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HÖSTNUMRET 
I detta nummer får du läsa 
om både det som har hänt 
och det som kommer att 
hända i föreningen. 
 

AVESTA STAD för 
andra gången 1919 
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ANDERS LIF 
HÄSTSKOJARE 

Sidan 10ff  

BARNHEMMET I 
FOLKÄRNA 

 
Folkärna barnhem, som 
först var beläget i Jularbo 
och senare flyttades till 
gården Karlsberg.  

Sidan 6ff 

NORELUND 

 

Johan Wahlgren från Stora 
Dicka, vår förste miljö-
profet. 

Sidan 5 

 

SLÄKTFORSKNING  
i 

PLUS-HUSET AVESTA 
 

 
foto: Birgitta Larhm 

Lördagen den 12 september 
kl 10.00 – 15.00 

träffas vi i PLUS-huset Avesta, mitt i centrum. 
 
Genline och Släktforskarnas Hus i Leksand kommer 
för att visa hur det går till att forska med hjälp av 
Internet. Folkare Släktforskarförening kommer att visa 
hur det går till att forska i Avesta med hjälp av 
mikrokort. Vi presenterar och säljer Sveriges 
Släktforskarförbunds CD-skivor denna lördag. 
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Medlemmar utanför Sverige    150 kr 
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 e-post: babba.vikstrom@telia.com 
 
Adjungerad Maj Ranerfors 
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VALBEREDNING 

 
Rune Johansson, sammankallande 
 Bergslagsv 55, 774 31 AVESTA tel 0226-147 44 
 e-post: rune.e.johansson@telia.com 
 
Bengt-Ove Andersson 
 Sör Nävde 47, 774 92 AVESTA tel 0226-220 40 
 e-post: larsols47@hotmail.com 
 
Ingemar Jansson 
 Krontallsv 17B, 774 62 AVESTA tel 0226-513 99 
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AN-SIKTET 
Redaktörer:  Birgitta Larhm och Barbro Vikström 
  adresser, se ovan 
 
FSFs hemsida: www.avesta-hasse.se/folkare/ 
Redaktör: Hans Groth 
 Gyllenvägen 12, 774 61 AVESTA tel 0226-584 67 
 e-post: hans.groth@telia.com 
 

Författaren ansvarar själv för insänt material. 
Citat ur An-Siktet får göras om källan anges. 

 Innehåll: 
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Vi hälsar en ny medlem 
hjärtligt välkommen! 
 
Medlemsnr 314 
Marie Gladh 
Vansjövägen 1 
775 54 Krylbo 
e-post: venne25@hotmail.com 
 
 

 
 

 
Penningvärdet 
 
Räkna ut penningvärdet! 
Kungliga myntkabinettet har en hemsida där du kan 
göra en omräkning, se vad köpeskillingen blir i dagens 
värde.  
Omräkning kan göras mellan 1873-2007.  
http://www.myntkabinettet.se/räknare.htm 
 

 
 
 
 
Tryck: Centrumtryck AB, Avesta 
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Avesta blir stad för andra gången 
 
av Barbro Vikström 
 
”Av folkskolläraren K. L. Nilsson väcktes förslag 

om att ånyo ingå till Kungl. Maj:t med ansökan om 
stadsrättigheter för köpingen från och med 1919.” 
Så inleds §9 i kommunalstämmans protokoll från 24 
april 1918. Att han skriver ”ånyo” beror inte på att 
Avesta var stad 1641-1688 utan beroende på att 
1909 hade en ansökan inlämnats med anhållan om 
stadsrättigheter fr o m 1911. Den ansökan avslogs 
men skam den som ger sig. Vid kommunalstämman 
den 20 maj 1918 beslutades ”att till Kungl. Maj:t 
med underdånig ansökan att Avesta köping måtte 

beviljas stadsrättigheter utan egen jurisdiktion från 
o. m. år 1919.” Men riktigt så fort mal inte statens 
kvarnar, men nästan. Den 1 mars 1919 kommer ett 
telegram från Länsstyrelsen till ordföranden i 
Avesta köpings kommunalstämma Avesta, med 
följande lydelse: 
 
Ordföranden i Avesta köpings kommunalstämma 
Avesta. 
 

Enligt hit ingånget telegrafiskt meddelande har 
Kungl. Maj:t den 28 nästlidne februari under vissa 

villkor förunnat Avesta köping stadsrättigheter att 
åtnjutas från och med den 1 april 1919, under 
förutsättning att stadsfullmäktige dessförinnan 

blivit i enlighet med bestämmelserna i förordningen 
om kommunalstyrelse i stad utsedda, dock att 

Avesta stad skall tillsvidare i judiciellt hänseende 
bibehållas under landsrätt. 

På grund av därom given nådig befallning har 
länsstyrelsen härigenom skolat anmoda Eder att 
omedelbart sammankalla stadens röstberättigade 

medlemmar till allmän rådstuga för bestämmande 
av det antal stadsfullmäktige, som enligt paragraf 

21 i förordningen om kommunalstyrelse i stad skola 
för staden utses samt vidtaga erforderliga åtgärder 
för att förrätta val av stadsfullmäktige. 

Därjämte anmodas Ni skyndsammast hit 
inkomma med förslag å trenne personer, av vilka en 

skall vara ordförande, att av länsstyrelsen 
förordnas såsom tillfällig stadsstyrelse i Avesta för 
tiden från och med den 1 april 1919, intill dess 

stadsstyrelsen varder i behörig ordning utsedd.  
L ä n s s t y r e l s e n.  

 
Nu brann det tydligen i knutarna. Redan den 2 mars 
hölls Allmän Rådstuga med Avesta stads 
röstberättigade medlemmar å godtemplarsalen. 
Länsstyrelsens telegram lästes upp. Man beslutade 
att stadsfullmäktige skulle ha trettio ledamöter. 
Dessutom föredrogs från ”generalkonsul Axel 
Johnson i Stockholm ingången telegrafisk 

lyckönskan med anledning av de beviljade 

stadsrättigheterna”. Ytterligare några kommunal-
stämmor måste hållas. Tre personer, EW Bengtsson, 
Gustav Moberg och G. Wallenström, förordnades 
till tillfällig stadsstyrelse. Den sista kommunal-
stämman hölls den 29 mars 1919. 

Den 22 och 23 mars 1919 var det val till 
stadsfullmäktige. Socialdemokratiska arbetarpartiet 
fick 12 ledamöter, Arbetarpartiets vänster 8, Avesta 
Kristna nykterhets- och sedlighetsförbund 4, De 
frisinnade 4 och Moderata 2 ledamöter. 
Stadsfullmäktiges första sammanträde ägde rum den 
5 april 1919 i godtemplarsalen. 

Det var bråda tider efter Länsstyrelsens 
telegram. Förutom kommunalstämmor och rådstuga 
så skulle ju den nya staden invigas och det fordrade 
förberedelser. För att arbetarna skulle kunna delta i 
firandet så hölls invigningen söndag den 30 mars i 
stället för 1 april som inföll på en tisdag. 
 

Söndag den 30 mars 
 
Hela den blivande staden och särskilt då 
Markustorget och gatorna i centrum var smyckade 
med äreportar, flaggor, girlanger och kransar. Mitt 
på torget uppfördes en estrad för de särskilt 
inbjudna gästerna och en talarstol. Där sågs också 
det nya stadsvapnet. ”En sköld av silver med 
bandvis ställd blå ström åtföljd ovan av ett rött 

järnmärke och nedan av ett kopparmärke av samma 
färg.” 

