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STJÄRNSUNDS HERRGÅRD 
 

Stjärnsunds herrgård                   
foto: Birgitta Larhm  
             
 
Till hösten fortsätter vi med kyrkogårdsvandringarna i Stjärnsund 
och i Avesta.  
 
Vi kommer att göra ett besök i Stjärnsund och dess herrgård,  
vandra på Stjärnsunds kyrkogård och även besöka kyrkan.  
 
Hit till Sund kom Christopher Polhem och Stierncrona omkring år 
1700. Namnet Stjernsund bildas av namnet Stjerncronas första del 
och Sund. Hyttan i Sund (Sundshyttan) anlades troligen någon 
gång under mitten av 1500-talet.  
 
Vi kommer även att besöka Avesta kyrka och dess gamla 
kyrkogård och även den nya i Älvnäs.  
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 Avlidna medlemmar 
 
Solveig Selldin, Avesta född 26 juli 1942 avled 
den 17 januari 2010. Solveig har varit medlem i 
föreningen sedan år 1993 
 
Göte Riseby, Avesta, född 26 april 1928 i Grytnäs 
och han avled den 14 januari 2010 i Avesta. Göte 
har varit medlem i föreningen sedan 1988. Han 
var i ett flertal år med och arbetade i 
programkommittén. 

 

        Vi lyser frid över deras minne!  
 

 
 
  Nytt i 
  bokhyllan 
 
 
 
Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund: 
Dalarna 2010 Museer i Dalarna 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tryck: Centrumtryck AB, Avesta 
 

Föreningens 
telefonnummer 
076-795 81 87 
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Kyrkogårdsvandringar  
 
text o foto: Birgitta Larhm 
 
Kyrkogårdsvandring i Hedemora 
Lördagen den 29/5, kl 11.00 var vi ett tiotal 
personer på kyrkogårdsvandring på Hedemora 
kyrkogård. Linnéa Kärvemo var vår guide under 
promenaden. Där vi vandrade runt till ett flertal 
stenar och Linnéa ”presenterade” de personer som 
där är begravda.  

Författaren Kerstin Hed som föddes 1890 på 
Kersgården i Hamre utanför Hedemora med namnet 
Hilda Fedriksson. Hon gifte sig med Anders Olsson 
tillsammans brukade de hennes fädernegård. Hon 
skrev ett tjugotal diktsamlingar och några 
prosaböcker. De sista åren av makarnas levnad 
bodde de i Matsbo by och vägen som går förbi 
gården har namnet Kerstin Heds väg. Hon avled 
1961.  

Anna-Lisa Öst eller under namnet Lapp-Lisa 
som de flesta känner henne. Hon föddes i 
Vilhelmina 1889 och döptes till Anna Lovisa. Hon 

flyttade till 
Hedemora 1924 
och orsaken var 
att hon gifte sig 
med lantbrev-
bäraren Johan 
Öst från Österbo.  
Anna-Lisa var 
frälsningsofficer 

och reste runt, klädd i sin samedräkt, både i Sverige 
och i svenskbygderna i USA.  

Kerstin Thorborg är en av de svenskar som 
gjort sig ett namn utomlands. Hon föddes 1896 i 
Venjan och flyttade till Hedemora som barn. Fadern  

Viktor Thorborg, född 
1862 i Säter och arbetade 
som kronolänsman i 
Venjan där Kerstins 
moder Hildur Boman 
föddes 1863. Hildurs 
moder var Kristina 
Elisabet Boman född i 
Avesta 1836. Kerstin gifte 
sig 1928 med regissören 
Gustaf Bergman som 
föddes 1880 i Jakobs 
församling Stockholm och 
avled 1952 i Hedemora.  

 
Reinhold Ludvig Gahn var brukspatron på 

Norns bruk. En sägen säger att en kulla kom till 
herrgården för att sälja sina produkter men 
bruksägaren bussade hundarna på henne. Då skall 
bandkullan ha skrikit: ”detta skulle du aldrig ha 

gjort”! När så patron kom in på sitt kontor låg en 
orm på hans skrivbord. Och efter att sex av hans 
barn avlidit inom loppet av sex veckor trodde patron 
att kullan hade satt en förbannelse på familjen. 

Namnen på barnen och 
födelse- och dödsdatum finns 
i ormen och i mitten finns 
moderns och faderns namn 
och dödsdatum. 

På Hedemora kyrkogård är 
många av sent 1800- och 
tidigt 1900-tals kultur-
personer begravda. Här finns 
bl.a. Martin Koch känd 
författare, konstnären Olle 
Kåks, författaren Paul 
Lundh och journalisten och 

sportkommentatorn Mac Gänger begravda. 
 
Kyrkogårdsvandring Folkärna 
I Folkärna var onsdagen den 2/6 inbokade för 
vandring och Lars Östlund är vår guide denna kväll. 
Folkärna kyrkogård är en landskyrkogård där det 
många gånger är gårdsnamnet och byn som är det 

viktiga. Här på 
landet visste de 
vilka som 
fanns i graven. 
Gravstenar och 
kors har många 
gånger fått ett 
personligt ut-
förande.  

Stationsinspektören Carl Vilhelm Ponsbach, 
född 1843 i Stora Tuna och 
död 12/12 1903 i Krylbo. 
Hustrun Elin, född 
Lindberg 1852 i Längbro 
Örebro län avled den 7/3 
1903 några månader före 
maken.  

Han är en av få som i 
våra trakter har fått en väg 
uppkallad efter sig, 
Ponsbachs väg i stations-
samhället Krylbo. 
Vi tackar Linnéa Kärvemo 
och Lars Östlund för två 
mycket informativa och 
trevliga kyrkogårds-
vandringar.  
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Välkomna till Örebro och släktforskardagarna 2010 den 27-29 augusti 
 
 
Örebro ligger centralt i Sverige. Staden har spelat 
en stor roll i Sveriges historia. Redan på 1260-talet 
lät den dåvarande kungamakten uppföra en fästning 
på den holme som Örebro slott idag ligger på. 

Under sena 1500-talet fick staden ensamrätt på 
järnhandel i regionen. Örebros köpmän förmedlade 
export av Bergslagens järn och sålde i gengäld 
livsmedel till bergsmännen. 

Stadens befolkning uppgick vid denna tid till ca 
600 personer. Man höll flera riksdagar i slottet som 

kung Karl IX lät bygga om till ett 
renässansslott. Sommaren 1810 hölls en riksdag i 
Örebro och den 21 augusti valdes fursten av 
Pontecorvo enhälligt av riksdagen till kronprins. 
Han var född Jean Bernadotte och blev efter sin 
tronbestigning den 5 februari 1818 vår kung Karl 
XIV Johan. 
 

 
 

Lördag den 28 augusti 
Mässan öppen för allmänheten kl 10.00-17.00 

 
Invigning i Conventum Kongress 10.00-10.45 
  
Föredrag av Jan Mårtenson "Marskalken och löjtnanten" i Conventum Kongress kl 11.00-11.45. 
Allmänheten fritt inträde. 
 
Föredrag av Christopher O´Regan "Att beskriva färger för en blind." Det sena 1700-talet som upptakt till 
omvälvningarna i Sverige 1809-10  i Conventum Kongress kl 12.00-12.45.   
Allmänheten fritt inträde. 
 
Sekretariatet öppet för ombuden i Conventum Arena kl 10.00-12.00 (Förbundet bemannar). 
Riksstämma i Conventum Kongress kl 13.30-16.30. 
 
