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Välkommen till Norelund i Folkärna! 
 
av Lars Östlund 
 
Den herrgårdsliknande egendomen Norelund i 
Folkärna fick sitt namn när majoren Hans Juel 
(1781–1851) flyttade hit år 1850. Namnet var 
snarlikt den plats han kom från, nämligen Noresund 
i Köla socken i Värmland. Han behövde bara ändra 
på en bokstav! Dessförinnan kallades platsen 
Eriksgård efter kronolänsman Erik Schultzberg 
(1797–), som kom hit 1846. Troligtvis var det också 
han som lade grunden till hela gården. I varje fall 
fanns inga byggnader här tio år tidigare. 

Hans Juels dotter Sophie (1810–1883) var gift 
med kyrkoherde Axel Eurén (1803–1879) i 
Folkärna. Fadern ville förmodligen komma närmare 
dem, men avled redan efter ett år på Norelund. 
Något senare förvärvades Norelund av den 
värmländske lantmätaren Bengt Hindrik Alstermark 
(1827–). Han var son till prästen Bengt Henrik 
Alstermark (1800–1840), vilken har skrivit visan 
"Till Anna", sedermera tonsatt av Alf Pröjsen och 
känd som "Lilla vackra Anna". Sonen har deltagit i 
ett stort antal lantmäteriförrättningar i vår bygd. 

På 1880-talet bosatte sig chefen för Folkare 
kompani, kapten Carl Mindor Frunck (1838–1916), 
på Norelund. Därefter följde bl a några garvare, en 
brukspatron Axel Ulrik Söderhjelm samt 1895 
ingenjören och handlaren Wilhelm Larsson (1860–
1907). Han startade en omfattande handels-
verksamhet i en numera riven flygelbyggnad till 
Norelund och var gift med Pauline Eugenie Tribolet 
(1868–1928). Hon var bördig från Australien, där 
maken tidigare arbetat som sjöman. En dotter till 
Larssons var den i bygden kända skönheten Elisa 
(Laisa) Larsson (1892–1968), som utbildade sig till 
sjukgymnast. Under andra världskriget vistades hon 
under faror och strapatser i Tyskland, men återkom 
till Lund och bodde här fram till sin död. Hon var 
även konstnärligt lagd och har målat de vackra 
dörrspeglarna på Norelund. 

Den larssonska affärsrörelsen på Norelund 
övertogs av Fredrik Selén (1873–1952), som 
fortsatte verksamheten ytterligare några år.  

År 1934 inköpte den relativt nybildade 
hembygdsföreningen i Folkärna hela Norelund för 
10 000 kronor "för att få full rörelsefrihet i 
framtiden". Även om priset ansågs bra tvingades 
man av ekonomiska skäl till avyttring redan 1939. 
 

 
Äldre foto av Norelund, kanske i slutet av 1800-talet. 
Nuvarande pressglasmuséet är byggnaden längst till 
höger. Det fungerade på handelsman Wilhelm Larssons 
tid som mjölkaffär. Det inrymde även en bassäng för 
lutning av fisk. 
 

År 1940 inköpte den ogifta Sigrid Virgin (1883–
1972) Norelund. Sedan tidigare ägde halvsystern 
Ebba Virgin (1901–1995) en gård i Nickarvet 
utanför Fors och hon ville bosätta sig lite närmare 
henne. Sigrid var intresserad och kunnig i 
trädgårdsskötsel och tog med intresse sig an den 
stora trädgård som hörde till Norelund och som 
troligen anlades under Wilhelm Larssons tid, då det 
bl a fanns ett orangeri och ett 100-tal fruktträd.  

På äldre dagar bestämde sig Sigrid Virgin för att 
flytta in i flygeln på Norelund. Den bedömdes dock 
för liten, så först lät hon göra en märklig 
tillbyggnad, som var färdig 1958. Hon trivdes dock 
inte utan flyttade tillbaka till huvudbyggnaden.  

År 1987 förverkligades en gammal dröm för 
Folkärna hembygdsförening, nämligen att Norelund 
åter skulle införlivas i gammelgårdens byggnads-
bestånd. Det skedde genom att ett gåvobrev 
överlämnades av Ebba Virgin. Redan samma år 
arrangerades den första i raden av välbesökta 
julmässor på Norelund. Den sista ägde rum 1997. 
Pressglasmuséet invigdes 1992 och är inrymt i en 
sidobyggnad som tidigare fungerade som bl a 
mjölkaffär. 

Idag används Norelund i stor utsträckning till 
bröllop och andra festligheter, men också för 
hembygdsföreningens egna möten och andra 
arrangemang. 
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Folkärnadräkten 
 
av Lars Östlund 
 
Ordet folkdräkt har 
använts i vårt land sedan 
1817, då författaren P D 
A Atterbom (1790–1855) 
lanserade begreppet hos 
oss. Allmogen själva sa 
oftast klädebonad, 
klädedräkt eller kort och 
gott dräkt. Vid 
sekelskiftet 1900 
konstruerades många folkdräkter. De national-
romantiska strömningarna spred en våg med 
intresse för det lokalt särpräglade. En drivande kraft 
som inte minst propagerade för folkdräktens 
bevarande var rådmannen Karl Trotzig (1859–1939) 
i Hedemora, som medverkade vid ett flertal 
ungdomsmöten i Dalarna.  

För Folkärnas del var det fru Anna Isacsson 
(1860–1934) från gården Hälla som började 
intressera sig för dräkten i början av seklet. Genom 
den minnesgoda Margareta Ersdotter (1820–1914) 
på Göras i grannbyn Östanfors lyckades hon spåra 
upp en del gamla klädesplagg. Göras Greta kunde 
även berätta om hur hennes farmor och mormor 
varit klädda. Båda var födda i mitten av 1700-talet. 
På den tiden följde allmogens kläder strängt 
traditionen och var hemvävda. Tjockare kläder 
använde man till vardags och tunnare till helger och 
högtider. 

