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Gåva från Mora

Juni 2022

FSF deltar i attraktiva Avesta!
FSF håller öppet i tältet på Lilla Torget i Avesta (där

tidigare Matstugan var belägen)
Lördagen den 9 juli mellan kl 10-13
Vi kommer att presentera föreningen och visa hur det går
till att släktforska och vilka hjälpmedel som finns att
använda.
Vi visar ett bildspel med gamla foton, säljer böcker och
delar ut informationsbroschyrer till intresserade.

sid 7f

Sjögruvan

sid 8f

Välkommen till en lördag med
Folkare Släktforskarförening!

Hemvändardag på
Folkärna Gammelgård

Dagösvenskarnas

Folkärna Hembygdsförening arrangerar tillsammans med
sid 10f Folkare Släktforskarförening hemvändardag på Folkärna
Gammelgård.
Söndagen den 7 augusti kl 10 – 15
Slösar kyrkan med
tragiska historia

vinet?

sid 12 FSF kommer att vara på plats med 2-3 stationer för

släktforskning, antavlor och släktforskarlitteratur. Andra
Höstens kurser
hjälpmedel som Sveriges befolkning 2000 och Sveriges
sid 13 Dödbok kommer också att finnas på plats.
Vi kommer att ge besökarna möjlighet att prova på
Höstens program
släktforskning med Riksarkivets Digitala forskarsal och
sid 14
Arkiv Digital.
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FSF deltar i attraktivare Avesta!
Vi kommer att finnas på Lilla Torget i Avesta
lördagen den 9 juli mellan kl 10-13 och presentera
föreningen och släktforskning för intresserade.
Under denna rubrik kommer medlemmarna att
fortlöpande få information om styrelsens arbete.

Botanisera på:
föreningens hemsida www.folkareforskarna.se
folkare.fsf@telia.com är adressen som du skickar
info, antavlor, boktips mm till föreningen.

Medlemsavgift 2022
Har du ännu inte har betalat medlemsavgiften för
2022 då är det hög tid att göra det!
Medlem 200 kr, familjemedlem 60 kr, ungdom 60 kr.

Lokalvärd
I höst behöver FSF intresserade som kan tänka sig att
hjälpa till att hålla öppet i lokalen. Du får sällskap av
en erfaren forskare så ni kan hjälpas åt. Vi håller
öppet varannan lördag och varannan onsdag för att
du som vill prata och släktforska kan komma till
lokalen. Vi kommer att lägga ut listor där du kan
skriva upp dig.

Hemvändardag i Folkärna!
Söndag den 7 augusti mellan kl 10-15.
Dagen genomförs i samverkan med Folkärna
Hembygdsförening. Prova på släktforskning. Gå i
gammeldags skola. Träffa andra hemvändare med
rötter i Folkärna. Se kommande annonsering!

Kursverksamhet till hösten 2022!
Vi kommer att under hösten fortsätta med läskurs och
nybörjarkurs i släktforskning.
Kurserna kommer att presenteras på vår hemsida.

Byte av stationära datorer
Vi håller nu på att byta ut våra uttjänta datorer som
har gjort sitt. Vi har bytt ut två av de stationära och
kommer att innan hösten att ha tre stationära.
Förhoppningsvis har vi även då två bärbara med
större skärm i lokalen.
Det blir lite roligare att sitta och forska med snabbare
datorer.

Penninggåva!

På förbundets hemsida https://www.rotter.se finns
många läsvärda och nyttiga böcker för oss
släktforskare. Om det finns något som faller dig i
smaken så kontakta någon i styrelsen. FSF kan ta
hem det som du är intresserad av till medlemspris.

Vi har erhållit en penninggåva av Lars Jonsson,
Avesta som slutade som medlem från och med
ingången av 2022.
Lars har varit medlem sedan 2009 och vi tackar
för de år som han har varit med oss och för
penninggåvan.

Utförsäljning

Litteraturgåva!

