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KYRKOGÅRDSVANDRING 

av skulptören Arvid Backlund, Hedemora kyrkogård                   
foto: Anna Bergqvist  
             

Under våren är några kyrkogårdsvandringar inplanerade. Den 
första kommer att äga rum på Hedemora kyrkogård och därefter 
fortsätter vi med två vandringar på Folkärna kyrkogård. Se sid 11. 
Förhandsanmälan gör du på telefon 076-795 81 87. 
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Från fattighjon till folkpensionär 
 
av Birgitta Larhm 
 

fter de diskussioner som har uppkommit om sänkning av pensionerna vill jag försöka att belysa en 
laglig rätt som inte är så gammal. 

Idag är det litet mer än 150 år sedan det första försöket gjordes i den svenska riksdagen att få 
igenom ett beslut om en pensionsförsäkring. 

En rad förslag lades vid varje riksdag från mitten av 1800-talet men samtliga avslogs varje gång. Det 
skulle dröja ända in på 1900-talet innan partierna kunde enas om att pension behövdes för att försörja 
människor på deras ålders höst. Det var hög tid att lösa deras försörjning, det blev bara fler och fler åldringar 
för socknarna att försörja.  

Min far har berättat om hur han vid 8-10 års ålder fick gå från Ångermansbo i Folkärna till Näs i By 
socken för att hämta pensionen till sin farmor. Min far var född 1922, så första gången han hämtade pengar 
måste ha varit någon gång mellan 1930-1932. Han fick av sin farmor 10 öre, som då var mycket pengar 
eftersom hennes pension endast var 15 kronor i kvartalet. Efter kontroll i Avesta kommunarkiv konstaterade 
jag att pappas farfar och farmor ansökte och fick pension i juli 1920 och hans mormor och morfar i maj 
1921. 
 
Från jordbruk till industri 
För drygt 150 år sedan var Sverige fortfarande ett utpräglat jordbruksland. Av landets städer hade endast fem 
av dem mer än 10 000 innevånare. I städerna hade under 1840-talet industrier, hantverk och handel börjat 
utvecklas där en industriarbetarklass så sakteligt växte fram. Och detta bryter så smått den dominans som 
jordbruket haft. Trävaruindustrin etablerar sig i de skogrika landskapen Dalsland och Värmland. Utefter 
norrlandskusten växer sågverken upp och ger landskapet och samhället sin speciella prägel.  

Efter hand och speciellt efter att 1846 års näringsfrihetsreform, då skråtvånget togs bort till förmån för det 
”fria” näringslivet – får landet också en metallindustri. Metallindustrin är i början mest sysselsatt med 
fartygsbyggen och järnvägsmaterial. Även tändsticksfabrikationen utvecklas efter de nya behoven och 
Sverige sluter handelsavtal med andra Europeiska länder. 

En bra bit in på 1870-talet fortsätter den för Sverige framgångsrika konjunkturen. Storkapitalet köper upp 
en stor del av de väldiga norrlandsskogarna, som exploateras till sin yttersta gräns. Träindustrin utvecklas 
och nu kommer även trämassaindustrin igång. Järnproduktionen blir alltmer storskalig med påföljd att de 
små bruken börjar försvinna. Även i våra trakter påverkas vi av att småbruken läggs ner och arbetslöshet som 
följd. Även inom jordbruket ses en utveckling mot större enheter. En ny klass storbönder växer fram, bönder 
med drängar och statare som gör jobbet med en dålig lön och hårda levnadsvillkor. 

 
En industriarbetarklass växer fram 
Det är nu vi ser en industriarbetarklass växa fram. Jämfört med den framväxande ”fria” näringen är 
skråväsendet idylliskt. Det blir en hård tid för det svenska småfolket under mitten av 1850-talet. Det är nu vi 
får ett proletariat av industriarbetare i städerna. Allvarliga hungerdemonstrationer äger rum i städerna av 
utslitna, ännu fackföreningslösa arbetarmassor. Lönerna var låga och levnadsstandarden för arbetare mycket 
dåliga. Fattigdomen var stor och människorna led verklig nöd, någon hänsyn till människor fanns knappast, 
varken från arbetsgivare eller från samhällets sida. Det enda som fanns att tillgå vid sjukdom eller ålderdom 
var allmosor och tiggeri. Den frihet som fanns var endast för de rika väletablerade.  

 
Fattigdom, en polisiär fråga  
I dåtidens hårda samhälle sågs fattigdom mer som en polisiär fråga än social. En kunglig kommitté lämnade 
år 1839 ifrån sig ett betänkande om fattigdomen i riket och då speciellt i huvudstaden. Kommitténs sex 
huvudförslag som skulle motverka följderna av den utbredda fattigdomen, utgjordes av insatser för att 
modernisera fängelserna, förstärka polisen, hålla arbetslösa under uppsikt och i övrigt skärpa samhällets 
möjligheter att ”försvara sig” mot de ”kringstrykande” arbetslösa och utfattiga människorna. 

 
Fattighjonens antal växer 
”De fullt försörjda fattighjonens antal växer inom de äldre åldersklasserna på ett påfallande sätt.” Detta 
konstaterar Arbetareförsäkringskommittén år 1885 på grundval av officiell statistik. Av deras undersökning 
konstaterades att det varje år tillkommer ca 7 000 personer till fattigvården för fullt försörjningsstöd. Av 

E 
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dessa utgjorde 1,5 promille av hela befolkningen i åldern 20-25 år, 19,3 promille i 60-65 årsåldern, 32,9 
promille i åldern 65-70 och 69,9 promille av hela befolkningen i åldern 70-75 år. Fullt försörjda fattighjon i 
åldern 60 år eller mer utgjorde nära 50 promille av befolkningen i samma ålder. En uppdelning av yrken 
visar att av de årliga tillkommande fullt försörjda fattighjonen kom den största andelen från 
jordbrukarklassen, därnäst från gruppen ”arbetare av obestämt slag”, från fabriks- och hantverksindustrin, 
från ”kvinnliga tjenstehjonsklassen” samt från personer ”utan uppgivet yrke”. 
 