 
Föredrag om 45 min i fyra salar, tre i Conventum Konferens samt Hjalmar Bergmansalen, belägen under 
Conventum Kongress och Stadsbiblioteket med ingång från gränden mellan Conventum Arena och 
Conventum Konferens kl 13.00-16.45  
 
Föredragshållare är bl a: 
Lars O. Lagerqvist: Folkets mat och dryck och kungens under Karl Johans regering. Allmänheten fritt 
inträde. 
Göran Alm: Kungens alla böcker 
Einar Lyth: Sundboprojektet - att kartlägga ett härad 
Kalle Bäck: Torp och torpare under 1800-talet 
Per Clemensson: Att släktforska 
Gull-May Lindström: Min farmor födde 16 barn 
Anna-Brita Lövgren: Gångna tiders pass i gångna tiders samhälle och nutidens forskare 
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Stig Jönsson: Lantmäteritjänster till stöd för forskning om släkt och hembygd 
Sören Klingnéus: Soldat eller ryttare i släkten - de militära källorna berättar 
Christer Blohm: Släkten i undervisningen 
Peter Sköld: Samernas historia genom släktforskarnas källor 
Salli Fanaei som representant för Datainspektionen: Vad säger personuppgiftslagen om släktforskning på 
Internet 
  
Gruppfoto av alla ättlingar till riksdagsmän 1810 i trappan i Conventum Arena kl 12.50. 
  
Supébuffé med underhållning i Conventum Kongress kl 19.00. Pris 400 kr (1 glas vin ingår) 
Underhållning bl a av Maria Johansson med komp. 
 
 

Söndag den 29 augusti 
Mässan öppen för allmänheten kl 10.00-16.00 

  
Föredrag om 45 min i fyra salar som under lördagen kl 10.00-15.45 
 
Föredragshållare är bl a: 
Birger Wennberg: Örebro 1810 
Mikael Eivergård: Människan i anstaltens arkiv 
Ted Rosvall: Den gamla dynastin och den nya 
Kalle Bäck: Det svenska dasset - inte bara en skitsak 
Thord Bylund: Skolmatriklar som hjälpmedel vid släktforskning 
Håkan Henriksson: Bergslagens gruvpigor 
Leif Uppström: Notfiske på Vinön 
Åke Mossberg: En påse bergslagsblandning 
Elisabeth Thorsell: Lisa Matsdotter - en piga i Värmland på avvägar 1817 
Bo Hazell: Resandefolket - från tattare till traveller 
Martin Dackling: Från arvejord till släktklenod. Släktgårdarnas historia i Sverige 
Bengt Lennartsson: Släktforskning via Internet - idag långt mer än avfotograferade och indexerade 
arkivhandlingar 
Stefan Nilsson: I våra emigranters spår - gamla och nya vägar 
  
Företag och föreningar: Arkiv Digital, Genline, Genealogiska Föreningen, Family Search, Rötters vänner, 
DIS, Elinor Elmberg om Arkiveringsguide för släktforskare och Handbok för MinSläkt. 
  
Kontakttorg där föreningar kan boka en- eller tvåtimmarspass för att träffa intresserade genom annonsering 
i programmet. 
  
Gruppfoto av alla ättlingar till riksdagsmän 1810 i trappan i Conventum Arena kl 13.50. 
 
  

Kringverksamheter lördag och söndag 
Café och lunchservering finns i Conventum Arena och Café dessutom i Conventum Konferens. 
  
Alla med biljett från SFD har gratis inträde på jubileumsutställningen "Folkets väl - folkets val? 
Bernadotte och Örebro 1810" på Örebro Läns Museum. 
  
Örebro Stadsarkiv har öppet efter bokning per telefon 019-211075 senast 23 augusti. 
  
Krönikespelet "Tiden före valet. Händelser under riksdagen i Örebro under juli och augusti 1810" 
kommer att ges i Nikolaikyrkan och Örebro gamla skola under bägge dagarna 28-29 augusti. 
  
Guidade turer som visar Örebro med tonvikt på 1810 kommer att utgå från ingången till Conventum Arena. 
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Kallelse till Riksdagsmanna-val i Örebro 1810 
 
Fredag den 15 juni 1810 
  
"Till underdånig åtlydnad av Kongl Maj:ts (...) 
påbud, angående en Urtima Riksdag, som börjas i 
Huvudstaden Stockholm den 23:dje nästkommande 
Juli, har Magistraten utsatt Riksdagsmannaval för 
Örebro Stad att hållas å Rådhuset härstädes kl. 10 
f.m. den 27:de innevarande månad, vartill 
Röstägande Lovl. Borgerskapet härigenom kallas 
att, enär tecken med klockan gives, enhälligt 
sammanträda. (....) samt erinra att (...) Fullmäktig 
för staden ej annorlunda än genom ordentelig 
omröstning med slutna sedlar må kallas, även som 
att (...) anständigt och tillräckligt underhåll och 
resekostnad för Fullmäktigen bör före valet 
bestämmas; vilket härigenom 1:sta gången 
kungöres. Örebro Rådhus den 15 Juni 1810. 
Borgmästare och Råd. (Örebro Tidning 15.6.1810.) 
 
 
Vid släktforskardagarna 28-29 augusti 2010 
kommer temat att bli 200-årsminnet av riksdagen 
1810 då adel, präster, borgare och bönder från hela 
Sverige kom till Örebro för att välja tronföljare. Här 
ger Erland Bohlin från ledningsgruppen för SFD 
2010 en historisk bakgrund. 
 
Efter revolutionen, eller snarare officerskuppen, den 
13 mars 1809, då Gustaf IV Adolf avsattes blev den 
f d kungens farbror, hertig Karl, omedelbart 
riksföreståndare. Redan dagen därefter kallade han 
samman riksdagen till den 1 maj. Den 6 juni 
utropade ständerna honom till kung Karl XIII och 
han och drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 
kröntes den 29 juni. I slutet av augusti 1809 
utropades den 41-årige danske hertigen Christian 
August till kronprins. Den 17 september slöts fred 
med Ryssland i Fredrikshamn och därmed 
bekräftades förlusten av Finland. 
  
Kronprins Christian August, valde att i Sverige 
kalla sig Karl August, eftersom Christian väckte 
tråkiga minnen. Han var egentligen en av landets 
fiender som överbefälhavare i Norge under svensk-
danska kriget. Det hade visserligen lett till 
vapenstillestånd redan i december 1808, men 
avslutades först med freden i Jönköping den 10 
december 1809 och då var han beredd att acceptera 
utnämningen och komma till Sverige. Riksdagen 
hade fortsatt med beslut om regeringsform, 
tryckfrihetsförordning, riksdagsordning mm och 
avslutades först den 2 maj 1810, alltså efter ett år. 
Ett av besluten innebar att riksdagarna i 
fortsättningen skulle mötas vart femte år och pågå 
högst tre (i undantagsfall fyra) månader. 

Den 6 januari 1810 slöts fred också med Frankrike i 
Paris och därmed hade Sverige fått fred med alla 
länder. Några veckor efter riksdagens avslutning, 
den 28 maj, dog kronprins Karl August på Kvidinge 
hed i Skåne. Redan den 1 juni utfärdades en 
förordning om nyval till en urtima riksdag som 
skulle samlas den 23 juli i Stockholm för att välja 
ny tronföljare och de tre ”lägre” stånden fick snabbt 
välja sina riksdagsmän. 
 
Sedan rykten kommit i svang att Karl August 
giftmördats av ”gustavianerna” följde lynchningen 
av riksmarskalken Axel von Fersen den 20 juni och 
den 28 juni förordnades att riksdagen i stället skulle 
samlas i Örebro, där riksdagen förväntades kunna 
arbeta mer ostört än i Stockholm. 
  
Spekulationerna om olika kandidater till valet av 
tronföljare kom genast igång och det fanns några 
som varit aktuella redan då Karl August valdes, t ex 
den f d kungens son, Gustaf. Statsråden och kungen 
beslutade sig tidigt för Karl Augusts bror Fredrik 
August och man skickade kurirer till Paris med en 
fråga till Napoleon om hans synpunkter på det valet. 
De startade den 6 juni och en av dem var den unge 
löjtnanten Karl Otto Mörner, som samtidigt hade 
det självpåtagna uppdraget att verka för att fursten 
av Ponte Corvo skulle bli tronföljare och den som 
med Napoleons stöd skulle återta Finland till 
Sverige. 
 
