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AVESTA i VINTERSKRUD 
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Nu har vi lämnat ännu ett år bakom oss och ser fram emot ett nytt 
med nya utmaningar. 

Styrelsen planerar att under våren åka till Riksarkivet i 
Stockholm. Här kan vi ta del av skattelängder, renoverade 
domböcker, landskapshandlingar och mycket mera.  

Vi kommer även att genomföra kyrkogårdsvandringar i Avesta 
och Hedemora kommun. På våra kyrkogårdar finns många 
intressanta personers livsöden som vi vill försöka lyfta fram. 
 
Vi i styrelsen önskar er alla en god fortsättning på det nya året! 
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Medlemmar! 
 
Styrelsen håller på att få slut på idéer, kraft 
och orken har börjat sina!   

Kan det vara så att du har tänkt att det 
kanske skulle vara roligt att hjälpa till 
ibland, en eller två gånger per år! Det kan 
vara så enkelt att du får vara den som 
noterar dem som vill följa med till olika 
arkiv eller dyl. Låsa upp i lokalen när 
Vuxenskolan inte finns på plats och kan 
göra det!  

Hör då av dig så vi kan upprätta en lista 
på medlemmar som vill vara med. Många 
av er har t.ex. kunskaper om våra socknar i 
södra Dalarna och detta vill vi även komma 
åt.  

Ifall vi kan få ihop en 20-25 personer till 
vår lista kommer detta att underlätta mycket 
för styrelsen! Förhoppningsvis känner du 
någon i styrelsen som du kan ringa till och 
diskutera!  
  

Medlemsnummer 
 
Som den uppmärksamme redan har upptäckt 
har vi slutat att sända med medlemskort! Undrar 
du vilket medlemsnummer du har i föreningen 
behöver du bara titta på adressetiketten, där 
framgår det vilket som är ditt medlemsnummer! 
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Hem, hemma och hembygd 
 

av K. Sune Larsson 
 

 
ör några år sedan, när jag bodde utomlands 
och ringde en person i Sverige för ett möte 
och sade, att det kan vi klara ut när jag 

kommer hem, hördes förvånat: ”Säger du HEM?”  
Ja visst, i midsommar kommer jag hem till By, till 
Lövbacken, som ju är mitt hem och där hör jag 
hemma även om jag bor periodvis ute i världen. Det 
var så det började med funderingar om ordens 
valörer.  

Orden – hem, hemma och hembygd – har delvis 
samma betydelse. Man skulle kunna likna dem vid 
tre cirklar, som täcker varandra delvis, men i vissa 
fria ytor är betydelsen unik för den enskilda cirkeln. 
De tre orden betyder mycket för mig, och de väcker 
minnen och känslor. Det blir då självfallet 
personligt vad jag skriver om dem. Men många 
författare har uttryckt sig mycket klarare i känsliga 
frågor än vad jag skulle kunna göra och därför 
citerar jag dem. Läsare i min generation kommer att 
känna igen citaten från skoltiden. De yngre hoppas 
jag upptäcker de vackra verserna och inlevelsen i 
prosastyckena. Även om de skrevs för länge sedan 
får man en tankeställare att jämföra med vad orden 
betyder i den tid vi lever. 
  
Hem och Hemma 
betyder för de flesta i första hand barndomshemmet 
med minnen av kärlek och omvårdnad. Att lämna 
hemmet har beskrivits känslosamt, ärligt för den 16-
årige bondsonens avfärd från Folkärna till skolan i 
Västerås 1860.  

”Gång på gång vände jag mig om och såg på 
mitt hem. Brasan lyste i spiseln ut i det kolsvarta 
mörkret. I det djupa mörkret lyste det från hemmet. 
Mitt sinne så djupt uppskakadt och i tårar upplöst 

det kunde vara. Jag måste stanna långa stunder och 
luta mig mot en gårdsgrind för att riktigt snyfta och 
gråta ut. Det var som en hemlig makt drog mig 
tillbaka, en annan framåt.” Bondsonen Johan 
Gabrielsson blev en av Dalarnas yppersta andliga 
folktalare. Han var en bönhusfolkets präst. 
  
Minnet av människorna och livet i 
barndomshemmet skildras i otaliga visor och dikter, 
men jag börjar med ett amerikabrev. I Vilhelm 
Mobergs bok ”Sista brevet till Sverige” skriver Karl 
Oskar till sin syster år 1875. Han anser sig inte 
utgammal till åren, men börjar bli tämligen 
oppsliten och undrar om Broder och syster kände 
igen varandra om vi råkades efter alla dessa år som 
gått. Så kommer något viktigt: ”Mina tankar 
wandrar ofta till den Plats der jag föddes och mina 
Snälla Föreldrar sörjde för min oppwext. Jag tänker 
iblann att jag kunde gå Hem igen. Men jag får inte 
se Fader och Moder i Lifwet, i min gamla 
bördsbygd finner jag allenast deras Grafwar. ”Han 
fortsätter: ”Mitt minne begynner att fela i många 
things, men min Barndoms Tid står klarare upp för 
mig när jag begynner att blifwa Gammel; jag kan 
befolka warje plats omkring mitt Barndoms Hem. 
Står stången med Hanen som pekade ut Wädren 
ännu på Backen i föräldrahemmet? Hwad bekom af 
Törnrosabusken som wäxte på framsidan of Huset? 
Kan du återminnas att wi lekte Kurra Gömme runt 
den Busken?” 
 
I flera dikter tar man likaså fram minnen om 
naturen ofta i samband med barndomens lekar och 
då med en längtan tillbaka. Det gjorde Verner von 
Heidenstam i ”Ensamhetens tankar 4.” 

 

F 
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”Jag längtar hem sen åtta långa år, 
I själva sömnen har jag längtan känt. 

Jag längtar hem. Jag längtar var jag går 
-   Men ej människor! Jag längtar marken, 

Jag längtar stenarna där barn jag lekt.” 
 
Han skrev också dikten ”Hemmet” i Dikter från 
1895. Där har han använt ordet hemma i en vidare 
bemärkelse, närmare hembygd. Den börjar:  
 

”Jag längtar hem till skogen. 
Där finns en stig i gräset. 
Där står ett hus på näset. 
Var plockas under träden 

så stora rosenhäger, 
var vaggar blåsten säden 

med sådant sus som hemma? 
Var bäddas så mitt läger 

vid aftonklockans stämma?” 
 
Ur Merete Mazzarellas bok ”Ingen saknad, ingen 
sorg”, i vilken den 78-årige Zackarias Topelius 
minns tillbaka på sitt liv vill jag citera flera stycken. 
Det första berör hans barndomshem, Kuddnäs.  

”Och det var en gång för alla den österbottniska 
slätten, den österbottniska skärgården som man var 
präglad på, det var stigarna på Kuddnäs som man 
fortfarande kände i sina fotsulor, det var där man 
hade gått barfota.” 
 
Gunnar Mascoll Silfverstolpe har i dikten med den 
direkta titeln ”Här är jag hemma” fördjupat de 
känslorna och i dem jag känner igen mig som ung 
bondestudent. 

”Här är jag hemma. Går jag i mörkret 
så snubblar icke foten, ty den känner 
var sten och nästan varje lingontuva, 

och vaknar jag på fjärran ort om natten, 
av månens vita skimmer väckt ur dvalan, 
då vet jag hur det skimret faller hemma 
och vilka fönsterrutor som blir blanka. 