 
Tabellen är hämtad ur Åke Elmérs avhandling ”Folkpensionering i Sverige”  

 

Fattigvården 1913-1938 
 

 
År 

 
Antal understödda personer 

 
Därav varaktigt understödda 

vuxna1 

 
Bruttokostnader 

mkr2 
 1 000-tal % av folk-

mängden 

1 000-tal % av antalet vuxna  

1913 246 4,37 133 3,43 28,1 
1915 262 4,59 135 3,42 32,6 
1919 256 4,41 133 3,25 55,3 
1920 241 4,09 128 3,14 78,9 
1922 274 4,58 135 3,24 76,5 
1923 300 4,99 138 3,29 59,0 
1928 342 5,60 159 3,60 62,2 
1933 592 9,53 215 4,62 93,7 
1935 537 8,59 218 4,60 91,5 
1938 463 7,34 1943 3,97 90,6 

 
 
Fattigsparkassa  
Vid 1840-års riksdag framlade Erik Geijer, den kände författaren och radikalen, ett förslag att 
fattigsparkassor skulle bildas i varje socken. Där varje jordägare för var och en hos honom skriven gift 
jordbruksarbetare årligen borde inbetala fem riksdaler banco. Medlen skulle enligt förslagsställaren förvaltas 
och förräntas av en i varje länsresidensstad upprättad allmän fattigsparkassa. Ett förslag som röstades ner. 

 
Förslag till livränta år 1884 
Ett intressant förslag till livränta för varje svensk man och kvinna lämnades år 1884 till Kungl. Maj:t av 
Östergötlands hushållningssällskap. Avsikten var att bereda en enligt lagen tryggande livränta för arbetare. I 
förslaget sades att ”beredande åt arbetare en lyckligare tillvaro och en tryggande ålderdom inte kan ske utan 
lagstiftningens mellankomst, synnerhet för en förändring i den allmänna fattigvårdens organisation”. Enligt 
förslaget skulle var och en äga hemortsrätt i den kommun där han/hon föddes. I sammanhang därmed skulle 
varje kommun åläggas att för varje inom kommunen fött barn under det första levnadsåret i livränteanstalt 
insätta ett visst belopp, exempelvis fem kronor. Insättningen skulle ske på villkor att de insatta medlen 
återbetalades till kommunen i händelse av livräntetagarens död innan han började uppbära livränta. Enligt 
förslaget skulle efter något mer än 50 år varje svensk man och kvinna på det här sättet kunna få en skälig 
livränta ”och ej mer behöva frukta den allmänna fattigvården förhatliga ingripande”.  

 
Folkpension beslutades 1913 
När det gällde administrationen skulle den handhas av ett centralt pensionsråd med lokala pensionsnämnder 
ute i kommunerna. Så varje kommun blev ett eget pensionsdistrikt. Vissa övergångsregler föreslogs. 
Pensionen skulle kombineras med inkomstprövade tillägg, som skulle utgå till behövande pensionärer. 
Kommittéförslaget innebar en avgiftsfinansierad pension för alla över 67 år samt till av sjukdom eller olycka 

 
1 Före 1923 enligt beräkning av statens besparingskommitté, SOU 1925:8, sid 303 
2 Återbetalning från vårdtagaren, anhöriga m.fl. ej fråndragen. 
3 Vissa sjukhuspatienter, som medräknats först fr.o.m. 1936, frånräknade. 
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invalidiserade. Den årliga pensionsavgift som föreslogs var graderad på tre klasser. Den lägsta avgiften 
utgjorde två kronor/år för dem som hade lägre årsinkomst är 800 kronor. Den mellersta klassen med inkomst 
under 1 200 kronor/år skulle betala sju kronor och de som hade över 1 200 kronor skulle betala 12 kronor i 
pensionsavgift. När det gällde hustrur utan inkomst skulle de betala den lägsta avgiften.  

Pensionen skulle bestå av dels avgiftspension, pensionstillägg, understöd och särskilt kommunalt 
understöd. Avgiftspensionen grundades på den erlagda avgiften och utgjorde viss procentuell del av summan 
av erlagda avgifter4. 

Det solidariska samhället började växa fram som redan nu kunde kallas ”den svenska modellen”.  
 
Åke Elmérs avhandling 
Åke Elmérs har skrivit en stor avhandling om folkpensioneringen där han säger att den första svenska 
folkpensioneringslagen, som beslutades av riksdagen 1913 och började fungera år 1914, utgör det första 
försöket i världen att skapa en allmän folkförsäkring, avsedd att gälla alla oavsett yrke eller inkomst5. Elmér 
konstaterar att då den liberale politikern Adolf Hedin skrev sin motion till riksdagen 1884 fanns i själva 
verket ännu ingen nämnvärd social folkpensionering i något land. I några länder i Europa fanns statliga 
garanterade och i vissa fall i någon mån understödd livränteförsäkringar.  
 
 
Uppgifter från arbetet inom pensionsstyrelsen   

 

Pensionsansökningar och pensionsbrev i hela landet 
 

 
 
År 1915 

 

Antal inkomna ansökningar från 
 

 

Utfärdade definitiva pensionsbrev 
för 

 

män 

 

kvinnor 

Summa 

personer 

 

män 

 

kvinnor 

Summa 

personer 
 

Summa år 1915 
 

56.560 
 

98.783 
 

155.343 
 

35.848 
 

67.546 
 

103.394 

 
Tabell över antalet under 1915 inkomna pensionsansökningar samt antalet utfärdade pensionsbrev under 
samma år. Som framgår av siffrorna är antalet ansökningar och pensionsbrev för kvinnor nästan dubbelt så 
stort som för män.  
 
 
Från Kopparbergs län inkomna pensionsansökningar under åren 1914-1915, samt procentuell 
andel ansökningar i förhållande till folkmängden i länet. 
 

 
 

Län 

 
Folkmängd 
1 jan. 1915 

Under år 1915 inkomna 
ansökningar 

Totala antalet inkomna 
ansökningar 1914-1915 

antal 
sökande 

 % av folk-
mängden 

antal 
sökande 

 % av folk- 
mängden 

 

Kopparbergs län 
 

241.183 
 

6.324 
 

2,62 
 

 7,591 
 

3,15 
 

Hela riket 
 

5.679.607 
 

155.643 
 

2,74 
 

198.942 
 

3,50 
 
 
Folkärna Pensionsnämnds protokoll 
I Pensionsnämndens protokoll 1914-1938 är det endast noterat vilka som har sökt och beviljats pension. De 
bilagor som det hänvisas till har inte bevarats därför är det svårt att få något begrepp om vilka skäl de 
uppgiver. Det går endast att läsa ut antal beviljade pensioner. 