Trots att beslutet att välja Fredrik August av 
Augustenberg till tronföljare i princip redan var 
fattat i Stockholm före riksdagens början ändrades 
opinionen på ett dramatiskt sätt under några 
augustidagar i Örebro. Dels hade Karl Otto Mörners 
och andras propaganda för Bernadotte haft effekt, 
dels hade Bernadotte till Örebro skickat ett 
inofficiellt ombud, som överlämnat ett 
tandpetarfodral med porträtt av hustrun och sonen, 
vilka riksdagsmännen charmades av. Slutligen 
framförde ombudet löften att Bernadotte skulle 
betala stora delar av Sveriges statsskulder, löften 
som denne senare inte kändes vid. Beslutet att kalla 
Bernadotte blev enhälligt! 
 
Vilka var det nu som kommit resande med 
diligenser och hästekipage till den lilla staden 
Örebro med sina c 3 300 invånare? Landshövdingen 
och stadens råd hade haft kort tid på sig att ordna 
lokaler för hovet, stånden, kanslier och ståndens 
klubbar och inkvartering av både riksdagsmän och 
ämbetsmän av olika slag samt deras betjäning. Alla 
utländska beskickningar var däremot förbjudna att 
vistas i staden. Riksdagsmännen fick hämta 
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polletter med anvisning på bostad i en särskild 
expedition och det trycktes listor där deras bostäder 
anges. Förteckningar över alla riksdagsmännen 
finns utlagda här på hemsidan. 
  
Man skulle nu för första gången tillämpa den nya 
riksdagsordningen redan vid valet av riksdagsmän. 
Det innebar bl a att varje adelsätt representerades av 
sin huvudman eller av en annan adelsman som 
fullmäktig. En del stannade hemma av rädsla för 
nya oroligheter. 206 adelsmän finns dock noterade i 
protokollen från Ridderskapet och adeln. 
  
Kyrkoherdarna skulle välja riksdagsmän bland sig, 
medan komministrarna hade rätt att välja en 
riksdagsman per stift, men då åtog de sig också att 
betala hans uppehälle. Ingen komminster kom att bli 
riksdagsman 1810. Stockholms komminstrar valde 
visserligen Carl Fredric Ortman, men hade inte råd 
att betala för honom, då riksdagen flyttades till 
Örebro. Prästeståndet bestod av 51 riksdagsmän 
med ärkebiskop Lindblom som sjävskriven talman 
och alla biskoparna som självskrivna ledamöter. 
Sex av de tretton biskoparna hade anmält förfall p g 
a sjukdom, bl a Magnus Stagnelius i Kalmar, far till 
skalden Erik Johan Stagnelius. 
  
I fråga om borgarståndet gällde att städerna 
indelades i klasser och då kunde de minsta städerna 
välja en gemensam riksdagsman. Borgarståndet 
bestod alltså ”bara” av 54 ledamöter av vilka många 
representerade flera städer, vilket innebar lägre 
kostnad för väljarna, men bara ökad prestige för 
riksdagsmannen, som ändå bara hade en röst. I 
borgarståndet saknades – åtminstone vid den första 
registreringen – representanter för sju städer, Eksjö, 
Piteå, Luleå, Sölvesborg, Östhammar, Kungsbacka 
och Östersund. Den vanligaste titeln bland de valda 
riksdagsmännen var borgmästare. 
 
Bönderna samlades i varje härad och valde en 
representant – ev samma som ett eller flera andra 
härader. Bondeståndets hade 111 ledamöter, vilka 
alltså representerade ett eller flera härader. 
  
En av bondeståndets ledamöter, bonden Per 
Andersson i Höglanda, vald av Viske och Fjäre 
härader i Halland blev utesluten den 16 augusti, 
strax före själva tronföljarvalet, sedan 
landshövdingen meddelat att han inte var rätt sorts 
bonde. Det vara bara krono- och skattebönder och 
likställda som var valbara, medan frälsebönder 
ansågs vara alltför beroende av sina herrar. Några 
härader bötfälldes vid slutet av riksdagen för att de 
inte representerats av någon riksdagsman, nämligen 
Junits och Herrestads härader i Malmöhus län och 
Ingelstads och Jerrestads härader i Kristianstads län. 

De dömdes att betala 1 riksdaler 16 skilling per dag 
till ståndets kassa. Per Månsson Lundgren från 
Tommarp i Kristianstads län var vald för alla de 
fyra dömda häraderna, men han infann sig inte vid 
riksdagen. 
  
Den 23 juli ”utblåstes” riksdagen på traditionellt 
sätt. Örebro kyrka, nuvarande S:t Nicoali kyrka, 
hade arrangerats som rikssal genom att tronen 
placerats på en upphöjning vid sidan av altaret. 
Kronans brännerimagasin, ett större stenhus, nu 
rivet, vid Svartåns strand mittemot slottet, 
fungerade som riddarhus, prästeståndet 
sammanträdde i Hushållningssällskapets rum i det 
Bromsiska huset vid Stora torget (på den plats där 
Lindhska bokhandeln nu ligger), borgarståndet i det 
senare rivna Rådhuset mitt emot på andra sidan 
torget och bondeståndet i Örebro skolas hus intill 
S:t Nicolai kyrka. Både utsida och inredning är 
ändrade, men det är fortfarande samma hus som nu 
är Nikolai församlingshem. I landssekreterare 
Anderssons hus vid Stora torget fanns en klubb för 
stadens borgare och den blev nu en allmän 
”konversations-inrättning” och varje stånd hade 
dessutom sin egen klubblokal, där mycket av 
diskussionerna som föregick de formella 
förhandlingarna ägde rum. 
  
Några notiser om olika riksdagsmän kan vara 
lockande att redovisa. Två bröder Löwenhielm var 
till en början engagerade för att knyta ihop de 
svenska och danska hoven för att hindra att Sverige 
skulle bli ett lydrike under Frankrike. De ville som 
många andra, t ex kungen Karl XIII, att den döde 
kronprinsens broder skulle väljas till 
 
De fyra ståndens sekreterare hade förstås viktiga 
roller att spela, riddarhussekreteraren var knuten till 
riddarhuset i Stockholm och på det sättet ”ständig 
sekreterare”. Det var ”en av de aderton”, den 48-
årige Axel Gabriel Silfverstolpe, som vunnit flera 
priser av akademien innan han själv blev ledamot 
där 1794. Han var också änkedrottning Sofia 
Magdalenas handsekreterare. 
  
I prästeståndet var teologie professorn Jonas Ulric 
Almquist sekreterare. Han var 32 år och bror till 
professorn Eric Abraham Almquist, som var 
riksdagsman för Uppsala stift och farbror till Carl 
Jonas Love Almquist, som vid den här tiden var 
student i Uppsala. 
 
I borgarståndet var den 34-årige Johan David 
Valerius sekreterare. 1797 blev han sekreterare vid 
Kungl. Teatern och var också framgångsrik som 
skådespelare och operasångare där tills han 1804 
lämnade skådebanan, därför att han led av svår 
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rampfeber. Han hade vunnit flera pris av Svenska 
Akademien, men hade framför allt vunnit folkets 
hjärta med enklare visor och hade givit ut den första 
delen av sina Visor och sångstycken 1809. Genom 
sin vänskap med Hans Järta blev han 1809 utnämnd 
till 1:e expeditionssekreterare vid handels- och 
finansexpeditionen. Redan vid riksdagen 1809 var 
han sekreterare i konstitutionsutskottet. 
  
