delegarna i nämnda bolag vid ordinarie 
bolagsstämma den 29 juni 1904 till ledamöter i 
bolagets styrelse för år 1905 utsett disponent Arvid 
Hernmark, bruksegaren E.M. Månson och 
ingeniören Harald Funh, bland hvilka disponenten 
Hernmark utsetts till verkställande direktör. 

Med anledning häraf fann H. det skäligt att till 
säkerhet för nyttjanderätt till jord under femtio år, 
enligt ofvanstående afhandling den 16 November 
1903 af Kopparbergs och Hofors Sågverks-
aktiebolag till Olof Eriksson bevilja inteckning uti 
den bolaget tillhöriga, på fyra öres-två penningland 
af hemmanet Röste nr 4 i Bollnäs Sockens 
belöpande andel af den 68-öres - 18 penningland 
under full eganderätt tilldelade skogsmark å Bollnäs 
Sockens södra allmänning vid Kojsta och 
Segerstamyrornas, om 1432 tunnland 16 647/1000 
kappland i uppskattning.  
 

1905 den 7 September 
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”Masarmor” 
 
av Göran Bengtsson 
 
”Masarmor” Greta Lisa 
Persdotter född 1835-07-11 
i Näsbyn Husby var min 
farfars farmor. Död i Öfra 
Fornby By sn 1926. Hennes 
föräldrar hette Pher (Petter) 
Andersson och var född 
1799-08-23 i Westerbyn 
Husby. Hustrun, Anna 
Ersdotter född 1804-07-02 i      
Nyhyttan. De gifte sig 
1830. 

Men redan 1827 hade paret fått en dotter som 
fick namnet Johanna Catarina. Pher och Anna var 
inte gifta då men Anna uppger Pher som fader och 
Pher står för vad han gjort. Trots detta står flickan 
som oäkta i dopboken. 

1838 flyttar familjen från Husby till Isaksbo i 
Grytnäs. Men redan 1839 flyttar de från Isaksbo till 
V-Färnbo där de bosätter sig i Rosshyttan. Pher 
tituleras nu ”gifte drängen” och de tillhör en patron 
Kock Renström (efternamnet osäkert, svårläst). År 
1844 flyttar Johanna Catarina till St Skedvi, då är 
hon 17 år. 

I nästa Hfl tituleras Pher statkarlen men de bor 
fortfarande i Rosshyttan. Men så var det dags igen. 
1848-03-23 går flyttlasset denna gång till Ö-Färnbo. 
Här slår de sig ned i Skammora. I Hfl står de under 
Utanvide. Nu är Pher dagkarl under Grönsinka.                                                                                                              
1849-11-22 återkommer den förlorade dottern då är 
hon 22 år. Hon föder en son 1850-03-13 men han 
dör redan 08-11 samma år. Hon gifter sig senare 
med koldrängen Per Åhs från Olshyttan och de 
flyttar till By 1853. 

Någon gång under 1853 tar Greta Lisa plats som 
piga i ”Gammelgården” under Grönsinka men hon 
blev inte långlivad där för 1854 är hon tillbaks hos 
familjen för att 1855 flytta till Ö-Fornby By Sn där 
hon gifter sig samma år med Bergsman ”Toms” 
Erik Ersson född 1832-09-28, död 1914 genom 
självmord. 

1857-07-20 tar Greta Lisa nattvarden i By eller 
om hon blir kyrkotagen framgår inte. Greta Lisa och 
Erik får så småningom sex barn, Per Erik f. 1856-
07-20 (min farfars far), Anna Maria f.1858, Johan f. 
1861, död 1921-04-27 i Amerika, Johanna Kristina 
f 1864, Karl Gustav f. 1869-06-07 och August 
Herman f. 1874. 

Johan och August Herman emigrerade till 
Amerika, Per Erik gifte sig med Anna Kristina 
Eriksdotter. De fick nio barn varav det näst äldsta 
blev min farfar. 
 
Till historien om ”Masarmor” hör också den 
anekdot som Karl Larsson i By nedtecknat. Den 
lyder som följer: 
 
I Masarns  i Fornby ville sonen i gården ha reda på 
om det var sant att mor hans brukade följa med 
påskkärringarna. Han talade med en karl i en 
granngård och denne lovade att försöka hjälpa 
honom. Han fick hjälp att ladda bössan av prosten 
Avelin, som själv stod innanför altarringen i kyrkan 
och karln utanför medan de laddade. När de tömt 
krutet skulle bösspipan stickas genom en vigselring. 
På en pappersremsa hade prosten skrivit i ”Jesu 
namn” flera gånger och den skulle karlen ha om 
livet. Så gick karln hemåt och i en korsväg på 
Trollgärdet ställde han sig med bössan och väntade. 
Klockan tolv kom trollredet farande i tinor och såar, 
på kreatur, kvastar och ungssopor. De väsnades, 
fräste och spottade på karln men något värre kunde 
de inte göra. Så sköt han skottet mitt i svärmen och 
dagen efter låg käringen i Masarns i sängen och 
hade liksom ett skottsår i ron (röven). Karln som 
sköt vart sen svårt sjuk och när han dog vart han 
alldeles svart. 
 
Så kunde det gå till på den gamla goda tiden. 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
            ”Masarns” Per Erik f. 1856   Anna Maria f. 1858              ”Masarns” Karl Gustav f. 1869 
 

”Masarmor” 
Greta Lisa Persdr 
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En tygbit för tjugo kronor eller 
En resa med efterverkningar eller 

I sista minuten 
 
av Gitt Rosander 
 
1998. Augustimorgon på bryggan vid Varpan med 
tekopp och gårdagens tidning. Njuter av solstrålarna 
som letar sig ned bakom molnslingorna. Litet 
ruggigt är det. En hel lång tom dag framför mig, för 
ovanlighetens skull. Plötsligt slår det mig: tänk om 
jag skulle passa på att skaffa den där tygbiten till 
min folkdräkt, som jag funderat på i flera år. Sagt 
och gjort. Ringer och kollar att Anna Tomasson i 
Hyttbäcken är hemma. Jo, jag är välkommen. 