Sveriges Släktforskarförbund

Vi har fortfarande kvar ett antal gamla medlemsblad
från andra föreningar, kom in och kolla om det finns
något för dig!

SKÅJ i gamla lokstallarna i Krylbo
Lördagen den 30 april deltog Brita Pahlén och
ordförande Birgitta Larhm i lokstallarna och
presenterade släktforskning för intresserade. Dagen
började med kyla men det lättade när ångloket från
Falun anlände. Mycket aktiviteter för tåg/lokintresserade.

Gruvvandring i Bäsinge
Lördagen den 14 maj träffades ett 30-tal
grundhålsentusiaster med Klas Englund som ciceron
på vandringen till Sjögruvan och Långgruvan i
Bäsinge. Även vädret var vandrarna nådigt.

Vi har erhållit böcker från vår medlem Sven-Olov
Larsson, Krylbo, som vi nu förtecknar och ställer in
dem i vårt bibliotek.
Vi tackar för böckerna!

Vad kan vara intressant?
Vad vill du att föreningens skall bjuda på? Räcker det
med öppet i lokalen en gång i veckan, varannan
onsdag och varannan lördag? Eller är du intresserad
av att vidga vyerna med en intressant studieresa till
något speciellt arkiv?
Ett studiebesök på tex Landsarkivet i Uppsala
kan det vara något? Förslagsvis då en tisdag när
Landsarkivet håller öppet till kl 20.00.
Vi planerar att under lördagar i höst genomföra
bl.a. föreläsningar i föreningslokalen.
Du som medlem har troligen förslag på resor,
föreläsare mm, så hör av dig till någon i styrelsen!
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Medlemmar 2022
Folkare Släktforskarförening har de senaste åren hållit sig omkring 180 medlemmar. Vi tappade ett stort antal
medlemmar under covidåret 2021 men flera av dem har kommit tillbaka och under 2022 har antalet nya
medlemmar ökat. Antalet medlemmar ökar lite långsamt nu efter att covidåret 2021 har börjat klinga av.
Vi har detta år kunnat starta med en kurs i släktforskning och det gör att det blir lite mer rörelse i lokalen.
Till hösten fortsätter vi med olika kurser för intresserade, både för gamla och nya medlemmar.
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Vi har 2 medlemmar som är mellan 30-39 år, 1 mellan 40-49 år, 11 mellan 50-59 år, 39 mellan 60-69 år,
81 mellan 70-79 år, 42 mellan 80-89 år och 2 medlemmar mellan 90-99 år.
Siffrorna visar intresset för att ta reda på släkten kommer med åren. Det kan ju vara så att när barnen har
kommit upp i ålder och när pensionen är i sikte så vaknar intresset och då börjar många att släktforska. Vi har
i Folkare Släktforskarförening en hel del pensionärer som är aktiva släktforskare.
I Folkare Släktforskarförening har vi har två medlemmar som har uppnått den aktningsvärda åldern av 90 och
98 år.
Källa: https://www.birthday.se/sok

SVERIGES DÖDBOK
Erik Mattsson

Till medlemspris: 600 kr

Vår medlem Erik Mattsson född 17/9
1927 i Grytnäs har avlidit den 1/4 2022
i en ålder av drygt 94 år.
Vi lyser frid över hans minne.

Nya medlemmar:
Sveriges dödbok 8 innehåller namn, födelseort, dödsort,
adress, civilstånd samt datum för födelse, död och
civilståndsändring för 15,4 miljoner döda mellan åren
1830–2020.
Gör din beställning av Sveriges Dödbok 8 till
folkare.fsf@telia.com eller ring 073-067 15 89.
6
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Gåva från Mora
av Birgitta Larhm
idigt i våras ringde Anders Östlund,
släktforskare i Mora, och frågade om vi i FSF
är intresserade av litteratur mm från södra
Dalarna? Han föreslog att han skulle plocka ihop
böcker som handlar om vår landsända och så skulle
böckerna skickas till Avesta. Anders meddelade mig
att han och hans hustru skulle åka söderut och kunde
då åka förbi Avesta och lämna över gåvan till oss.