Till bondeståndets sekreterare kallade kungen den 
nyutnämnde häradshövdingen i Hälsinglands södra 
härad, den 56-årige Gabriel Ödmann, bror till den 
berömde botanikern, teologie professorn och 
psalmdiktaren Samuel Ödmann, som från 1789 till 
sin död 1829 inte lämnade sitt hus, men från sin 
säng utövade stort vetenskapligt och kulturellt 
inflytande. Bondeståndets sekreterare hade också 
till uppgift att förklara ärendena för riksdagsmännen 
och handleda dem hur de borde rösta. Gabriel 
Ödmann skrev dagbok under riksdagen och hans 
sonson tryckte av den i Politisk tidskrift för 
Sveriges allmoge, som han utgav 1860-64. 
Dagboken återgavs samtidigt i Nerikes Allehanda 
och den är en intressant källa till det som döljs 
bakom protokollen. (Var finns dagboken i original?) 
 
En episod, som kanske bara är känd genom denna 
dagbok, får avsluta denna översikt: 
  

Den 2 sept. Middagstiden skedde slagsmål på 
bondklubben. Tvenne smålänningar blevo oense vid 
likviden om en traktering. /Hans/ Malmberg /i 
Komstad/  från Västra härad slog Anders 
Samuelsson /i Ryggestorp/ från Vedbo blå och 
blodig. Den 3 sept. Vid dagens plenum syntes 
ingendera av gårdagens slagskämpar till. 
  
Ledningsgruppen för SFD2010 hoppas att 
Sveriges släkt- och hembygdsforskare ska 
använda sina kunskaper till att söka rätt på 
ättlingar till de riksdagsmän som valde Jean 
Baptiste Bernadotte till Sveriges kronprins, så 
att dessa kan samlas till ett historiskt gruppfoto 
under SFD. När det gäller borgarståndets 
riksdagsmän finns många uppgifter i Viktor 
Millqvists Svenska riksdagens borgarstånd 1719-
1866 (Personhistorisk Tidskrift, 1911). En 
motsvarande mer kortfattad förteckning utgavs 
2006 av Riksdagens arkiv: Bondeståndets 
ledamöter vid riksdagarna 1809-1866 (av Martin 
Seth, bearbetad av Ingrid Windahl). För 
Östergötlands del är det lättare än för andra, 
eftersom det 2007 utkom en tjock bok av Bo 
Lindwall och Henrik Mosén: Östgötska 
bonderiksdagsmän. Bondeståndets ledamöter 
från Östergötland 1600-1866, som ger ett fint 
underlag för dem som vill söka dagens ättlingar. 
 

 
 
 
Det Wällofliga Borgare-Ståndets Ledamöter 
 
Kors/s/berger, Johan, Falun, Hedemora 

Gahn, Jan Gottlieb, Falu Bergslag 

Häggroth, Hans Jacob, Säter 
 
 
 
Det hedervärda bondeståndet 
 
Kopparbergs Län 
 
Kopparbergs Fögderi, samt Näsgårds Läns Fögderi: Bonden Hans Hansson i Kärtulla. 

Westerdahls och Säthers Läns Fögderier: Förre Riksdagsmannen Eric Andersson på Skogen. 

Ofvan-Siljans Fögderi: Förre Riksdagsmannen Eckor Matts Mattsson i Efwertsberg. 

Neder-Siljans Fögderi: Förre Riksdagsmannen Lång Sven Eric Olsson i Ändersås. 

Wester Jernbergslags Fögderi: Per Johansson i Marnäs. 
 
 
Källa: Släktforskardagarna i Örebro 2010, www.sfd2010.se 
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Regementsprästen som mästerskytt 
 
Historisk berättelse av Sigv. Göthsson  
 

onung Fredrik I, som var en av sin tids 
störste jägare och drev denna sport med 
stor passion, var även en av sin tids 

förnämste skyttar i fråga om träffsäkerhet. Han 
försummade ej heller något tillfälle att få briljera 
med sin skjutskicklighet inför sina officerare eller 
förnämiteterna vilka deltogo i hans ofta 
förekommande jaktpartier. 

På sommaren 1721 var konung Fredrik uppe i 
Västmanland, där han på Salbohed mönstrade 
Västmanlands regemente. Sedan den officiella 
regementsmönstringen var undanstökad samlade 
konungen regementets officerare omkring sig och 
roade sig med att pröva deras skicklighet som 
målskyttar. Men han syntes dock ej ha varit riktigt 
belåten med deras skjutskicklighet, varför han 
vände sig till regementets överste och frågade 
honom om det ej fanns någon officer som kunde 
göra anspråk på titeln mästerskytt, och i så fall 
önskade konungen att med en sådan skytt få tävla i 
några skott. 

Översten bugade sig för majestätet och svarade: 
 – Bland mina officerare har jag ingen att 
rekommendera såsom fullt värdig att med ers 
majestät tävla om mästerskapet i målskjutning. Men 
vill jag i stället, om ers majestät så önskar, sända ett 
bud till vår nyutnämnde regementspastor, den ende 
vid mitt regemente, som förmår värdigt tävla med 
ers majestät i detta hänseende.  
– Vad, utropade konungen förvånad, en präst skulle 
gå framför officerare vid regementet i konsten att 
sköta ett gevär! Det låter föga troligt, och under alla 
omständigheter föga hedrande för officerskåren. 
Vad heter då denne väldige Nimrod inför vår herre. 
– Hans namn är Anders Kalsenius, en höglärd 
teolog med stora predikogåvor, men med en ännu 
större förmåga i fråga om att använda ett eldvapen. 
– Kalla genast hit den prästen. Det lyster mig 
verkligen att få se detta underdjur bland präster men 
ännu mera att få pröva hans skjutskicklighet. 

Det dröjde icke lång stund förr än den omkring 
30 år gamle regementspastorn stod bugande inför 
kung Fredrik, vilken med välbehag betraktade den 
reslige och kraftigt byggde prästmannen. 
– Är du verkligen regementets främste skytt? 
frågade konungen. 
– Om jag är den främste, vet jag ej, men ingalunda 
torde jag vara den sämste. 
– Nå, det låter höra sig, svarade konungen 
skrattande. 

Därmed gav han order om, att från stammen av 
en smal fura, som stod på ett gott avstånd från 
platsen där officerarne voro samlade, avbarka en 

fläck på den smala stammen, ungefär så stor som en 
treskillingsslang. Sedan detta var gjort, lade 
konungen an och avfyrade sitt gevär. Sedan skottet 
avbrunnit skyndade alla fram för att se hur skottet 
träffat. Mitt i den avbarkade fläcken satt den 
kungliga kulan och från officerarna hördes ett livligt 
bifall över konungens mästerskott. 

Konungen vände sig leende till Kalsenius. Du 
har sett mitt skott, nu är det din tur att skjuta, vi få 
nu se hur nära din kula träffar det märke min kula 
gjort. 

Kalsenius lade an och efter en noggrann siktning 
brann skottet av. 

Konungen var den förste som kom fram till 
trädet. Ej ett märke efter prästens kula kunde 
upptäckas på den avbarkade vita fläcken och trots 
ivrigt sökande på barken däromkring upptäcktes 
ingenting som tydde på, att prästens kula ens träffat 
trädstammen. Det var således ett rent bomskott. 

Vänd till översten sade kung Fredrik hånfullt: 
– Och den där prästen är regementets bäste skytt, 
vad duger då de andra till … 
– Besynnerligt, mumlade översten blossande röd, 
och dock har jag än aldrig sett Kalsenii kula 
bomma. 
– Vi betrakta detta skott såsom vore det ej avskjutet, 
sade kung Fredrik nedlåtande till regementsprästen. 
Gå därför tillbaka och skjut ett nytt skott så vi se 
resultatet därav, ett felskott kan vem som helst göra 
sig skyldig till och allra helst en präst, som ju bör 
vara mera van vid boken än vid eldvapnet. 