I Folkärna inkommer de flesta pensionsansökningarna 1915 och därefter sjunker antalet ansökningar och 
håller sig mellan 30-50 personer per år.  

 
4 Lyftet, från fattighjon till folkpensionär, sid 56 f. 
5 Elmér, Åke; Folkpensioneringen i Sverige, Gleerups Förlag, Malmö 1960. 
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Beviljade pensioner i Folkärna kommun åren 1914-1918 
 

År 

 

Folkmängd6 

 

Beviljade pensioner7 
Män kvinnor Totalt Antal % 

1914 3.303 3.352 6.651 71 1,07 
1915 3.267 3.292 6.559 89 1,36 
1916 3.342 3.314 6.656 72 1,08 
1917 3.448 3.426 6.874 34 0,49 
1918 3.518 3.489 7.007 42 0,60 

 
Fattigvårdsunderstödstagare i Folkärna 
Folkärna sockens förteckning över understödstagare är upplagd i tabeller med namn, bostad och födelseår 
och därefter kommer ett flertal spalter. Direkt understödda barn, födda inom och utom äktenskap, var 
placerade ute i socknen och dessa barn var även en kostnad. 

När det gäller äldre personer är manliga ogifta i majoritet, först år 1937 är kvinnorna i majoritet. Änkor är 
i majoritet under hela den undersökta perioden. Indirekt understödda barn är gossar i majoritet, det följer 
ungefär statistiken för födda barn.   

När det gäller fattigvårdsunderstöd går kurvan uppåt till år 1934 för att därefter vika av.  
Tittar man på orsaken till understödsbehoven är sjukdom den dominerade orsaken, otillräcklig 

arbetsförmåga ökar när sjukdom minskar! Under 1930-talet var det depression i världen och även Sverige 
drabbades och det går att utläsa i statistiken. Den är som högst år 1934 och därefter minskar arbetslösheten 
rejält.  

Lättja och dryckenskap var tydligen inget stort problem, jag hade trott att det skulle vara högre siffror för 
dryckenskap. Avvikande från socknen hade jag även trott skulle visa sig vara högre, inget arbete inga pengar 
då fanns endast fattigvården att tillgå. 

När det gäller hur många personer som sökte och fick folkpension de första fem åren så går det att läsa ut 
ur de källor som jag har haft tillgång till. Beviljade pensioner ligger procentuellt ungefär som för landet i 
stort. På frågan vilka som fick fattigunderstöd? Så är det bara att konstatera att det var de svaga i samhället. 
 
Förteckning å understödstagare åren 1932-1938 i Folkärna kommun 
 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 
Direkt 
understödda barn 

m k m k m k m k m k m k m k 

Barn i äktenskap 4 3 2 7 3 5 4 2 2 2 - 1 - 1 
Barn utom 
äktenskap 

- 3 - 3 1 1 - - - - - - - - 

               

Äldre personer               
Ogift 110 65 106 65 108 67 86 65 65 63 49 63 39 62 
Gift 84 88 85 90 91 97 73 76 64 61 61 54 51 48 
Änkling/änka/ 
frånskild 

21 37 19 40 16 37 12 49 13 48 17 41 19 40 

Antal indirekt 
understödda barn 

131 90 117 100 127 107 115 96 79 89 85 84 70 75 

        

Tillhör annat 
fattigvårdssamhälle 

26 43 51 49 47 51 50 

        

Erhållit        
Fattigvårdsunderst
öd  

415 417 424 367 318 286 260 

Kommunalt 
pensionstillskott 

Inga 
uppgifter 

      

Kommunalt 
sjukvårdsbidrag 

Inga 
uppgifter 

      

 
6 Folkmängd noterad i Husförhörslängd 1911-1920, Folkärna socken. 
7 Folkärna socken, 1914-1936 pensionsnämnden Protokollsbok 
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Varaktigt 
understödd 

       

Från föregående år 
kvarvarande 

174 165 164 169 159 153 135 

Nytillkommen 54 37 21 24 14 20 21 
Avliden  13 12 11 7 15 16 9 
På annat sätt 
avgången 

21 12 13 15 11 12 16 

Till nästa år 
kvarvarande 

193 167 162 170 145 145 131 

Antal 
understödsmånader 

Inga 
uppgifter 

      

        

Tillfälligt 
understödda 

188 225 239 174 147 113 104 

Understödets 
beskaffenhet 

       

Intagen på        
Fattigvårdsanstalt 48 44 41 42 44 40 38 
Arbetshem - -  - - - - 
Anstalt för 
sinnesjuka/ 
sinnesslöa  

24 22 26 23 29 30 31 

Anstalt för kroniskt 
sjuka 

4 3 4 - 5 6 2 

Annan 
sjukvårdsanstalt 

31 36 26 58 33 29 29 

Utackorderad i 
enskilt hem 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Boende i mindre 
fattigstuga 

- - - - - - - 

Understödd i 
hemmet 

283 308 320 251 213 186 154 

På annat sätt 
understödd 

25 4 7 2 - 8 16 

        

Orsak till under-
stödsbehovet 

       

Sjukdom 150 143 129 132 131 127 121 
Otillräcklig 
arbetsförmåga 

67 77 73 88 79 81 129 

Arbetslöshet 156 167 172 106 69 34 7 
Dryckenskap  1 4 - - - - - 
Lättja och 
liknöjdhet 

2 4 1 1 1 - - 

Talrik familj 8 8 10 7 6 14 2 
        

Den försörjnings-
pliktiges 

       

Död 3 2 6 10 13 12 1 
Avvikande - 1 2 1 2 1 - 
Andra orsaker 28 11 31 22 17 17 - 
        

Under året 
erhållet understöd 

       

Kontant inte 
summerad 

      

Vård å samhällets 
anstalt 

inte 
summerad 

      

Annat understöd 
beräknat 

inte 
summerad 
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Nordanö fattiggård 
Mellan åren 1914-1925 avled det totalt 1 374 personer i Folkärna socken, av dessa var 45 personer 
understödstagare som avled på Nordanö fattiggård. På fattiggården fanns det plats för 35 hjon enligt 
förteckning över understödstagare8. Sinnesjuka placerades bland åldringar och barn, man hade fortfarande i 
början av 1930-talet inte någon godkänd avdelning för dem. Folkärna socken hade möjlighet att hyra in de 
svåraste fallen på Säters sjukhus men det kostade pengar.  