Den typ av kvinnodräkt som med hjälp av Göras 
Greta togs fram i början av 1900-talet har utgjort 
brud- och högtidsdräkt under 1700- och 1800-talen. 
Dräkten nyuppsyddes 1906 och uppvisades för 
Göras Greta Ersdotter, som godkände 
utformningen.  

På Dalarnas Museum finns en ganska 
omfattande dokumentation rörande Folkärna-
dräkten. Arkivhandlingarna innehåller utdrag ur 
bouppteckningar, arvskiften och auktionsprotokoll. 
Dessutom finns uppteckningar, teckningar m m 
utförda av Karl Trotzig. 

I Folkärna kyrka bar kyrkvärdarna under 20-talet 
år folkdräkt varje söndag. Bertil Andersson i Åbron 
utanför Fors var kyrkvärd mellan 1967–97 och har 
numera titeln hederskyrkvärd. Han berättar hur det 
gick till när folkdräkten introducerades bland dem: 

- De första åren hade vi mörk kostym, utom vid 
julmorgnar och konfirmation. Då hade vi frack och 

var väldigt fina. Första året 
lånade jag frack, men året 
efter skaffade jag egen. 

Jag kommer ihåg att 
Åke Hultén först kom med 
idén att skaffa folkdräkt, 
det var i början av 1970-
talet, och då gjorde vi 
andra likadant! 

Sedan fortsatte det och 
folkdräkt bars av Folkärnas kyrkvärdar ända in på 
1990-talet.  

Initiativtagaren Åke Hultén (1915–2000) var 
kyrkvärd 1962–92 och även ordförande i kyrkorådet 
och hembygdsföreningen under en följd av år. 
Folkdräkten låg honom varmt om hjärtat och han 
bar den själv i många sammanhang. 

I slutet av 1960-talet uppstod problem när det till 
Folkärnadräkten hörande förklädet och kragen tog 
slut. De var tillverkade av en sorts tyll, som inte 
längre gick att frambringa. Folkärna hem-
bygdsförening inbjöd då till rådslag med 
hemslöjdskonsulent Liv Trotzig, dotter till Karl 
Trotzig. Mötet kom fram till fyra alternativa tyger, 
som Södra Dalarnas Hemslöjdsförening och Eva-
Lisa Nordin åtog sig att väva fram. Därtill utsågs en 
dräktkommitté med Ann-Marie Perers som 
sammankallande.  

Sommaren 1967 inbjöd man till ett nytt möte, 
där de uppvävda tygproverna förevisades. Man gick 
på Liv Trotzigs förslag att ha två olika tyger på 
förkläde och krage; ett broderat för mera festliga 
tillfällen samt ett enklare och mer vardagsbetonat. 
Efter omröstning beslöts att det broderade förklädet 
skulle vara utfört i hellinne med tuskaftsvara med 
traditionellt broderi. Det randiga förklädet 
respektive kragen skulle vara utförd i 
korndrällsvävnad med bomull i varp och linne i 
inslag. 

Anna Isacssons dotter Signe Pettersson (1895–
1972) i Ersbacken utformade senare en skriftlig 
redogörelse över dräktens historia, detaljer och 
material tillsammans med dräktkommitténs 
ordförande Ann-Marie Perers. 

När det gäller Folkärnas sockendräkt för män 
uppges även den ha tillkommit omkring 1906. Den 
äldsta som man lyckats få uppgifter om uppsyddes 
på 1940-talet. 
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Under denna rubrik kommer medlemmarna att 
fortlöpande få information om styrelsens arbete. 
 
Släktforskarnas Hus 
Lördagen den 25 april var vi tio personer som åkte 
till Släktforskarnas Hus för en sedvanlig 
släktforskardag i Leksand. 
 
Avesta kommunarkiv 
På måndagseftermiddagen den 4 maj samlades vi 
sju personer för ett besök i Avesta kommunarkiv. 
Krister Källén, kommunarkivarie, hälsade oss 
välkommen. Han berättade bl.a. om de handlingar 
som kommer från de gamla kommunerna Avesta, 
By, Folkärna och Grytnäs. Därefter fick vi ställa 
egna frågor och de som önskade fick se kartor, 
ritningar och andra handlingar. 
 
Uppsala landsarkiv 
Onsdagen den 13 maj åkte vi åtta personer från 
Avesta och vid framkomsten utökades gruppen med 
ytterligare två personer. Bo Danielsson från 
landsarkivet hälsade oss välkommen och därefter 
fick vi följa med ner bland handlingarna. Vi började 
med att få se bokbinderiet, där de trasiga och 
skadade handlingarna tas om hand. Därefter gick vi 
vidare till ett rum där Bo hade dukat fram 
handlingar från våra trakter. Denna kväll hade 
landsarkivet öppet till klockan åtta och naturligtvis 
stannade vi kvar och forskade. 
 
Plushuset Avesta 
Under lördagen den 12 september kommer vi i 
samarbete med Släktforskarnas Hus och Genline att 

finnas i Plushuset för att presentera släktforskning. 
Vi kommer att visa hur släktforskning går till med 
hjälp av mikrokort och även hur man använder 
datorn och kopplar upp sig mot Genline. 
 
Höstresa till Släktforskarnas Hus 
Vi åker som vanligt till Leksand under hösten. 
Denna gång är lördagen den 10 oktober inbokad. Vi 
kommer som vanligt att dela lokal med flera andra 
föreningar. 
 
Kommunarkiv 
Under hösten kommer vi att fortsätta med besöken 
hos kommunarkiven i Fagersta, Hedemora och 
Säter. Datum för dessa besök kommer att 
presenteras i nästa medlemsblad. 
 
