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By kyrkogård 
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Höstens kyrkogårdsvandringar 
 
Lördagen den 16/10 besöker vi Stjärnsunds Herrgård 
och därefter tar vi en vandring på kyrkogården.  
 
Lördagen därefter den 23/10 åker vi till By och vandrar 
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Släktforskardagarna i Örebro 
 
av Birgitta Larhm 
 

 år var det Örebro som stod som värd för 
Släktforskardagarna 28-29/8. Det var Örebro 
Släktforskarförening som i samarbete med 

övriga släktforskar- och hembygdsföreningar stod 
för arrangemanget.  

De flesta vet att det är 200 år sedan Jean Baptiste 
Bernadotte vid riksmötet i Örebro valdes till svensk 
tronföljare. Så mycket under dessa dagar handlade 
om detta och det var även temat för 
släktforskardagarna. 

På lördagen var det stor invigning av släkt-
forskardagarna. Invigningstalare var landshövding 
Rose-Marie Frebran och även Jonas Näslunds alter 
ego självaste Jean Baptiste Bernadotte dök upp och 
gav sin syn på det hela. Med detta öppnades 
utställningarna i Conventum Arena. Ett mycket 
fullmatat program med drygt 105 utställare och 
rekordmånga föredragshållare med skiftande 
ämnen. 

Efter lunch på lördagen var det dags för 
stämman där drygt 150 ombud, från 99 föreningar, 
och åhörare bänkade sig. Till ordförande för mötet 
valdes Örebros kommunordförande Lars O Molin. 
Efter upprop och sedvanliga stämmoval beslutades 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet efter presentation 
av räkenskaperna och revisorernas berättelse. 

En ny utmärkelse beslutades Årets eldsjäl som 
kan delas ut till en eller flera släktforskare men även 
till föreningar som bidragit till spridande av 
kunskap om släktforskning. 

Barbro Stålheim omvaldes till förbunds-
styrelsens ordförande för ytterligare en period på 
två år. 

Så var det dags att välja de övriga ledamöterna 
till förbundsstyrelsen och utöver valberedningens 
förslag nominerades ytterligare två, Victoria 
Jonasson och Jan-Henrik Marinder och eftersom 
presidiet inte vid omröstning kunde avgöra vilka 
som var vinnare blev det sluten omröstning. Som 
utföll som följer, Anna-Lena Andersson 148 röster, 
Björn Jönsson 144 röster, Gunilla Didriksson 143 
röster, dessa omvaldes för en period av två år. 
Därefter fick Viktoria Jonasson 134 röster 
(nominerad vid mötet) och Johan Alex Lindman 76 
röster (valberedningens förslag) nyval på två år. 
Jan-Henrik Marinder från Ludvika fick 70 röster 
som visade sig vara för få även så för Håkan 

Skogsjö med endast 25 röster. 
På kvällen var det stämmomiddag där 

journalisterna Gunilla Nordlund och Elisabeth 
Renström fick motta hederspriset till Victor 
Örnbergs minne för sitt arbete med 
radioprogrammet Släktband som har rönt stort 
intresse bland många inte bara släktforskare. 

Dessutom fick sex personer motta Hedersdiplom 
för förtjänstfulla insatser, nämligen Sture Bjelkåker 
Föreningen DIS, Henrik Karlsson Öckerööarnas 
släktforskarförening, Lars Otto Berg Genealogiska 
föreningen, Weimar Sjösted Tranås-Ydre 
släktforskarförening och slutligen Annika och 

Lennart Lindqvist 
Midälva Genealogiska 
förening. 

Under kvällen kom 
Jean Baptiste Bernadotte 
och underhöll oss med 
några tillbakablickar från 
när det begav sig. Maria 
Johansson underhöll oss 
med både tal och sång, 
en fantastisk artist som 
rönte många applåder. Vi 
hade en mycket trevlig 
kväll med våra släkt-
forskarvänner från när 
och fjärran. 
 
Ett stort tack till Örebro 
för mycket trevliga 
dagar!  

 
 

I 

foto: Birgitta Larhm 
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Rapport från monter B17 
 
av Anders Larsson 
 

ässan på släktforskardagarna i Örebro 
blev den största sedan starten 1987. Bland 
drygt hundratalet utställare och 5000 

besökare fanns Folkare Släktforskarförening, som 
tillsammans med Falubygdens Släktforskarförening 
och Gagnefs Släktforskarförening representerade 
Dalarna. Det blev två intensiva dagar med många 
besökare vid utställningsbordet. Stundtals blev det 
riktigt trångt med besökare som ville köpa litteratur 
och eller ställa frågor om släktforskning i Dalarna. 

Vid Gagnefs bordshalva bjöds det på mycket 
goda ”Gagnefsbakelser” och dalahästar i form 
smågodis. Dragplåstret på Falusidan blev en 
nyutkommen bok om ”Daniel Westlings anor från 
Svartnäs” av Björn Engström. På FSF:s del av 
bordet väckte böckerna om ”Folkarebygd” intresse 
bland besökarna.   

För den vetgirige släktforskaren var mässan en 
riktig guldgruva. Här fanns allt från modern It-
teknik till hantverksmässigt bokbinderi. Här fanns 
möjlighet att prova på olika släktforsknings-

program, att söka emigranter, valloner och smeder i 
olika databaser. Det fanns ett stort utbud av böcker, 
skrifter, cd-skivor, mm. Till det mera kuriosa som 
visades var världens största handskrivna an- och 
släkttavla med ca.40 000 namn. Jan Hultberg som är 
mannen bakom mästerverket började med några 
handskrivna A4, idag är skapelsen 35 m lång och 
2,4 m hög eller 84 m2 släkt om man så vill. 
 
Under lördagen och söndagen hölls föredrag i fyra 
stycken föreläsningssalar i nära anslutning till 
mässhallen. Av 34 inbjudna föredragshållare till 
släktforskardagarna var utan tvekan Kalle Bäck den 
som drog flest åhörare. Till hans föredrag var 
köerna långa och många fick vända om då antalet 
platser var begränsade. 
 
Vi som representerade Folkare Släktforskarförening 
i monter B17 var: Monica Burman, Inger och 
Anders Larsson och Barbro Vikström. 
 