 
Hur länge får jag äga detta rike, 

som lät mig se som barn för första gången, 
hur träden runda sig mot sommarrymden, 
som lät mig känna doften av en blomma 

och höra vindens sus i sädesfälten? 
Hur länge får jag ty till dessa marker, 

som ger mig hälsa med den luft jag andas 
och spola sinnet rent med friska syner? 

Jag vet att livet icke har en fasa, 
jag ej kan bära, om jag blott får hämta 
förnyad styrka här, där jag är hemma. 

Hur länge får jag luta mig tillbaka 
mot denna trygghet? ” 

  

Det är en mogen, kärleks- och förtroendeförklaring 
till barndomshemmet med starka inslag av 
hemlängtan.  
 
Minnen av människorna – inte bara naturminnen – 
lyftes fram av andra.  Titeln på Frans G. Bengtssons 
bok ”Den lustgård som jag minns” säger mycket om 
hans upplevelser i föräldrahemmet och dess 
omgivningar. Jag citerar ett stycke ur nionde 
kapitlet:  

”Jag skall nu tala om våra vägar till skolorna, 
och de människor som bodde där, nu borta alla. 
Huruvida detta kan vara av minsta intresse för 
någon annan människa än mig själv, kan jag inte 
avgöra; för genialiska stockholmare och den sortens 
folk måste det te sig som tröstlös nonsens, ett 
pladder om människor som levde fjärran från 
framåtskridandet i alla dess former. Min enda ursäkt 
är att jag tyckte om dem och att jag inte kan hjälpa 
att deras sort nu kan sägas vara i det närmaste 
utdöd.” 

Jag minns också min skolväg hemma i By 
socken och människorna, som bodde i gårdarna 
utefter den. Många var mycket gamla. Jag och mina 
lek- och skolkamrater lärde känna dem på 
granngården, ålderdomshemmet. De lever i mitt 
minne och mina jämnårigas och på det sättet lever 
de vidare i våra samtal. 
 
Det är inte bara de gamla som lämnat minnen 
genom ovanliga levnadsöden med anknytning till 
begreppet hem. Även unga har ihågkommits. Fritiof 
Nilsson Piraten skildrar en sådan person i en 
minnesvandring på kyrkogården i boken ”Vänner 
emellan”. 

”Till vänster strax innanför grindarna vilar 
Anton Olsson, död i sin ålders tjugonde år. 
Hemmason kallas han i gravskriften. Vi kallade 
honom för kapten. Han hade inga föräldrar, han var 
sin mosters son. Och det var väl hon som en gång 
ställde porslinsmuggen med blommor på den låga 
kullen; nu är den tom, spräckt, fläckad av mull och 
vatten. Men textens brännförgyllning har trotsat 
åren; För en snäll Gosse. Ingen vård minner om 
mostern vid Antons sida, inte ens ett tomt 
blomglas.” 
 
Det ligger nära tillhands att här tala om kvinnor som 
stannade kvar i föräldrahemmet och osjälviskt 
offrade sina liv för föräldrarna och hemmet. De 
kallades hemmadotter och de förtjänar den allra 
största respekt. 
 
Det är barnens minnen av bekymmerslös sommar 
och lekar som kommer fram i dikterna. För många 
blev däremot barndomen tidigt tungt arbete och 
svält i ett trångbott hem med många syskon. Man 
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får heller inte glömma, att det inte är så länge sedan 
föräldralösa barn auktionerades bort av socknen till 
helt främmande människor, som bjöd minst för att 
ta hand om barnens fostran och vård. De 
fosterhemmen ha beskrivits med sorg och förtvivlan 
och det är en skamfråga som uppmärksammas i 
media i dagarna. Hur kommer de övergivna barnen 
att beskriva sin barndom i det främmande landet 
Sverige år 2009?  
 
Att upprätthålla kontakten med barndomshemmet 
var viktigt – inte bara minnas – har jag redan visat i 
Karl Oskars brev till sin syster. Det kunde också ske 
i de enklaste meddelanden vilket skildrats i Pär 
Lagerkvists bok ”Gäst hos verkligheten”. Hustrun 
till en stationskarl hade en unik kontakt med sitt 
barndomshem och ursprung genom en brevlapp.  

”Men om morgnarna kom en gammal 
bleckspann med nysilad mjölk in genom köksdörrn. 
Den kom med ett tåg som var inne 7.15, och den 
stod framme hos förarn på maskin. Mjölken var 
ännu varm och luktade juver, barna drack så mycket 
de kunde få. Vid locket satt en lapp instucken som 
var våt för att det skvalpat. Där stod hur det gick 
med vårsådden och korna, om det hade hänt 
någonting, eller helst att det var ingenting särskilt, 
de hade hälsan och allt gick som det skulle. Det 
kom från gården ute på landet, det var där de hörde 
hemma, var komna ifrån.” 
 
Jag återvänder till Topelius´ tankar om hur barnen 
skulle sköta det hem han skapat och där de haft sin 
barndom. Skulle kontakten förloras undrar han, men 
han förlitar sej på dottern Aina och mågen Berndt 
att ta hand om dottern Toini. ”Man kunde också lita 
på att de skulle förstå att slå vakt om skogen, precis 
som man själv alltid gjort. Aldrig skulle det falla 
dem in att göra som de där människorna som köpt 
Kuddnäs. Kuddnäs hade fallit i rövarhänder, hade 
man kunnat konstatera när man var där på besök. 
De nya ägarna hade tagit ut hela köpesumman 
genast genom att skövla skog, det var vad de hade 
gjort. Det hade varit förfärligt att se och man kunde 
ju inte tänka sig annat än att det skulle straffa sig. --
-” 

Det skulle inte förvåna mej om det är flera som 
känt oro och fått den bekräftad när det gäller 
ansvaret för barndomshemmets vård och skötsel. 
 
Erik Axel Karlfeldt förlorade sitt barndomshem 
samma år som han tog studenten. Genom faderns 
konkurs. En ännu värre förlust skildrar Gustaf 
Fröding i ”Strövtåg i hembygden” från år 1896. Jag 
citerar bara två verser av hela dikten.  
 

”Och med sommar och skönhet och 
skogsvindsackord 

står min hembygd och hälsar mig glad, 
var mig hälsad! – Men var är min faders gård, 

det är tomt bakom lönnarnas rad. 
 

Det är tomt, det är bränt, det är härjat och kallt, 
där den låg, ligger berghällen bar, 

men däröver går minnet med vinden svalt, 
och det minnet är allt som är kvar.” 

 
Att ha ett hem, som man förfogade över och ägde, 
har varit en het önskan för unga par som velat sätta 
bo. Med mycken möda har det förverkligats i 
egnahemrörelsen och arbetet har skildrats av 
många. De beskrivningarna skiljer sig från texter 
och bilder dagens tidningar av typen Sköna hem. 
Det är kanske passande att citera Heidenstams dikt 
”Hemmet”, som avslutas med: 
 

”Ett hem! Det är fästet, 
vi rest med murar trygga 

-   vår egen värld – den enda 
-   vi mitt i världen bygga.” 

 
Men i dag är inte murarna tillräckligt höga för att 
skydda mot intrång i hemmet av SMS och internet 
med hot och mobbing av framförallt ungdomar. 