 
 
Avesta Tidning skriver den 1 april 1919: ”Avesta 

stads invigning ägde rum i söndags under de mäst 
lyckade suspicier. Natten till söndagen föll ett lätt 
snötäcke, men söndagen ingick med hög och klar 

himmel och under invigningshögtidligheterna rådde 
strålande solsken.”  
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Kl 4 em började festligheterna men redan tidigt 
på dagen var det mycket folk i rörelse. Förutom 
avestaborna som gick man ur huse så kom det folk 
från när och fjärran för att delta. Fröken Alida 
Malmborg på Stora Hotellet och alla kaféer hade 
säkert många gäster att förse med mat och dryck.  
Vid invigningen på Markustorget var det fullpackat 
med folk. Man räknar med att omkring sextusen 
personer deltog. 

Avesta Jernverks musikkår inledde med ”Hör 
oss Svea” och sedan sjöng skolbarnen, ca 600 till 
antalet, ”Jag vet ett land”. Kommunalstämmans 
ordförande rektor Arvid Svedberg hälsade 
välkommen till högtidsfesten och landshövding 
Fredrik Holmquist invigningstalade. 

Kl 6 em bjöd generalkonsul Axel Ax:son 
Johnson och fru Margaret på middag i det då 
nybyggda gjuteriet. Man räknar med att över 1000 
personer blev utspisade. Förutom hedersgästerna 
var representanter för handel, industri och hantverk 
inbjudna liksom pressen. Alla anställda på 
Jernverket utom de yngsta fick också komma. Bland 
middagsgästerna fanns dock bara två kvinnor, 
generalkonsulns fru Margaret och bruksförvaltare 
Elowsons fru. Maten och servisen hade tagits från 
Stockholm liksom de som serverade. 

Under kvällen hölls det många tal. 
Generalkonsuln talade, landshövdingen talade, 
grannsocknarnas representanter talade. Tal till 
generalkonsuln från ”arbetskamrater i såväl blus 
som krage”. Alla talade och tackade varandra, t o m 
pressen höll tal. Och mellan talen var det 
musikunderhållning. Efter en trumvirvel startade en 
travers med en skänk som visade sig innehålla en 
tomte som delade ut järnplåtar till gästerna som 
minne. 
 

 
     Minnesplåt, storlek 14 x 16 cm 
 

Kl 8 em illumination och fyrverkeri som 
avbrändes på torget. Fyrverkerierna, som hade 
anordnats av fyrverkerimästaren Törner från 
Stockholm, avslutades med den nya stadens namn 
och vapen. 

Allmänheten hade via Avesta Tidning 
uppmanats att ha sina bostäder upplysta, särkilt vid 
gator och allmänna platser. 

 
Måndag den 31 mars 

 
Staden var fortfarande ”klädd i fästdräkt” men 
vädret var inte lika fint som invigningsdagen. 
Avesta Hantverksförening hade subskriberad supé å 
Stora Hotellet. Och den här gången fick också 
damerna vara med. Hotellets innehavarinna fröken 
Alida Malmborg fick mycket beröm för 
arrangemanget. Alida Malmborg hade vid flera 
tillfällen ansökt om att få servera vin och öl till sina 
matgäster men fått nobben hela tiden. Nu höll hon 
sig framme och enligt kommunalstämmans beslut 
den 24 mars 1919 tillstyrktes fröken Alida 
Malmborgs anhållan ”om rätt att den 30 och 31 

mars samt 1 april utskänka vin åt spisande gäster i 
första klass matsalen å Stora Hotellet”. Detta 
kanske bidrog till den lyckade supén eller som 
Avesta Tidning skriver: ”Fästen hade ett alltigenom 

animerat förlopp”. 
Kl 11 på aftonen var det samling i kyrkan för att 

”högtidlighålla stadsrättigheternas ikrafttagande 

medelst gudstjänst”. En särskild liturgisk ordning 
hade fastställts av biskopen. Kyrkan var fullsatt. 
Vid tolvslaget ringde kyrkklockorna in den nya 
staden. 
 
Källor: 
Avesta Tidning 1919 

Minnesskrift med anledning av att Avesta blivit stad och 

eget pastorat år 1919 

Protokoll från kommunalstämma och rådstuga i Avesta 

 
 
 
 

 

Hos oss går det 
framåt 

när det går bakåt! 
 

Släktforskarnas hus i Leksand AB 

Insjövägen 52, 793 33  LEKSAND 

Telefon 0247-122 80, fax 0247-79 79 92 

info@slaktforskarnashus.se 

www.slaktforskarnashus.se 
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Släktforskning i Norelund 
 
av Birgitta Larhm 
 
Vi var några från släktforskarföreningen som var i 
Norelund för att presentera släktforskning under 
söndagen den 28 juni. Två föreläsningar gick av 
stapeln under dagen. Sivert Wester från Möklinta 
berättade om folkaresoldater. Här fick de 
intresserade soldatforskarna reda på hur det 
fungerade med soldatrotarna och dess soldater. Det 
var mycket smått och gott som kom fram om 
soldaterna denna dag. Soldater är alltid intressant 
och vi är glada att vi har Sivert att anlita när det 
gäller detta ämne. 

Även Lars Östlund var engagerad denna dag och 
han berättade om vår förste miljökämpe, Johan 
Wahlgren, född den 6 
oktober 1854 i 
Wirestad. 

Denna person kom 
till Dalarna med 
järnvägen, han var 
rallare. Johan hade 
träffat en tös från Dicka, 
Olsbacka Anna, född 
den 6 augusti1857, men 
den blivande svärfadern 
var inte så glad över att 
få en enkel rallare till måg. Johan lämnade Olsbacka 
och utbildade sig till inspektör på lantbruksskola för 
att blidka sin blivande svärfar. Och han lyckades! 
År 1880 gifte sig Anna och Johan året efter föddes 

deras son Oskar Edvard. Johan och Anna tog över 
gården. Han upptäckte efter en tid att vattendragen i 
närheten av massafabriken i Fors var förstörda. Det 
var som en vit välling på botten! Vattnet gick inte 
och dricka och fisken dog! Johan började engagera 
sig inom kommunpolitiken och år 1900 blev han 
inkallad som reserv för Lantmannaparitet i Sveriges 
Riksdag. 

För 107 år sedan lämnades den första 
miljömotionen in till Sveriges riksdag. Och det var 
Lantmannapartiets nyinkallade riksdagsman Johan 
Wahlgren från Stora Dicka i Folkärna som lämnade 
in motionen. Det var bara det att tiden inte var 
mogen för miljötänkande och motionen fick inget 
gehör. Efter två år i Stockholm kom Johan 
Wahlgren tillbaka till Stora Dicka. Anna avled 1920 
och Johan träffade en mycket yngre kvinna som han 
gifte sig med. Den 21 februari 1928 avled Johan 
Wahlgren och begravdes på Folkärna kyrkogård. 

Vi från föreningen hade tagit med oss datorer 
och förevisade de olika CD-skivor som finns för att 
underlätta för släktforskare. Dagen till ära hade vi 
även med oss läsapparater och mikrokorten över 
Folkärna socken. Pärmar med gamla fotografier 
fanns även för intresserade att spekulera och 
fundera över.  

Flera medlemmar, både nära och långväga hade 
tagit sig till Norelund för att diskutera 
släktforskning. 

 

Personnummer tar slut inom fem år 
 
Personnumren håller på att ta slut, särskilt för vissa 
datum. Många av de personer som invandrar idag 
har inte alltid födelsedagen klar för sig och får en 
fiktiv födelsedag satt, ofta 1 januari eller 1 juli. 
Skatteverket och SCB har bedömt att inom fem år 
kommer ett femtontal födelsetider att vara helt utan 
lediga nummer. För att lösa akuta situationer idag 
(för vissa datum) tillämpar Skatteverket 
återanvändning av personnummer, till dess att ett 
nytt system är infört. 