Nya medlemmar hälsas välkomna! 
 
Medlem nr 304 
Harriet Axén 
Rörshyttan 126  
770 71 Stjärnsund 
 
Medlem nr 104 
Per-Ove Edvardsson 
Engelbrektsgatan 69 A 
791 73 Falun 
tel 023-221 51 
e-post per-ove.edvardsson@falubo.se 
 
Medlem nr 14 
Ulla Hillborg 
Skyttevägen 21 
181 46 Lidingö 
tel 08-7310502 
e-post ulla@xlx.se 
 

 

 
Norelund i början av 1930-talet. 
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Internetuppkoppling i forskarlokalen – kan det vara något? 
 
- Har vi medlemmar i Folkare Släktforskarförening 
användning av forskarlokalen?  
Varför vi ställer den frågan är om vi skall installera 
Internetuppkoppling och då abonnera på SVAR, 
Genline och i framtiden Arkiv Digital.  
- Kan du som forskar tänka dig att sitta i lokalen 
och forska med hjälp av nämnda hjälpmedel?  

Vi har redan i vår lokal tillgång till ett stort antal 
församlingar på mikrokort som föreningen har 
inköpt. Även så finns det inlagt ett stort antal 
databaser på vår dator. Ändå har vi inte många som 
kommer till lokalen för forskning! 
- Har du Internet men tycker att det kostar för 
mycket för ett abonnemang eftersom du forskar så 
lite?   
- Kan du tänka dig att sitta i lokalen, och för en 
mindre summa forska med hjälp av Genline 
och/eller SVAR? 
 
Sänd oss ett mail eller ring ett samtal till 
redaktörerna om du svarar ja på någon eller några 
av frågorna. 
 
För finns det ingen efterfrågan på abonnemang hos 
Genline och SVAR kan vi i styrelsen lägga ner 
frågan. 
 
 
Föreningens mikrokortsbestånd 
 
Dalarna: 
Garpenberg, Grangärde, Grängesberg, Gustafs, 
Hedemora lands- och stadsförsamling, Husby, 
Ludvika, Malingsbo, Norns bruksförsamling, 
Norrbärke, Silvberg, Stjärnsund, Stora Skedvi, Säter 
lands- och stadsförsamling, Säfsnäs, Söderbärke 
 
Västmanland: 
Enåker, Fläckebo, Gunnilbo, Hed, Karbenning, 
Kila, Möklinta, Nora, Norberg, Norrby, Ramnäs,  
Sala lands- och stadsförsamling, Skinnskatteberg, 
Västanfors (Fagersta), Västerfärnebo, Västervåla, 
Östervåla 
SCB avskrifter, födda/vigda/döda : 
Harbo, Hubbo, Huddunge, Karlskyrka (Kung Karl, 
Kungsör), Kila, Kolbäck, Kumla, Skultuna, Säterbo, 
Tillberga, Tortuna, Vittinge. 
 
Gästrikland: 
Järbo, Högbo, Ovansjö, Torsåker, Årsunda, 
Österfärnebo 

SCB avskrifter, födda/döda  
Gävle, katolska församlingen, Hamrånge, 
Hedesunda, Hille, Högbo, Jäderbo, Åmot kapell, 
Årsunda, Trönö,  
 
Örebro län 
Fellingsbro, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ramsberg 
 
Uppsala län, SCB avskrifter födda/vigda/döda : 
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 oss 
över församlingarna Avesta, By, Folkärna, Grytnäs 
 
 
Föreningens dator 
 
Bouppteckningsregister för Jämtland. 
Uppsala län, bouppteckningar även delar av 
Stockholms län. 
Bouppteckningar Halland 
Ådalens födda/vigda/döda 
Emigrantpopulär 
Begravda i Stockholm 
Begravda i Sverige 
Sveriges dödbok 
Sveriges Befolkning, 1890, 1900, 1970, 1980 
Hallands båtsmansregister 
Gamla stan 
Klara 
Kungsholmen 
Söder 
Stockholms stadsarkivs mantalsböcker 
Engelbrekt, Norbergs bergslag 
 
Dessutom har vi ett stort bibliotek med 
släktutredningar mm. 
 
Soldatregister för Folkare kompani och Bergs 
kompani 
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Tidiga Pompanor i Avesta 
 
av Jörgen Vessman, Mölndal 
Jorgen.vessman@alfa.telenordia.se  
 
Min mf fm hette Anna Kajsa Pomp och var född 
1786 som andra dotter till kopparsmeden Petter 
Pomp. Två led till kunde jag finna genom 
kyrkböckerna och den äldsta var kopparsmeden 
Johan Pomp född 1674. 

Dessa anor reddes ut för många år sedan. En 
källa som var till stor glädje att anlita var givetvis 
Petrus Norbergs stora verk ”Avesta under 
kopparbrukets tid”. I de två tjocka banden fanns 
mängder av information om själva kopparsmidet 
och om livet i helg och söcken i den lilla 
bruksorten. För den genealogiskt intresserade var 
givetvis alla de tidsdokument som fanns från de 
många fall av förtal, trätor, lägersmål mm dragna i 
kämnärsrätten av speciellt intresse att ta del av. 
Personregistret var en utmärkt ingång till eventuella 
anor. 

Flera av de personer som figurerade där bar 
namnet Pomp och två av dessa, bröderna David och 
Otto, var med i den första grupp av kopparsmeder 
och gårmakare som kom till Säter 1638, för att 
några få år senare flytta till Avesta. Ur materialet i 
boken gick det dock inte att komma fram till hur 
mina anor via Johan Pomp f. 1674 var släkt med 
antingen David eller Otto. 