Uttrycket ”hitta hem” används för att konkret 
beskriva orienteringen i rummet för både djur och 
människor. Det kan också användas i överförd 
betydelse till något förtroget, varmt känslomässigt 
som i ett hem. 

Jag kan inte undgå att höra Sven Olov Sandbergs 
röst på en gammal grammofonskiva i melodin 
”Hälsa dem där hemma” som gav uttryck för 
hemlängtan. Hemlängtan ansågs till och med som 
en sjukdom och ynglingar kunde bli hemförlovade 
från militärtjänstgöring. 

Flera ord med anknytning till hem har 
anknytning till sociala och politiska termer och 
åtgärder kunde nämnas. Hemsjukvård, hemtjänst t. 
ex, men avhumaniserats till ekonomiska termer och 
jag avstår här att ta upp detta problem. 
 
Hembygd 
är det sista av de tre inledande orden. Det är 
passande att nämna Carl Larsson i By redan här. 
Han omnämns som en av de ledande männen i 
hembygdsrörelsen och såg till att det skapades en 
hembygdsgård i By socken. Men låt mej citera vad 
rörelsen står för i dag: 

”Sveriges Hembygdsförbunds grundsyn” 
Hembygdsrörelsen är en del av det levande 
samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, 
nutiden och framtiden. 
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Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och 
demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett 
bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiften i tid 
och rum. 
Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och 
identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i 
engagemanget för hembygden. Här möts alla 
generationer.” 
 
En tillbakablick på utvecklingen visar att 
hembygdsundervisning ansågs vara en förutsättning 
för att känna hembygden. Redan 1914 föreslogs att 
ämnet ”hembygdskunskap” skulle införas på 
folkskolans lågstadier.  Fem år senare skulle ämnet 
förmedla ”att barnen skola lära sig göra 
planmässiga iakttagelser och ges tillfälle till 
övningar av olika slag, avsedda att vidga deras 
föreställningskrets samt främja deras kännedom om 
hembygdens historia, natur och arbetsliv.” Man 
anslog 5 à 6 timmar per vecka de tre eller fyra första 
skolåren. Då ingick arbetsövningar i anslutning till 
studiebesök. Det nämns, att den under 1900-talet 
blomstrande hembygdsforskningen har givit ett rikt 
stoff att ösa ur och så sent som 1946 utkom en 
fjärde upplaga av ”Handledning vid undervisning i 
hembygdskunskap”. 
 
Vad blev och vad finns kvar av dessa strävanden i 
högtidliga ordvändningar? Jag har själv upplevt 
studiebesök vid kolmilor och linbastu och självfallet 
samlades alla byns barn när älgen skulle flås och 
styckas och förädlas i stora pannmuren. Potatismjöl 
framställdes i stora mängder.  

Dåtidens lärare kände bygden och ägnade sig åt 
hembygdsforskning. Dagens lärare är ofta bosatta 
på annan ort och uppvuxna i en annan tid och med 
andra fritidsintressen. Kanske vi har sett ett problem 
för hembygdsforskningen. 

 

 
 
Hösten 2009 såg jag ett mycket intressant 

reportage i TV från Hornstull i Stockholm. Där 
hade skolklasser samarbetat med äldre invånare, 
som berättade om kvarteren, husen och om 
människorna som bott där. Det uppslaget har redan 

förts ut till andra städer i världen. Kanske något att 
ta till sig i landsbygdssocknar? Eller? 

Rädda Barnens ordförande påpekar (SvD 2009-
09-14) att en av orsakerna till oroligheterna i 
storstädernas förorter är barnfattigdomen. Denna 
leder till otrygghet och utanförskap, dålig 
självkänsla och brist på framtidstro. Som nämnts 
under Sveriges Hembygdsförbunds grundsyn står: 
”Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och 
identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i 
engagemanget för hembygden. Här möts alla 
generationer.”  Är det bara tomma ord?  Vad görs 
för utsatta ungdomar oavsett bakgrund?  
 
Begreppet hembygd har förändrats under tiden. Det 
är intressant att notera, att de som betonar ordet 
hembygd ofta ser den på avstånd och med 
utlandserfarenheter. Som vår Nationalsång betraktas 
dikten ”Du gamla, du fria”, skriven av Richard 
Dybeck 1844 och den avslutas: 
 

”Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden. 
Ja , jag vill leva jag vill dö i Norden.” 

 
Heidenstams dikt ”Sverige” börjar: 
 

”Sverige, Sverige, Sverige fosterland 
vår längtans bygd, vårt hem på jorden.!” 

 
I dessa båda omfattar hembygden stora land- och 
kulturområden. Heidenstam sägs också ha ansett att 
Europa var ett kulturellt hem att flytta tillbaka till 
från Amerika. Det är intressant när vi röstat om 
representanter till EU. Och den 7 november 2009 
skriver FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon i 
SvD: ”Vi har en planet tillsammans, ett hem. Som 
folk, som nationer, som art sitter vi i samma båt.” 
Omfattningen av begreppen hem och hembygd har 
således utvidgats oerhört. Ännu svårare är att 
föreställa sig innebörden av ordet hem som man ser 
i dödsannonser; någon som gått hem eller kallats 
hem. 
 
Här passar avslutningsvis dikten ”Sverige” in på 
hembygd i lokal mening. Den slutar: 

 
 ”du land där våra barn en gång få bo 

och våra fäder sova under kyrkohällen.” 
 

Den har klara likheter med tankarna i Erik Axel 
Karlfeldts dikt ”Träslottet” där han som vuxen 
besöker sin mors fädernegård och avskedet i sista 
versen är gripande. Han hoppas, att när han är död 
skall han få vila i födelsebygdens jord och att han 
skall tas emot av sin unga kvinnliga släkting, 
”vårögda fränka”. Med dagens omflyttning i vårt 
land finner man kanske inte så många släktingar 
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kvar i ens ursprungs hembygd. Men fortfarande vill 
många söka sitt sista vilorum i anslutning till 
barndomens kyrka och familjegravar. Det är på 
kyrkogårdarna man kan se att längtan till ett sista 
hem fullbordats.  
 

EPILOG 
Redan i inledningen tog jag fram orden hem, 
hemma och hembygd som personligt betydelsefulla. 
Under året 2009 har jag då och då skrivit ner tankar 
om dem som jag funnit i litteratur och media. Inte 
minst har årets nobelpristagare i litteratur Herta 
Müller illustrerat betydelsen av hem och hembygd 
genom uttalanden och intervjuer. 

Det är lätt att finna många vackra dikter och 
prosatycken som behandlar orden hem, hemma och 
hembygd ur minnets perspektiv. Skribenterna har då 
livserfarenhet och med inlevelse tecknar de trygghet 
och glada minnen men också saknad och förlusten 
av barndomshemmet. Flera skriver rena personliga 
upplevelser eller man låter någon berätta från 1800-
talets mitt – tidigt 1900-tal. Man vågade visa 
känslor och hembygdsrörelsen har starkt stöd.  