En utredning från Finansdepartementet (SOU 
2008:60) som kom nu i juni, innehåller ett antal 
olika alternativ. Det förslag som man förespråkar 
innebär att personnummer behåller sin nuvarande 
utformning (10 siffror) men födelsedagen får en 
fiktiv siffra mellan 01-31. För personer som redan 
har ett personnummer kommer siffran inte att 
ändras, utan det är bara för nyfödda och invandrade 
personer som siffran blir fiktiv. Personnumret 

behåller samma format, men datasystemet kommer 
att behöva ha ett ”sidofält” med information om den 
riktiga födelsedagen. Detta är den lösning som 
utredningen bedömer har minst påverkan för större 
företag och organisationer. 

Utredningen har varit ute på remiss. Inte mindre 
än 73 stycken olika instanser skulle svara på 
remissen senat den 10 september 2008. på listan 
över remissinstanser märks bland andra Sveriges 
Försäkringsförbund, Svenska Bankföreningen, 
SPAR-nämnden, Svensk Inkasso, SCB och Svenskt 
Näringsliv. 

En proposition på detta kommer kring jul/nyår 
och det är först när den har kommit som vi kan dra 
några slutsatser. 

Genomförandet av ett nytt personnummersystem 
har föreslagits till den 1 januari 2010. 
 
Källa: Regeringskansliet, www.regeringen.se 

 

foto: Avesta Tidning 
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Folkärna barnhem 
 
av Birgitta Larhm 
 
Från år 1905 driver Folkärna kommun ett barnhem i 
Jularbo där endast flickor togs in. Efter att 
kommunen inköpte gården Karlsberg 1920 får även 
pojkar komma till hemmet. Folkärna Barnhem 
drevs av kommunen t.o.m 1946-01-01 därefter tog 
Landstinget i Kopparbergs län över driften till 
1975-01-01 när hemmet avvecklades. De sista åren 
var det endast ett hem för pojkar.  

Många av de flickor som kom till hemmet var 
barn till ogifta mödrar eller så var det så att den ena 
eller båda föräldrarna hade avlidit. 

Under det första verksamhetsåret 1909 skrivs 
tolv flickor in på barnhemmet och de var då mellan 
sju och uppåt tretton år gamla. De flesta var mellan 
15-17 år när de flyttade och tog tjänst. 

De första tjugo åren var det en strid ström av 
föreståndarinnor som har sitt arbete vid barnhemmet 
i Jularbo. 
 

Föreståndarinnor mellan 1905 – 1921 
 
1905 27/1 – 1908 14/5 

Sigrid Cecilia Böös född 1866 10/10 i Avesta. 
Dotter till smidesverkmästaren direktören Karl 
Johan Böös född 1823 i Hudiksvall och hans hustru 
Hedvig Augusta Lyrberg född 1828 i Avesta. År 
1900 är Sigrid bosatt i Adolf Fredrik rote och 
nämns som sjuksköterska. Hon kommer till Jularbo 
barnhem 1905 27/1 och flyttar till Leksand 1908 
14/5. 
  
1907 14/9 – 1910 20/10 

Sigrid Elisabet Berling född 1870 10/6 S. Åsum, 
Malmöhus län. Dotter till Arrendator Ernst Axel 
Berling, f 1838 Lund och hans hustru Charlotta 
Johanna Sjöstedt, f 1836 Höja. År 1900 är Sigrid 
Elisabet bosatt i Varberg, Wester om staden 47:de 
kvarteret Lazarettet, och hon nämns som 
sjuksköterska. Hon inflyttar till Folkärna från 
Katarina i Stockholm 1907 14/9 och utflyttar till 
Solna 1910 20/10.     
 
1910 12/8 –  1912 28/10 
Hildegard Emilia Mathilda Alstermark, född 
1860 5/9 Norelund, Folkärna. Dotter till lantmätaren 
Bengt Hindrik Alstermark, f 1827 29/10 Karlstad 
och hans hustru Mathilda Olivia Johansson, f 1834 
17/11 Kristinehamn. År 1900 finns hon boende på 
Hedenbacken större N:o 3, Hedvig Eleonora rote 10 
i Stockholm och nämns som fröken. Hon inflyttar 
till Folkärna från Frykerud Värmland 1910 12/8 och  
utflyttar till Hedvig Eleonora i Stockholm 1912 
28/10. 

1912 4/11 – 1919 9/12 
Augusta Matilda Karlsson, född 1878 28/8 V Ny i 
Östergötland. Hon inflyttar från Lilla Malma 
Södermanland 1912 4/11 och utflyttar till Finneryd 
Jönköping 1919 9/12 
 
1919 11/12 – 1922 20/10 
Tekla Dorotea Andersson, född 1889 30/6 
Undenäs Skaraborgs län. Dotter till hemmansägaren 
Jan Peter Andersson, f 1846 och hans hustru 
Johanna Johansdotter, f 1845 båda i Undenäs. År 
1919 11/12 inflyttar hon till Folkärna från Arboga 
och utflyttar 1922 20/10 till Domkyrkoförsamlingen 
i Göteborg. År 1923 2/4 gifter hon sig med Albert 
Reinhold Strömvall, f 1876 16/9 avliden 1952 7/8. 
Tekla Dorotea avlider 1985 10/5 boende i Härlanda 
Göteborg. 
 

Jularbo barnhem från 1905 
 
Inskrivna flickebarn som får sin omvårdnad på 
barnhemmet i Jularbo från år 1905. 

Rut Ingeborg Pettersson född 1900 15/11 
Folkärna, fadern statdrängen August Svensson, efter 
att han blivit änkling bodde han kvar på Ön med två 
yngre sönerna. År 1910 22/8 flyttar Rut till 
Valdemarsvik. Hon kommer till barnhemmet 1907 
25/10 och flyttar till Valdemarsvik 1910 22/8. 

Signe Kristina Eriksson född 1893 28/4 
Folkärna, modern änkan Charlotta Gustafva 
Eriksdotter, flyttar först till Sonnbo och år 1921 till 
Fattiggården i Nordanö. Hennes äldsta dotter Anna 
Maria Eriksson, född 1886 6/6 emigrerar till 
Förenta Staterna 1901 13/9 och Signe tas in på 
barnhemmet år 1905 15/2 och utflyttar till Fors bruk 
1910 29/9. 

Tvillingflickorna Gunhild Maria Sundström 
och Lilly Maria Sundström födda 1896 6/8 i 
Folkärna. Modern Augusta Vilhelmina Sundström f 
1871 8/8 Österfärnebo nämns som f.d. hushållerska 
till f.d. hemmansägaren August Herrlin. 
Tvillingflickorna tas in på barnhemmet 1905 15/2. 
Modern, som hade fött 7 barn varav 2 tvillingpar 
flyttar till Krylbo med Anna Eugenia f 1897 12/12, 
Carl August f 1900 22/2 död samma år, tvillingarna 
Karl Oskar och Karl August f 1904 25/5 och Karin 
Vilhelmina. Vem som var barnafadern framgår inte 
men eftersom två av sönerna heter August kan man 
kanske ana sig till att hemmansägaren kan vara 
fader till något eller några av barnen. Gunhild får 
tjänst hos papellpr. Arvedson i Djura 1912 30/4 och 
Lilly får tjänst hos greve de la Gardie i V Vingåker 
1912 28/10. 
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Ada Elvira Östberg född 1896 11/9 i Folkärna, 
dotter till soldaten nr 76 Per Erik Östberg, f 1856 
7/3 och hustrun Matilda Andersdotter, f 1854 6/5 
och avlider 1900 1/10. Mannen lämnas ensam i 
Västansjö med 10 barn varav de sex äldsta redan 
hade flyttat hemifrån, i hemmet finns bröderna Bror 
Emil f 1892 20/6, Erik Edvard f 1895 18/3, Per 
Edvin f 1900 9/4. Ada kommer till barnhemmet 
1905 15/2 och flyttar till Avesta 1911 26/5, ”lämnar 
hemmet mot styrelsens vilja”.   