Men Kalsenius stod tämligen lugn och kall 
framför konungen. 
– Något nytt skott behöves icke. Min kula har 
träffat, den bommar aldrig, ers majestät. 
– Nå för böveln, röt konungen till. Bommar du 
aldrig, så får du också vara god och visa mig vart 
din träffsäkra kula tagit vägen. 
– Om ers majestät ger befallning om att trädet 
avsågas, så skall det bliva lätt att i stammen, just på 
den plats där ers majestäts kula sitter, även finna 
den av mig avskjutna. 

Om en stund var furan avsågad och sedan den 
del av stammen, där den kungliga kulan träffat 
kluvits, såg en var tvenne kulor pressade inpå 
varandra. Utan att ens ha vidgat den kungliga 
kulans skotthål, hade prästens kula träffat rakt på 
denna och drivit den djupare in i trädet. 
– Än aldrig har jag påträffat en sådan mästerskytt, 
hur månget jaktparti och tävlingsskjutning jag än 
varit med om, utbrast konungen förtjust skakande 
Kalsenii hand och vändande sig till översten 
fortsatte han: 

K 
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– Du får genast skaffa dig en annan regementspräst. 
Denne förträfflige mästerskytt är från denna stund 
utnämnd till kunglig hovpredikant och skall redan i 
morgon följa mig till huvudstaden, ty en man med 
så säker hand och ett så skarpt öga hör hovet till. 

Från denna stund var Anders Kalsenii lycka 
gjord. På de kungliga jaktpartierna var 
hovpredikanten en ständig deltagare, och det var 
kung Fredriks stolthet, då han på dessa sina jakter 
samlade furstar och utländska sändebud omkring 
sig, att kunna föreställa dessa sin hovpredikant, vars 
alltid säkra kula, aldrig förfelade sitt mål. 

Efter endast ett par års tid blev Kalsenius 
utnämnd till överhovpredikant och efter ännu ett par 
år till biskop i Västerås stift. För denna senare 

utnämning var det dock ej i främsta rummet hans 
egenskap som mästerskytt som banade väg för 
honom till Västerås biskopsstol, utan mera hans 
rymliga samvete att kunna, medan ännu kung 
Fredriks gemål, drottning Ulrika Eleonora levde, 
sammanviga honom med fröken Taube och 
förklara, att ett sådant äktenskap var fullt tillåtet 
enligt bibelns lära ehuru det stod i strid mot 
kyrkoordningen, och att konungen ägde rätt att 
upphäva kyrkoordningen i de stycken som rörde 
hans egen person. 
 
Ovanstående berättelse finns att läsa i Avesta Tidning 
N:o 37, torsdagen den 2 april 1925. 

 
 
 

Mästerskytt och prästman 
 
av Barbro Vikström 
 

em var då denna mästerskytt? Fanns han 
över huvudtaget? Ja, han har naturligtvis 
funnits men berättelsen, som för övrigt är 

rätt trivsam, får vi kanske ta med en nypa salt. Och 
frågan är om dåtidens vapen hade en sådan 
precision? Fast den frågan lämnar jag öppen för 
någon vapenkunnig att svara på. 

Men för att återgå till mästerskytten … 
Kyrkoherden i Söderbärke Laurentius Barchius dog 
1684 och efterlämnade hustru och de tre barn som 
fortfarande var i livet av de sex som föddes i 
äktenskapet. Olof Kalsenius (1652–1716) övertog 
både ämbetet och änkan. När han meddelade att han 
tänkte gifta sig med Anna Rudbeckia (1662–1721), 
som änkan hette, och konservera huset var både 
biskopen och konsistoriet emot det och varnade 
honom för att ”inlåta sig till något frieri med 
änkan”. Detta till trots blev det trolovning med stöd 
av församlingen, Rudbeckska släkten och prosten 
Skragge i Hedemora, som haft den unge Olof som 
informator till sina barn. Domkapitlet gav med sig. 
1685 prästvigdes Olof och 1686 gifte sig de unga tu. 
De fick tretton barn och med Annas barn ur det 
tidigare äktenskapet bör det ha varit ganska livligt i 
prästgården trots att flera dog i späd ålder. 

Den 2 november 1688 föddes vår mästerskytt 
som nummer två i ordningen bland de tretton. 
Tilldragelsen ägde rum i Söderbärke där fadern 
alltså var kyrkoherde. Efter att ha undervisats i 
hemmet började Andreas sina studier i Uppsala dit 
han åkte med sin halvbror Nicolaus Barchius 
(1676–1733). 1713 fick han sin magisterexamen. 
1716 prästvigdes han och samma år kallades han till 
huspredikant hos Gustaf Cronhielm (1664–1737) 
som förutom greve och riksråd hade en massa andra 
titlar. Andreas befordrades till pastor i 

Dalregementet och bodde då på militiebostället 
Kraftsbo i Stora Skedvi. Han var med i Norge när 
Dalregementet blockerade Blakjers skans vid 
Fredriksstens fästning när Karl XII blev skjuten. 
1719 när ryssarna härjade på östkusten deltog han 
med sitt regemente i Stockholms försvar. 

Nu följde utnämningar slag i slag. Präst vid 
Kungl. Livdrabantcorpsen, kunglig hovpredikant, 
tjänsten som överhovpredikant där han efterträdde 
sin halvbror Nicolaus, preses i Hovkonsistoriet och 
kyrkoherde i S:t Jacob, Stockholm för att 1730 
utnämnas till pastor primarius i Storkyrkan i 
Stockholm liksom preses i Stockholms 
konsistorium. Han följde med Fredrik I på hans 
utlandsresor och promoverades till teologisk doktor 
i Greifswald. Ännu en gång fick han efterträda sin 
halvbror Nicolaus. Denne var biskop i Västerås och 
dog 1733. Under sin tid som biskop var Andreas 
med vid riksdagarna 1734–1747. Han tillhörde 
Hattpartiet. 

1723 den 22 januari firades bröllop i 
Garpenberg. Det var Kungl. Hofpredikant Hr. Mag. 
Andreas Kalsenius och Jung. Elisabet Lemoine som 
gifte sig. Tyvärr blev äktenskapet barnlöst. 

Elisabet föddes 21 november 1700 i Garpenberg 
och hon dog 1773 och begravdes i Västerås. Hennes 
föräldrar var Bruksbokhållaren Wälborne Herr Isaac 
Lemoine (1666–1723) och hans hustru Clara Moëll 
(1673-1751). Farfar var myntskrivare Balzar 
Lemoine (1620– 1675) i Avesta och farmor hette 
Lisbeth. Morfadern Jacob Moklinius (1635–1704) 
var kyrkoherde i By och son till kyrkoherden i 
Möklinta Nicolaus Erici Lindemontanus (ca 1571–
1653) och hans andra hustru Christina Henriksdotter 
(1592–1656). Mormodern Clara Elfvius (1638–
1722) kom också från en prästsläkt. Hennes far 

V 
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Petrus Sudermannus (1586–1657) var präst i 
Älvdalen och modern var prästdottern Anna 
Moraeus (1601–1664). 

I Elisabets släkt kryllade det av präster och 
Andreas låg inte så långt efter i detta hänseende. 
Andreas farfar var visserligen inte präst utan 
rusthållare vid namn Anders Andersson och farmor 
Johanna Mattsdotter. Prästerna fanns på moderns 
sida och de var inte vilka präster som helst. Anna 
Rudbeckia var dotter till biskopen i Västerås 
Nicolaus Rudbeckius (1622–1676) och Catharina 
Nenzelia (1625–1662).  
   