 
 

 
 

Anders Larsson, Folkare, och Lars Olof Nordesjö, Gagnef, vid dalabordet på mässan 
foto: Birgitta Larhm 
 

M 
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Lördag den 16/10 i Stjärnsund (förhandsanmälan) 
 

 
Kl 10.00 Visning av Stjärnsunds Herrgård 
och ca kl 12.00 är lunch uppdukad i 
matsalen. Därefter promenad på kyrko-
gården runt kyrkan.  
 
Guidad visning av Herrgården  
40:-/person 
 
Lunch 150:-/person  
(fläskfilé med potatissallad eller inkokt lax med 
potatis, sallad måltidsdryck och kaffe ingår)  
Anmälan senast den 10/10 till  
0226-556 02, 0226-558 94 (kvällstid)  
 
Du som inte har möjlighet att ta dig till 
Stjärnsund kan samtidigt med anmälan 
meddela detta så får du åka med någon fram 
och åter. 

 
Stjärnsunds kyrka uppfördes år 1885-1887. Den efterträdde en tidigare brukskyrka från 
Christopher Polhems tid i Stjärnsund – uppförd 1739 och riven 1896. Den nya kyrkan, som 
byggdes i nygotisk stil efter ritning av arkitekten H. T. Holmgren, var helt socknens eget verk. Såväl 
material som arbetskraft hämtades på nära håll.  
 
 

Lördag den 23/10 i By (förhandsanmälan) 
 

Kl 14.00 planerar vi promenaden på By 
kyrkogård och tittar på de gamla 
bergsmansgravvårdarna.  
Vi planerar därefter att dricka kaffe med 
dopp 40:-/person. 
Därefter får vi se By Sockengilles arkiv 
som finns i sockenstugans källare.  
När du anmäler dig var vänlig och 
meddela om du även vill dricka kaffe.  
 
 

Anmälan senast den 17/10 till 0226-556 02, 0226-558 94 (kvällstid)  
 
By sockenstuga, byggnaden uppfördes till skola 1864 och ombyggdes till sockenstuga 1929. Även 
By sockens Sparbank grundad 1871 har funnits i denna byggnad. Numera finns 
pastorsexpeditionen och samlingslokaler i byggnaden.  
  
Du kan också anmäla dig via e-post, se sista sidan.   foto: Birgitta Larhm 
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Stjärnsund i Husby församling 
 
av Birgitta Larhm 
 

usby församling omfattar norra delen av 
Hedemora kommun och sträcker sig från 
bygden kring Daläven i söder till Skuruhäll, 

norr om sjön Häglingen i norr. Den största orten är 
Långshyttan som ligger centralt i församlingen och i 
öster vid sjön Gryckens södra sida ligger 
Stjärnsund. 
 
Stjärnsund före Polhem 
 
Järnhanteringen har gamla anor i Husby socken. 
Under medeltiden fraktade bönderna i trakten 
järnmalm från gruvorna i Bispberg och Norberg till 
hyttor och smedjor för framställning av järn. 
Bergsmansbyar anlades vid rinnande vatten som 
gav kraft åt bälgar och stångjärnshammare. Järn var 
en eftertraktad vara under 1500- och 1600-talen på 
grund av alla krig och även för den växande 
handeln. 

Redan under 1600-talet var den svenska 
järnhanteringen hårt reglerad och för varje bruk 
fanns en högsta tillåtna produktion. Denna var satt 
så att skogen och därmed träkolen skulle räcka till 
de bruk som bröt koppar, silver och guld, det vill 
säga Falu koppargruva och Garpenberg. Vid slutet 
av 1600-talet koncentrerades därför järnhanteringen 
och många av de små anläggningarna fick läggas 
ner. Under 1630-talet fanns i Husby socken 11 
hyttor och 145 smedjor. I slutet av samma 
århundrade var bara fem av hyttorna kvar i drift, 
Ehret, Långshyttan, Hinshyttan, Sundshyttan och 
Rörshyttan. 

Hyttan i Sund (Sundshyttan) anlades troligen 
någon gång under mitten av 1500-talet. Då hade en 
Mickel Persson fått tillstånd att uppta ett nybygge 
på kronans mark. I slutet av 1500-talet byggdes det 
även en hammarsmedja i Sund av delägarna i Sunds 
hytta. Varken hyttan eller hammarsmedjan i Sund 
blev särskilt stora och produktionen var periodvis 
ganska låg. Hammaren lades ned 1692 och 1698 
revs hyttan. Detta på grund av flera orsaker som 
brist på lönsamhet och arbetskraft men även att 
skogen inte räckte till för kolning. 
 
Polhem och Stierncrona 
 
Omkring år 1700 kom Christopher Polhem och 
Gabriel Stierncrona till Sund och fick idén till ett 
manufakturverk, det fanns inte mycket till 
anläggning att bygga på och privilegiebrevet gällde 

endast manufakturering, det vill säga en 
vidareförädling av tackjärn och stångjärn.  

Vid bruket tillverkades golvur för hemmen och 
stora tornur för kyrkor. Där tillverkades även 
köksredskap, filar, spik, sågar, manglar, domkrafter, 
takplåt, kugghjul, drev och hänglås – "det berömda 
Polhemslåset. Polhem konstruerade även den s.k. 
"polhemsknuten", en föregångare till kardanknuten, 
och polhemsstickan, ett mätinstrument. Vidare 
uppfann Polhem sånings- och tröskmaskiner, 
valsverk, mekaniska vävstolar, väder- och 
vindkvarnar. 

Christopher Polhem föddes på Gotland 1661 och 
avled 1751 i Stockholm, han adlades 1716 och då 
blev namnet Polhammar. Han lärde sig på egen 
hand mekanikens grund och brukar kallas den 
svenska mekanikens fader.  

Gabriel Stierncrona föddes 1669 i Uppsala och 
avled 1723 i Stockholm. Han var svensk friherre 
och ämbetsman. Släktens ursprungliga namn var 
Welt/Weldt, en under Sigismunds regering inflyttad 
släkt från Tyskland. 
 