Selma Elisabet Nilsson född 1898 26/4 i 
Folkärna, dotter till arbetaren Erik Nilsson i Jäder. 
Selma kommer till barnhemmet 1905 15/2 och 
flyttar till Böös´ pensionat i Leksand. 

Aurora Maria Eriksson född 1898 17/10 i 
Själevad Västernorrlands län, dotter till snickaren 
Erik Eriksson i Veddarsbo, f 1867 3/6 och avliden 
1909 20/8, modern Kajsa Sofia Johansson f 1868 
18/1 i Sävar Västerbottens län avled redan 1904 
18/10. Aurora kommer till barnhemmet 1905 15/2 
och flyttar till Hudiksvall 1913 24/10, såsom 
”tjänarinna hos grosshandlare Berg i Hudiksvall”. 

Edit Axelina Ström född 1899 23/9 i Norberg, 
änkan strykerskan Anna Lovisa Westerberg född 
1869 10/5 i Rytter, änka efter soldaten Carl Erik 
Ström som avled 1905. I äktenskapet föds fem 
barn, de tre äldsta har flyttat hemifrån. Edit kommer 
till barnhemmet 1905 15/2 men lillasystern Märta 
Elisabet född 1904 12/2, blir kvar hos modern i 
Krylbo. Edit kommer till barnhemmet 1905 15/2 
flyttar till Åker i Södermanland 1916 4/4. 

Ester Dorotea Grandin född 1899 12/11 i By, 
fadern fiskaren Karl Ernst Jansson Grandin född 
1874 21/10 i Övergran Uppsala län, hustrun Ida 
Charlotta Odenius född 1874 11/9 i Husby. Av 
familjens sju barn är det endast det tredje barnet 
Ester som kommer till barnhemmet 1905 15/2 och 
hon utflyttar till Bollnäs 1917 27/9  

Iris Johansson född 1902 20/3 i Folkärna, 
dotter till pigan Augusta Johansson född 1875 18/8, 
hon flyttar från Bondarvet till Krylbo 1910 och tar 
då med sig döttrarna Selma Augusta född 1894 
21/6, Gunhild Maria född 1899 3/3 och sonen Axel 
Harald född 1904 6/4, dottern Iris kommer 1905 
15/2 till barnhemmet och hon flyttar till Leksand 
1910 29/8, ”upptagen af fröken Böös i Leksand”. 
Pigan Augusta nämns som tvätterska och hon gifter 
sig 1911 15/4 med bangårdsarbetaren Viktor 
Emanuel Johansson Lilja född 1875 18/9 i Norra 
Ullerud i Värmland. 

Lilly Cecilia Eriksson född 1900 24/4 i 
Folkärna, dotter till arbetaren Erik Eriksson i 
Gammelgård. Hon kommer till barnhemmet 1905 
5/2 och flyttar till Stockholm 1911 28/6, ”intagen å 
Ladugårdshemmet”. 

Signe Vilhelmina Eriksson född 1898 5/10 i 
Folkärna, dotter till torparen Gustaf Eriksson i 
Isaksbo. Hon kommer till barnhemmet 1909 16/10 
och flyttar hem till fadern i Isaksbo 1913 15/11.  

Anna Sundström född 1904 7/7 i Folkärna. 
Modern är hushållerskan Hulda Fredrika Sundström 
född 1873 14/10 i Österfärnebo. År 1903 22/9 
inflyttar hon från Österfärnebo till Kolarbo 
(Mörtsjö) som hushållerska hos Olof Holmblad 
född 1829 30/1 i Lysvik och hans son Carl 
Holmblad född 1872 7/9 han avlider 1904 18/12. 
Med sig till Holmblads hade hon fyra barn, Johan 
Valfrid född 1892 18/10, Lars Gunnar född 1896 
14/2, Erik Alfred född 1899 30/1 i By, Edit Maria 
född 1902 i Folkärna, där föds Anna 1904 7/7. År 
1911 10/4 kommer Anna till barnhemmet och 
samma år flyttar modern och syskonen till Pellbo. 
Anna flyttar till Sollentuna 1920 15/11. 

Karin Vilhelmina Sundström född 1909 18/4 i 
Folkärna. Hon var dotter till ogifta pigan Augusta 
Vilhelmina Sundström i Krylbo. Karin kommer till 
barnhemmet 1912 6/10 och flyttar till Gamlesta 
Göteborg 1925 9/10. 

Ester Kristina Andersson född 1908 9/6 i 
Folkärna, dotter till ogifta Anna Karolina 
Andersson i Utsund. Ester kommer till barnhemmet 
1912 23/6 och flyttar till Karbenning 1924 8/2. 

Anna Margareta Glad född 1908 7/8 i Norrbo 
Gävleborgs län, dotter till f. d. soldaten Anders 
Glad och hans hustru i Bondarvet. Anna kommer 
till barnhemmet 1912 1/12.  

Ellen Astrid Pettersson född 1905 20/4 i 
Folkärna, dotter till änkan Emma Kristina 
Pettersson Nordanö fattiggård. Ellen kommer till 
barnhemmet 1913 24/22 och flyttar därifrån 1921. 

Edit Margareta Hallin född 1906 24/12 i 
Folkärna, dotter till ogifta Erika Eugenia Hallin i 
Sonnbo. Edit flyttar till barnhemmet 1913 15/9 och 
flyttar därifrån 1922. 

Dagmar Adelia Maria Nilsson född 1911 13/4 i 
Uppsala, dotter till hustrun Dagmar Eulalia Kristina 
Nilsson. Dagmar kommer till barnhemmet 1914 4/1 
flyttar till Gamla Uppsala 1927 14/11. 

Viola Elisabet Johansson född 1911 15/5 i 
Krylbo, dotter till pigan Hilda Johansson. Viola 
kommer till barnhemmet 1914 1/12 och flyttar till 
By 1921 9/11. 

Anna Eugenia Margareta Blomberg född 
1909 14/2 i Grytnäs, dotter till städerskan Anna 
Ottilia Blomberg i Krylbo. Anna kommer till 
barnhemmet 1916 16/1 och flyttar till Oscars 
församling i Stockholm 1925 1/7. 

Rut Svea Olsson född 1908 4/1 och systern 
Lilly Kristina Olsson född 1915 18/7, båda födda i 
Folkärna, döttrar till änklingen Erik Olsson i 
Karlbo. Lilly kommer till barnhemmet 1916 5/10. 
Rut kommer dit 1916 10/2 och flyttar därifrån 1922. 
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Elin Elisabet Glad född 1910 19/7 i Folkärna, 
dotter till f.d. soldaten Anders Glad  och han hustru 
i Bondarvet. Elin flyttar till Karbenning 1927 8/9 
 

Barnhemmet flyttas till Karlsberg 
 
Den 26 oktober 1919 inkom en skrivelse till 
Kommunfullmäktige i Folkärna från Fattigvårds-
styrelsen. Denna fråga gällde att avskilja barnen 
från de äldre understödstagarna vid försörjnings-
hemmet. En kommitté som tillsätts fick fem 
månader på sig att inkomma med en utredning.  Den 
9 maj 1920 tog man ännu en gång upp frågan om ett 
kommunalt barnhem. I ärendet hade det inkommit 
flera nya förslag. Ett var att kommunen för ett pris 
av 45.000 kronor skulle köpa egendomen Karlsberg 
i Jäders rote.  