De 45 personer som avlider på fattiggården mellan åren 1914-1925 är noterade som understödstagare, 
försörjda av socknen, av dessa personer är 21 män och 24 kvinnor. Av kvinnorna är den äldsta 94 år och den 
yngsta 5 år, det ger en genomsnittsålder på ca 69,6 år. För männen är den äldsta 86 och den yngsta 21 år, en 
genomsnittsålder på 68,5 år. Som yrkesgrupper är hälften av kvinnorna noterade som änkor och 
hushållerskor, de resterade som pigor.   

De vanligaste yrkesgrupperna för männen är hantverkaryrken, soldater och några f.d. hemmans- och en 
gårdsägare. De som är intagna på fattiggården är personer som befinner sig längst ner på den sociala skalan.  

Jag har försökt att belysa ”mängden” fattigvård i Folkärna socken strax efter införande av 
folkpensionsreformen. Med de källor som jag hade att tillgå är det svårt att dra slutsatsen om fattigvårdens 
kostnader sjönk eller inte. Vad jag kan läsa ut av ”förteckning å understödstagare” så är det snarare så att 
behovet ökade bland äldre. De var ju en grupp som först inte omfattades av folkpensionsreformen eftersom 
man skulle vara under 67 år och även ha betalat avgift efter inkomst. 

När det gäller hur många personer som sökte och fick folkpension de första fem åren så går det inte att 
läsa ut ur de bristfälliga källorna. Beviljade pensioner ligger procentuellt ungefär som för landet i stort. När 
det gäller frågan vilka som fick fattigunderstöd, så är det bara att konstatera att det var de svaga i samhället.   

En tanke som uppkom under letande efter handlingar, var att försöka få svar på om det var skillnad, när 
det gällde antal ansökningar och beviljande av pension för män och kvinnor men det var inte möjligt.   
 
Brev till generaldirektören 
I Riksarkivets samlingar av handlingar från Kungliga Pensionsstyrelsen finns en pärm med påskriften ”Brev 
till generaldirektören”. Brevskrivarna är såväl pensionärer som personer med någon funktion i den stora 
statsapparaten, som hade med folkpensionen att göra. Där finns rapporter från pensionsnämndsordförande 
ute i landet, som berättar om fattigdom och elände och om en stor tacksamhet för de små pensionsbeloppen, 
som för många, och då särskilt kvinnorna som betraktas som en skänk från ovan. 
 
 

Till Kungl. Pensionsstyrelsen 
Stockholm 
 
Jag är gammal och ful och fattig där jag går de gamlas väg 
Och till evighetens gränser är väl ej så många steg 
Likväl är jag nöjd och tacksam med min lott på gamla dar 
Ty av folkpensionens gåva jag en tryggad ålder har. 
 
Och till dem som angeläget ivra för de gamlas väl 
Går en tacksamhetens tanke rakt från djupet av mins själ 
Och till dem som ha omhänder detta kärleksverk för gamla 
Måtte väl om någon gör det skatter hos vår Herre samla. 
 
Unga människor skönt bestrålas av vår sol från himlens höjd 
Även jag därav får njuta, därför är jag glad och nöjd 
Fast jag gammal är och fattig, där jag går de gamlas stig 
Solen likväl när den skiner, skiner också skönt för mig. 
 
Ernst Lager 

 

 
8 Folkärna socken, 1932-1938, Förteckning över understödstagare 



Folkare Släktforskarförening 

 

An-Siktet 1/2010  9

Källor 
I min studie har jag använt de arkivalier för Folkärna socken som finns att tillgå i Avesta kommunarkiv. Jag 
har även använt de mikrofilmade kyrkböcker för Folkärna församling som finns i Folkare 
Släktforskarförenings lokal i Avesta. 
 
Källförteckning 
 
Otryckta källor 
Folkärna socken, Fattigvårdsstyrelsen, Förteckning över understödstagare 1932-1938. Avesta kommunarkiv 
Folkärna socken, Pensionsnämndens Protokollsbok 1914-1938. Avesta kommunarkiv 
Folkärna socken, Kyrkoarkivalier, mikrokort över avlidna mellan åren 1914-1925, statistik åren 1914-1918. 
 
Tryckta källor 
Hedin, Adolf: Adolf Hedins motion 1884 till riksdagen om en ålderdomsförsäkring för arbetare, 
Riksdagsarkivet  
 
Litteratur 
Classon Sigvard, Lyftet från fattighjon till folkpensionär. En berättelse om den svenska folkpensioneringens 
tillkomst (Försäkringskasseförbundet, Stockholm 1984) 
Elmén Åke: Folkpensionering i Sverige. Gleerups förlag Malmö 1960 
Lundberg, Urban: Juvelen i kronan, socialdemokraterna och den allmänna pensionen. Lund 2003 
 
 
 

 
 
  Nytt i 
  bokhyllan 
 
 
Föreningen Bergslagsarkiv 
Årsbok 20/2008 innehåller nio uppsatser. Som 
exempel kan nämnas att Maths Isacson (från By) 
har skrivit om Brytpunkt Bergslagen, Brage 
Lundström om Transport av tack- och stångjärn 
och Gösta Magnusson om Soldaten och 
arvprinsen. En dödsolycka och en utebliven parad. 

 
Årsbok 21/2009 innehåller åtta uppsatser. Bl.a. har 
Lars-Olof Herou och Jan-Erik Björk skrivit om 
Skogsfinnarna i Bergslagen, Per Eklund om ”Vi 
var den tidens svartskallar”. Finländsk 

arbetskraftsinvandring i Dalarna under senare 
delen av 1900-talet.  
 