En senare uppföljning av dessa studier gav vid 
handen att Johans far var kopparsmeden Israel 
Pomp som dog 1691, enligt noteringar i Kugelbergs 
genealogiska samlingar på Kungliga Biblioteket. En 
annan genealogisk samling, den Hülpherska, i 
mikrofilm på Kungliga Biblioteket, anger att 
stamfadern för släkten Pomp kommer från Lüttich 
(det tyska namnet för Liége) eller Flandern. I 
Norbergs bok benämns de invandrade 
kopparsmederna som tyska, men de kan ha arbetat i 
Lübeck innan de kom till Sverige. Därmed skulle 
denna släkt ha vallonskt ursprung. 

Nyligen gjorde jag en genomgång av dessa 
kopparsmeder i mantalslängderna från Säter (1642) 
och fr.a. från Avesta under tiden 1645 – 1710. Det 
framgår då klart att Israel Pomp övertar platsen efter 
David Pomp, när denne går ur tiden kring 1669. 
Israel tar plats i samma grupp som den potentielle 
fadern hade. Till yttermera visso så kunde jag 
därefter i personregistret till Norbergs bok finna en 
bruksdräng vid namn Israel Davidsson. Denne stod i 

rätten anklagad i ett ärende om lägersmål och detta 
utspann sig sommartiden 1668. Detta passar väl in i 
den tid som mantalslängderna indikerar. Ytterligare 
en observation som stöder detta utgör en 
förteckning över bänklängder i Avesta kyrka 1670. 
För bänk 6 är Pomp Dawidt överstruken och vid 
sidan därav står det Israel Pomp. Samma bänk för 
1674 har bara Israel Pomp. Brodern Otto var inte 
lika enkel att binda upp då det ser ut att vara två 
Otto Pomp som går omlott under denna tid. 

På samma sätt som övergången David Pomp till 
Israel Pomp kunde följas i mantalslängderna så gick 
det att följa den mellan Israel Pomp och hans son 
Johan Pomp i mantalslängderna 1690 – 1695. 

I den Kugelbergska släktsammanställningen 
över Pomp i Avesta noteras att släkten på 
manssidan dog ut 1821 och på qvinnosidan 1854.  
Detta år dog min mf fm Anna Kajsa Pomp, således 
den sista med namnet Pomp i Avesta. 
 
Därmed skulle tråden av kopparsmeder ända ned till 
David Pomp vara utlagd. En kortare 
sammanställning av hur mina Pompanor ser ut 
lämnas nedan. 
 
Pomp, Anna Kajsa 1786 – 1854 
 
f  Pomp, Petter 1756 – 1801 
m       Hansdotter, Brita 1753 – 1828 
 
ff  Pomp, Petter 1716 – 1783 
fm Persdotter, Brita 1714 – 1788 
 
ff f  Pomp, Johan 1674 – 1752 
 
ff ff Pomp, Israel           – 1691 
ff fm Persdotter, Anna           – 1694 
 
ff ff f Pomp, David           – 1669  

 
Samtliga män var kopparsmeder. Anna Kajsas 

son blev den sjätte generationen av kopparsmeder, 
men under hans tid vid bruket så upphörde denna 
verksamhet. 
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En tygbit för tjugo kronor – människorna 
 
av Gitt Rosander Gerhardsson 
 
Min artikel ”En tygbit för tjugo kronor” i förra 
numret av An-Siktet fortsätter här med en del 
uppgifter på personer som förekommer i artikeln. 
 

 
Matilda Eriksson, född Pettersson, 1867-1950 

17 september 1903 
 
Mina morföräldrar var Matilda Eriksson, född 
Pettersson i Kolarbo 1867, död i Falun 1950 och 
Erik Albert Eriksson, född 1873 i Överbo och död 
1935 i Fors. De hade döttrarna Nanny, 1893–1983 
och Ingeborg, 1897–1989 födda i Bondarvet och 
döda i Nyköping respektive Falun. Erik Albert hade 
fått läsa vidare, troligen på Tärna folkhögskola 
utanför Sala och blev en person man vände sig till 
när det gällde blanketter, kontakt med myndigheter 
och liknande.  

Erik Albert övertog 
affären i Fors efter sin 
far 1898 och drev den till 
1917 då först C. H. 
Svensson i Dicka och 
sedan Johansson och 
Lännertz tog över 1918 
medan Erik Albert blev 
kamrer vid Uplands-
bankens kontor i Tolv-
mansgården, Framnäs. 
Han hade skött bank-
ärenden i sin handelsbod 
sedan 1903. 

 
Erik Albert Eriksson, 1873-1935 
(i 40-års åldern) 
 

Matilda bodde som änka kvar på det som 
numera heter Bankvägen 1 till 1945 då hon sålde.  
Hon bodde sedan hos döttrarna; större delen av 
tiden fram till sin död hos den yngsta, Ingeborg, gift 
Rosander, i Falun. 

 
Per Erik Eriksson, 1842-1900, och 

Wilhelmina Rönnqvist, 1855-1893, Åbron, Bondarvet 
 ”Ungmökort” 1873 

 
Fadern till Erik Albert Per Erik Eriksson, 1842–
1900, var snickare i Överbo. Han började sälja 
förnödenheter till rallarna vid järnvägsbygget Fors-
Morshyttan-Horndal och utvecklade rörelsen så att 
han 1878 kunde öppna affären i Åbron och senare 
även i Åsgarn och i Fors. Hans hustru var 
Wilhelmina Rönnkvist från Överbo, 1855–1893. De 
gifte sig 1873. Hon lär ha dött av sorg över att ha 
mistat en liten dotter. 
 