År 1920 flyttas verksamheten över till den 
nyinköpta gården Karlsberg i Lund. Barnhemmet 
låg granne med skolan i Lund. Nu fick även gossar 
komma till barnhemmet. 

Strömmen av föreståndarinnor bryts härmed 
genom att tant Ciccy blir föreståndarinna år 1922 
och hon stannar fram till sin pensionering 1965. 
 
Cecilia Elisabet Andersson, född 1900 9/4 i 
Folkärna, tant Ciccy kallad även av vi övriga barn i 
byn. Hon är dotter till Johan Axel Eriksson f 1871 
7/6 i Alunda Uppsala län och hans hustru Elisabet 
Andersson f 1870 18/12. Fadern var föreståndare på 
fattiggården i Nordanö och kom dit år 1899 från 
Högfors i Karbenning där han hade arbetat som 
befallningsman. Fattiggården var det tidigare 
Fanjunkarbostället, där bedrevs jordbruk med djur. 
Även de boende på fattiggården fick hjälpa till efter 
förmåga. 

 

 
 

Ciccy Eriksson, 9/4 1900 -3/1 1988 
(foto: Lars Östlunds samling) 

 
 

Barn på Karlsberg 
 
Det var många barn som flyttar in i det nya 
barnhemmet Karlsberg från året 1921.  

Sofia Matilda Samuelsson född 1908 29/4 i 
Folkärna, dotter till skogsarbetaren Karl Samuels-
son och hans hustru. Sofia kommer från fattig-
gården 1921 och flyttar till Karbenning 1925 20/11.  

Erik Teodor Wallin född 1912 9/11 i Folkärna, 
son till Beda Sofia Wallin på Fattiggården. Erik 
kommer till barnhemmet 1921 och flyttar därifrån 
1930. 

Karl Uno Eugén Lindqvist född 1910 17/3 
Åmot Gävleborgs län, son till Hilda Charlotta 
Lindqvist på Fattiggården. Karl kommer 1921 och 
flyttar därifrån 1926. 

Hans Olof Norberg född 1911 27/9 Gillberga 
Värmland, son till frånskilda makarna sågverks-
arbetaren Johan Olof Norberg och Hulda Olivia 
Olsson. Hans inflyttar till barnhemmet från 
fattiggården 1921 och utflyttar till Väse i Värmland 
1928 11/5.  

Karl Harald Persson född 1907 1/4 i By, son 
till Emma Kristina Jansson. Karl inflyttar till 
barnhemmet från fattiggården 1921 och flyttar 
därifrån 1924. 

Anders Gustaf Persson född 1909 26/12 i By, 
son till Emma Kristina Jansson. Anders inflyttar 
tillsammans med brodern Karl till barnhemmet 
1921 och flyttar därifrån 1926. 

Nils Folke Mars född 1910 2/2 Spånga 
Stockholm län.   

Gerda Margareta Mars född 1913 11/9 i 
Folkärna. 

Erik Gustaf Mars född 1916 6/10 Grytnäs. De 
tre syskonen inflyttar från Mesta 1921 och utflyttar 
till Jakobs församling i Stockholm 1922 28/4. 
Fadern är skogsarbetaren Johan Gottfrid Mars. 

Elsa Maria Johansson född 1913 9/4 i 
Norrbärke, dotter till pigan Selma Fredrika 
Johansson. Både mor och dotter är på socknen 
skriven, Elsa flyttar till barnhemmet 1924 därefter 
flyttar hon till Hedemora landsförsamling. 

Joel Emanuel Lindgren född 1912 11/4 i 
Folkärna. Inflyttar till barnhemmet från Grytnäs 
1921 och flyttar till Möklinta 1930 4/3. Han är son 
till Olga Maria Lindgren.  

Bertil Vilhelm Sjöblom född 1912 12/2 i 
Folkärna. Han är son till fru Karin Sjöblom. Han 
inflyttar till barnhemmet 1922 och utflyttar till 
Västerås domkyrkoförsamling 1930 27/8. 

Anders Martin Andersson född 1912 14/8 i 
Husby Kopparbergs län, han kommer 1922 till 
barnhemmet och flyttar till By 1929 6/12. Han är 
son till Joh. Viktor Andersson och hustru Anna 
Alfrida. 
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Rut Signe Torsell född 1920 28/10 i Folkärna, 
hon kommer till barnhemmet 1923. Hon är dotter 
till Signe Viktoria Torsell.  

Ernst Rudolf Andersson född 1919 11/2 i By. 
Han kommer till barnhemmet 1923 och flyttar till 
By 1935 4/12. Han är son till hyttarbetaren Johan 
Viktor Andersson och hans hustru Anna Alfrida. 

Karin Viola Persson född 1920 7/1 i Folkärna. 
Hon kommer till barnhemmet 1923 och flyttar till 
Stora Skedvi 1924 6/2. Dotter till Signe Viktoria 
Persson. 

Axel Teodor Jansson, född 1912 13/9 i By. Son 
till Emma Kristina Jansson, f Eriksson. Han 
kommer till barnhemmet 1923 och flyttar till 
Brunnbäck i Folkärna 1930. 

Astrid Viola Malm född 1914 15/6 i Folkärna. 
Inflyttar till barnhemmet från Östanfors 1924 och 
flyttar till Karbenning 1930 12/5. Dotter till 
hyttarbetaren Karl Hilmer Malm (fadern flyttat till 
Canada 6/6-24). 

Helge Ivar Björkman född 1921 15/11 i 
Torsåker Gästrikland. Han kommer till barnhemmet 
från Jularbo 1924 och utflyttar till Grytnäs 1926 
20/10. Han är son till Märta Linnéa Björkman.  

Hulda Adelia Hedberg född 1915 23/7 i Åsele 
Västerbottens län. Hon inflyttar till barnhemmet 
1924 och flyttar åter till Åsele 1925 13/5. Hennes 
far är arbetaren Nils Hedberg i Klockarbo. 

Knut Reinhold Madsén född 1922 22/12 i 
Folkärna. Han kommer till barnhemmet från Nora 
Västmanland 1924. 

Anna Vilhelmina Lindqvist född 1915 6/2 
Garpenberg, hon inflyttar till barnhemmet 1925 och 
avlider 1934 29/4.. 

Sven Gunnar Persson född 1919 7/2 
Karbenning, han kommer till barnhemmet 1925 och 
flyttar 1935 22/11 till Rone Gotlands län. 

Bengt Gustaf Andersson född 1921 4/11 i 
Folkärna, kommer till barnhemmet från Nordanö 
1926 och flyttar till By 1935 4/12.  

Edla Eivor Byström född 1917 16/2 Åsele 
Västerbottens län, kom till barnhemmet 1926 och 
flyttar till Anundsjö 1927 29/12.  

Viktor Sjöberg född 1916 17/9 i Folkärna, kom 
till barnhemmet 1927 från Östanfors och flyttar till 
Varnum Värmlands län 1933 27/12. 

Syskonen Lilly Matilda Blom född 1915 7/5, 
Hanna Elvira Blom född 1917 14/8, Karl Holger 
Blom född 1920 28/3 och Anna Linnéa Blom född 
1924 8/5, de fyra syskonen är födda i Folkärna. De 
kommer till barnhemmet 1929 från Torsåker 
Gävleborgs län. Fadern var änklingen Frans Edvard 
Blom. Lilly flyttar till Kila i Värmland 1931 28/11, 
Hanna till Domkyrkoförs. Västerås 1933 4/7. 