Föreningen för Smedsläktsforskning 
Svenska Smedsläkter, Nr 23-24, Qvarfordt 
 

Sveriges befolkning 1880  
■ Riksarkivet SVAR kommer med en ny CD i år – 
Sveriges befolkning 1880. Lagom till 
Släktforskardagarna i Örebro ska den vara klar. Den 
som har abonnemang hos SVAR har redan nu 
tillgång till uppgifterna. Sveriges Släkt-
forskarförbund och SVAR samproducerade de 
tidigare skivorna Sveriges befolkning 1890 och 
1900. Den nya cd-skivan är SVARs egen 
produktion. Samtidigt meddelar SVAR att man nu 
fått tillåtelse att släppa 1910 års folkräkning på 
Internet. (3 jan) 
1910 års folkräkning  
■ SVAR har nu börjat registrera 1910 års 
folkräkning. Det registrerade materialet kommer 
under våren att läggas ut löpande. Skanning av 
kyrkoarkiven för Skaraborgs län och Stockholms 
län/stad har inletts och nya volymer publiceras 
regelbundet. Materialet omfattar husförhörslängder 
t.o.m. ca 1895 och övriga skannade serier t.o.m. ca 
1860. (19 jan) 
Fler SCB-utdrag tillgängliga 
■ Årsskiftet innebär att SCB-utdragen (födda-
vigda-döda) nu är tillgängliga till och med 1939 för 
den som har abonnemang hos SVAR. (7 jan)  
 
Källa: Sveriges Släktforskarförbund, Rötter 
 www.genealogi.se  
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Järnvägens byggande 1873 
 
sammanställt av Göran Bengtsson 
 

östen 1873 började första sprängskotten 
knalla i Morshyttsbergen och det blev en 
väldig invandring av rallare i socknen. Det 

var folk mest från Kronobergs och Kristianstads län 
samt Blekinge skogsbygder. 

Det formligen myllrade av människor efter 
linjen, som en myrväg i skogen. Jag var då i 
tioårsåldern och gick i skola i Tyskbo där vi hade 
järnvägsbyggnaden inpå knutarna. Vi skolpojkar var 
givet vis på det högsta intresserade av det nymodiga 
arbetet och alla fristunder tillbringades hos rallarna 
som vi voro mycket goda vänner med, fingo vi 
skjuta de tomma kärrorna från tippen till gropen. 
Arbetet med terrasseringen fortgick hela 1874. 
Rälsläggningen påbörjades i slutet av detta år vid 
Krylbo och i början av februari 1875 syntes röken 
och hördes signalerna från lokomotivet vid 
Morshyttan. 

Järnvägens största arbete i trakten var brobygget 
i Krylbo (Dalälven). Denna blev ej färdig förrän 
1875. De främsta lokomotiven, jag vill minnas 3 st 
fingo under oerhörda svårigheter fraktas över älven 
på flottar i den djupt nedskurna strömfåran. Vintern 
var ovanligt sträng kvicksilvret frös den 24 januari, 
flottarna frös ofta fast, men man vågade ej frakta de 
tunga pjäserna på isen. 

Grusning och justering pågick våren och 
sommaren 1875. I början av augusti detta år var 
järnvägen fullt färdig mellan Krylbo och Storvik. 

Så kom då den stora dagen för järnvägens 
högtidliga öppnande. Den 13 augusti var en stor dag 
för By socken liksom övriga socknar, Folkärna, 
Torsåker och Ovansjö. Det kungliga invigningståget 
med Oskar II utgick från Krylbo där stor middag 
gavs för de kungliga jämte en hel del andra 
inbjudna. Konungen åtföljdes av drottningen och 
kronprinsen vår nuvarande konung (Gustav V) då 
en bildskön yngling på 17 år. En hel del tyska 
furstligheter medföljde ävenledes. Det kungliga 
tåget gjorde ett kortare uppehåll vid Horndal. Det 
var ämnat att kungligheterna skulle gästa 
brukspatron Bergendal och flaggstänger voro resta 
hela vägen från stationen och till bruket, men patron 
Bergendal hade som sagt under natten avlidit och 
stod på bår. Det var då brukspatron C. J. Kastman 
på Hede dåvarande bruk som fick mottaga 
konungen vid Horndal och framföra sorgebeskedet 
om patron Bergendals frånfälle, just då han skulle få 
börja skörda frukterna av sina årslånga strävanden. 
Man ville veta att patron Bergendal som var alldeles 
uttröttad och hade svårt för att sova kvällen före 
järnvägsinvigningen tagit sömnmedel och råkat 
intaga för stor dos. 

Så hade By socken fått järnväg. För allmän trafik 
öppnades banan den 6 september samma år. Men 
det var inte bara glädje när järnvägen drog fram. 

Skommargårds August Johansson berättade om 
sina upplevelser i By Sockengilles årsskrift 1933. 
 
I Tidningen för Falu Län och Stad den 7 september 
1874 står att läsa följande: 

Enligt rapport från Kronolänsman i By socken 
R. Sundelin hade för honom den 30:de sistlidne 
augusti på eftermiddagen anmälts att våldsamheter 
av svårare beskaffenhet föregående natt förövats i 
Östra Fornby nämnda socken, af järnvägsarbetare 
vid statens stambana samt att det förmodades att 
ytterligare våldsamheter skulle komma att till den 
stundande natten ega rum.  

I följd heraf begaf sig kronolänsman Sundelin 
till platsen der dock redan innan han anlände 50 à 
60 jernvägsarbetare varit samlade och begått 
åtskilliga våldsbragder. Sönderslagit fönster, 
inkastat stora stenar, stänger, grepar m.m. i 
boningshusen och vid aflägsnande lovat att den 
stundande natten återkomma för att tillställa en 
blodig slagtning (slaktning). Många af den folkrika 
byns invånare voro så uppskrämda att de öfergåvo 
(övergav) hus och hem för att i angränsande byar 
söka en fristad. 

Kronolänsman Sundelin vidtog genast nödiga 
anstalter till lugnets upprätthållande hvilket ej heller 
under natten stördes. Arbetarna underlät att sätta sitt 
hot i verkställighet och lät sig afhöra. 
Rannsakningen för utrönande af hvilka 
våldsverkarne varit började den 31 och troddes 
skola komma att taga flera dagars tid anspråk. Dels 
till följd af svårigheten att ingen komma dels äfven 
derföre att våldsamheterna ej varit inskränkta till de 
ofvan nämda utan hafva äfven en mängd personer å 
andra ställen i närheten af jernvägen blifvit slagna 
med stenar och störar så att större eller mindre 
blodviten uppstått. 