Nicolaus Rudbeckius     Johannes Rudbeckius 
1622-1676                     1581-1646 

 
Hennes farföräldrar var den välkände Johannes 

Rudbeckius (1581–1646), biskopen i Västerås som 
var tidig med föreskrifter för ministerialböcker, och 
dennes andra hustru Magdalena Hising (1602–
1649). Annas morfar Seger Nenzelius (1600–1638) 
var kyrkoherde i Stora Tuna och mormor 
Margaretha Noræa var prästdotter från Nora 
församling i Ångermanland men när hon blev änka 
sadlade hon om till gästgivare och krögare. 

Andreas verkar ha varit kraftfull både som 
prästman och biskop. Han granskade strängt 
prästernas arbete, gav både ris och ros. Han försökte 
också hjälpa präster i svårigheter, t ex så sökte han 
hjälp till de präster som tvingats lämna medel ur 
kyrkokassan vid Dalaupproret 1743 eftersom dessa 
blev återbetalningsskyldiga. Men han hade också 
lite märkliga idéer. Han föreskrev bommar över 
vägarna vid kyrkorna så att de vägfarande tvingades 
stanna och delta i gudstjänsten. Han donerade Sätra 
brunn till Uppsala akademi när han hade köpt det 
stora hemmanet där brunnen är belägen. 

Det var många som var avundsjuka på Andreas 
framgångar och påstod ”att det ej var Kalsenii 
utmärkthet som präst, utan helt andra meriter, som 
framkallade denna hastiga lycka, nämligen hans 
egenskap af säker skytt och glad deltagare i 
konungens jaktpartier och ännu mer hans 
eftergifvenhet för konungens passion beträffande 
fröken Taube”. 

Andreas dog på julafton 1750 och jordfästningen 
förrättades av biskopen i Strängnäs Eric Alstrin. 
Sina belackare till trots så framstår Andreas 
Kalsenius ändå som en duglig prästman. 
 
Källor: 
Delvis användning av kyrkoböcker för aktuella 
församlingar. 
Hansson Gösta/Herzog Leon: Västerås stifts herdaminne 
II:2 1700-talet 
Lext Gösta: Studier i svensk kyrkobokföring 1600-1946 
Svenskt Biografiskt Handlexikon 1906 
Lindqvist Annika: CD 1999 ver. 1 Ättlingar till biskop 
Johannes Rudbeckius 1620-1900 
 

 

†  †  †  †  † 
 

Barbara Lovisa Roman f. Wallmo 1797-1860 
 
av Barbro Vikström 
 
Utanför Avesta kyrka finns inte många gravar men jag råkade få se 
ett stort järnkors inne i grönskan och undrade naturligtvis vilken av 
brukstjänstemännen det gällde. Men det var inte en man utan en 
kvinna Barbara Lovisa Roman f. Wallmo. Hon föddes den 25 mars i 
Gustafström, Gåsborn (S). 

Hon gifte sig i Fredriksberg, Säfsnäs (W) den 26 december 1825 
med bruksinspektoren Arvid Roman. De fick fyra barn tillsammans. 
Arvid föddes i Skisshyttan, Norrbärke (W) den 27 januari 1800 och 
dog den 4 april 1843 i strupinflammation i Fredriksberg, Säfsnäs 
(W). 

Barbara (eller Babba som det står ibland) Lovisa dog den 19 april 
1860 vid Lindsnäs här i Avesta av lefversjukdom. 
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Avestas Akropolis 
 
av Birgitta Larhm 
 

nder 1920-talet är det diskussioner om att 
situation när det gäller Avesta centrum 
inte var tillfredställande och sanering 

behövdes. Vad missförhållandena egentligen består 
av är lite svårt att få grepp om, troligen tyckte de 
bestämmande att Avesta liknar en bondby och inte 
den stad den blev 1919. 

Den första konkreta ledtråden till att något är på 
gång är när drätselkammaren den 15/2 1938, hos 
stadsfullmäktige, anhåller om att en kommitté skall 
tillsättas. Kommittén skall arbeta för att 
”åstadkomma en rationell och samhällsekonomisk 
utveckling av stadens bebyggelse”.  
 
Hedemora, Säter och Avesta 
gemensam stadsarkitekt 
När det handlar om denna tid bör man även känna 
till att Avesta inte har någon egen stadsarkitekt, 
denna tjänst delas med Hedemora och Säter. 
Stadsarkitektens lön var i det närmaste symbolisk 
detta gjorde att man förutsatte att han försörjde sig 
med annat såsom att även vara byggnadsinspektör. 
Stadsarkitekt Julius Järnåker1 klagar i ett brev 1940 
över att ”... en mer otacksam uppgift än denna del 
av mina tjänsteåliggande har jag för övrigt sällan 
kommit i kontakt med. Trätor med oefterrättliga 
byggmästare, uraktlåtenheter att anmäla för 
besiktning mm …”  

Stadsingenjör Nils Lindbäck åstadkommer ett 
önskemål om att i staden skall finnas en rad 
funktioner som hotell, församlingssal, teater, 
konserthus, bibliotek, brand- och polisstation plus 
själva stadshuset med förvaltningslokaler. Att detta 
inte genomfördes var en annan sak men detta bör 
man ha i minnet när Aaltos ritning med integrering 
mellan olika funktioner och lokaler i samma 
anläggning. Därefter inträder en tid med 
överklagande och därefter tystnad.  
 
Efterkrigsarbeten  
Även Avestas politiker uppmärksammar att 
Tyskland går mot ett nederlag och bara några 
veckor efter den inträffade tyska katastrofen 
inkommer en motion från storbyggmästaren Ernst 
Sundh2. Han befarar en lågkonjunktur med 
åtföljande arbetslöshet. Och man förutsätter statliga 

 
1 Järnåker, Johan Julius, född 16/2 1907 i Marum 
Skaraborgs län död 11/10 1999 i Sörbo Hedemora.  
2 Sundh, Ernst Adolf, född 8/6 1886 i Sala 
stadsförsamling, Västmanlands län, död 18/11 1961 i 
Avesta. 

stimulansåtgärder, speciellt i byggsektorn och då 
gäller det för kommunen att vara beredd för att inte 
gå miste om några bidrag.  
 
Den gamle stadsarkitekten lämnar  
Stadsarkitekt Lindbäck begär att bli entledigad från 
sin tjänst och han flyttar från Avesta 1944. 
 
En arkitektlegend kommer 
Nu kommer den internationellt ryktbare och 
uppburne arkitekten Alvar Aalto. Detta bekräftas 
genom att Avesta Tidning den 4/4 1944 har en stor 
förstasidesartikel om Aalto. I tidningen berättas det 
om ”den berömde arkitekten och hans plan för 
kvarteret Svanen”. Vem som är uppgiftslämnare 
framgår inte men kan vara stadsfullmäktiges 
ordförande Sven Boman, tillika riksdagsman för 
SAP.  
 
Alvar Aalto i Avesta  
Aalto hade under tidigare besök i Sverige blivit 
bekant med en svensk kollega, Albin S:son Stark, 
uppdragstagare för Johnsonkoncernen. När Johnson 
1942 engagerade Stark för uppdrag tycks denne har 
föreslaget Aalto som medarbetare. Åt Johnson-
koncernen ritade Aalto flera projekt. Bland annat ett 
s.k. ”Johnsonsinstitut” som om det blivit bygge av 
kunde ha fått stora konsekvenser för hela 
Bergslagens kulturklimat. Aalto och Johnson tänkte 
sig att på Nybyberget i Avesta bygga ett kombinerat 
kultur- och forskningskomplex av stora mått.   
 
Avesta stads styrelse 
De vänder sig våren 1944 till Aalto och ställer 
frågan, om det är möjligt att i ett enda 
byggnadskomplex sammanföra en mängd av de 
centrala behov en stad har för sin administration, 
medborgarnas samling, stadens representation, olika 
former av det allmänna livet, förenings- och 
bildningssyften etc? 
 