Oskar Arne Brink född 1920 12/3 i Folkärna, 
han kommer till barnhemmet 1930 och flyttar till 
Storkyrkoförsamlingen Stockholm 1934 5/2. 

Elsy Anna Elisabet Brink född 1927 7/7 i 
Avesta, hon kommer till barnhemmet 1930 och 
flyttar till Norberg Västmanland 1931 5/7. 

Rolf Sixten Dahlberg född 1920 14/2 i Lena 
Uppsala län, kommer till barnhemmet från Vaksala 
1930 och flyttar inom församlingen 1936. 

Ingegerd Cecilia Dahlberg född 1921 14/7 i 
Gryta Uppsala län kommer samma år som brodern 
och flyttar till Järna Kopparbergs län 1936.  

Gunvor Decideria Dahlberg född 1925 1/3 i 
Uppsala, även hon kommer 1930 och flyttar till 
Silvberg 1935. 

Karl Henrik Dahlberg född 1926 23/6 i 
Uppsala. Skomakaren Karl Joh. Dahlberg och hans 
hustru Augusta Desideria Jansson är föräldrar till de 
fyra syskonen. Karl inflyttar från Vaksala Uppsala 
län 1930. 

Bengt Arne Ingemar Sundström född 1922 
21/3 och systern Mary Viola Sundström född 
1924 20/9 båda födda i Folkärna de inflyttade till 
barnhemmet 1930. Barn till Anna Sundström.  

Svanhild Andersson född 1923 15/4 i Stjördal i 
Norge, inflyttad från Nordanö 1930.  

Karl Henry Andersson född 1918 5/9 född i 
Stjördal Norge, inflyttar från Nordanö 1930 och 
utflyttar till Östersund 1936 23/12. 

Linnea Maria Andersson, född 1925 24/11 i 
Folkärna, hon kommer till barnhemmet 1931.  

År 1931 kommer syskonen Elin Margareta 
Eriksson född 1918 15/10, Erik Erland Eriksson 
född 1920 15/7, Alfred Roland Eriksson född 
1922 16/12, Edvin Allan Eriksson född 1925 8/12 
och Helge Ragnar Eriksson född 1927 8/9, alla 
födda i Folkärna. Barn till byggnadsarbetaren Erik 
Alfred Eriksson. 

Gert Heliodorus Dahlberg född 1927 20/12 i 
Vaksala Uppsala län, inflyttar från Ludvika till 
barnhemmet 1932. Son till Karl J Dahlberg och 
hustru Maj Desideria Jansson. 

Karl Rudolf Spångberg född 1924 4/4 i 
Folkärna, han kommer till barnhemmet 1933. Han 
är son till Gertrud Pamelia Satz. 

Berit Linnea Seldén född 1925 25/10 i 
Västerfärnebo, hon kommer till barnhemmet 1934. 
 
I denna förteckning är det endast barn som var 
inskrivna från 1905 t.o.m. 1937 som har tagits med.  

Det är många barn som har vistats hos tant Ciccy 
och hennes personal på barnhemmet i Folkärna 
under årens lopp.  
 
Källor: 
Kyrkoarkivalier Folkärna 

Folkärna kommun, Barnavårdsnämnd, Längd öfver 

barnhemsbarn i Jularbo 1905-1916, Avesta 

kommunarkiv.  

Uppgifter från Landstingsarkivet i Håksberg 
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Morfars far, Anders Lif, en kontrasternas man 
Hästskojare och förmyndare 

 
av Martin Svennar 
 
Alla släktforskare vet ju att det är väldigt lätt att 
resultatet av allt letande, oftast mynnar i en massa 
namn och årtal. Därför är det extra roligt, när man 
så att säga kan ”få lite mera kött på benen”. 
 
Det är vad som hänt i detta fall. Anders Lif föddes 
den 9/1 1843 i Maggås Orsa och var den först födde 
av sammanlagt fem syskon, av vilka brodern Per, 
född 1851, dog endast sex dagar gammal. 

Föräldrarna var typiska småbönder med åkerjord 
som kunde försörja dem själva, en häst och ett par 
kor. 1860 vid 17-års ålder blev Anders soldat 74 i 
Orsa Kompani. Flyttade till Torrvål 1870 i samband 
med giftermål och blev i rask takt far till tre pojkar 
Det verkar som om han inte trivdes som soldat 
eftersom han fick avsked 19/12 1874. 

Jag har tidigare fått uppgifter om att A Lif på 
Rättviks marknad, bytt bort en häst mot 150 kg 

frösäd. Hade i min ägo ett brev som var sänt till A 
Lif, från den som köpt nämnda häst, där köparen 
ansåg sig ha blivit lurad. Vid hemkomsten hade 
nämligen hästen visat sig vara slaktfärdig. 
Antagligen hade Lif proppat i hästen ansenliga 
mängder arsenik, som på den tiden var ett 
vedertaget medel att bättra på en häst och när inte 
hästen fick mera av den medicinen, visade den sitt 
rätta jag. I brevet nämner köparen att han kommer 
att skicka frösäden, som överenskommet var och att 
han såg fram mot att få träffas på nästa marknad. 
Tyvärr har detta brev kommit på avvägar och jag 
blev verkligen glad över att få ta del av 
domstolsprotokollet. Nu är det ”stadfäst” att min 
morfars far verkligen var en hästskojare. 

Att han var förtroendeman bevisar bifogade 
kungörelse. 
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AFSKRIFT 
 
Utdrag ur domboken, hållen å lagtima hösttinget med Orsa Tingslag uti tingshuset vid Orsa Kyrka 
den 13 september 1892. 
 
No 176 
 
Sd. Till tinget hade O. Reiersen från Rummengård i Öjer socken av konungariket Norge undfått stämning å 
Anders Lif i Torrvål, enligt en så lydande ansökan: 
 
”Till Orsa tingslags Häradsrätt 
Härmed anhålles vördsamt om kallelse och stämning å A Lif i Torrvål Orsa socken, med yrkande att han 
måtte förpliktas till mig infria, en af honom den 9 december 1888 utfärdad förbindelse med Fem hundra 
kronor jämte föreskriven 6% ränta uti den af D Danielsson från Falun utgifna hufvudreversen från beloppets 
förfallodag till betalning sker, samt ersätta mig 170 kronor 70 öre i kostnader för bevisnings anskaffande mot 
Lif, enligt räkning. Och förbehålles öppen talan i målet samt ersättning för rättegångskostnaderna fordras. 
Rummengård, Öjer socken i Norge den 30 juni 1892. 
O. Reiersen” 
 
Vid upprop af målet inställde käranden genom Kronolänsmannen Carl August Lundgren i Orsa, på grund af 
en så lydande: 
 
”Rättegångsfullmakt in blanco för innehafvaren eller den, som han i sitt ställe vid ett eller flera särskilda 
tillfällen förordnar, i mål mot A. Lif i Torrvål Orsa socken. 
O Reiersen 
 
Herr O Reiersens egenhändiga namnteckning bevittnas på en gång närvarande vittnen 
Magnus Philgren K.A.Pettersson 
e.o Notarie Skollärare ” 
och svaranden personligen. 
 
Sedan såväl stämningen som berörde fullmaktshandling blifvit upplästa, anförde ombudet Lundgren till 
utveckling af käromålet, käranden den 18 februari 1881 å Köpings marknad till en person vid namn Daniel 
Danielsson eller Slas Daniel Danielsson försålt en häst och härvid i liqvid bekommit en av bemälde 
Danielsson utfärdad revers, som nu af Lundgren ingafs och befanns vara af följande innehåll.” Till 
innehafvaren häraf betalar undertecknad den 1 mars 1881 en penningsumma stor Fem hundra /500/ kronor 
jämte 6 procents ränta från förfallodagen tills betalning sker. 
 