Stjärnsunds herrgård 
 
Stora herrgården utgör den stora centralpunkten i 
bruksmiljön, som skapades på Stjernsunds bruk 
under 1700-talet. Och under slutet av 1700-talet 
byggdes flera av flyglarna. Byggherren var Polhems 
dotterson Reinhold Galle Rückenschöld som ansåg 
att herrgården skulle byggas efter den nya tidens 
stilideal. Rückenschöld var mycket intresserad av 
olika metoder för husbyggnationer. I herrgården 
finns det kvar mycket av den ursprungliga 
inredningen som väggmålningar av Johan Asplind 
och kakelugnar mm. Efter ett antal olika 
ägarkonstellationer är det nu Stjärnsunds Herrgårds 
AB som sedan 2003 står som ägare och 
verksamheten drivs i Polhemsstiftelsens regi. 
 
Lästips! 
 
Du som vill läsa om Stjärnsund kan skaffa boken 
"Bruk i förändring - en bok om Christopher 
Polhem och Stjärnsund under tre sekler" utgiven 
på Gidlunds förlag 2000. Boken handlar om 
Stjärnsund och dess historia och om Christopher 
Polhem, hur han byggde upp manufakturverket och 
Stjärnsund. 
 

 
 
 

H 
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By socken i södra Dalarna 
 
av Birgitta Larhm 
 

y är Dalarnas östligaste socken. Socknen 
gränsar i norr till Torsåkers socken i 
Gästrikland, i nordväst till Husby, i väster 

till Garpenbergs och Folkärna socknar i Dalarna. I 
söder till Möklinta socken i Västmanland och i öster 
till Österfärnebo socken i Gästrikland. Vid 
gränsröset på Tjuvholmen i älven nedanför 
Tyttbofallen går tre län och landskap tillsammans. 
Gränserna är gamla, den enda gränsreglering av 
betydelse som ägt rum var då Bensåsens by år 1677 
lades till Garpenberg. 
 
Jordabyten i de skriftliga 
handlingarna 
De första skriftliga handlingar som bevarats vari By 
är nämnt är från år 1353 och rör ett jordabyte 
mellan dåvarande ståthållaren över Dalarna, Karl 
Ingebjörnsson och hans brorson Sune. Av de 
uppräknade vittnena var dominus holmgerus pastor i 
By, och datum apud ecclesiam by visar att han hade 
en kyrka att predika i. Magnus Esbjörnsson var, 
eller blev i alla händelser senare haerashöfdinge a 

Boo Jonsons (Grip) wegna öfwer Dala, Ragwidus 
(Ragnvid) förefaller av en senare handling att döma 
vara bror till prästen; Bote Clemitson nämnes även i 
ett senare brev av 1367, då han var delägare i ett 
ålfiske vid Horndal, han var sannolikt av förnäm 
släkt, eftersom han har tillnamn och nämnes före 
bönderna, som då ännu nämnas bara vid förnamnet, 
och vilka en del enligt tidens sed fått sina namn 
latiniserade. 

 
Sockens fjärdingar 
Socknen delas i fyra fjärdingar, Kyrkeby, 
Rossberga, Vika och Fullesta och en del lägenheter 
och torp tillkom under senare hälften av 1500-talet. 
Sålunda nämns från 1560 Joensboda (Jugansbo) 
med Joen Persson son första bebyggare. Morshytta 
med Renhålt Olufsson och Vreten med Hindrik 
Dalekarl. Denne tillsammans med Oluf Dalekarl i 
Västanbäck och Joenn Dalkarl i Hovnäs belyser 
genom sina tillnamn inflyttning till 
bergslagssocknarna från övre Dalarna. För övrigt 
tycks byarna inte vara ordentligt skiftade eller 
avgränsade inbördes, vilket framgår av t.ex. 
Västanbäck, som befinner sig i ett visst sammanröre 
med Kyrkbyn. Byn som i 1542 års jordebok har 
endast en åbo, Peder Suensson, år 1545 finns tre 
men 1575 är de två, Oluff Dalekarl och Pelle 
Persson skrivna i Kyrkbyn där deras hemman finns 
representerade. 

Bergsbruket  
Bergsbruket representeras av 8 järnhyttor som dock 
först år 1575 närmare angivits. De är då 
Morshyttan, Ingeborbo, Huatebo, Hede, Kyrkeby, 
Björck, Bose eller Base och Råse. Vad som menas 
med Bose är inte klarlagt eventuellt kan Rosse ha 
haft två hyttor. Den mindre hyttan torde då ha legat 
i det lilla fallet i Ånan ovanför byn. Där inrättas 
senare en hammare, som kallas Åhlbro 
bäckehammare.  

Bergsbruket låg Gustaf Vasa varmt om hjärtat 
och utvecklingen av stångjärnssmidet fortsattes av 
hans son Carl IX och år 1608 utfärdade en 
förordning för stångjärnshamrar, och följden låter 
inte länge vänta på sig. Hammarsmedjor växer upp 
nästan vid varje vattenfall, det må vara aldrig så litet 
och den stegrade efterfrågan på tackjärn stimulerar 
hyttbyggandet. Horndal, Storbyn, Smedsbo och 
Strandmora byar anlägger hyttor och de äldre 
hyttelagen bildar smedjelag och bygger smedjor för 
att utnyttja vattenkraft och konjunkturer. Omkring 
1640 finns inom socknen 14 järnhyttor och 17 
stångjärnshamrar med tillhopa 22 härdar. Det är den 
svenska järnhanteringens guldålder, som nu 
begynner för att vara i nära 200 år och i By socken 
med många strömmar och fall, dess rika 
skogstillgång, är tiden säkerligen sjudande av 
företagaranda, verksamhetsiver och spekulationer.   