Vi fick tre kartonger som innehöll böcker och
pärmar med avskrifter av domböcker och även en
kartong med mikrofilmer.
Gåvan av böcker mm kom från Astrid Gustafsson i
Mora.

I en kartongerna låg ett följebrev från Astrid Gustafsson som lyder:

Sten Gustavsson 23.1.1938 – 3.1.2021
Sten är född i Avesta och växte upp där. Hans föräldrar var diversearbetare Nils Gustavsson och
sömmerskan Anny Gustavsson född Östlund. Han tog studenten1958 och studerade i Uppsala där vi
träffades när vi läste nordiska språk. Sten blev en mycket uppskattad lärare på gymnasiet i Mora och
undervisade i svenska, tyska, det lokala ämnet ”Öppet värld och släktforskning”.
Hans grannar i Avesta var bröderna Lars, Per-Inge och Björn Persson som bytte efternamn till Isheden.
Lars var den som först åkte på ett internationellt sommarläger i Tyskland och då gjorde Sten det också i tre
år.
Per-Inge bor i Stockholm och är känd konstnär.
Björn lever inte längre men det var han som började med släktforskning och Sten blev väldigt intresserad.
De brukade tillbringa en sommarvecka vid olika arkiv. Sten har undervisat många elever i släktforskning
och också hjälp till vid Släktforskarnas Hus i Leksand.
Jag har en tysk far så vi åkte till Sachsen i det före detta DDR på 1990-talet och han släktforskade där i
tyska originalböcker. Min mor var norska så han släktforskade också i Norge.
Jag är glad om hans arbete kan vara till glädje för andra.
Vänliga hälsningar
Astrid Gustafsson
Litteratur som vi har erhållit från Astrid Gustafsson
Per Olov Bergman, Ingemar Carlsson, Bo Nilsson: Att ordna ditt släktarkiv
Bengt Hildebrand: Handbok i Släkt- och personforskning
Agaton Ericstam: Grytnäs socken, första delen
Agaton Ericstam: Grytnäs socken, andra delen
Maths Isacsson: Ekonomisk tillväxt och social differentiering 1686 – 1860
Carl Larsson i By: En dalasockens historia, del I
Carl Larsson i By: En dalasockens historia, del II
P. Norberg: Avesta under kopparbrukets tid, del 1
P. Norberg: Avesta under kopparbrukets tid, del 2
Siv Thorsell: Gårdar och gårdsnamn i Vigges fjärding i Hedemora,
Hugo Widstrand: Näsgårds län i Dalarna, Husby, Hedemora, Garpenberg, Folkärna, Grytnäs, Avesta, By,
An-Siktet 2/2022
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Folkärna en kortfattad orientering om dåtid och nutid
Folkärna Hembygdsförening 1926-1937
Folkärna Hembygdsförening 1926-1976, 50 år
Folkärna socken – ett bildsvep från gången tid, Folkärna Hembygdsförening
Färdleder i Folkare, vägledning för turisten, utg. av Avesta ortens turistförening
Hedemora Dalarnas äldsta stad Jubileumsutställningen 20/6 – 21/7 1946
Riksarkivets Rapport: Medeltiden nr 8, Hedemora
Avskrifter som förvaras i pärmar:
Mantalslängder, Hedemora, 1673 – 1704
Mantalslängder Näsgårds län
Domböcker Hedemora, – 1693
Domböcker Hedemora, 1694 – 1745 (register)
Hedemora domböcker, 1691 – 1699
Hedemora domböcker, 1700 – 1745
Domböcker Folkare, 1633 – 1661
Domböcker, div
Domböcker S:a Dalarna, avskrift
Släktforskning anteckningar, ej genomgångna anteckningar
En kartong med mikrofilmer som vi sorterar in bland föreningens övriga mikrofilmer.