 
 
 

Anna Abramsdotter 
1832-1904 och 
Per Andersson 
1831-1911, 
Kolarbo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Matildas föräldrar var Per Andersson, 1831–1911, 
och Anna Abramsdotter, 1832–1904, Kolarbo.  
Bons gård i Kolarbo hade varit i samma släkt i 
åtminstone fem generationer. Anna dog av slag då 
hon fick budet att äldste sonen Per Erik Nord, född 
1856, hade omkommit i en gruvolycka 1904. Han 
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hade emigrerat till Lexington, Missouri, USA 1880.  
Det var hans barnbarn Marilyn Maun, född 1932 i 
Odessa, Missouri, som hade besökt f.d. Åbrons 
handel veckan innan jag kom dit i augusti 1998.  
Hon hade en uppgift att hennes morfar Per Erik 
Nords bror, Johan Albert Lidén, född 1874 i 
Kolarbo, hade ägt affären från 1904. Dessa båda 
personer var alltså min mormor Matildas bröder! 
Marilyn kommer nu tillsammans med en son och en 
dotter till Sverige i sommar för sjätte gången sedan 
1998 för att träffa de släktingar som hon och jag 
gemensamt har spårat upp. 

Jag är mycket tacksam för komplettering eller ev. 
rättelse av dessa uppgifter till 
 
Gitt Rosander Gerhardsson 
Fridshyddevägen 5 
191 36 SOLLENTUNA 
070-45 66 527 
 gitt.rosander@swipnet.se 
 
 
 

 
 
 

 
Affären Bankvägen 1, Fors, startad av Per Erik Eriksson på 1890-talet, drevs sedan av sonen  

Erik Albert Eriksson. Övertogs av Johansson och Lännertz 1918. 
 
 
 

  
Nuvarande Bankvägen 1, Fors. Systrarna Ingeborg och Nanny Eriksson, troligen 1917 
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Bergsbruk och aristokrati 
Järnhantering, jordbruk och landskap i 

Norbergs bergslag 800-1580. 
 
Författare: Anders Törnqvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Törnqvist är utbildad lärare, fil.lic. i 
naturgeografi och högskoleadjunkt i geografi vid 
Högskolan Dalarna. Han har i sin doktors-
avhandling granskat den gängse uppfattningen om 
bergsbrukets genombrott i Bergslagen, att järn bröt 
bygd och att självständiga bergsbrukande bönder 
låg bakom genombrottet. 

Han har konstaterat att det kring de medeltida 
gruvfälten fanns jordbruk redan under förhistorisk 
tid och att det kring sekelskiftet 1200 sker en kraftig 
expansion av järnhanteringen. Med andra ord, järnet 
blev viktigare än jorden. Och vid den tiden blev 
kontrollen över malmtillgångar och järn-
framställning nödvändig för samhällets toppskikt. 
Hyttorna skall ses som ett fysiskt uttryck för detta 
skeende och kan tolkas som resultatet av en 
investering och exploatering från den tidens 
högaristokrati. Troligen var det så att det inte var 
bergsmännen som från början kontrollerade 
hyttorna i Bergslagen utan aristokratin.  

I slutet av boken finns ett stort antal 
släktutredningar. Eftersom det inte fanns 
kyrkböcker på denna tid har han fått använda det 
som finns att tillgå testamenten och brev. Släkterna 
Gumsehuvud, Sparre, Grip, Bonde, Tre Rosor, Tott, 
Bielke, Gyllenstierna, Sparre, Ulftand, Brahe, Natt 
och Dag, Svarte Skåning, Mule, Vasa, Banér, 
Trolle, Stenbock, Ulv, Örnflycht, Minnesköld, 
Ylva, Brosa har varit involverade i Bergslagens 
bergsbruk på medeltiden.  

 
 

 

 
 
  Nytt i 
  bokhyllan 
 

Gåvor 
Av Eva Johansson 
Bilder ur lanthandelns historia 
Helg och söcken. Bilder ur svenska folkets liv och 
arbete vid mitten av förra seklet. 
Svenska Släktkalendern 1943 
Vem är det? 1959, 1963, 1965, 1969 
 
Övriga nyheter 
Dalarna 2009. Historiska nyheter. Dalarnas 
hembygdsbok årgång 79 
 

SONDERA 
Tre nationella källor. En översikt. 

 
Nu lanseras Sondera, en samsökningstjänst för 
LIBRIS, Nationella arkivdatabasen, NAD och 
Svensk mediedatabas, SMDB. I Sondera blir tre av 
landets viktigaste nationella databaser för arkiv, 
bibliotek och audiovisuella medier tillgängliga via 
ett gemensamt gränssnitt. Sondera är tänkt att vara 
en resurs för i första hand studenter och 
efterforskare. 
 
Vidga dina vyer 
En snabb och enkel sökning i Sondera visar den 
ofantliga mängd information och materialtyper som 
finns i våra samlingar och arkiv. En sökning kan ge 
träff på allt från volymer och serier i arkiv till 
kartor, vetenskapliga artiklar, tidskrifter och radio- 
och tv-program.  
 
Gå vidare på djupet 
Sök brett och generellt på ett ämne i Sondera och 
sedan vidare på djupet i någon av de tre 
databaserna. I söktjänsten ges information om vad 
som finns på arkiven och biblioteken. För att få tag 
på materialet får man ofta vända sig till respektive 
institution. Visst material är digitaliserat och 
åtkomligt för nedladdning (restriktioner för åtkomst 
kan finnas). 
 
Sondera är ett samarbetsprojekt mellan Riksarkivet 
och Kungl. biblioteket.  
 
Webbadress: http://sondera.kb.se  
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Byte av medlemsblad 
 
Förteckning över släktforskarföreningar som FSF 
byter medlemsblad med. Dessa tidningar är 
registrerade och därefter insatta i pärmar som finns i 
forskarlokalen. I dessa medlemsblad finns många 
intressanta artiklar och tips. I företeckningen 
medlemsbladets titel, därefter föreningens namn, 
om det inte framgår i föreningsnamnet även postort. 
 