 
Vallonernas ankomst till By 
Även bergslagens utveckling påverkas av de stora 
världshändelserna. Vallonerna från Flandern 
hörsammar den svenska regeringens inbjudan att 
införa nya och förbättrade driftsmetoder. De bryter 
upp från sina hem och söker sig utkomst i Sverige. 
Största delen av de inflyttade främlingarna slår sig 
ner i bergslagen. Ett arbetsamt och skickligt folk 
med hög kultur och med nya och förbättrade 
driftsmetoder. Nu kommer Govert Silentz, Marcus 
Kock, Hans Steffens, Schulze, Angerstein m fl. 
släkter. Govert Silentz och Marcus Kock anlägger 
Avesta bruk och den senares son, Isac Kock, 
anlägger Valla och Horndals bruk 1652. Det kom in 
ett flertal vallonsläkter i samband med anläggande 
av bruken, Lemoine, Goude, Pierrou, Birath, 
Bouvin (Boveng), Faleij, Gauffin (Goffeng), Gille, 
Gäfvert, Tongring och Villebois (Villbas). Ännu 
idag finns ättlingar till dessa släkter kvart i våra 
trakter. 
 
Källa: Carl Larsson i By, En Dalasockens Historia, del 1 
 

B 
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No 5 Erkers Eric Ersson 
 
av Barbro Vikström 
 

 
 
Född: 1824 d. 5 febr. Rudö i By Sn, Fahlu Län. 
Föräldrar: F. Arbetsk. ga Eric Ersson M. Stina Ersdr bo i By Sn. 
Uppfostrad af Föräldrarna 1a Nvgg 1840 i By, sista 1856 ibm. Dräng. 
Gift 1853 med Lena Jans dr, 1 barn. 
Alltid boende och skrifven i By. 
Ankom 17/1 af Folkare HR 9/2 57 för 1 stöld från Husbonde 
Dömd till 6 dvbr, 9 mån straffarb. 
På följande sida anges hans uppförande som Godt och 1857 24/2 afsänd till Långholmen. 
 
 

är jag tittade lite på vad man kan hitta på 
SVARs sidor hamnade jag av en händelse 
hos Kriminalvårdsanstalten i Falun. Där 

hittade jag som nr 5 år 1857 en Eric Ersson från 

Rudö i By socken. Hans brott var som synes att han 
stulit från sin husbonde. Men vem var då denne Eric 
och vad var egentligen hans brott? Vi träffar Eric 
när han får sin dom. 

 
Urtima ting med Folkare Härad, Lund 9 Februari 1857. 

 
No 1 S.D. Efter fulländad ransakning med 
häktade Dagkarlen Eric Ersson från Norrby, By 
Socken, stäld under tilltal för åtskillige stölder, 
afsades, sedan öfverläggning föregått, 
 

Utslag 
 
Som laglig bevisning icke förekommit till Erik 
Erssons öfvertygande att hafva på sätt emot 
honom är vordet angifvet, olofligen tillgripit dels 
från Matses And. Andersson i By Kyrkoby 
mitten emellan den 1 och 2 Oct sistlidne år 
åtskillige varor och penningar, dels från 
Germunds Jan Ersson under denna vinter en 
stig kol och dels från förre Fahnjunkaren C.U. 
Säfvenberg sistlidne år ett skrufstäd och en 
säck gröpe; altså förklarar H.Rn, det Er Ers 
icke kan emot sitt nekande till ansvar i dessa 
delar af målet fällas. 

Men emedan Er Ers, hvilken, så vidt H.Rn 
har sig bekant, tillförene icke blifvit för 
tjufnadsbrott straffad, är genom eget  

erkännande inför Rätta lagligen förvunnen 
att hafva från Fahnjunkaren Säfvenberg, under 
den tid Er Ers hos denne innehaft drängtjenst, 
olofligen tillgripit dels den 13 sistlidne januari 
15 ?? hö, i värde ansedde till 5 R, och dels vid 
flere särskilde tillfällen åtminstone en half 
skrynda ved, skattad till 24 s; thy pröfvar H.Rn, 
i förmåga af 1, 3, 4 och 15 §§ i Kongl. 
Förordningen om ansvar för stöld och snatteri 
samt rån den 4 Maj 1855, rättvist det skall Er 
Ers för första resan stöld från husbonde af 
godo till ofvanberörde värde böta tre gånger så 
mycket som han stulit med 16 R 24 s Banko 
samt hållas till straffarbete i Nio månader; 
kommande Er Ers i brist af tillgång till gäldande 
af böterna, att i stället undergå 6 dagars 
fängelse vid vatten och bröd. 

Er Ers, som förklarade sig med Utslaget 
nöjder, förmälde sig ega tillgång till de honom 
ådömde böterna. 

Er Ers återförpassades till Länshäktet. 
 

N 
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Vid tiden för brottet jobbade alltså Eric som dräng 
hos afskedade Fanjunkaren, f d Krono Länsmannen 
Carl Ulric Säfvenberg, som bodde i Norrbyn. 
Tjänsten hos Säfvenberg varade inte särskilt länge. 
Han anställdes i oktober 1855 och avslutades förstås 
i och med häktningen. 

Eric föddes den 5 februari 1824. I fb anges 
Leknäs som bostadsort men familjen tycks ha flyttat 
till Rudö i samma veva. Fadern, arbetaren Eric 
Ersson, föddes den 15 juni 1797 i Rudö. Han dog 75 
år gammal den 10 november 1872. Modern, Stina 
Ersdotter, föddes den 14 april 1799 i Storbyn och 
hon dog av vattusot den 15 februari 1866. Paret 
vigdes den 14 november 1820 och begåvades under 
sitt äktenskap med nio barn, 5 pojkar och 4 flickor. 
Eric föddes som nr 2 i barnaskaran. 

Under sin tid som dräng gifte sig Eric med 
Helena/Lena Jansdotter från Fullsta. Lena föddes 13 
juli 1833 i Fullsta. Hennes far var arbetaren Jan 
Andersson. Han föddes i Fullsta 9 november 1791 
och levde hela sitt liv i Fullsta där han också dog 
den 28 november 1863. 3 oktober 1824 gifte han sig 
med Lenas mor Anna Carlsdotter som var född i 
Gålsbo den 2 februari 1804. Under äktenskapet 
födde hon förutom Lena ytterligare sex barn, 
tillsammans 3 söner och 4 döttrar. Hon dog i Fullsta 
den 20 februari 1870. Som änka bodde Lena i Näs 
och slutade där sina dagar den 29 mars 1900. 