Full valuta är bekommen som härmed försäkras af. 
Köping den 18 februari 1881 
Säger kronor /500/ kronor   D.Danielsson 
 Falun 
Skuldens erkännande och egenhändiga underskrifter bevittna 
G.F.Törngren  A.C. Vilhelmsson 
 Enköping ” 
 
att käranden sedermera under år 1888 å ett kreatursmöte i Skäninge sammanträffat med Danielsson, som vid 
tillfället befunnit sig i sällskap med svaranden, hvilken enligt hvad käranden hade sig bekant, var Danielsson 
kompanjon i hästhandel, dervid käranden uppmanat Danielsson att inlösa berörde revers, men att svaranden 
då under uppgift, att den person han hade i sällskap, och med hvilken han gemensamt idkade hästhandel, var 
Gref Jon Hansson från Torrvål och icke såsom käranden förmenat Danielsson, ……till käranden utfärdat en 
skriftlig förbindelse, som ock nu af kärandenombudet i original ingafs och befanns så lydande: 
 
”Att min kompanjon i hästaffärer heter Gref Jon Hansson och är boende i Torrvål af Orsa socken i Dalarna, 
och att denna person icke är densamma eller D Danielsson från Falun som den 18 februari 1881 i Köping 
utfärdadt en till innehafvaren ställd skuldsedel å Fem hundrade kronor, hvilken nu innehafves av 
hästhandlaren O.Reiersen i Guldbrandsdalen, Trätten, Norge, det får jag härmed intyga, samt förbinder mig 
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att, derest Reiersen kan bevisa motsattsen, till honom betala samma revers, försäkras, Skenninge den 9 
december 1888. 
 A.Lif Torrvål Orsa 
Bevittnas af 
N. Mölle 
O.Johansson. ” 
 
och yrkade nu Lundgren åläggande för svaranden att uppfylla den förbindelsen, han sålunda iklätt sig, enär 
det bevisligen i strid med svarandens uppgift, varit Danielsson som vid nämnda tillfälle befunnit sig i 
svarandens sällskap. 
 
Till stöd härför, anförde ombudet, att käranden, som vid något senare tillfälle erhållit kunskap om, att 
ofvannämnde Danielsson befunnit sig i ransakningshäkte i Upsala,i sällskap med tvenne personer, O. 
Johansson och A. W. Karlsson rest till Upsala för att såväl käranden som bemälde personer skulle kunna, 
genom att infinna sig vid något tillfälle, då ransakning hålles med Danielsson, förvissa sig om, huruvida den 
person, käranden samt jemväl Johansson och Karlsson å nämnda kreatursmöte i Skenninge anträffat i 
svarandens sällskap, och hvilken derförut i Köping utfärdat förstberörde revers, vare samme man som 
Danielsson, hvilket äfven befunnits vara förhållandet. 
 
Härjemte ingaf kärandeombudet dels ett så lydande intyg: 
 
”På begäran får undertecknade intyga att Dalkarlen A Lifs Kompanjon i Hästhandel i Skeninge 
Decembermöte 1888 hvilken uppgafs af Lif heta Gref Jon Hansson hvar alldeles falskt namn. Samme person 
heter i stället nu Slas Daniel Danielsson och är nu misstänkt och häktad för mordbrand i Upsala hvarför han 
undergick förhör i Uppsala Länsfängfängelse den 2 innevarande Februari och har vi undertecknade under 
detta förhör närvarit och åskådat honom för att kunna intyga att det är samme person som var i Skeninge i 
December 1888 hvilket vi kan under edlig förpliktelse intyga att så är, emedan Lif försäkrade att personen 
icke hette Danielsson, och ansvarade för en af Danielsson utgifven revers hvilken nu innehafves af O. 
Reiersen betygar. Skeninge & Söräng på Borensberg den 13 Februari 1892. 
 
O. Johansson A.V.Karlsson 
Kommissionär i Skeninge Viktor Karlssons egenhändiga 
O.Johanssons egenhändiga namnteckning namnteckning bevittnar: 
bevittnar: C.W. Lindström 
G.G.Gren  Gårdsegare A Witton 
A Carlsson  Lantbrukare 
Adr. Skeninge.  ” 
 
dels ock under yrkande om ersättning för den kostnad, ofvanberörda resa till Upsala, som af käranden jemte 
medföljande vittnen företagit i ändamål att skaffa bevisning i målet, orsakat käranden, tvenne räkningar så 
lydande: 
 
1o                             Räkning 
 
Herr A Lif i Orsa socken Debet 
 
Till O Reiersen 
1899 
Dec   An. Omkostnader för en hästaffär tre dagars utfordring och skötare 9:- 
1892 
Febr.3 Telegramkostnad m m  3:- 
  ” Reseersättning per jernväg från Skeninge 
 Till Upsala och återresa  22.90:- 
 Inställelse i Upsala Läns fängelse och förhör med 
 Därstädes häktade Dalkarlen D Danielsson    5:- 
 Tidspillan och dagtraktamen 3 dagar  15:- 
                 Enligt räkning av Kommissionären O Johansson i 
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 Skeninge och Lantbrukaren W Carlsson i Söräng  115.80 
  Summa Kronor          170.70 
 Skeninge den 12 maj 1892 
 Ola Reiersen, 
 och 
 
2 o                  Räkning   
 Herr Ola Reiersen Debet 
 till undertecknade 
1892 
Febr.3 An  Inställelse i Upsala Länsfängelse vid förhör med därstädes 
 häktade Dalkarlen D Danielsson  10:- 
 Reseersättning per jernväg från Skeninge till Upsala 
 och återresa  45.80:- 
 Tidspillan och dagtraktamente 3 dagar  60.00:- 
  Summa Kronor 115.30 
Qvitteras Skeninge & Söräng den 12 maj 1892 
 O Johansson W Karlsson  ” 
hvilka handlingar upplästes 
 
Svaranden som nu fick tillfälle att bemöta käromålet, påstod skyldighet för käranden att i egenskap af 
utländsk man ställa borgen för den kostnad och skada, som han i rättegången kunde kännas skyldig gälda 
svaranden och vägrade att innan sådan borgen blifvit af käranden ställd, ingå i svaromål, hvarpå parterna 
fingo afträda, medan Rätten öfverlade till följande 
 
                                Beslut: 
 
Jemlikt lagen angående skyldighet för utländsk man att i rättegång vid Svensk domstol mot inländsk man 
ställa borgen för kostnad och skadaden 19 November 1886, ålägges käranden att vid äfventyr, att saken eljes 
afskrifves, innan nästa ting i tingslaget till svaranden aflämna löftesskrift af tvenne vederhäftige, inom landet 
bosatte svenske män, de der borga, en för begge och begge för en, såsom för egen skuld för den kostnad och 
skada, som käranden genom laga kraftegande beslut i rättegången kan kännas skyldig gälda svaranden, eller 
ock för samma kostnad och skada ställa annan säkerhet till det belopp och af den beskaffenhet, som af 
svaranden godkännes 
 
Och varder målet uppskjutet att åter förekomma på å sjette rättegångsdagen af sagda ting, då parterna åter 
skola på upprop tillstädeskomma, svaranden, i händelse käranden den honom sålunda förelagda skyldighet 
fullgjort, vid laga påföljd, hvilket jemte anvisning, hvad käranden hade att iakttaga, i händelse han var med 
beslutet missnöjd, afsades Som ofvan, 
 
 På Härads-Rättens vägnar: 
 G Lindfors 
 
Rätt afskrifvet; betygar- Mora den 19 juni 1893 
 På Domar-Embetets vägnar: 
 G Lindfors 
 

 
      
 
  
 
   

Finns till försäljning i föreningslokalen! 
Begravda i Sverige 
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:- (ex eventuell frakt). 
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Georg Johanssons lokalhistoriska bibliotek 
 
av Barbro Vikström 
 
På brukskontoret i 
Stjärnsund finns numera 
ett bibliotek. Förutom 
det bokbestånd som 
stadsbiblioteket i 
Hedemora tillhanda-
håller finns också 
Högskolan Dalarnas 
referensbibliotek till 
kursen Bärkraftigt 
byggande och Annalisa 
Forssberger-sällskapets 
bibliotek. Dessutom en 
donation till Polhems-
stiftelsen, nämligen 
Georg Johanssons 
lokalhistoriska samling. 