Aaltos förslag presenteras 
Aalto inkommer med ritning, ett projekt som 
kommer att kosta 4 miljoner att bygga. Stadens 
sociala och kulturella institutioner i ett komplex vid 
Marcustorget – Stadshus med kopparfasad som blir 
unikt i världen.  

Nu börjar de som har något att säga till om att 
verkligen diskutera. Det talades om, kostnaden som 
kommer att bli minst 5 miljoner och att pengarna 
behövs till annat t.ex. gatubyggnation, avlopps- och 
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vattenbyggnad mm och det inte alltför gamla 
stadshuset måste rivas. Och att det kan bli känsligt 
beträffande stadshotellet, som enligt stadsarkitekt 
Edvin Myren3, ”inte bör stödjas med bidrag från 
kommunen”.  
 
Ytterligare ett alternativ  
I mars 1945 finns i AT en artikel om ytterligare ett 
alternativ av ingenjör Stig Lundkvist och Edvin 
Myrén. Deras strävan skall ha varit att åt Avestas 
stadscentrum skapa en lugn och värdig arkitektur, 
som ej verkar utmanande eller oroande på sin 
omgivning, ”det är ett förslag med räta vinklar”, i 
motsats till Aaltos förslag som är mera konstnärligt.  
 
Diskussion 
Diskussionen går fram och tillbaka och en mängd 
talare uttrycker sympatier för än den ena än den 
andres förslag. Som avslutning skall ett inlägg 
refereras. Det kommer från Ernst Sundh, som kallar 
Lundkvists/Myrens förslag för ”dilletanteri”, samt 
påpekar att till skillnad från detta är Aaltos 
räntabelt, då det innehåller butikslokaler som man 
kan hyra ut. Dessutom kommer det i alla händelser 

 
3 Myrén, Bror Edvin, född 5/10 1901 i Ed Västenorrland, 
död 45 1947 i Avesta. 

att bli lika dyrt att bygga de olika lokalerna separat, 
vilket man inte kommer undan.  
 
Det blev det intet av Avestas Akropolis! Idag har vi 
ett köpcentrum tvärs över genomfartsgatan 
Kungsgatan. Vi har ett Aaltohus, som Aalto har 
ritat, som från början hette Sundhcenter, eller i 
folkmun, Blåhuset,  Blåstället.  
 
Källor: 
Avesta Tidning 1935-1946 
Byggnadsnämnden protokoll 1920-1960 
Fredriksson, Jan, Aaltohuset – om stadsplanering i 
Avesta 1920-1946, Högskolan Falun/Borlänge ht 1991 
Stadsfullmäktiges  protokoll 1920-1960 
 

 
         Det s k Blåstället                 foto: Birgitta Larhm 
 

Finländsk arkitekt och formgivare 
 
av Birgitta Larhm 
 

ugo Alvar Henrik Aalto Finlands store 
arkitekt och formgivare var född den 3 
februari 1898 i Kuortane i Finland. Han 

gifte sig första gången 1924 med Aino Marsio och 
andra gången med Elissa Aalto.  

Hans första hustru föddes den 25 januari 1894 i 
Helsingfors som Aino Mandelin men från år 1906 
kallade sig familjen för Marsio. Även hon var 
arkitekt och formgivare och ritade tillsammans med 
honom möbler och de har tillsammans ritat 
inredningar, bland annat till Villa Mairea utanför 
Björneborg. Alvar Aalto är även berömd för sin 
glasformgivning, till exempel vasen Savoy. 

Alvar och Aino Aalto köpte 1934 en tomt i 
stadsdelen Munksnäs, utanför Helsingfors. Ett 
område som idag är en fashionabel villaförort men 
som då var i det närmaste obebyggt. Villan på 
Rievägen 20 (Riihitie 20) är idag museum. För den 
intresserade går det bra att åka spårvagn från 
Helsingfors centrum till stadsdelen Munksnäs. 

Makarna Aalto startade 1935 inredningsfirman 
Artek för försäljning av deras möbler, textilier, glas 
med mera.    

Alvar Aalto var banbrytande inom modern 
arkitektur, bland hans mest kända skapelser kan 
nämnas Villa Mairea i Norrmark, 
kongressbyggnaden Finlandia-huset i Helsingfors 
och Aaltocentrum (Aaltokeskus) i Seinäjoki, där 
kyrka, stadshus, bibliotek, teater och polishus ingår. 
Även Alajärvi stadscentrum är en skapelse av Aalto 
och omfattar stadshus, hälsogård, bibliotek, 
församlingshem och ungdomsgård. Det mesta av 
hans arkitektur var nydanande och innovativ. Han 
ritade den finska paviljongen till världsutställningen 
1939. Alvar Aalto avled den 13 januari 1949. 

I Sverige har Aalto ritat tre byggnader som 
förverkligats, Västmanlands-Dala Nations hus vid 
Sysslomansgatan i Uppsala, en utställningspaviljon 
i Hedemora och ett kombinerat affärs- och 
bostadshus med fasad i mörkblått kakel i Avesta. 
Blåhuset eller Aaltohuset, som det idag kallas, 
renoverades och dess paradvåning återställdes i 
originalskick år 2005.  

Det går bra att besöka våningen i Aaltohuset, 
men kontakta Turistbyrån, Avesta bibliotek först.  
 
Källor: Personuppgifter, Internet 
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Under denna rubrik kommer medlemmarna att 
fortlöpande få information om styrelsens arbete. 
 
Riksarkivet Stockholm 
Tisdagen den 4 maj var vi tio personer till 
Riksarkivet i Stockholm. Vi fick följa med ner i 
källaren och fick en genomgång av vad Riksarkivet 
har att bjuda oss släktforskare på. Att få chans att se 
på plats vad som finns är ett fantastiskt möjlighet 
som vi har i Sverige. 
 
Träff med föreningarna i 
Bergslagssamverkan 
Inför Släktforskardagarna i Örebro kommer 
föreningarna i Bergslagssamverkan, där även 
Folkare ingår, att träffas i Norberg.  
 
Monter i Örebro 
Folkare Släktforskarförening kommer att i 
samarbete med Falu Släktforskarförening och 
Gagnef Släktforskarförening ha en monter i 
Conventum i Örebro.  
 

 
 
Ta tåget till Örebro! 
Resan kan beställas hos SJ Resebutiker, via telefon 
eller på SJ`s hemsida, www.sj.se   

Under ”Köp resa” anges SFD2010örebro i rutan 
för ”Kampanjkod” eller anges till personen du talar 
med. Rabatten är avdragen på priset. Erbjudandet 
gäller alla tre kategorier av biljett: ej 
ombokningsbar och återbetalningsbar. Liknande 
erbjudande skall gälla för Tågkompaniet (Tåg i 
Bergslagen).  

Stiger du av vid Södra stationen har du 200 m 
till Conventum. Efter en lång dag med många 
kontakter och ny intryck - vad kan vara bekvämare 
och säkrare än ett kort stycke från Mässhallen få 
sätta sig på tåget för hemresan? 
Om du åker tåg slipper du både att leta och 
betala för parkering! 
 
Beställning av böcker/CD-skivor 
Du kan gå ut på Rötters hemsida och klicka dig 
fram till Bokhandel. Har du inte själv tänkt åka till 
Örebero för att uppleva atmosfären och handla så 
ordnar vi inköpet åt dig. Hör av dig till någon av 
redaktörerna med beställning! 

Besök i Stjärnsund 
Under hösten kommer vi att ordna 
kyrkogårdsvandring i Stjärnsund och dess kyrka 
men även ett besök i den nyrenoverade Herrgården.  