Bäsinge Sjögruva
av Klas Englund
ördagen den 14 maj gick äntligen
gruvvandringen i Bäsinge av stapeln. Ett 30-tal
personer hade mött upp, de flesta från FSF och
några ifrån Bäsinge med omnejd. Vädret stod oss bi
under vandringen som tog ett par timmar i anspråk.
Det nyinflyttade paret Zakrisson bjöd in oss att
förtära medhavd fika i deras trädgård vid det torp
som en gång beboddes av soldaten Wallin.
Bäsinge Sjögruva är en gammal gruva belägen
vid sjön Bäsingens södra strand, nordöst om själva
byn Bäsinge. Abraham Hülpers skriver i sin
resedagbok över Dalaresan 1757: Blandstens och
Sjö-Grufvorna äga Bönder i Bäsinge by och
Ångermansbo, som efter lotter deltaga i brytning och
försälgning; dock sker arbetet winter-tiden. Malmen
hämtas till Gästrikland. Christiernin d.y. skriver i
Näsgårds län nitton år senare, 1776: I Sjögruvan
började och slutade brytningen långt tillbaka i tiden.
Senare har den dock återupptagits av Besninge och
Ångermansbokarlar. Malmen, som brytes under
vintern, är av god beskaffenhet och ger lön för
mödan.
Överstelöjtnanten
Jacob
Fougberg
vid
Västmanlands regemente och Folkare kompani
skaffade sig en inmutning för gruvan 1786. Han hade
redan 1784 bildat bolag med några kollegor vid
1
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regementet och några celebriteter i Folkärna och
Ovansjö.
1793 säljer Fougberg merparten av sina andelar
till patron Bengt Magnus Björkman patron på
Grönsinka. Björkman ökade sedan sitt innehav till
det att han ägde halva gruvan 1808.
I konstellationen efter 1808 hade Bengt Magnus
Björkman, en stark ställning med drygt en tredjedel
av lotterna. Det avspeglas inte i de handlingar som
hittills återfunnits i Gysinge och Grönsinka
bruksarkiv. Däremot verkar det som sonen Axel
Ulrik blivit desto aktivare efter fadern Bengt Magnus
död 1824, men då är vi också inne i Nya bolagets
verksamhet.
Efter vad som verkar ha varit en glansperiod för
gruvan under 1800-tales första årtionde tynar
verksamheten av. 1825 kliver en ny aktör in på
arenan, Major mechanicus och brukspatronen Paul
Tottie på Gäsjö bruk i Norberg.
Paul Tottie hade då skaffat sig alla de mutsedlar
som fanns på gruvor och skärpningar1 som fanns i
Sjögruveområdet. Äventyret var lite för stort även för
en man som Tottie så han bjöd in några fler att dela
risk och vinst: Salomon von Stockenström i
Garpenberg, patron Axel Ulrik Björkman i
Grönsinka, kronovägaren Fredric Cederdal på

Skärpning = en mindre försöksbrytning
An-Siktet 2/2022
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Avesta Kopparbruk, Fahlu Bergslag och sin egen
vapendragare Hindric Nyberg, bergsfogde i Norberg.
Samtliga nappade och ett möte hölls på Folkärna
Kungsgård i september 1825 där bolaget formellt
bildades och bolagsregler antogs. Bolaget kom att
kallas Nya Bolaget i handlingarna. Paul Tottie med
12 andelar och A.U Björkman med 13 andelar av 40
kom att bli drivande och dominerande i bolaget.
Dessutom utsågs Totties förbundne Bergsfogden
Nyberg till uppsyningsman över gruvan. Nyberg
hade 4 andelar i gruvan.
Paul Tottie var en man av sin tid, öppen för det
nya. År 1828 köper Sjögruvebolaget på Totties
initiativ en condensing ångmachine om 7 hästars
kraft. Det här var tidigt, de första kommersiella
ångmaskinerna byggdes på 1810-talets första år.
Maskinen i fråga var tillverkad på patron Samuel
Owens verkstäder och ursprungligen såld till Ölands
Alunbruk. Den kunde dock inte nyttjas där.
Maskinen såldes till vrakpriset 1000 Rdr, en ny
motsvarande kostade 5000 Rdr. När maskinen var på
plats och körts igång hade den kostat 3300 Rdr.
maskinhuset oräknat.
Redan efter ett år skadas ångmaskinen: genom
ovarsamt handhafvande uppkom … någon
bristfällighet som den på stället anställde
Machinisten icke förstod att vederbörligen eller fort
nog afhjelpa. Konsekvensen blev att gruvan blef
inställd från bearbetande för den kommande vintern.