Georg Johansson (1915–2000) växte upp i 
Simonsbo mellan Horndal och Stjärnsund. Han var 
elektriker till yrket men blev med tiden 
personalchef på ASSI i Horndal. Han var också 
lokalreporter på Dala-Demokraten och mellan 
1959–1967 var han ordförande i kommunal-
nämnden i By socken.  

Släktforskning och lokalhistoria var Georg 
Johanssons stora intresse. Redan i början på 1960-
talet började han studera kyrkböckerna som 

kompletterade det han 
fick veta genom samtal 
med äldre människor. 
Han skrev själv en hel 
del men hade också en 
stor samling bruks-
historisk litteratur. 
Resultatet av hans 
strävanden blev den 
samling som nu finns 
på brukskontoret. Man 
har tänkt använda 
samlingen till studie-
cirklar för att stimulera 
intresset för bruks- och 
lokalhistoria. 

Biblioteket håller 
öppet tisdagar kl 18–20 och lördagar kl 11–14. 

Genom sitt intresse för släktforskning kom 
Georg Johansson också att bli en av initiativtagarna 
till att bilda en förening för släktforskare i södra 
Dalarna. Det blev så småningom Folkare 
Släktforskarförening och där skötte Georg 
sekreterarsysslan de första åren. 

Georg Johanssons lokalhistoriska bibliotek 
invigdes den 27 juli. 

 
 

Föreläsningar Landsarkivet i Uppsala 
Arkivcentrum, Dag Hammarskjölds väg 19, Uppsala  
 
Onsdag 16 september, kl 18.30 
Bråkiga präster, konserverade änkor och fromma själar – berättelser ur Uppsala domkapitels arkiv. 
Föreläsare Ragnar Norrman som är teologie doktor och docent i kyrkohistoria och fram till 1998 lektor vid 
Uppsala universitet. 
 
Onsdag 14 oktober, kl 18.30 
Uppkomsten av landsting i Sverige 1862 och de första decennierna av Landstinget i Uppsala län. 
Landstingen kommer att kunna fira sina 150-årsjubileer 2012. Föreläsaren Mats O Karlsson, var under åren 
1994-2006 landstingsstyrelsens ordförande. Han redogör för den process under 1800-talets första hälfts som 
ledde fram till riksdagens beslut 1858 om att landsting skulle inrättas och den kungliga förordningen 1862 
som reglerade deras verksamhet. 
 
Onsdag 11 november, kl 18.30  
Välja förnamn = välja identitet? Föreläsaren Emilia Aldrin är doktorand vid Seminariet för nordisk 
namnforskning och skriver en avhandling om förnamnsval ur identitetsperspektiv. Att bära ett visst förnamn 
innebär inte bara att ha en etikett som särskiljer personen från andra personer. I detta föredrag diskuterar 
Aldrin hur dagens föräldrar använder sig av möjligheten att uttrycka en viss identitet genom valet av 
förnamn till sina barn. 
 
Om det finns intresse för någon/några av föreläsningarna så kan vi kanske ordna samåkning. Kontakta 

någon av redaktörerna! 

foto: Stig Thorsberg 
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Under denna rubrik kommer medlemmarna att 
fortlöpande få information om styrelsens arbete. 
 
Bergslagssamverkan 
Lördagen den 15/8 träffades vi i Ludvika för 
diskussioner. Det var föreningarna i Fagersta, 
Folkare, Norberg, Västerbergslagen, Västerås, 
Örebro, Finnsam och DIS-Berslagen som träffades.  

Föreningarna i Lindesberg, Nora, Finnsam, 
Västerås, Köping och DIS-Bergslagen kommer att 
ha ett gemensamt bokbord i Falköping under 
släktforskardagarna 22-23/8 i Falköping. 

År 2010 kommer Örebro Släktforskare att 
arrangera släktforskardagarna. Redan nu kan du 
läsa, på deras hemsida www.sfd2010.se, om hur 
arrangemanget fortskrider. 

Vi diskuterade även den nya Begravda i Sverige 
som är ett bra komplement till Sveriges Dödbok. 
Mycket ligger obearbetat ute på kyrkogårds-
förvaltningarna och förslag kom upp på att 
släktforskarföreningarna eventuellt skulle erbjuda 
sig att lägga in detta material. När det gäller ”Namn 
åt de döda”, renskrivning av dödböcker ligger 
Dalarna långt efter. Det är tydligen svårt att få 
människor att ta på sig skrivarbetet.   

Nästa träff, i december, kommer att förläggas till 
Avesta med Folkare Släktforskarförening som värd. 

 
Släktforskning i PLUS-huset Avesta 
En heldag lördagen den 12/9 med Genline och 
Släktforskarnas Hus i Leksand, även FSF kommer 
att vara med på ett hörn i huset. Är du nyfiken på 
hur det går till att forska med hjälp av Internet så 
kom! Ta gärna med dig vänner och bekanta!   
 
Kommunarkivet i Norberg 
Torsdagen den 1/10 åker vi till kommunarkivet i 
Norberg, där Krister Källen kommer att guida oss 
bland papperen. Vi samåker så att den som inte har 
tillgång till bil kan följa med. Avresan beräknas till 
kl 15.00 och vi träffas vid släktforskarlokalen. 
Visningen planeras mellan kl 15.30-17.00. Du som 
tänker åka med måste komma in med önskemål om 
vad för slags handlingar du är intresserad av? 
 
Släktforskarnas Hus 
Lördagen den 10/10 åker vi till Leksand för en 
heldag släktforskningen. Anmälningslista finns 
utlagd i lokalen. 
 

 

  
 
  Nytt i 
  bokhyllan 
 
 
Gåva 
av Släkt- och Bygdeforskarföreningen 
ENGELBREKT 
Norbergsskivan version 4 
 
Version 4 innehåller följande tidsperioder: 
Karbenning, födde, 1690-1938 
Karbenning, vigde, 1690-1938 
Karbenning, döde, 1875-1938 
  
Norberg, födde, 1643-1938 
Norberg, vigde, 1703-1938 
Norberg, döde, 1728-1938 
  
Västanfors, födde, 1694-1938 
Västanfors, vigde, 1759-1938 
Västanfors, döde, 1775-1938 
  
Västervåla, födde, 1721-1938 
Västervåla, vigde, 1721-1938 
Västervåla, döde, 1721-1938 
 
Rättning av tidigare felaktigheter har gjorts. 
 
 
Släkt- och Bygdeforskarföreningen 
ENGELBREKT, Norberg meddelar: 
 
Skivan kan beställas via deras hemsida 
www.fcnbb.se 
Skivan kostar 300 kr. Frakt 25 kr tillkommer. 
Skivan går även att köpa i släktforskarlokalen 
Hebbegatan 6 A för 300 kr. 
 

 
Bokgåva 
av Lars Östlund: 
Matrikel 2008 Svenska kyrkan 
 
Övriga nyheter: 
Släktforskarnas årsbok 2009 
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       Foto ur Lars Östlunds samling 