En Herrgård som är ett stilenligt exempel på 
högreståndsmiljö från slutet av 1700-talet Idag är 
det Stjärnsunds Herrgård AB som står som ägare 
men det är Polhemsstiftelsen som arrenderar och ser 
till att det är verksamhet i Herrgården.  

Den nuvarande kyrkan som uppfördes åren 
1885-1887, den efterträdde en tidigare brukskyrka 
från Christopher Polhems tid i Stjärnsund som 
uppfördes 1739 och revs 1896.  

 

 
Brandstationen i Stjärnsund               Foto: Birgitta Larhm 
 

Besök i Avesta 
Vi kommer även att ordna visning av Avesta kyrka 
och kyrkogård under hösten.  

När det gäller den gamla kyrkogården vid 
kyrkan slutade man 1887 att använda den. Ett 
undantag gjordes 1978 när Ragnar Casparsson, fd 
landshövding i Västmanlands län 1952-1960, 
gravsattes i morfaderns, plåtslagaren Olof 
Blomkvist, 1841-1888, grav. Där finns även hustrun 
Inga Casparsson, 1890-1971 och deras son och 
sonhustru begravda. 

 

Blomkvist/Casparssons grav               Foto: Birgitta Larhm 
 
Sedan 1887 användes den nya kyrkogården vid 

Älvnäs som en traditionell kyrkogård med 
minneslund och askgravlund.  
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Sveriges dödbok i ny skepnad 
 
Carl Szabad arbetar nu intensivt för att göra 
Sveriges dödbok 5 så bra som möjligt.  
 
Version 5 av Sveriges dödbok (1901–2009) släpps 
i augusti vid släktforskardagarna i Örebro. 
Totalt kommer denna att innehålla uppgifter om 
närmare 7,9 miljoner personer. 
- Eftersom det är så mycket material blir det en 
DVD-rom, säger Carl Szabad, som in i det sista 
arbetar 125 med att göra dödboken så bra som 
möjligt. 
- Tidigare har Sveriges dödbok getts ut på CD. 
- Men nu har vi så mycket material att det inte får 
plats i en CD. En DVD rymmer nästan sju gånger så 
mycket information som en CD, säger Carl Szabad. 
 
I projektet för Sveriges dödbok 5 ingår Johan 
Gidlöf (projektledare), Carl Szabad och Anna-Lena 
Hultman, plus hundratals frivilliga som ingått i 
projektet ”Namn åt de döda”. Jämfört med förra 
utgåvan blir det ett stort lyft. Nu tillkommer 
uppgifter om cirka 2,5 miljoner personer för åren 
1901–1946. Dessutom kommer det att finnas 
uppgifter om 270 000 personer för de tre senaste 
åren. 
- Mitt mål är att höja kvalitén så mycket som det är 
rimligt med den tid vi har på oss. Vi vill göra 
Sveriges dödbok så komplett som möjligt, säger 
Carl Szabad. Ja, det finns till och med inmatat 31 
000 poster för åren 1895–1900, alltså mer än vad 
som utlovats. 
Sveriges dödbok i ny skepnad - Släktforskning Page 
1 of 2  
http://hd.se/familj/slaktforskning/2010/06/04/sverig
es-dodbok-i-ny-skepnad/ 2010-06-09. 
- Det blir en slags bonus för dem som köper skivan. 
I en framtid hoppas jag att man även fortsätter att 
registrera bakåt i tiden, säger Carl Szabad. 
 
Men i nästa version av Sveriges dödbok har 
Sveriges släktforskarförbund helt andra planer. 
- Många stora församlingar finns inte med i version 
5. Bland annat saknas uppgifter från stora 
stadsförsamlingar som Stockholm, Malmö och 
Göteborg. Och exempelvis saknas mycket från 
Kronobergs län. 
- Detta måste vi ta tag i, säger Barbro Stålheim, 
ordförande i Sveriges släktforskarförbund. 
 
Därför lägger nu släktforskarförbundet arbetet 
med den kommande versionen i ett så kallat 
arbetsmarknadsprojekt. Version 6 av Sveriges 
dödbok blir enligt Barbro Stålheim ingen skiva. 
- Därmed undviker vi piratkopiering, vilket varit allt 
för vanligt de senaste åren. Nu blir det troligen 

Sveriges dödbok med inloggning som ”Röttervän” 
för en summa som vi ännu inte bestämt, säger 
Barbro Stålheim. Carl Szabad, som under många år 
varit inblandad i olika projekt med förbundets cd-
skivor, säger:  
- Jag tror inte att förbundet har granskat detta med 
sekretessen. Vi har fått använda myndighets-
materialet under förutsättning att vi skulle publicera 
på CD, inte på webben, som styrs av helt andra 
lagar, säger Carl Szabad. Säkert blir detta en fråga 
att diskutera vid Släktforskardagarna i Örebro i 
augusti. 
 
Du som vill beställa den nya skivan, kontakta 
någon av redaktörerna så snart som möjligt, så 
kan vi köpa den åt dig i Örebro 
 

Genline blir amerikanskt 
 
Genline köps av den amerikanska släktforskarjätten 
Ancestry.com. Hur köpet kommer att påverka 
Genline framöver är ännu inte klart. 
– Vi är försiktigt positiva till att ett företag med 
stora ekonomiska resurser kommer in och kan ge 
Genline möjligt att fortsätta utvecklas, säger Jan 
Nordwall, generalsekreterare i Sveriges 
Hembygdsförbund. 

Genline är en av de äldsta aktörerna på den 
svenska marknaden när det gäller digitaliserat 
material för släktforskare. Det materialet utökas 
hela tiden. Genline har för närvarande fler än 17 
000 betalande medlemmar med tillgång till 26 
miljoner digitaliserade sidor ur svenska 
kyrkoböcker från 1600-talet fram till 1930-talet. 
Exakt hur köpet kommer att påverka Genline vet 
man inte i dag. 

De senaste åren har Genline breddat sitt utbud 
med Familjeband.se, där man får möjlighet att lägga 
upp sina forskningsresultat på Internet och 
Bygdeband.se, som genom ett samarbete med 
föreningar inom Sveriges Hembygdsförbund syftar 
till att digitalisera en stor del av det material 
hembygdsföreningar runt om i landet har i sina 
arkiv. 
– Än så länge vet vi inte så mycket. Men vi hoppas 
att det faktum att ett stort företag med stora resurser 
köper Genline leder till att man från Genline kan 
fortsätta de satsningar man startat, säger Jan 
Nordwall. 

Ancestry.com har sammanlagt 1,2 miljoner 
medlemmar och innehar mer än 5 miljarder 
historiska dokument tillsammans med 17 miljoner 
släktträd som innehåller 1,7 miljarder 
levnadsteckningar. Bolaget startades 1983 och 
börsintroducerades i november i fjol på den 
amerikanska Nasdaq-börsen.  
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Avesta kyrka ”Anno 
1652 den 29 marti 
begynte de i Herrans 
namn att grava och 
lägga templets 
grundval”. 
”Anno Domenica 
Adventis” den 2 dec 
1655 ägde den 
högtidliga 
invigningen rum. 
Kyrkan såg då helt 
annorlunda ut än 
den gör idag. Bl a 
fanns ett åttkantigt 
trätorn med tornur 
och slagklocka. På 
kyrkogården fanns 
en klockstapel. 
 
Vid branden 1803 
när nästan hela 
samhället blev 
lågornas rov så 
förstördes tornet, 
yttertaket och 
klockstapeln och 
klockorna. 1851-
1852 uppfördes det 
nuvarande tornet. 3 
nya klockor av 
gjutstål köptes till det 
nya tornet. 

 
 

foto: B Vikström 

Besök Släktforskardagarna i Örebro 
lördag 28/8 och söndag 29/8 

Resor med SJ ger 30% rabatt på biljettpriset och du går 
av vid Örebro Södra station! 

Vi ses i Örebro! 
 