Kronolänsman Sundelin hemställer i sin rapport 
till länsstyrelsen huru vida under den stundande 
mörka årstiden vore af nöden att minst en polisman 
anstäldes vid statens jernvägsbyggande inom 
socknen. Desto hellre som förutom arbetet å 
desamma äfven å banan Näs – Morshyttan anläggs 
af enskilde. Arbetet är börjat och sålunda inom 
tvänne särskilda delar av socknen en mängd 
arbetare och löst folk är samlat. 
 
Westmanlands Läns Tidning innehöll en liten notis 
om saken tydligen ett sammandrag af länsman 
Sundelins rapport. 

H 
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Man undrar kanske över att byns karlar inte reste 
motstånd mot rallarna utan utrymde byn, men man 
får betänka att rallarna var i antal vida öfverlägsna 
byns manfolk och att anfallet kom så hastigt att 
något organiserat motstånd inte hanns med. Till 
nästa natt då rallarna hotat att återkomma hade i 
varje fall i Fornby tillverkats en hel del spikklubbor 
– det klassiska bondevapnet – och byns befolkning 
var beredd att sälja sina liv dyrt, men då uteblev 
fienden.  

58 fönsterrutor fick man sätta in i Fornby efter 
kalabaliken.  

Ett liknande uppträde egde vid samma tid rum i 
Baggå i Torsåker. 
 
Källor: 
Utdrag från By Sockengilles årsskrift 1933 upptecknat av 
Skommargårds August Johansson. 
Avsnittet om våldsamheterna är ett utdrag från Tidningen 

för Falu Län och Stad 7 sep 1874. 
Westmanlands Läns Tidning, september 1874. 

 
Stavningen i utdraget från tidningen är i stort sett 
den som användes på den tiden. En del ord har 
tillrättalagts för läsbarhetens skull. 
 

 
 

 
Under denna rubrik kommer medlemmarna att 
fortlöpande få information om styrelsens arbete. 
 
Släktforskarnas Hus 
Lördagen den 10/4 är det inplanerat en 
heldagsforskning i Släktforskarnas Hus i Leksand. 
Vi kamperar ihop med Västra Mälardalens 
Släktforskare. Lista finns i lokalen för bokning. 
 
Resa till Riksarkivet Stockholm 
Eftersom ingen tog chansen att tycka till om vilken 
veckodag som skulle passa bäst har vi i styrelsen 
tagit det beslutet! Vi har bokat besöket hos 
Riksarkivet till tisdagen den 4/5. För en grupp är 
kostanden 670 kr och antal personer är begränsat till 
20, resa tillkommer. Det blir endera med buss eller 
tåg. Förhandsbokning. Läs mer på sista sidan. 
 
Kyrkogårdsvandring i Hedemora 
Lördagen den 29/5, kl 11.00 planerar vi vandring på 
Hedemora kyrkogård. Där finns en hel del 
spännande personer begravda. Linnéa Kärvemo är 
vår guide denna dag. Visningen kommer att ta ca en 
timme.  
 
Kyrkogårdsvandring Folkärna 
I Folkärna är två kvällar inbokade, tisdagen den 1/6 
och onsdagen den 2/6, kl 18.00. Lars Östlund är vår 
guide båda dessa kvällar. Vi träffas vid 
församlingsgården. 
 
 

 
Förhandsbokning gäller för vandringarna i 
Hedemora och Folkärna. Ring tel 076-795 81 87. 
 
Föreningen har nytt telefonnummer! 
Vi har i styrelsen beslutat att avveckla den fasta 
telefonen och från och med nu ringer du till 
mobilnummer 076-795 81 87. 
 
Ny dator 
Vi har nu en ny dator i lokalen, på denna har vi 
även planerat lägga in alla skivor som föreningen är 
ägare till. 
 
Träff med Bergslagssamverkan 
Lördagen den 20/2 träffades föreningarna i 
Bergslagssamverkan i Västerås. Barbro Vikström 
och Göran Bengtsson representerade FSF denna 
dag. En av de frågor som diskuterades var de 
kommande släktforskardagarna i Örebro i augusti.  
 
Vi hälsar nedanstående nya medlemmar 
hjärtligt välkomna! 
 
Medlemsnr 375 
Birgitta Lejheden-Eriksson 
Tångringsgatan 22 
784 30 Borlänge 
e-post: lejheden@spray.se 
 
Medlemsnr 377 
Solweig Asph Carlson 
Tornérplatsen 18, 3 tr 
177 30 Järfälla 
e-post solweig.asp.c@tele2.se 
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Kyrkogårdsvandring Hedemora 29 maj kl 11.00 

Kyrkogårdsvandring Folkärna 1 juni och 2 juni kl 18.00 

Om du är intresserad ring 076-795 81 87 för anmälan 

Hedemoras största park – Kyrkogården 
 

av Linnéa Kärvemo 
 
Kyrkogården som är c:a 100 000 kvm är ett 
lummigt område som inbjuder till lugna 
promenader. Fågelsången är intensiv på 
försommaren och du kan se spår efter både harar 
och rådjur. 

Den första kyrkan sägs vara anlagd på platsen 
under 1200-talet och sedan dess har begravningar 
skett på området. De tre gravmonumenten som finns 
i området vid kyrkan är från 1700-talet, och det 
finns även ett fåtal gravar kvar sedan den tiden, men 
huvudsakligen är gravarna från tidigt 1900-tal och 
framåt. 

I slutet av 1800-talet utvidgades kyrkogården 
söderut och området kring kapellet togs i bruk. 
Själva kapellet uppfördes omkring 1902. Under 
åren då ”Spanska sjukan” härjade, begravdes offren 
på det här området i de gräsytor som finns. En 
informationsskylt om detta har placerats utanför 
kapellet. Dessa begravningar finns inte registrerade 
hos oss, men dödsfallen finns naturligtvis i Död- 

och begravningsböckerna på Landsarkivet i 
Uppsala. 