I dag, vill jag påstå, att människor däremot 
känner sig rotlösa. Det gäller inte bara de som skall 
finna en ny hembygd i vårt land utan också de 
svenskfödda som byter bostadsort för att få ett 
arbete. I båda fallen drabbas barnen och man kan 
undra vilka barndomsminnen de kommer att minnas 
och skildra. Härvidlag har vi alla, inte minst 
hembygdsrörelsen ett stort ansvar vilket framgår av 
ovan citerade Sveriges Hembygdsförbunds 
grundsyn. Då hem, hemma och hembygd nämns i 
dag i media är det inte så mycket av betydelsen 
minnas utan mera nämna tillhörigheten till en 
hemort eller en yrkesgrupp. Det är troligt att kända 
artister inom musik, konst och inte minst idrott 
kommer att bidra till att flera orter sätter sina namn 
på Sverigekartan och att flera människor kommer 
med stolthet identifiera sig med ”sin hemort”. 

Samarbete således mellan de äldre i hembygds-
föreningar och ungdomar i dagens aktiva rörelser. 
Vi kanske får nya dikter på svenska som tonsättes 
av unga musiker lika väl som äldre skalders dikter 
fått modern musikalisk dräkt (Dan Königsson ”En 
plats att kalla hem” och Lars Anders Johansson ”I 
Fridolins spår”). 

Vi har sett exempel på längtan till att besöka 
hembygden men ofta hade den inte förverkligts.  Då 
de gamla vännerna inte funnits kvar i livet eller 
hembygden förändrats, kanske skövlats, hade ett 
återbesök blivit en besvikelse. Hur upplever / har 
upplevt de människor som bott kvar och blivit  
åsyna vittnen till förändringen, utarmningen? I dag 
har man på många orter ordnat välbesökta 
hemvändardagar då man träffar sina gamla 
kamrater, grannar och släkt och utbyter minnen. 
Man kanske gemensamt söker trösta varandra när 
man inte känner igen sig i landskap, byar och 
kvarter. 

Som den högtidliga traditionen bjuder tändes i 
Allhelgonahelgen otaliga ljus på kyrkogårdarna till 
minne av släktingar och vänner. Men det ser inte 
ljust ut i framtiden för hembygdens kyrkor. En 
vecka senare kan man nämligen läsa, att Svenska 
kyrkans skatteunderlag hotas och att det är särskilt 
glesbygdens kulturarv som drabbas när 
församlingarna inte längre kan ha råd att vårda alla 
kyrkor. Det blir då också hårda prioriteringar av 
vården av äldre inventarier, gamla murar och 
kyrkogårdar. 
 
Jag hoppas att detta anspråkslösa arbete kan leda till 
att flera letar fram upplevelser på temat hem, 
hemma och hembygd. 
 
 
Illustrationer Malin Ingvar Nilsson. 
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Forskarhjälp och andra aktiviteter i 
 

Släktforskarlokalen Myrgatan 3 
 

kl 15.00 – 19.00 
näst sista torsdagen i månaden, januari – maj under år 2010. 

 
Någon av styrelsemedlemmarna finns på plats för att hjälpa till om du har kört fast 
i din forskning. Du kan även botanisera i datorn bland alla CD-skivor som finns 
inlagda. Kaffe/te serveras under kvällarna. 
Styrelsen 
 



Folkare Släktforskarförening 

 

     │ An-Siktet 4/2009 8 

Ett brev 
 
av Maj Ranerfors 
 

ag kan tyvärr inte berätta så mycket om min 
mamma eftersom jag vet så pass lite om 
henne. Hon dog när jag föddes. Jag fick så 

småningom en ny mamma och det har inte gått 
någon nöd på mig, men nyfikenheten på min 
biologiska mor var väl den drivande kraften, när jag 
började släktforska. Det jag vet och som möjligen 
kan vara relevant just i detta samanhang: 
 
Min mamma Elin var född 1901 i Hedemora. Hon 
växte upp som en vanlig familjeflicka på 
Landsgatan 9 där hennes far Gustaf Högberg byggt 
ett hus. (Elins farmor var förresten den "gumman 
Bylinder" som är avbildad i boken Liten stad år 
1900.) 

När Elin var 11 år dog hennes mamma. Ett par år 
senare gifte hennes pappa om sig och Elin fick en 
styvmor, Ester Larsson, som ägde en hemslöjdsaffär 
i Hedemora. Ester ansåg att Elin skulle hjälpa till i 
den affären och Elin måste sluta skolan. Hon hade 
nyligen börjat på Hedemora Samrealskola, för hon 
ville gärna bli lärare. Hon blev alltså en 
hemmadotter. Hon tillhörde Hedemora Missions-
församlings ungdomsgrupp Juniorerna och troligtvis 
tillhörde den Frida Johansson som skrivit brevet till 
Elin och även Ruth och Märta som omtalas där 
samma ungdomsgrupp. 

Just den vintern 1921-22 var Elin i prostgården i 
Smedjebacken som innepiga och sällskapsdam för 
att lära sig något om hur det skulle gå till hos "bättre 
folk". Frida Johansson började den hösten på en 
"Lanthushållningsskola" i Rimforsa och hon skrev 
ett brev till Elin och berättade om sin resa till 
Rimforsa, om hur de nya flickorna blev mottagna 
där och om dagsrutinerna på skolan. Jag tycker att 
hon berättar det så väl och det är en tidsskildring 
som är ganska intressant. 

Elins far var från början skomakare, men blev 
med tiden försäkringsman. Han sålde 
livförsäkringar och var bland de första i Hedemora 
som skaffade bil. 

Kanske skulle de mycket väl ha kunnat kosta på 
Elin någon skola men hennes lott blev i stället att bo 
kvar hemma och passa upp på sin far och styvmor 
så länge de levde. Jag tror att ett brev som beskriver 
resan ut i världen om så bara till Rimforsa och 
tillvaron på skolan där var spännande läsning för 
henne. 
  
Elin gifte sig inte med min pappa förrän hennes 
föräldrar var döda. Hon skulle fylla 38 när de gifte 
sig och hon hann aldrig med att fylla 39. De hade 
varit gifta i 11 månader när jag kom och hon dog. 
Men det hör ju inte till den här historien. 
 

 
 
Här följer Fridas brev till Elin: 
 
 

 

J 
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    Rimforsa den 16 0kt 1921 
 