Släkthistoriskt FORUM, Sveriges Släkt-
forskarförbund, Solna 
Anropet, StorStockholms Genealogiska Förening  
Anletsbladet, Botvidsbygdens Släktforskar-
förening, Huddinge 
Södertälje Proband, Södertälje Släktforskarför.  
Smedsforskaren, Föreningen för Smedsläkt-
forskning, Solna 
Angripen, Malmö Släktforskarförening 
Skånegenealogen, Skånes Genealogiska Förbund, 
Lund 
Hallandsfarares Information, Hallands Släkt-
forskarförening, Halmstad 
Medlemsblad, Släktforskarförening Ane 
Värnamo, Bor 
KGF-Nytt, Kronobergs Genealogiska Förening, 
Alvesta 
Västanbladet, GöteborgsRegionens Släktforskare  
SLÄKTDATA, Föreningen Släktdata, Kullavik 
Brättebladet, Vänersborgs Släktforskare  
Västgötagenealogen, Västgöta Genealogiska 
Förening, Viskafors 
Rotposten, Jönköpingsbygdens Genealogiska 
förening, Jönköping 
Waggerydsanor, WAGGERYDS släkt och 
Bygdeförening 
Släktposten, Nässjöbygdens Genealogiska För.  
PLF-Nytt, Person- och Lokalhistoriskt 
Forskarcentrum PLF, Oskarshamn 
Njudungen, Njudungs Släktforskarförening, 
Eksjö 
Diskulogen, Föreningen för Datorhjälp i 
Släktforskning DIS, Linköping 
ÖGF-Lövet, Östgöta Genealogiska Förening, 
Linköping 
Våra Rötter, Tjust Släktforskarförening 
Anknytningen, Nyköping-Oxelösunds 
Släktforskarförening, Nyköping 
Släktträdet, Nordvärmlands Släktforskar-
förening, Torsby 
Anbudet, Eskilstuna-Strängnäs Släktforskar-
förening, Eskilstuna 
VärmlandsAnor, Värmlands Släktforskar-
förening, Forshaga 
Strödda Annotationer, Karlskoga-Degerfors 
Släktforskare, Karlskoga, Kumla  
Släktforskarklubb, Hallsbergs Släktforskarklubb,  

Örebro Släktforskare 
Flydda dagar, Linde Bergslags Släktforskar-
förening, Lindesberg 
AnnoDomini, Nora Släktforskarklubb 
Disponibelt, DIS Bergslagen, Västerås 
Arosiana, Västerås Släktforskarklubb, Västerås 
Bruksanor, Sällskapet Släktforskare, Fagersta 
AnSpråket, V:a Mälardalens släktf.för, Köping 
Engelbrekt, Släkt- och Bygdeforsarförening 
Engelbrekt, Norberg 
Runslingan, Föreningen Släktforskare i Uppland, 
Uppsala 
Släktforskaren, Västerbergslagens Släktforskare, 
Ludvika 
Tunarötter, Föreningen Släkt och Bygd, 
Borlänge 
Falu släktforskarblad, Falubygdens Släkt- 
forskarförening 
Genklang, Ovansiljans Släktforskare, Mora 
DALFOLK, Föreningen DALFOLK, Leksand 
Stamträdet, Sällskapet Släktforskare, Sandviken 
Släktaled, Ockelbo Släktforskarförening 
Medlemsblad, Nordanstigs Bygd- och Släktband, 
Jättendal 
Släktbiten, Forskarföreningen Släkt och Bygd, 
Bollnäs 
Ursprunget, Hudiksvallsbygdens Släktforskar- 
förening  
ALIRANOR, Forskarförening ALIR, Söderhamn 
Linbladet, V:a Hälsingslands Forskarför. Ljusdal 
JLS-Nytt, Jämtlands lokalhistoriker och Släkt-
forskare, Sundsvall 
MGF-Nytt, Midälva Genealogiska Förening, 
Sundsvall 
Ådalingen, Ådalens Släktforskarförening, 
Kramfors 
Medlemsblad, Hembygds- och Släktforskare 
Nolaskogs. Örnsköldsvik 
Släkten, Södra Västerbottens Släktforskar 
förening, Umeå 
Boden-ANAN, Boden Överluleå Forskarförening 
Roten, Skelleftebygdens Släktforskare 
KALIXforskarNYTT, Kalixbygdens Forskarför.  
Medlemsblad, Lulebygdens Forskarförening  
Forskaren, Kiruna Forskarförening 
Bygdens folk, Gellivare Släkt- och Bygdeforskare 
Släktfåran, Lyckselebygdens Släktforskarför.  
 

Föreningar i Finland 
Släktforskaren, Helsingfors Släktforskare r.f. 
Bottniska anor, Vasa Släkt- och Bygdeforskare  
Sukutieto, Genealogiska samfundet i Finland, 
Helsingfors 
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Små glimtar ur en rallarhustrus liv. 
Från Hälsingland till Kalix 

 
För några år sedan hörde jag någon tala i radio om 
den kulturgärning rallarna utfört och tänkte då, att 
rallarhustrun inte betytt så litet heller. Och här vill 
jag skildra litet av det jag hört av Lina, som prövat 
det livet. 

Hon var värmländska, hade gått 14 dar i skolan 
och lärt sig läsa och skriva. Hon hade gift sig med 
en järnvägsarbetare och började, som hon 
skämtsamt sade, i Krylbo med 1 pojke och 1 liten 
järnspis och slutade efter 18 år i Kalix med 6 pojkar 
och samma lilla spis. Om mannen arbetade så långt 
söderut som i Krylbo vet jag ej, men hon beskrev en 
bostad i Hälsingland. De fingo bo i en sal i en 
bondgård. Salen var så stor, att, som Lina sade, jag 
fick sätta handen till munnen och hojta på pojkarna 
i andra änden av rummet. Där var hemskt kallt, intet 
spjäll o s v. ”Men det snöade inte på oss”, sa Lina 
glatt. Då hade hon 2 pojkar. Från Medelpad 
berättade hon om potatisupptagning en höst. 
Potatislandet låg i en brant älvbrink, så brant att 
Lina fick åka på sin bak utför och streta uppför 
backen och plocka potatisen. Hon hade svårt att 
hålla reda på äldsta pojken, som ville leka vid älven. 
Den flöt strid i nerkanten av landet. Två pojkar till 
hade hon med sig, den ene var fastbunden på hennes 
rygg, den andre väntades snart till världen. 