Redan omkring 1920 fortsatte utvidgningen ner 
mot Hälla gård. I mitten av detta område finns en 
pampig ek som ger området dess karaktär.  Under 
perioden 1945–1950 anlades ”Hoppets 
kyrkogård” som ligger ytterligare något söderut. 
Det området har den tidens utseende med ungefär 
lika stora gravstenar i strikta kvarter och rader. Där 
finns en staty skapad av skulptören Arvid Backlund. 
Här upplåts fortfarande nya gravar för 
kistbegravningar.  

1987 anlades ”Maria kyrkogård”, närmast 
vårdcentralen och hela vägen österut bakom 
kyrkogårdsförvaltningens lokaler.  

På senare år har sommarpersonalen börjat 
plantera perenna växter i rabatterna. Dessa 
tillsammans med gravplanteringarna ger en 
blomsterfägring att njuta av. 
 

 

Folkärna kyrkogård 
 
av Barbro Vikström 
 
Folkärna kyrkogård består av flera delar. 
Den Gamla kyrkogården är, som 
namnet förmedlar, den ursprungliga 
delen som är belägen på södra sidan 
framför kyrkan. Allt eftersom tiden gick 
behövdes flera gravplatser och 1855 
invigdes delen vid kyrkans södra 
långsida. Redan 1905 behövdes 
ytterligare utvidgning och då togs den 
delen som ligger på norra sidan om 
kyrkan i bruk. På den äldsta delen av 
Gamla kyrkogården finns kultur-
historiskt intressanta gravar, flera från 
1700-talet. 

Mellankyrkogården invigdes 1919 men före 
det hade där skett gravsättningar. Här finns också 
den minnesvård över Erik Axel Karlfeldt (1864–
1931) som restes av Svenska Akademien samma år 
som skalden dog. Det s k Varvet är ett kvarter på 

mellankyrkogårdens norra del. Där 
finns många vita träkors. Dessa gravar 
var gratis och kistorna ställdes ganska 
tätt. 

Den första delen på Nya 
kyrkogården var klar 1950. 
Kremeringar blev vanligare så här 
finns en hel del urngravar. 

Strandkyrkogården som invigdes 
1968 ligger, som namnet antyder, 
längst nere vid sjön Bäsingen. I dess 
nordöstra del ligger Minneslunden 
som invigdes samma år. Där finns 

också Askgravplatsen som invigdes 2003. Det är 
ett slags mellanting av minneslund och urngrav. Ett 
stort stålkors står på stranden. Det tillverkades av 
Avesta Jernverks AB och skänktes 1978 av 
bergsingenjör Axel Ax:son Johnson (1910–1988). 

 
 
 

       Foto: H Löfqvist 
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Förbundsförsäkringen införs igen 
 
Som ett led i de besparingsåtgärder som förbundet 
tvingades till för några år sedan upphörde förbunds-
försäkringen. Nu när förbundet åter har en ekonomi 
som tillåter satsningar återinförs försäkringen från 
den 1 januari 2010. 

Försäkringen har tecknats hos försäkringsbolaget 
IF och är en olycksfallsförsäkring. Försäkringen 
gäller för medlemsföreningarnas medlemmar och 
gäller för kroppsskada som orsakats av olycksfall 
som inträffat under organiserad förenings-
verksamhet t.ex. möten, konferenser, resor etc. – 
samt under resa till eller från verksamheten. Om 

personliga tillhörigheter – glasögon, kläder etc. – 
skadas i samband med olycksfallet ersätts även 
dessa. 
 
Skada anmäles till  
Försäkringsbolaget IF telefon 0771-56 00 00. 
Släktforskarförbundets  
försäkringsnummer är SP 245896. 
Det går givetvis bra att även kontakta 
förbundskansliet tel 08 440 75 50 
 
Olycksfallsförsäkring SP 245896 

 
Omfattning som ingår Försäkringsbelopp Självrisk 
Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall 400 000 0 
Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader 25 000 0 
Dödsfall orsakat av olycksfall 40 000 0 
Kläder och personliga tillhörigheter 10 000 0 
Teknisk utrustning för handikappad person 40 000 0 
Kristerapi Högst 10 gånger 0 

 

Årsmöte 24 februari 2010 
 
av Barbro Vikström 
 
Årsmötet hölls i år i Fridolinsalen, Avesta bibliotek. 
Kvällen började med ett föredrag som hölls av Jan 
Henrik Marinder. Han är ordförande i 
Västerbergslagens Släktforskare, Ludvika, tillika 
pensionerad kyrkogårdschef för Stora Tuna – 
Torsång kyrkliga samfällighet. 
 

  
Kvällens gästtalare: Jan Henrik Marinder 
 
Han talde om begravningslagen, gravrätter och 
innehavarnas rättigheter och skyldigheter, kartor, 
gravbok och gravregister, hur man söker 
gravrättsinnehavare som inte finns registrerade och 
naturligtvis också om de kulturhistoriska värdena på  

kyrkogården. Ja, allt som har med gravar att göra. 
Alla ska betala begravningsavgift, även de som inte 
tillhör Svenska Kyrkan. Det kan ju verka självklart 
eftersom när man är död måste ju kroppen tas om 
hand på ett eller annat sätt, antingen du är religiös 
eller inte. Det finns också regler för hur man förfar 
när gravrätten upphör Jan Henrik poängterade att 
det var viktigt att allt sker på ett värdigt sätt. 
 
Efter Jan Henrik Marinders intressanta föredrag 
hade vi en kort paus. Berit hade dukat upp lite 
förfriskningar som inmundigades under glatt 
samspråk om ditt och datt, en och annan köpte en 
CD eller en bok. Sedan vidtog allvaret. Hans 
Forsmark skötte förhandlingarna snabbt och smidigt 
och Anders Larsson skrev protokollet. 
Valberedningen hade som vanligt gjort sitt jobb. Ett 
extra årsmöte utlystes till den 23 mars för att 
genomföra en smärre stadgeändring. 