Älskade Elin 
 

Tack ska du ha för brevet, som jag fick genom 
Ruth. Du lär förlåta mig, att jag inte skrivit förr, 
men tiden är knapp för brevskrivning så jag får 
aldrig tid. Men eftersom det är söndag idag, satte 
jag mig före att skriva både till dig o Ruth. 
Jag ska väl börja riktigt från början. Som du kanske 
hört kom Ruth in till Stockholm, då jag reste förbi. 
Jag fick stanna i Stockholm 2½ tim. Vi drog gata 
upp o gata ned tills vi kom till min syster Märta. 
Där drucko vi kaffe och pratade. Både Märta o Ruth 
voro sedan med mig till stationen. Det var gränslöst 
roligt att träffa dem. Jag övernattade sedan hos 
Hanna på Valinge. Det var riktigt skönt att få hämta 
sig något, innan man kom fram till Rimforsa. Jag 
reste därifrån kl. 9 nästa dag o kom fram till 
Rimforsa 4 på eftermiddagen. I Linköping fick jag 
vänta 2 tim. Så jag gick o tittade på stan. Mellan 
Linköping och Rimforsa såg jag flera stycken unga 
flickor som såg ut som de ämnade sig dit. Vi sa 
ingenting åt varandra, förrän vi kommo fram. Där 
sammanträffade vi med 10 st. andra flickor o du må 
tro det blev ett pratande o undrande. En kar var 
emot med häst för att hämta våra saker. Själva fingo 
vi gå. Det är ungefär en halvtimmes väg till skolan. 
Den ligger förtjusande till. Alldeles vid sjön endast 
5 steg ned till stranden. Mitt emot ligger kyrkan. Du 
förstår det väcker ljuvliga känslor, både hemkänslor 
och Smedjebackakänslor.1 När vi kommo fram 
mötte oss föreståndarinnan fröken Böös. Hon är 
förtjusande rar. När vi tagit av oss blevo vi visade in 
i hallen, där de övriga lärarinnorna o äldre kursen 
elever stodo uppställda o sjöngo en välkomstsång 
för oss. Man kände sig hemmastadd på en gång. 
Öppen spis var det varest en brasa brann o vid ena 
väggen stod kaffebord dukat. När de sjungit kommo 
de fram o hälsade. Lärarinnorna äro 6 till antalet. 2 
st. äro skolkökslärarinnor, den ena för yngre kursen 
o den andra för äldre kursen. Den som är för oss är 
förtjusande helt enkelt. Den andra ser något kritisk 
ut men hon ska vara rar hon ock. De övriga ha det 
teoretiska samt slöjd o trädgård om hand.  
 
Under kaffedrickningen blevo vi du med 
allesammans. De berättade hur livet ter sig på 
skolan. Efter kaffet kom Fr. Mellander o visade oss 
våra rum. Jag o en flicka som heter Stina Lokrants 
(hon är från Örebro) delar rum. Det är litet men 
trevligt, med utsikt över sjön. Det är nog nästan det 
trevligaste rummet, ty det är de snyggaste möblerna. 
Vi ha 2 sängar förstås, en lavoar, en byrå o 3 stolar. 
Allt går i gult. Gardinerna också. Vita sängtäcken 

 
1 Kanske hade Frida varit i prostgården i Smedjebacken 
före Elins tid där? Min kommentar. 

ha vi också, medan de andra ha mörka. Garderob ha 
vi också. Vi bor på andra våningen. I den första (ja 
först i jordvåningen ha vi köken, tvättstuga, 
bagarstuga) våningen ha vi matsal, 2 st. 
föreläsningssalar, serveringsrum, fröken Böös 
skrivrum, biblioteket samt slöjdsal o hallen. I den 
2dra ha vi elevrum, samt lärarinnornas rum o i den 
3dje bara elevrum o längst upp vinden. Du må tro, 
det är svårt att lära sig hitta överallt. Men det går så 
småningom. 
 
Då vi kommit upp på våra rum fingo vi packa upp, 
men ej lägga ned någonting, ty Fr. Mellander skulle 
se igenom allting först o se, om allt var märkt. Jag 
fick till o märka för fullt, ty alla lakan o örngott 
hade jag mammas namn på, likaså alla kragar o 
klädningar. Så jag hade göra i många kvällar. Dagen 
därpå hade vi demonstrationer i servering, diskning 
samt gick runt i hela huset o såg vad allt fanns. 
Redan den kvällen fick jag o en flicka som heter 
Tekla Telle servera. Du må tro vi kände oss 
nervösa. Jag som annars är blek var blossande den 
kvällen, men allt måste gå o ganska bra gick det. Vi 
fingo vara i serveringen hela den veckan. Du må tro 
det är noga. Duken ska ligga precis ingen skrynkla, 
stolarna i en rak linje. Allt ska gå som en maskin. 
Vi äro delade på 2 bord. Vid det ena sitta äldre 
kursens elever samt 3 lärarinnor o vid det andra sitta 
vi o de andra lärarinnorna. Armen riktigt sviktar, 
när man ska ha 16 tallrikar på den. Men nu tycker 
jag det är det roligaste att få servera. 
 
Första lördagen vi voro här hade äldre kursen 
välkomstfest för oss på kvällen. De hade ordnat allt 
i biblioteket med kaffebord, brasa o härliga kuddar 
att sitta på. När vi kommo in sjöngo de en 
välkomstsång för oss, en sång som är traditionell. 
De upplyste oss om att vi också skulle ha en fest för 
dom också. Den hade vi i går ikväll. Vi hade liksom 
de ordnat i biblioteket. Bröd till kaffet få vi beställa 
här så det ha vi själva bakat. Vi hade det riktigt 
trevligt. Sjöngo spelade o pratade o skrattade. Vi 
fingo hålla på till 1 kvart över 10, ty på 
lördagskvällarna få vi vara uppe till ½ 11. Annars 
måste vi vara i säng kl. 10. Skönt att det är så, ty 
annars kom man aldrig i säng. När man skall upp så 
tidigt behöver man verkligen komma i säng i tid. 
Den här veckan som gått, har jag varit i d. s. k. extra 
laget. 2 dagar har jag varit i trädgården, 2 dagar i 
konserveringen o 2 dagar i baket. Nu den här 
veckan som kommer ska jag vara i middagslaget. 
Jag får då laga middag, diska, skura golvet i köket 1 
gång om dagen. 
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Jag ska nu beskriva en dag på Rimforsa. Jag tar en 
bakdag. Kl. en kvart i 6 steg jag upp för att jag 
skulle hinna vara färdig till 20 min. över 6 då jag o 
min kamrat skulle vara nere i bagarstugan och sätta 
5 – 6 degar. Vi hade satt fram allt kvällen förut. 
Degarna voro inte så värst stora. Det skulle vi ha 
gjort till kl 7, då vi skulle städa var sitt rum. Jag, 
fröken Böös rum o min kamrat biblioteket. Det 
skulle vara färdigt till kl 8 då vi äta frukost. Då 
medan vi hålla på o städa kommer fr Mellander o 
synar o tittar, säger förmaningens ord då o då. Efter 
frukosten ha vi morgonbön, varefter vi få städa våra 
rum. Det måste också göras efter konstens alla 
regler, ty fr. Mellander kommer varje dag o synar. 
Tittar hur sängarna äro bäddade, hur golvet är sopat. 
Hittar hon då något fel skriver hon en lapp o lägger 
på skrivbordet till stor fasa för oss elever. Sedan 
börjar baket o det ska gå med fart. Allt ska vara 
färdigt till kl. 1 då vi få middag. Du må tro att vi äro 
hungriga, då vi inte får något mellan kl. 8–1. När vi 
ätit middag, göra vi snyggt i bagarstugan. Sedan ha 
vi middagsrast till ½5 då vi få kaffe. ½ timmers 
middagsrast ha vi. Sedan ha vi vanligtvis lektion 
eller demonstration tills vi få kvällsmat kl 7. Sedan 

är det aftonbön, sedan äro vi fria utom de som ska 
diska o sådant, ty de bli just inte färdiga förrän kl. 9. 
 
Kl. 10 ska det vara tyst, så du kan förstå, att det inte 
blir någon tid över att skriva brev.  Jag begriper inte 
när dom läser sina läxor. Vi få väl sådana vi också 
snart. Usch då!  Men vi trivs väldigt bra här. Vi kan 
ju ha så mycket roligt oss emellan. Mycket god mat 
få vi o det är då bra. 
 