Får letat litet på småvägar innan jag kommer 
fram till den gamla bergsmansgården, skuggad av 
höga träd och fylld av minnen från forna dagar, 
Karlfeldts ”Träslottet”. Mitt ärende är snabbt 
avklarat Tjugo kronor kostade den, den lilla 
tygbiten jag behövde. Kanske jag ska passa på att 
fara till familjegraven på Folkärna kyrkogård när 
jag ändå är i närheten.  

Fortsätter på okända småvägar, passerar skylten 
Bondarvet, sedan Kolarbo. Kolarbo, var inte 
mormor från Kolarbo? Det är skamligt att jag inte 
vet. Snart är jag framme i Fors och fotograferar 
huset där mamma är född och där jag tillbringat 
många lyckliga somrar hos mormor i början av 
1940-talet. Var det inte mittemot som 
Uplandsbanken låg, där morfar blev kamrer? Där 
ligger nu ett ålderdomshem; om jag skulle gå in och 
fråga. Nej, drar mig för det, känner mig blyg. 

På vägen till kyrkan ser jag några vackra 
rallarrosor och prästkragar på dikesrenen och nere i 
diket växer ett par andra generationens lupiner. Med 
skira grässtrån blir det en liten bukett som jag 
lägger på graven under björken där mormor, morfar, 
moster och morbror och deras lille son vilar. 

Hungerkänslor. Jag tror jag far till 
Karlfeldsgården i Karlbo och dricker kaffe. 
Blomdoften ligger tät över den vackra trädgården. I 
en stuga sitter några gamla hantverkare. De kanske 
vet något om mina morföräldrar? 

– Nej, men fråga Sven Ljungcrantz, han vet allt 
om gammalt i bygden. 

Jag ringer upp och möts av stor välvilja när Sven 
hör vem jag är. Han kände väl mina morföräldrar. 
Han lovar att sända mig kopior av en del gamla 
papper som rör dem. Berättar också att makarna 
Andersson, som nu äger den gamla handelsbod som 
min morfars far byggde runt 1870, har forskat om 
affären. Jag ringer dem – jag är så välkommen. 
Åbron ligger mellan Kolarbo och Bondarvet, inte 
svårt att hitta. Ett trivsamt hus, vitt med röda 

detaljer och blommor, blommor. Jag blir varmt 
välkomnad och får kopia av deras utredning om 
handelsboden. De berättar, något förvånade, att det 
är fler som är intresserade av gamla tider. Bara en 
vecka tidigare hade en dam från Amerika kommit 
och velat höra om affären, som dennas morfars bror 
hade ägt. Denne man var min mormors bror! Vad 
heter denna okända USA-släkting? De vet inte. Min 
förtjusning byts i stor besvikelse. 

Däremot hänvisar de mig till en dam i Kolarbo, 
som skall känna till mina morföräldrar. Jag vänder 
och far dit. Ett hus i samma stil som Åbron, byggt 
av samme släkting. Jo, hon och särskilt hennes 
gamla mor berättar gärna vad de vet och plockar 
fram gamla album med foton på mammas kusiner 
och annan släkt som jag får låna. Närmsta 
granngården är den gård där mormor växt upp och 
som skulle visa sig ha varit i släktens ägo i många 
generationer. 

Nu börjar dagen lida mot sitt slut och även min 
ork och förmåga att ta in fler uppgifter är på 
upphällningen, så jag vänder bilen hemåt. Grubblar 
över hur det kom sig att mormor aldrig förde in oss 
barnbarn i sin släkt utöver att vi träffade en kusin 
till mamma, som bodde i närheten. Väl hemma 
skrev jag ned allt jag fått veta och har sedan försökt 
fylla på med uppgifter från skilda håll, början till en 
släktkrönika. 

Nästa dag ringde Sven Ljungcrantz och undrade 
hur det gått för mig. Han berättade senare att han 
var allvarligt sjuk men att han skulle försöka skicka 
de papper han lovat. Det blev nog bland det sista 
han gjorde i livet. 

Efter ett halvår fick jag brev från makarna 
Andersson med kopia av ett brev från USA-damen 
med tack för besöket. Nu hade jag hennes namn och 
adress! Skrev omedelbart till min okända syssling 
och fick omgående svar. Denna Marilyn med familj 
har sedan gästat Sverige flera gånger och vi har 
gemensamt lyckats spåra upp en mängd okända 
släktingar som inbjudits till möten. Några av dem 
har jag fortlöpande kontakt med och de har gett mig 
mer information om släkten. Själv har jag besökt 
Marilyn i Missouri ett par gånger och träffat många 
släktingar. Även andra släktingar härifrån har varit 
där på besök. 

Allt detta för att jag ville ha en lapp under 
snörningen i västen till min folkärnadräkt. I sista 
minuten! 
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Denna skiva innehåller 5.360.000 begravda på 2.300 kyrkogårdar och till materialet är 
närmare 500 kartblad inskickade som har kopplats till de gravar som finns med på 
kartorna. 
 
Begravda i Sverige kan beställas direkt från Sveriges Släktforskarförbund 
www.genealogi.se/Rötterbokhandel  
Ordinarie pris är 595:- + frakt. 
 
Du som är medlem i Folkare Släktforskarförening kan köpa skivan hos oss för 495:- 
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