Vår ordförande Birgitta var sjuk och kunde inte 
delta i mötet och vi andra i styrelsen glömde tyvärr 
att avtacka Maj som avböjt omval. Kvällen 
avslutades med dragning i det utlovade lotteriet. Det 
var ca 30 medlemmar som var närvarande vid mötet 
och vi gratulerar Berit Nylén Åkergren till vinsten 
av CDn och Rolf Jacobsson som fick tröstpriset, en 
antavla. 
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PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED 
FOLKARE SLÄKTFORSKARFÖRENING den 24 februari 2010 

Fridolinsalen, Avesta Bibliotek, kl 18.00- 20.00 
 
§1 
Mötets öppnande 
Vice ordförande Göran Bengtsson hälsar 
välkommen och förklarar årsmötet öppnat. 
 
§2 
Mötets utlysande 
Mötet ansåg att årsmötet är stadgeenligt utlyst. 
 
§3 
Fastställande av dagordning 
Den föreslagna dagordningen fastställdes och 
godkändes. 
 
§4 
Val av mötesfunktionärer 

A. Val av mötesordförande 
Till mötesordförande valdes: Hans 
Forsmark. 
 

B. Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare valdes: Anders 
Larsson. 

 
§5 
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Till justeringsmän och rösträknare valdes: Barbro 
Vikström och Monica Burman. 
 
 
§6 
Stadgeändring 
Styrelsens förslag om ändring i del av §7 
Föreningsmöte i Folkare Släktforskarförenings 
stadgar. 
Nuvarande lydelse: Årsmöte skall hållas före 
februari månads utgång. 
Föreslagen ändring: Årsmöte skall hållas före mars 
månads utgång. 
 
Beslutades: Att §7 i stadgarna ändras enligt 
styrelsens förslag och att punkten åter behandlas  
på medlemsmöte den 23 mars 2010. 
 
§7 
Rapporter 

• Göran Bengtsson informerade om 
Släktforskarförbundets medlems- och 

sakförsäkring som tecknats med 
försäkringsbolaget IF. 

• Anders Larsson informerade om 
föreningens inköp av dator och 
mobiltelefon. 

 
§8 
Skrivelser 
Inga inkomna skrivelser. 
 
§9 
Verksamhetsberättelse för 2009 
Verksamhetsberättelsen lästes upp och lades till 
handlingarna efter godkännande. 
 
§10 
Kassörens rapport 
Kassörens rapport lästes upp och lades till 
handlingarna efter godkännande. 
 
§11 
Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse föredrogs av 
mötesordförande Hans Forsmark. 
 
§12 
Ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2009. 
 
§13 
Val av styrelse för Folkare Släktforskarförening 

A. Val av ordförande. 2år. 
Till ordförande omvaldes: Birgitta Larhm 
 

B. Val av ledamöter i styrelsen. 2 ordinarie 
och 1 suppleant. 2år. 
Till styrelseledamöter omvaldes: Anders 
Larsson och Berit Nylén Åkergren 
Till styrelsesuppleant omvaldes: Barbro 
Vikström 
 

C. Val av adjungerad till styrelsen. 1år. 
Som adjungerad till styrelsen valdes: Sylvia 
Lundewall 
 

D. Val av två revisorer. 1 år. 
Till revisorer omvaldes: Gösta Söderberg 
och Nils Käcko. 
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E. Val av två revisorsuppleanter. 1år. 
Till revisorsuppleanter omvaldes Lars Ove 
Johansson och nyvaldes Marianne Eriksson. 
 

F. Val av två redaktörer för An-Siktet . 1 år. 
Till redaktörer omvaldes: Birgitta Larhm 
och Barbro Vikström. 
 

G. Val av tre ledamöter till valberedningen 
varav en sammankallande. 1 år. 
Till ledamöter i valberedningen omvaldes: 
Rune Johansson, Bengt-Ove Andersson och  
Ingmar Jansson. 
Sammankallande för valberedningen är: 
Rune Johansson 

 
§14 
Fastställande av årsavgift för Folkare 
Släktforskarförening år 2011 
Styrelsens förslag till årsmötet om oförändrad 
medlemsavgift godkändes. 
 
§15 
Dalarnas Släktforskarförbunds verksamhetsår 
2009 
Ingen verksamhet har bedrivits under året. 
 
Styrelsen fick uppdraget att verka för att Dalarnas 
Släktforskarförbund avvecklas. 
 
§16 
Val av representanter till Dalarnas 
släktforskarförbund 

A. Val av två ordinarie ledamöter.  1 år. 
Till ordinarie ledamöter omvaldes: Birgitta 
Larhm och Barbro Vikström. 
 

B. Val av två suppleanter. 1 år. 
Till suppleanter omvaldes: Monica Burman 
och Göran Bengtsson. 

 
§17 
Val av representanter till Bergslagssamverkan 

A. Val av två ordinarie ledamöter. 1 år. 
Till ordinarie ledamöter omvaldes: Birgitta 
Larhm och Barbro Vikström. 
 

B. Val av två suppleanter. 1 år. 
Till suppleanter omvaldes: Monica Burman 
och Göran Bengtsson. 

 
§18 
Släktforskardagarna 2010, Örebro. 

A. Representanter 
Styrelsen får uppdraget att utse 
representanter. 
 

B. Föreningsbord 
Styrelsen beslutar om föreningsbord . 
 
 

§19 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 
§20 
Avslutning 
Mötesordförande tackade för visat intresse och 
förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 
 

 
 
Dag som ovan 
 
Vid protokollet 
 
 
Anders Larsson   Hans Forsmark 
 
 
Justeringsmän: 
 
Barbro Vikström   Monica Burman  
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Hedemora 
kyrkas äldsta 
del torde ha 
uppförts redan i 
slutet av 1200-
talet. Kyrkan 
har växt fram 
genom 
upprepade 
påbyggnader. 
Redan under 
medeltiden 
nämns S:ta 
Annas och S:ta 
Catharinas kor. 
 
Gravkapellet 
byggdes 
omkring år 
1902. 
 
Tre gravhus 
på norra 
kyrkogården 
byggdes under 
åren 1755-
1766.  

 

Resa till Riksarkivet i Stockholm. 
Tisdagen den 4 maj. 

Vi kommer att få en guidad visning av arkivet. 
Sista anmälningsdag är fredag 23 april och du ringer 

076-795 81 87 för prisuppgift och bokning. 