Man försökte upprepade gånger sälja ångmachinen
som endast tarfvar en obetydlig reparation men inte
förrän 1846 köpte A.U. Björkman den för
skrotvärdet 36 Rdr.
Gruvan gav en viss avkastning. Under februari
och mars 1830 bryts 757 lass (ett lass ~410kg) malm
i gruvan. Kostnaden för perioden var 3315 Rdr.
Samma period levererar man 319 lass till Grönsinka,
100 till Gäsjö, 60 till Rosshyttan. 200 lass körs till
Gävle, antagligen för avsalu. Totalt levererar man
1058 lass, ~300 av dem tagna från Inventariet.
Malmen transporterades med häst och släde, så
leveranser kunde bara ske medan det fanns
vinterföre.
Malmen bröts på ackord visar ett kontrakt från
1837, man fick 44 shilling per lass väl sovrad malm
till arbetslaget. I övrigt hade arbetarna årslön i form
av spannmål, råg och korn. Bolaget stod också för
tillgång till brygghus, fähus och svinstia. Krut, så väl
som all annan redskap av hvad namn det vara må,
skola arbetarna bestå sig sjelfva.
Paul Tottie avlider 1846 och det ser ut som
verksamheten upphörde, eller i vart fall minskas
rejält, i och med det.
Källor:
tidningar.kb.se; Grönsinka bruksarkiv;
Gysinge bruksarkiv; Norbergsboken;
Tomtas dagbok

Gruvvandringen blev en succé!
Till hösten kommer FSF att återigen
ge medlemmarna en chans att besöka
gruvorna i Bäsinge om intresse finns.
Klas Englund blir vår ciceron även
denna gång.
Om du är intresserad att delta så
skicka en intresseanmälan till Klas.
Hans e-postadress är
bby24klas@gmail.com

Bäsinge Sjögruva

foto: Alexander Koivisto
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En svensk folkspillras öden!
av Birgitta Larhm
verige har haft flera envåldshärskare och en av
dem som ställde till det duktigt för folket var
Karl XII.
Det var han som drog in Sverige i det stora
nordiska kriget som pågick mellan 1700 och 1721 i
norra, mellersta och östra Europa.
I maj 1718 började förhandlingstrevare skickas
till tsar Peter men hans krav avskräckte och allt drog
ut på tiden. Karl XII förhalade samtalen för han
vägrade att ge upp i förhoppning om att krigslyckan
skulle vända. Hans död den 30/11 1718 innebar slutet
för det kungliga enväldet i Sverige.
Efter Karl XIIs död ville hans efterträdare
drottning Ulrika Eleonora och rådet sluta fred med
sina övriga fiender för att få en starkare position vid
förhandlingarna med Ryssland.
Vid freden i Nystad 1721 fick den svenske
kungen Fredrik I avstå delar av Viborgs och
Kexholms län, hela Ingermanland, Estland, med
öarna Ösel och Dagö och Livland till Ryssland.
Sverige förlorade kriget och Ryssland övertog
Sveriges stormaktsställning i Norra Europa. Som
resultat att över tvåhundratusen människor dog och
dessutom ökade Sveriges statsskuld och pengar blev
värdelösa och folket dignade under skattebördan.