Eric och Lena vigdes den 19 juni 1853. Tre 
månader senare, den 17 september samma år, 
föddes deras första barn, Anna. När Eric hade 
avtjänat sitt straff bodde familjen några år i Färjan 
men flyttade 1861 till Rudö. Eric kallas nu 
arbetare/hyttarbetare och verkar ha lagt kofoten på 
hyllan. Inte förrän många år senare fick de 
ytterligare ett barn. En son denna gång som döptes 
till Erik, född den 6 februari 1866. 

Dottern Anna gifte sig 31 maj 1874 med 
arbetaren Johan Erik Eriksson. Han var också från 
Fullsta och föddes där den 8 oktober 1843. Senare 
kallade han sig Blomberg. Av deras fyra barn var 
det endast två som nådde vuxen ålder. Erik Alfred 
föddes den 25 juli 1874 och dog innan han fyllt 5 år 
den 11 juli 1879. Tvillingarna Hilma Maria och 
Alma Sofia föddes den 10 februari 1879. Hilma 
Maria följde sin bror i graven. Hon dog den 19 juli 
samma år och båda dog av ”skarlakansfeber”.  Den 
andra tvillingen åkte, endast 16 år gammal, till N 
Amerika den 27 juli 1895. Det fjärde barnet Karl 
Erik Verner föddes den 15 augusti 1891 och förblev 
bygden trogen. Han dog i Näs Bruk den 29 juni 
1973. 

Sonen Erik tar sig namnet Elf och plötsligt, i hfl 
AI:19c 1886-1895, heter han Erik Gustaf. 
Födelseboken anger endast Erik. Han arbetar som 
valsverksarbetare och 1890 flyttar Erik Gustaf Elf 
till Y. Forssa, Stora Tuna (Borlänge). 

Eric själv då? Efter tiden på Långholmen blev 
det inga fler fängelsevistelser för Eric. Hans arbete 
som hyttarbetare gav kanske lite mer i kassan än 
drängjobbet så kanske familjen klarade sig lite 
bättre även om det förmodligen inte var något 
överflöd. Den 20 juni 1891 dog ”Ersson Erik, 
Hyttarb. fr.Näs, 67 år, 4 mån, 14dgr”. 
 
Samtliga byar finns i By socken där inte annat 
anges. 
 
Källor: 
Kopparbergs läns häradsrättsarkiv, Folkare tingslag, 
Urtima ting AII:6 1846-1870 
Kriminalvårdsanstalten i Falun D2 ba/5 1856-1858 
Kyrkböcker By (W) 
Stora Tuna Inflyttningslängd B:3 
 

 

 
I vår forskning har vi kommit till Rudö i By, där 
hittar vi, Den blinde lumpsamlaren, Lars Byström 
f.1802 d. 1865. Gift med Cajsa Jansdotter f.1805 
d.1882.  
Paret får många barn minst åtta.  
En dotter (vår ana) är Emma Byström f.1841 28/10 
hon få minst elva barn, de flesta utan namngiven 
far.  
När man följer henne verkar det som hon ”går” med 
järnvägs rallarna. 
 
Emma har även en syster som får fler oäkta barn 
och familjen verkar ha det fattigt.  

 
 
 
Detta är i stort sett vad vi fått fram om familjen, 
finns det någon som har mera kännedom om denna 
familj och deras öde, hur och var de bodde, så är vi 
mycket intresserade av att få veta mera. 
 
Ta gärna kontakt med oss, vi finns i Mockfjärd och 
kommer gärna ner och tar del av informationen.  
Annars går det bra att skicka på e-post 
eriksson-christer@telia.com  eller  
0241-20879  070-55 75 932. 
 
Ser fram emot ett eller flera spännande svar. 
 
Tack på förhand. 
 
Christer Eriksson
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Byhistoria i korthet 
 

Sparbank 
År 1869 fattas beslut om att inrätta en sparbank för 
socknen. By sockens sparbank började sin 
verksamhet den 30 april 1871. Detta år insattes 
11,158 kr 54 öre av 164 insättare och uttogs 223 kr. 
89 öre. 
 

Husbondeförening 
By sockens Husbondeförening bildades 1872. 
Ändamålet var att befrämja sparsamhet och 
ordentligt leverne bland tjänstefolk och övriga 
arbetare, förnämligast genom att verka för 
anslutning till den nyöppnade sparbanken. 
Föreningen upphörde så småningom, när banken 
visade sig kunna stå på egna ben snart nog. 
 

Läkare 
Å kommunalstämma den 27 febr. 1898 behandlas 
förslag om anställande av en läkare för socknen. 
Horndals bruk lovar ett årligt bidrag av 1,000 kr. 
och sparbanken 500 kr. En kommitté tillsattes att 
utreda frågan. Å stämma den 30 mars 1899 beslutar 
stämman i enlighet med kommitterades förslag att 
anställa en läkare med bostad i Hede. För läkarens 
avlöning garanterade stämman 1,500 kr. under 5 års 
tid, däri inräknat förmåner av fri bostad, frukt- och 
köksträdgård. Sparbanken garanterade likaledes 

under 5 år 500 kr. 300 kr. togs av hundskatten och 
700 kr. uttaxerades. Första innehavaren av tjänsten 
blev med. Lic. Johan Broman. 
 
 

Fattigvård 
Kommunalnämnden föreslår stämman, som 
behandlar ärendet den 16 sept. 1888, att inrätta en 
fattiggård för socknen. Frågan diskuteras och en 
kommitté tillsättes för dess utredning och att 
inkomma med förslag. Kommittén är färdig med 
förslag till stämman den 31 mars 1889, då stämman 
beslutar í enlighet med kommitterades förslag att 
inrätta fattiggård, att alla inom kommunen varande 
fyrk skola deltaga lika i kostnaden, och att 
fattiggården skall uppföras i Norrbyn, om Kungl. 
Maj:ts tillstånd kan vinnas att för sådant ändamål få 
disponera Norrby skolmästareboställe. 

Då fattiggården på hösten 1891 var färdig att 
tagas i bruk tillsattes en särskild 
”fattiggårdsförvaltning”, som skulle sköta 
inrättningens ekonomi och därmed jämförliga 
frågor.  
 