När helst hon hade möjlighet få arbete, så tog 
hon det. Hon gjorde tyngre arbete i gårdarna för 50 
öre – 1:- kr om dagen. Men så kom ju ideligen dessa 
uppbrott. De flyttade så där 4 mil framåt åt gången. 
Det gjorde att karlarna ibland voro långt efter, 
ibland jämsides och till slut långt före familjen. 
Lina fick nöja sig med allt. 

Ibland kunde hon få arbete på marketenteriet, 
som måste inrättas för karlarna. Jag förstår, att det 
var roligt för Lina att få litet egna pengar, att träffa 
folk, munhuggas och skratta. Hon var så sällskaplig 
och glad. Hon beskrev, att de bodde i en stuga ½ 
mil från ett marketenteri och Lina gick varje dag dit 
och arbetade. 

Så blev hon plötsligt sjuk. Hur sjuk visste Lina 
inte själv, ty hon låg länge medvetslös i tyfoidfeber. 
Det bodde ett par karlar i ett rum i samma stuga. De 
hade givit barnen gröt och potatis och försökt få 
Lina att dricka. En dag kom hon till sans och såg 
barnen otvättade, toviga och trasiga. De såg ut som 
troll och stugan som en grisstia. Hon föll åter i 
dvala. Men hon repade sig så småningom. Mannen 
var som vanligt avlägsen, att han ej kunde göra 
något åt det hela. Linas bekymmer var att hon ej 
skulle få behålla arbetet på marketenteriet. Det var 
på mycket vingliga ben hon började gå ½ mil 
morgon och kväll. Hon sade, att det var många 

gånger de åren, som hon gjorde i ordning för barnen 
till nästa dag och till slut måste laga något och då 
kunde hon vakna långt fram på natten framstupa 
över några pojkbyxor, frusen och stel. 

Familjen drog allt längre norrut. De bodde vid en 
stor älv i Ångermanland. Äldste pojken, som var 10 
år, fick en springpojkplats hos en kapten vid Väg- 
och Vattenbyggnadskåren. ”Kapten´s” bodde på 
andra sidan älven. Över älven var spänd en 
provisorisk bro, ett par wires, rep som höll upp ett 
par plankor, som man kunde gå på, då man höll sig i 
stållinorna vid sidorna. Då det på kvällen led mot 
den tid, att pojken fick sluta sitt arbete, kunde Lina 
ej stanna inne hos de andra pojkarna. Hon stod i ur 
och skur, i mörker och kyla och höll i stålwiren, 
som var spänd över älven. Hon kunde av darrningen 
i den känna, då pojken var på väg över djupet. Och 
alltid var det lika underbart, då hon fick fatt i 
honom. (Man kan se för sig den långa magra 
modern stå och hålla i den kalla stållinan tills hon 
fått visshet.) ”Ja, hade han störtat ner, så hade jag ju 
vetat när det skedde”, sa Lina enkelt, men så 
rörande. 

Så småningom vore de ända upp i Västerbotten. 
Där bodde de i olika bostäder. Hon beskrev, att hon 
tätade en sådan lada, som brukar finnas däruppe, 
gles, och med en botten mindre än husets överdel. 
”Det gick åt hemskt mycket mossa, innan vi fick 
den tät”, berättade Lina, ”men jag tapetserade den 
med gamla tidningar”. ”Och så kom spisen på sin 
plats förstås”. 

Efter 18 år skulle Linas man byta till en lugnare 
tillvaro. Han skulle vara med om byggandet av en 
kraftstation och fabrik i Södra Dalarna. Lina satt på 
tåget med sin familj och i samma kupé en del folk i 
uniform. De hade dragspel och guitarrer, och Lina 
tänkte, att det skulle allt vara roligt få ta sig en 
sväng en lördagskväll. Men när hon såg närmare på 
dem, så erinrade hon sig, att bilder av dem hade hon 
sett på tidningar, hon använt till tapeter. Men det 
var sorgliga saker med fulla karlar, som de 
uniformerade tog hand om. Så de skulle nog inte 
spela på dans, de här. Lina hade på många år ej 
brytt sig om att läsa, så hon visste intet om 
Stridsropet, som hon haft i sina händer så mycket. 
Nej, hennes tid räckte ändå inte till att få mat och 
kläder till alla i familjen. Vad slet inte en 
grovarbetare och sex pojkar ut? 

Kort efter de bosatt sig i Dalarna omkom 
mannen omkr år 1893 vid en sprängningsolycka. De 
äldre pojkarna hade då redan arbete, och Lina 
arbetade hos bruksfamiljerna, en alltid välkommen 
hjälp, gladlynt och flitig. Jag hörde aldrig Lina säga 
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att karlarna hade försummat sina familjer, men då 
8-timmarsdagen genomfördes blev Lina rent 
förskräckt: ”Det blir på tok för mycket tid över för 
kortspel och sprit”. Så hon hade väl sina 
erfarenheter. 

Någon gång drog Lina till med något mycket 
grovt. Det var så man hajade till. Hon kunde ju inte 

undgått inflytande av språkvanor bland rallare. Mest 
stod man frågande, hur hon kunnat få så fina 
tänkesätt och behålla en så sund livsglädje efter sitt 
slitsamma liv som rallarhustru i Norrland. 
 