Ja, nu har jag talat om det viktigaste. Nu måste du 
skriva snart o tala om hur du mår. Men en sak ville 
jag ha reda på. Varför skulle Ni kläda kyrkan så där 
konstigt. Vad det någon fest eller dylikt. Hälsa tant 
o kyrkoherden o barna! Tänk att Fröken Johansson 
har kommit. Hälsa Jenny o gratulera henne fast det 
kommer så sent. Säg åt henne att hon gärna skriver 
någon gång.  Nej nu går kl. på 10 så nu måste jag 
sluta om jag ska hinna i säng. 
 

I hast 
 

 Skriv snart!  Frida. 
 

 
 

 
Nya medlemmar hälsas välkomna! 
 
2009 
Medlemsnr 5 
Elisabet Eldh 
Boslätten 22 
774 92 Avesta 
e-post eeldh@live.se 
 
Medlemsnr 245 
Ulla-Britt Eriksson 
Älvbrovägen 56 
774 35 Avesta 
 
Medlemsnr 248 
Lillemor Gustafsson 
Lund 7 
775 95 Krylbo 
 
Medlemsnr 320 
Leif Reinered 
Skogsbovägen 7 
774 60 Avesta 
tel 076-8255512 
e-post 
leif.reinered@telia.com 
 

2010 
Medlemsnr 335 
Lars Andersson 
Hemvägen 18 D 
653 47 Karlstad 
 
Medlemsnr 322 
Monica Ihrfors 
Svensbo 33 
775 96 Krylbo 
 
Medlemsnr 323 
Lennart Ihrfors 
Svensbo 33 
775 96 Krylbo 

 
 
 
 
 
 

 

Nygårds hemsida 
nygård släktforskning – och lite annat… heter 
den hemsida som jag har skapat. Du hittar 
sidan på http://blog.bahnhof.se/wb375135 
 
Där kommer jag efter hand lägga ut mycket 
rörande min släktforskning: släktutredningar, 
artiklar, släkttavlor, länksamlingar, digitaliserat 
källmaterial (främst domboksmaterial) – sådant 
jag både har till salu och i mitt webbalbum 
med direkt åtkomst. 

Och eftersom jag har rötterna djupt i 
Bergslagens mylla – socknar i Dalarnas, 
Västmanlands och Örebro län – och 
Österbottniska kustsocknar, kommer materialet 
att beröra dessa områden. Det gäller framför 
allt släktutredningar och digitaliserat 
källmaterial. 

Sedan kommer jag i min blogg att skriva 
om släktforskning i största allmänhet. Och 
under rubriken ”Mellan himmel och jord” om 
allt annat än släktforskning; tankar, 
erfarenheter och reflektioner i livets villervalla. 
 
Välkommen in! 
 
/Leif G:son Nygård  
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Under denna rubrik kommer medlemmarna att 
fortlöpande få information om styrelsens arbete. 
 
Släktforskning i PLUS-huset Avesta 
Lördagen den 12/9 fick intresserade besökare i 
Plus-huset prova på hur det går till att släktforska.    
Släktforskarnas Hus i Leksand visade programmet 
Genline men även FSF var med på ett hörn och 
pratade forskning. Vi kommer att göra om det vid 
ett senare tillfälle!  
 
Släktforskarnas Hus 
Vi var till Leksand lördagen den 10/10 tillsammans 
med föreningen Västra Mälardalens Släktforskare. 
Till våren har vi bokat in lördagen den 10/4-10 och 
även denna gång åker vi med föreningen från 
Mälardalen.  
 
Bergslagssamverkan 
Föreningarna i Bergslagssamverkan träffades 
lördagen den 21/11 i Avesta.   

Jan Wallin från Örebro berättade om planeringen 
av släktforskardagarna i Örebro. I Örebro finns det 
gott om hotellrum och vandrarhem så ingen behöver 
oroa sig för sängplatser. Kontakt skall tas med 
bussbolagen i vårt område för att utröna om det 
finns något intresse för att ordna dagsresor till 
Örebro. Vi måste även arbeta för att få fram bra 
skyltmaterial som dessutom även kan användas vid 
kommande släktforskardagar. Du kan gå in på 
Örebros hemsida www.sfd2010.se och läsa om hur 
arrangemanget fortskrider. 

Vi enades om att arbeta tillsammans när det 
gäller utställning och bokbord under de stundande 
släktforskardagarna i Örebro, augusti 2010. 
 
Studiebesök kommunarkiv 
Vi var åtta personer som måndagen den 26/10 åkte 
till Hedemora kommunarkiv. Kommunarkivarie 
Sylvia Lundewall berättade om de handlingar som 
kan vara av intresse för släktforskare. 

På grund av för få intresserade blev vi tvingade 
att inställa besöket i Norbergs kommunarkiv. 
 
Studiebesök Riksarkivet Stockholm 
Vi planerar att åka till Riksarkivet i Stockholm 
under våren. Vi vill veta om du är intresserad att 
åka med och om det passar dig bäst under måndag-
fredag eller en lördag?  
Kontakta någon av redaktörerna! 
 

Riksstämman i Falköping 
 
av Birgitta Larhm 
 
För årets släktforskardagar med riksstämma var 
Falköping värd. Det var några intensiva dagar med 
föreläsningar och utställningar. Fredagen inleddes 
med olika konferenser för ordförande, redaktörer 
och cirkelledare.  

Riksstämman inleddes på lördagen med att 
förbundsordförande Barbro Stålheim hälsade de 145 
ombuden välkomna.  

Stämman förflöt lugnt utan några större 
diskussioner. För verksamhetsåret 2008 har 
ekonomin gett ett överskott med 788 000 kronor. 
De främsta orsakerna har varit en succéartad 
försäljning på bokhandelssajten och lägre kostnader 
än föregående år.  

Den ekonomiska redovisningen godkändes. I 
samband med förslaget till budget för år 2010, 
framgick att prognosen för år 2009 kommer att visa 
ett litet överskott. För 2010 är prognosen även ett 
visst överskott. Medlemsavgiften till Sveriges 
Släktforskarförbund beslutades bli oförändrad för år 
2010, det vill säga 9 kronor per medlem.  

Till stämman hade det inkommit nio motioner 
och besluten följde förbundsstyrelsens förslag. 

När det var dags för val av ledamöter till 
förbundsstyrelsen beslutade stämman enligt 
valberedningens förslag. Vilket innebar att Birger 
Bergenholtz, Kristianstad, Ann Lövgren, Jokkmokk 
och Sonja Sahlén, Örnsköldsvik valdes in i styrelsen 
efter Ingrid Månsson Lagergren, Siv Bergman och 
Ewert Arvidsson. Revisor Sture Bjelkåker, 
Linköping omvaldes och till ny revisorsuppleant 
valdes Björn Carlsson, Stockholm. Till ny 
valberedning valdes Mikael Lundholm, Stockholm, 
Jan Nilsson, Staffanstorp, Urban Lejon Tandsbyn, 
Ulf Berggren, Stockholm och Kent Lundvall, 
Uddevalla. Mikael valdes som sammankallande.  

Under frågan övriga ärenden tog Nils Marelius, 
Sotenäs Personhistoriska Förening, upp frågan om 
den moderna folkbokföringen. Därefter höll 
Elisabeth Thorsell, Svenska Genealogiska 
Samfundet parentation över förre förbundskassören 
Bror Appelqvist som hade avlidit under veckan före 
förbundsstämman, därefter hölls en tyst minut för 
honom. Björn Fredriksson, Boden-Överluleå 
ForskarFörening, framförde synpunkter om 
medlemsavgifter. 