Källa: Carl Larsson i By, En Dalasockens historia - 
kulturhistorisk beskrivning av By i Folkare härad, 
Socknens historia 1 (1920) 
 

 

                 
 
 
 

 
  Nytt i 
  bokhyllan 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

Gåvor: 
Norbergsskivan, födde, vigde, döde, 
version 6 
Gåva av ENGELBREKT, Norberg 
 
När svenskarna valde tronföljare 
Handlingar från riksdagen i Örebro 1810 
 

Nytt i föreningens dator! 
Nu finns det fler CD-skivor inlagda i 
föreningens dator!  
 
Sveriges Dödbok 1901 – 2009 
 

Sveriges befolkning 1880 
 

Finländare i Stockholm under sex sekler 
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Var kullorna osedliga? 
 
av Barbro Vikström 
 

irger jarl sägs ju fylla 800 år i år så 
livskamraten och jag beslutade oss att följa 
den hårdföre jarlen i spåren. På vägen till 

Varnhem passerade vi Karlsborg och eftersom 
livskamraten är mycket intresserad av vår krigiska 
historia var ett stopp vid fästningen ett måste trots 
att vi tidigare varit där. Vi hamnade i 
fästningsmuseet där jag fick ögonen på Faktablad 

nr 19 som beskriver Ammunitionsfabriken i 
Karlsborg. 

Tillverkningen av ammunition till 
Remingtongevär startade redan 1870. Men det visar 
sig att 1887 gick produktionen mer mot finkalibrig 
ammunition. Dessutom gjordes tändrör till 
artilleriammunition och gasmasker för krigsbruk. 
De flickor som jobbade med gasmaskerna kallades 
för ”maskrosor”. 

Vid början av 1887 bestod personalen i fabriken 
av en officer, en underofficer, sju manliga och 5 
kvinnliga arbetare som vid årets slut hade ökat till 8 
manliga och 42 kvinnliga arbetare. 

Och nu kommer vi till det intressanta. Vi vet ju 
alla att kullorna gick på sina arbetsvandringar runt 
om i Sverige och även till många andra länder. De 

kvinnliga arbetarna vid ammunitionsfabriken var 
huvudsakligen kullor som ju var kända för att arbeta 
bra och leva anständigt. Först bodde flickorna i 
tillfälliga lokaler i fästningen men 1906 hade 
fabriken egna lokaler inom fabriksområdet som fick 
namnet ”Kullås”. 

Det skötsamma levernet till trots så fanns en 
ordningsstadga från 1887 som lyder: 

 
De quinnliga arbetarne må icke utan serskilt 
tillstånd af befälhafvaren aflägsna sig från sin 
kasern sedan det blifvit mörkt, ity om dessa 
quinnliga arbetare, hvilka äro förlagda uti en 
kasern inom Carlsborgs fästning, ega full frihet 
att aflägsna sig derifrån utan tillstånd, sedan 
det blifvit mörkt och under natten, så kan det 
icke förhindras att den största osedlighet och 
deraf föranledda olyckliga sanitära 
förhållanden inom fästningen uppstår. 
 
Vad trodde dom egentligen? Bytte kullorna skepnad 
efter mörkrets inbrott och gav sig på de stackars 
bassarna eller …? 
 

 
 

Resa till Släktforskarnas Hus i Leksand 
lördag den 30/10 

 

Vi åker tillsammans från Avesta kl 07.30 och 
planerar att vara framme i Leksand vid ca kl 09.00. 
Denna lördag delar vi lokalen med släktforskare 
från Enköping. 
 
Forskning ca 200:-/person (blir vi flera blir 
kostnaden lägre och tvärt om) och därtill kommer 
resekostnad. Du kan välja att gå till Moskogen och 
äta eller ta med dig matlåda och kaffe.  

Det finns även tillgång till kaffeautomat, mikro och 
kylskåp. 
  
Som vanligt försöker vi erbjuda dem som vill åka 
med till en rimlig penning! 
Du ringer tel 0226-556 02, 0226-558 94 (kvällstid) 
senast den 24/10 för att boka denna lördag i 
Leksand. Du kan också anmäla dig via e-post. se 
sista sidan. 
 
I Huset finns fem kunddatorer med ett stort antal 
databaser på CD eller Internet. På mikrokort finns 
församlingsböcker t o m 1930 och bouppteckningar. 
En särskild läsare där du kan skriva ut en kopia av 
det som du vill ta med dig hem och läsa. 
 
Gå ut på www.slaktforskarnashus.se och klicka på 
forskarsalen (till vänster) där finns all information 
som du behöver.  

 

B 
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Mentalvårdsmuseet i Säter 
 
Mentalvårdsmuseet är ett psykiatrihistoriskt 
museum beläget på Skönviksområdet i Säter, det 
som tidigare var Säters sjukhusområde. Museet 
förmedlar kunskap om 1900-talets psykiatrihistoria. 
Genom bevarade föremål, fotografier och 
patientarbeten speglas förändringar på Säters 
sjukhus under 1900-talet fram till våra dagars 
psykiatriska vård. Museet är inrymt i en 
vårdpaviljong från 1912 och visar en återskapad 
vårdavdelning som den såg ut när hospitalet 
öppnade. I en av sovsalarna finns en permanent 
utställning "Den hvita staden". Museets samlingar 
består av; inventarier, textilier, fotografier, böcker, 
patientarbeten och sjukvårdsföremål. 

Samlingen av patientarbeten består av 
teckningar, målningar, broderier och träarbeten från 
tidigt 1900-tal till vår egen samtid.  

Museibyggnaden är en av museets tillgångar. 
Huset är vackert och omgivningen naturskön. 
Rullstolshiss finns. Handikappanpassad toalett finns 
i rastpaviljongen. Huvudman för museet är 
Landstinget Dalarna. 
 
 

På länsarkivet i Håksberg 
möts dåtid och nutid 

I Håksberg samsas industrihistoria med 
sjukjournaler och kommunala protokoll. Här möts 
gammalt och nytt, pergament och digitalteknik. 
Eftersom länsarkivet är en offentlig inrättning står 
det öppet för allmänheten att besöka under 
kontorstid.  