”Gammal ingeniörsfru” 

 
 

Lina 1850 – 1929 
 
av Barbro Vikström 
 
Vi har inte något namn på ”Gammal ingeniörsfru” 
som skrivit artikeln men enligt vad som berättas 
arbetade Lina hos Birger Carlsson, som var chef för 
kloratfabriken i Månsbo, så sannolikt är det hans 
hustru som skrivit artikeln. Och Lina då, Carolina 
Svensdotter, vem var hon egentligen? Hon var 
värmländska som sägs i artikeln, närmare bestämt 
från Rörbäcken i Frykeruds församling där hon 
föddes den 8 februari 1850 och döptes till Carolina 
den 10:e i samma månad. Hon är född utom 
äktenskap och vilken Sven som hon fått Svensdotter 
efter är inte bekant. 

Lina (Carolina) Svensdotter 1850-1929 
 
Linas mor hette Inga Maria Schagerström 

(1820 – 1858) och hon var också utomäktenskaplig. 
Inga Maria dog 1858 på herrgården Lång i Grums 
sn där hon arbetade som piga. Lina, som bodde hos 
henne, var då endast var åtta år gammal. 

Några år senare finner vi Lina på krono-
egendomen Harsäter i Frykerud sn. Hon bor då hos 
sin mors styvbror Lars Nilsson och hans familj. I 
oktober 1866 tar hon ut flyttningsattest till Carlstad 

och där arbetar hon som piga hos en gästgivare 
Norin. När hon flyttar till Karlstad är hon 16 år och 
gravid och i mars 1867 föder hon sitt första barn. 

Söndagen den 21 jan 1877 står Lina brud i 
Hanebo. Brudgummen heter Johan Jonasson och 
är också från Värmland. Han föddes i Ö Glänne i 
Frykeruds sn den 3 april 1846. Familjen flyttar 
ganska mycket men eftersom Johan är rallare så 
tyckte jag inte att det var särskilt anmärkningsvärt. 
Men 1881 när tre av sönerna dör arbetar Johan som 
gruvarbetare i Kallmorberget, Norberg och 1883 när 
Adolf Richard föds är han stenhuggare i Borlänge 
och den titeln behåller han till sin död. Barnens 
födelseorter beskriver familjens odyssé genom 
Sverige. 
 
Carl född 10 mars 1867 Frykerud (S), död 7 maj 
1881 Kallmorberget, Norberg (U) 
Edvard 14 oktober 1871 Gusselby, Lindesberg (T), 
död 26 april 1950 Danderyd (AB) 
Johan Richard född 7 februari 1874 Ramsberg, 
Ljusnarsberg (T), död 28 mars 1881 Kallmorberget, 
Norberg (U) 
Oscar född 20 februari 1878 Hanebo (X), död 21 
mars 1881 Kallmorberget, Norberg (U) 
Albin född 12 maj 1879 Järvsö (X) 
Adolf Richard född 17 april 1883 Borlänge, Stora 
Tuna (W) 
Karl Oskar född 7 september 1885 Borlänge, Stora 
Tuna (W), död 26 maj 1886 Borlänge, Stora Tuna 
(W) 
Johan Arvid född 14 augusti 1888 Ed (Y), död 14 
september 1969 Skogsbo, Grytnäs (W) 
Frans Oskar född 21 juni 1891 Degerfors (AC), 
död 28 juni 1954 Örebro (T) 
 
Som ni säkert har lagt märke till så är de tre första 
sönerna födda före äktenskapet. I Edvards 
födelsenotis anges Johan som far men tvivelsutan så 
är han far till samtliga. Tre av sönerna dör 1881 
inom loppet av två månader. Ett förfärligt slag för 
familjen. Av fem söner blir endast två kvar. Lina 
och Johan får ytterligare fyra söner varav ännu en 
dör i späd ålder. 
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Johan Jonasson avlider den 27 december 1893 i 
Högbo i Grytnäs sn endast 47 år gammal. ”Gammal 
ingeniörsfru” skriver att han omkom vid en 
sprängningsolycka men dödboken säger influensa. 
Det är upp till var och en att avgöra vad som är det 
rätta. 

Lina har nu hunnit bli 43 år och lämnas med fem 
söner. Den yngsta är blott 2 år gammal. Nu upphör 
äntligen de tröttsamma flyttningarna. Familjen har 
hela tiden varit skriven i Ö Glänne, Frykerud men 
nu beslutar Lina att stanna i Högbo så 1895 utflyttar 
de officiellt från Ö Glänne till Grytnäs, Falu län. 

Lina måste försörja sig och de minsta barnen och 
enligt ”Gammal ingeniörsfru” arbetade Lina hos 
bruksfamiljerna. Med det menade hon nog inte vilka 
”bruksare” som helst utan säkert de mer 
välbeställda, chefer och högre tjänstemän som hade 
råd att ha tjänstefolk. 

Lina drabbas av hjärnblödning och sin sista tid 
tillbringar hon liggande i kökssoffan hemma hos en 
av sönerna. Han bor i ett rum och kök tillsammans 
med hustru och fyra döttrar. Den 1 november 1929 
lämnar Lina detta jordeliv. 
 
Källa: Kyrkoböcker i resp församling 
 Lars Åke Carlsson, Linas sondotter son 
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Folkärna gammelgård 
     Foto B Larhm 

 
 

Vägbeskrivning till Folkärna gammelgård 
 
I Avesta eller Krylbo följer man skyltarna mot Gävle. Tag efter Jularbo av från riksväg 68 till höger 
mot Folkärna och fortsätt ca 1 km till en liten 4-vägskorsning. Åk rätt på i korsningen. Efter ca 200 
m ligger Folkärna gammelgård på vänster sida. 
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