Avgående förbundsstyrelseledamöterna och 
avgående ledamöter i valberedningen avtackades av 
förbundsordförande Barbro Stålheim. Därefter 
avslutades årets förbundsstämma i Falköping. 
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Stadhs fleck i drygt 46 år 
 
av Barbro Vikström 
 

 år (2009) är det 90 år sedan Avesta fick 
stadsrättigheter för andra gången. Förra 
gången Avesta blev stad var 1641. Ja, stad 

och stad, Avesta blev en ”Stadhs fleck”1 men det är 
ju ganska nära ändå. 
 
Året var 1642, närmare bestämt den 17 juni, och 
den nyinrättade kämnärsrätten i Avesta höll sitt 
första sammanträde. Troligen hölls mötet i 
myntmästare Markus Kocks hus och bland de 
närvarande fanns Falu stads borgmästare Giert 
Lorman och den nyutnämnde justitiarien2 Erik 
Erlandsson. I protokollets första paragraf läser vi: 
"… at Åfwesta skall her efter wara hållit för en 
Stadhs fleck och lyde under Fahlu stadh medh 
hwilket det skall Stadsrättighet participera och näst 
wälb:ne Landshöfdingen af des Magistrat blifwa 
dirigerat och förestådt." Det kan man säga var 
inledningen till Avestas första period som stad. 

Året innan, nämligen 1641, hade Avesta 
kopparbruk överlåtits till Falu stad och Bergslaget 
för 18.000 riksdaler kopparmynt. Samtidigt fick 
Avesta rätt att utnyttja Falu stads privilegier även 
om det från början var oklart vilka rättigheter som 
Avesta egentligen hade. Privilegierna till trots blev 
Avesta inte en självständig stad utan endast en 
"stadhs fleck" under Falun. Någon rådstugurätt 
inrättades aldrig i Avesta och inte heller någon 
borgmästare. Den starke mannen i det nybildade 
stadssamhället kom i stället att bli ovan nämnde 
Erik Erlandsson medan Markus Kock styrde och 
ställde på bruket. 

Erik Erlandsson Norenius och hans tvillingbror 
Gudmund föddes 1607 i Nors prästgård i Värmland 
där fadern var prost. Erik fick sin utbildning i 
Karlstad, Växjö, Örebro och Uppsala. Efter 
studierna arbetade han som informator några år och 
därefter aktuarie vid Åbo hovrätt 1639. Notarie i 
bergsamtet 1640 och 1641 stadssyndikus3 i Falun 
och 1642 justitiarie i Avesta, en tjänst som han hade 
till 1672. 1656 – 1671 var Erik häradshövding och 
domare över västra Järnbergslagen och 
Västerdalarna. Sina tjänster som domare skötte han 
”flijteligen, troligen och wäl”. 

Erik gifte sig 1643 med Karin Hansdotter 
Brander som var dotter till en rådman i Falun. De 

 
1 Stadhs fleck är enl Svenska Akademins ordbok: 
litet, småstadsliknande samhälle utan fullständiga stads-
rättigheter, vilket hade magistrat o. vars borgerskap icke 
lydde under stad. 
2 Justitiarie kallades kämnärsrättens ordförande. 
3 Stadssyndikus är ung. stadsskrivare. 

fick 11 barn. Erik dog den 22 april 1679 och 
begravdes den 29 maj ”medh förnembt och 
hederligit Folkz medföllie”.  

 
Staden var inte mycket att skryta med enligt nutida 
mått. Den bestod till största delen av små kåkar 
som, förutom kyrkan och kanske någon annan 
byggnad, var byggda av trä. Det var i huvudsak 
envåningshus, tvåvåningshusen blev vanliga först 
på 1800-talet. Staden låg i nuvarande Gamla Byn 
och sträckte sig från älven till landsvägen, d v s det 
vi idag kallar Bergslagsvägen. Det dåtida torget 
fanns vid kyrkan och herrgården, ungefär där 
herrgårdens park nu finns, och var liksom stadens 
gator belagd med sten. Runt torget bodde de 
tongivande i staden, myntmästaren, justitiarien, 
tullinspektoren och de förmögna borgarna. 
 

 
”Den gatan som går nedåt älven” (Hamngatan 2009) 

 
Det fanns en plan för hur staden skulle byggas. 

Redan 1642 skrev Daniel Kock till landshövdingen 
för att få lantmätare som "die Strassen ordinieren 
möchten". Gatorna var rätt så breda och hade 
ungefär samma sträckning som idag. Staden 
indelades i fem kvarter benämnda Myntkvarteret, 
Myntbyggningen, Torgkvarteret, Kyrkokvarteret 
och Dammkvarteret. Däremot verkar det inte ha 
funnits några bestämda gatunamn utan man sade 
"den gatan som går nedåt älven" eller "den gatan åt 
älvbron" och liknande. 

Bruksboden var tidigare den enda tillåtna 
handelsboden i samhället. Där fick arbetarna sin lön 
i form av varor, många gånger till ockerpriser. 
Visserligen pågick det också en annan handel för 
dem som hade pengar, men då såldes varorna i 
smyg bakom stängda dörrar. I och med 
stadsrättigheterna ökade handeln i Avesta. 
Handelsmän kunde nu söka burskap i staden och 
öppna sina bodar och på torgdagarna sålde 

I 
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bönderna sina produkter liksom köpmän från andra 
städer. 

Många som bodde i Avesta ägde själva sina 
bostäder. Detta gällde inte bara dem i det ledande 
skiktet inom samhället och bruket, utan även 
arbetare kunde förvärva en skaplig bostad till 
rimligt pris. Hur stor folkmängden var under 
Avestas tid som "stadsfläck" är inte riktigt känt men 
Norberg har beräknat invånarantalet med bl a 
kvarntulls- och mantalslängder som grund. År 1639 
beräknas befolkningen till 132 personer medan 
1641 har det stigit till 175. Folkmängden ökade 
successivt under stadsperioden och 1688 då 
stadsrättigheterna drogs in bodde ungefär 900 
personer i Avesta. Det hade då blivit en riktig stad 
där det fanns polis, post och inte minst brandväsen, 
som ju är viktigt att ha i en trästad. 

Avestaborgarnas framgångar med affärerna sågs 
inte med blida ögon i städerna runt omkring. Redan 
1656 klagade köpmän från Västerås på den handel 
med järn som bedrevs i Avesta. Handlare från 
Hedemora och Sala var också missnöjda med 
konkurrensen. Under årens lopp fortsatte 
klagomålen medan avestahandlarna försökte 
forsvara sig så gott det gick. Det blev utredningar 
och påpekanden från myndigheternas sida men 
Avesta fick ha kvar sina handelsfriheter. Men 
brukets och avestaköpmännens intressen kolliderade 
också. Bruksboden förlorade stora summor på 
grund av affärsmännens verksamhet. 

Kronan återtog bruket och 1685 blev de två 
arrendatorerna Elisabet Funck och Kristina 
Cronström av med kontraktet. De blev båda änkor 
1679 och övertog då bruket efter sina respektive 
makar. Nu ville de fortsätta som arrendatorer och 

efter många turer utsågs Elisabet Funck i september 
1686 att ensam arrendera bruket. 