I Håksberg går det att hitta många guldkorn. I 
gamla journaler och dokument kan man få en 
inblick i Dalarnas sjukvård ända tillbaka till 1800-
talet. En annan raritet är en ambitiös tidskrift kallad 
Tempen från 1928, som gavs ut av tbc-patienterna 
på Solbackens sanatorium, utanför Hedemora. 

Här finns industrihistoria i mängd, Bispbergs 
gruvor, utanför Säter, har ett välbevarat arkiv som 
är placerat i Håksberg. Stor kulturhistoria utgör 
materialet från AB A Hagströms dagspelsfabrik i 
Älvdalen. Handlingar från gruvdriften i 
Grängesberg och näringar knutna till den liksom 
Ludvika brukshistoria. Avräkningsbok från 1767, 
där smeder och andra anställda på Sunnansjö bruk 
kan återsökas. 

Detta är bara en liten del av vad Håksberg kan 
bjuda oss släktforskare på. 
 
 
 

 
 

 
Sveriges dödbok 1901 – 2009 

– köp den av FSF 
Sista helgen i augusti 
släpptes Släktforskar-
förbundets nyaste skiva, 
en dvd, den femte 
versionen av Sveriges 
dödbok. 
 
Släktforskarförbundet tar 
vid direktköp 525 kr plus 

porto och expeditionsavgift för denna skiva för 
medlemmar i en släktforskarförening. 
 
Du kan köpa den hos FSF för 500 kr, vilket var 
mässpriset i Örebro, om du ringer 0226-558 94 
kvällstid. Först till kvarn!  
 
Priset 500 kr gäller endast för medlemmar i 
Folkare Släktforskarförening!  
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Årets Fridolin, K Sune Larsson 
 
av Birgitta Larhm 
 

år medlem K Sune Larsson från By 
Kyrkby har utsetts till Årets Fridolin och 
vid den årliga Karlfeldtsdagen i Karlbo 

fick han ta emot Avesta kommuns stora 
kulturpris. 
 
Citerar första stycket i Bildningsstyrelsens beslut: 
Bildningsstyrelsen beslutar enhälligt att utse K Sune 
Larsson till mottagare av kulturutmärkelsen Årets 
Fridolin 2010 med följande motivering: 
 
”Med forskarens metodiska nyfikenhet har K 
Sune Larsson bit för bit utforskat delar av 
Folkarebygdens historia. Bergslagens 
klassiska klangbotten av järnhantering och 
bondeliv genljuder genom hans verk på nya 
sätt. I K Sune Larssons skildringar träder 
kvinnor fram lika självklart som de tidigare mer 
omskrivna bergsmännen, smederna och 
bondpojkarna. Hans arbete har resulterat i en 
rad värdefulla böcker, föredrag och artiklar som 
stärker människors kunskap och inspirerar 
andra att söka sina egna rottrådar”. 

K Sune härstammar från Norrbyn i By socken och 
son till Klas Larsson och Mina, född Jäderholm. 
Han lämnade tidigt hembygden för studier och blev 
legitimerad tandläkare 1955 och har verkat i bl.a. 
Emden i Tyskland och Genéve i Schweiz. Han 
slutade sin yrkesverksamhet som professor i 
odontologisk toxikologi vid Huddinge sjukhus. Han 
har alla år behållit sin kontakt med hembygden och 
har sitt sommarboende på Lövbacken i Rosse. 

I ett flertal böcker, föredrag och artiklar har K 
Sune utforskat Folkarebygdens historia och speciellt 
By socken. 
 
Litteratur utgiven av K Sune Larsson: 
Bergsmansgravvårdar på By kyrkogård – ett 
tidsdokument, 1999 

Arbetare och arbetsförhållanden i järnhanteringen 
– i en bergslagssocken under 1800-talet, 2002 

Tjänande kvinnor och tidens hårda livsvillkor, 2004 
Förhoppningars söner, 2006 
  

 
 
 

 
Avesta kommuns kulturchef Lars-Åke Everbrand och K Sune Larsson i trädgården vid Karlfeldtsgården, Karlbo  

         foto: Birgitta Larhm 
 

V 
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Misstolkningar och fel i nytt herdaminne 
 
I ett herdaminne presenteras stiftets 
prästerskap. Det ska tjäna som uppslagsverk, 
kunna ligga till grund för forskning och vara 
tillgängligt för alla som är intresserade av sitt 
stifts och sin sockens historia. 
 
Stiftshistoriska kommittén i Uppsala gav 2007 ut en 
första del av ärkestiftets herdaminne (till år 1366), 
avsett att ersätta det gamla av Fant-Låstbom. 
Kommittén har uppenbarligen inte beaktat den 
starka kritik som riktats mot denna första del i 
Kyrkohistorisk årsskrift och på andra håll.  
Kommittén låter nämligen den författare som så 
fullständigt misslyckades med första delen nu arbeta 
vidare med en andra medeltidsdel. Till följd av 
författarens bristande kyrkohistoriska och historiska 
kunskaper, avståndstagande från källkritik, dåliga 
utnyttjande av vetenskaplig litteratur och allmänna 
slarvighet är det nya herdaminnet knappast mer 
pålitligt än det gamla från 1840-talet. 
 
Att hålla reda på vilka socknar som ingår i det stift 
man arbetar med kan tyckas självklart. Men här har 
sålunda tagits med Ekerö, som under medeltiden 
hörde till Strängnäs stift, Mariakyrkan i Sigtuna, 
som var klosterkyrka, och Aspnäs, som var 
gårdskapell, medan S:t Nicolai (Storkyrkan) i 
Stockholm i motsats till kringliggande socknar 
utelämnats. Vallby söder om Enköping har tilldelats 

en rad präster, som inte alls hade med socknen att 
göra, utan tillhörde Vallby kanonikat vid 
domkyrkan med namn efter en gård i Danmarks 
socken.  
 
Överhuvudtaget behöver minst ett tjugotal präster 
strykas och lika många i förbisedda källnotiser 
läggas till i boken. Som enda exempel på mängden 
fel av annat slag kan nämnas tolkningen av det 
latinska ordet familia. Även om celibatskravet inte 
alltid iakttogs, så avsågs med ”familj” personer i 
prästens tjänst och inte hustru och barn såsom 
författaren tror.  
 
Eftersom författaren i sin framställning inte ens 
tar ordentligt avstånd från en äldre tids skrönor, 
skulle Stiftshistoriska kommittén lika gärna kunnat 
trycka om det gamla herdaminnet. Uppsala stifts 
herdaminne.  
 
Från missionstid till år 1366, Band IV:1, har utgivits 
av Stiftshistoriska kommittén i Uppsala 2007. 
Författare: Britt Hedberg. 
 
Birgitta Fritz 
docent i historia, Stockholm 
 
Källa: Svenska Kyrkans Tidning nr 9, 2010 

 
 
 
 

Välkommen till Arkivens dag - 13 November 2010!  
 
Arkivens Dag infaller alltid andra lördagen i november,  
i år är det alltså lördagen den 13 november.  
 
I hela landet bjuder man på fullmatade program med utställningar, 
visningar, föreläsningar och andra aktiviteter. Ofta samverkar man med 
bibliotek, hembygdsföreningar och släktforskare. 
 
Årets tema är Klimat 
 

 
 

Rättelse An-Siktet nr 2/10 sid 13 
Finländsk arkitekt och formgivare. 
 
Från vår uppmärksamma medlem, Per-Erik Pettersson Avesta, kom det in ett påpekande om att Alvar Aalto 
avled i Helsingfors 11/5 1976 och inte det som uppgavs i nämnda nummer.  
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Pressrelease        
  
 
 
Sveriges Släktforskarförbunds pris - Hederspriset till Viktor Örnbergs minne - utdelades till årets pristagare i 
samband med Släktforskardagarna i Örebro den 28-29 augusti. 
  
Pristagarna journalisterna Gunilla Nordlund och Elisabeth Renström fick priset för att man kombinerat sin 
kunskap och sitt stora intresse för släktforskning med journalistiken och skapat radioprogrammet Släktband, 
som hittills har avverkat åtta säsonger i Sveriges Radio P1. 
  
Prissumman är 10 000 kr. 
  
Sveriges Släktforskarförbund och dess medlemsföreningar gratulerar pristagarna som hälsar till 
alla släktforskare att de är mycket glada och stolta över att ha få mottagit släktforskarnas eget pris. 
  
/ Sveriges Släktforskarförbund 
  
  

Den 20 september 2010 startar en ny omgång av Släktband 
 
Insideraffärer och brott mot datalagen var 
anklagelsepunkter som 1800-talsmänniskan inte ens 
kunde föreställa sig. På samma sätt kunde 
människor i andra tider göra sig skyldiga till brott 
som vi idag står förundrade inför – brottet att vara 
arbetslös, att resa omkring utan tillstånd, att 
organisera sig fackligt eller kritisera kungen. Men 
vissa brott är sig lika och betraktas med samma 
allvar, nu som då. 

I en ny upplaga av Släktband kommer vi bland 
annat att berätta om människor som kom i klammeri 
med rättvisan. Genom att synliggöra deras 

öden speglas också människosynen vid varje 
tidsperiod. 
 
Om du har funnit öden som du tror skulle passa 
i den här serien får du gärna höra av dig till 
Släktband:  
 
 Sveriges Radio 
 Släktband 
 906 15 Umeå 
 slaktband@sr.se  
  

 
 

 

Rättelse gällande Ernst Gustaf Sundh 
 
av Birgitta Larhm 
 
I An-Siktet nr 2/10 insmög sig fel dödsdatum för 
byggmästaren Ernst Gustaf Sundh. Det rätta skall 
vara att han avled i Leksand den 10/12 1972.  

Den Sundh som jag kopplade ihop med honom 
var hans far Ernst Adolf Sund, född 8/6 1886 i 
Sala stad och avled i Avesta. Han var gift med 
Agda Matilda Lundgren, född 1/7 1887 och avled 
26/6 1957. De gifte sig 1909 6/11. När sedan 
byggmästaren Ernst föds är fadern 
kakelugnsmakare. 

Ernst Adolf Sunds fader var bergsmannen Per 
Larsson Sund, född 28/7 1849 i Färnebo 
(Värmland), han avled 13/4 1926 i Sala. Gift med 

Anna Charlotta Hellgren, född 27/6 1851 i Sala 
stad. Enligt Folkräkning 1890 och 1900 är det 
noterat att hon vara född 1855 men detta är helt fel 
uppgifter. Anna Charlotta avled i Sala 15/8 1934 
och makarna begravdes i samma grav i Sala som 
dottern Agnes Regina Sundh, född 17/8 1889 och 
avliden 9/11 1913 i Sala. 

Hade jag inte haft tillgång till skivan Begravda i 
Sverige då hade jag fått leta igenom ett flertal med 
födda barn i Sala. Nu löste sig problemet mycket 
enkelt. 
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Program hösten 2010 
 
 
Lördag 16/10 STJÄRNSUND   
kl 10.00  Visning av herrgården 
ca kl 11.30  Lunch  
kl 13.00  Kyrkogårdsvandring  

(sid 5) 
 
 
Lördag 23/10 BY    
kl 14.00  Kyrkogårdsvandring 
ca kl 15.00  kaffe i sockenstugan därefter 

visning av By Sockengilles arkiv 
(sid 5) 
 
 

Lördag 30/10 SLÄKTFORSKARNAS HUS  
kl 07.30  Vi åker till Leksand för forskning. 

Avresa från Avesta för släktforskning  
(sid 11) 

 
 
Onsdag 17/11 MENTALVÅRDSMUSEET SÄTER 
kl 14.00  Kostnad för visning  

medlemmar 20:-/person, övriga 25:-/person
 (sid 12)  

 
 
vecka 48 eller 49 LÄNSARKIVET HÅKSBERG 
  Datum ej fastställt ännu! 
  Meddela oss om du är intresserad att följa  

med så kontaktar vi dig när datum är 
bestämt!  (sid 12)  
 
 

Förhandsanmälan krävs till höstens aktiviteter! 
 
Ring för förhandsanmälan tel 0226-556 02, 0226-558 94 (kvällstid) 

Du kan också anmäla dig via e-post till 
babba.vikstrom@telia.com eller abl.avesta@tele2.se 

 