Elisabet Funck var dotter till borgmästaren Hans 
Hansson i Stockholm. Hon föddes den 16 juni 1642 
och dog den 25 juni 1719. Elisabet, som tydligen 
visste vad hon ville, skrev en Pro Memoria där hon 
bl a argumenterar för att få ”bethahla sitt fålck 
medh dhe waror som tillåtelige äro wijd Bruuken at 
sällia” och det gick ju inte så länge köpmännen 
”tubba fålcket till sig” för då blev bruksboden inte 
av med sina varor. Hon räknar upp den ena skadan 
efter den andra som köpmännen åsamkar bruket för 
att därefter påpeka att det också är ”Kongl.Maijts 
eget höga Intresse at Considerera, emädan 
otwifwelachtigt konungen mehra af desse kiöpmän 
finge, der dhe bodde uthi een stadh såsom 
Wästeråhs ell:r Hedmora”. Och sen var det ju kolet. 
Skog och vedbrand skulle sparas om privilegierna 
drogs in. Att hota med kolbrist var ett argument 
med tyngd. Alltså, ut med dem alla från Avesta. 
Endast arbetare och andra personer med anknytning 
till bruket skulle få bo kvar. 
 
Avestas korta tid som Stads fleck varade under 
drygt 46 år, från den 27 oktober 1641 till den 16 
mars 1688. 
 
Källor: 
Hult, Johannes Christoph: Näsgårds Län i Dalarna 
Isacson, Maths: Affärsverksamheten i Avesta i äldre tid i 
Folkarebygden 1986  
Norberg, Petrus: Avesta under kopparbrukets tid 
von Swab, Anton: Avesta kronobruk  
 

 
 

 
Awestadfors  (Bilden något beskuren) 

Kopparstick av J.v.d. Aveelen 1704 i Dahlberg: Svecia antiqua et hodierna 
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Emigrantforskning 
 

Sveriges Släktforskarförbund, Handbok nr 1 
 
Författare: Anna-Lena Hultman, Ted Rosvall 
 
Format: A4, 112 sidor 
 
Två av emigrantforskningens ledande företrädare 
presenterar nu tillsammans en efterlängtad handbok 
som tar upp många frågor som alla emigrant-
forskare ställer sig. Vi får, förutom de vanliga 
arkiven, en presentation av konsulthandlingar, 
mönstringskort, tips på amerikanska hemsidor, 
svenskamerikanska tidningar, medborgarskap, 
Facebook mm. Boken innehåller ett stort antal 
illustrationer.  

Detta är boken för oss som har tänkt men inte 
kommit igång med emigrantforskningen! 
Kan beställas direkt från förbundets bokhandel: 
www.genealogi.se för 217 kronor.  
 
Du som är medlem i Folkare Släktforskarförening 
får köpa boken för 195 kronor.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nytt material på Arkiv Digital 
 
Arkiv Digitals arbete med att fotografera av svenska 
arkivhandlingar fortsätter. Bolaget har nu träffat 
avtal med landsarkivet i Härnösand och Stockholms 
stadsarkiv. Dessutom publicerar man den närmaste 
veckan nyfotograferat material som bland annat 
innehåller: 
• Uppsala läns kyrkoböcker (husförhörslängder, 
flyttade, födda, vigda och döda till omkring 1894. 
• Göteborgs Landsarkivs bouppteckningsregister för 
Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län och 
Älvsborgs län. 
• Bouppteckningar från äldsta tid till omkring 1900 
för Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län. 
• Göteborgs Landsarkivs släktnamnsregister för 
Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län, 
Värmlands län och Älvsborgs län. Även register till 
städernas kyrkoböcker har fotograferats. 
• Vadstena Landsarkivs bouppteckningsregister för 
Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och 
Östergötlands län. 
 
Den 3 augusti började Arkiv Digital fotografera på 
Landsarkivet i Härnösand. Man började även 
arbetet med Gävleborgs län som man hoppas blir 
klart under hösten. På Stockholms stadsarkiv 
kommer man att börja fotografera under september-
oktober. 
 
Källa: Sveriges Släktforskarförbund, Rötter 
 
 
 
 

Har du ny postadress? 
 

Nästan varje gång vi skickar ut medlems-
bladet så kommer något eller några tillbaka! 
Detta på grund av att den nya adressen inte 
har meddelats till föreningen.  

Du måste meddela om du flyttar så vi 
kan ändra i adressregistret. Får vi tillbaka 
tidningen med notering från posten, måste 
vi söka hos Skattemyndigheten för att 
kunna ändra adress! Dessutom kostar det 
dubbelt porto eftersom tidningen måste 
skickas två gånger! 
 

Tack för att du sänder oss din nya adress! 
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Försäljning av skivor och böcker 
 
CD-skivor 
Sveriges Befolkning 1900  560 kr 
Sveriges Befolkning1890  495 kr 
Sveriges Befolkning 1970  495 kr 
 

Sveriges befolkning 1980  495 kr 
Begravda i Sverige  495 kr 
Släkt Historisk Forum, DVD   95 kr

Litteratur 
 
Arkiveringsguiden för släktforskare 
Text, fot och formgivning 
Elinor Elmborg 
 
Arkiveringsguiden visar också hur du på ett strukturerat sätt kan samla 
materialet och göra det lätt åtkomligt. Du får bra information om hur du 
bygger upp ett arkivsystem för dina forskningsresultat. Att arbete med 
arkivering på ett systematisk sätt gör att du får en bättre överblick av 
materialet och på så sätt underlätta ditt arbete att finna fler släktingar och 
att göra materialet tillgängligt för flera. 
33 sid. Pris 126 kronor 
 
 
 
 
 
Inspiration för släktforskare 
Ewa Klingberg & Hanna Åhman 
 
Släktforskare är en brokig skara människor med en gemensam nämnare, 
intresse för sitt ursprung. I den här boken möter vi två kvinnor i två olika 
generationer, mor och dotter. Vi får följa deras sökande efter sina rötter. De 
tar läsaren med på en spännande resa, som utöver glada skratt och 
igenkännande nickar, bjuder på faktakunskap och nyttiga forskartips. 
68 sid. Pris 99 kronor 
 
 

 
 
Svenska sjukdomsnamn i gångna tider 
Gunnar Lagerkranz 
 
Utan tillgång till dåtidens medicinska litteratur är många namn dunkla för 
oss. Och utan kännedom om samtidens tilltro till de demoniska makternas 
inflytande skulle vi inte kunna förstå sjukdomsnamn som blodstulen, 
borttagen, byting, gastakyssar, trollskott och älvablåst. Och läkarna ansåg 
det vara väsentligt att balans rådde mellan vätskorna i kroppen. De tillgrep 
därför åderlåtning och koppning för att patienterna skulle bli vid sunda 
vätskor. Många sjukdomsnamn kan härledas till denna s.k. 
humoralpatologiska (lat. humor=vätska) uppfattning. Som exempel kan 
nämnas blodkastning, flussvärk, gyllenåder, inslaget utslag och trånsjuka.  
143 sid. Pris 180 kronor 
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Försäljning av skivor! 
 

 
 

 

 

 
Prislista över skivor och böcker finns på sid 15! 

 
 