Svenska torpare, fiskare, lotsar på Dagö
Mellan åren 1563–1721 var Dagö en svensk
besittning och var även ett svenskt centrum för
svenskarna i Estland.
På ön Dagö har det sedan 1200-talet funnits
svenska torpare, fiskare, lotsar med flera, de så
kallade Dagösvenskarna och vid mitten av 1700-talet
fanns det som mest ca 2 000 personer och de blev
lovade att få fortsätta som fria bönder under den nya
ryska styret. Den svenske greve Stenbock ifrågasatte
svenskarnas rätt till sin jord. Det uppstod i slutet av
seklet konflikter, inte med det ryska styret, utan på
grund av den svenska adel som styrde. De svenska
grevar på ön höll torparna i ett järngrepp, tog upp
skatt och behandlade dem som livegna. Den som
ansågs vara värst var greve Karl Magnus Stenbock. I
en handskriven bok som beskriver livet i
Gammelsvenskby beskrivs greven som en person
som gjorde som han ville med folket. De misshagliga
sålde han som kreatur eller bytte ut dem mot hästar
och jakthundar. När bönderna ändå inte gav upp
kampen sade han slutligen upp dem till avflyttning.
Greve Stenbock klagade över sina bråkiga bönder
inför den nya ryska regenten Katarina II (den stora)
och hon fann på råd för tvisten. Dagöfolket skulle
10

flyttas till delar av det inre Ryssland. Landområden
som Ryssland hade övertagit från Turkiet.

Dagösvenskarnas vandring
I augusti 1781 bröt de 1.200 Dagösvenskarna upp för
att starta sin långa färd. Först med båt sedan 200 mil
till fots ned till ”Turklandet”. Det var en nio månader
lång resa med strapatser och lidande, inte ens hälften
av de tusen Dagösvenskarna överlevde vandringen.
Det var en dödstrött och utblottad skara som i maj år
1782 äntligen nådde fram, tio mil från Dnjeprs utlopp
i Svarta Havet. Där hade 13.000 hektar upplåtits åt
dem, de fick börja från början eftersom jorden inte
hade varit brukad tidigare. De började bygga upp sin
by med stora uppoffringar. De var inte vana vid den
sydliga sortens jordbruk och livnärde sig till stor del
endast på fiske. Sjukdomar härjade svårt bland dem
så år 1785 återstod blott ett hundratal människor av
de 1.200 som lämnat Dagö fyra år tidigare. Några år
in på 1800-talet upplät de ryska myndigheterna en
del av svenskarnas jord till tyska kolonister. I mitten
av 1800-talet drev formligen de tyska byarna en
kulturkamp emot svenskarnas språk och seder.
Tyskarna hade de ryska myndigheternas öra, tyska
präster och lärare tillsattes även i den svenska byn
och svenskarna förföljdes hårt. Det var just genom
kyrkan som bybornas svenskhet slutligen räddades.

Ny kyrka byggs i Ukraina
Trots i det närmaste obefintliga kontakter med
Sverige kom befolkningen i Gammelsvenskby att
bevara sina traditioner och sin lutherska tro och inte
minst sin gamla östsvenska dialekt. Till 100årsminnet av deras förflyttning till Ukraina ville de
bygga en ny kyrka. På grund av bristande medel gick
kyrkbygget så långsamt. Men hjälp kom genom en
svensk militär, löjtnant P. Tersmeden, fick man
emellertid i Sverige kännedom om bybornas bryderi
och Prins Carl lät starta en insamling vilket
resulterade i 6.000 rubel så att kyrkan kunde
färdigställas och invigas den 24 juni 1885.
Det var inte frid och fröjd för Dagösvenskarna med
detta, de skulle också överleva ryska revolutionen
1917 med en omfattande hungersnöd och inte minst
andra världskriget.

Begäran om att få lämna Sovjetunionen
Dagösvenskarna begärde att få rätten att lämna
Sovjetunionen och slå sig ned i Sverige. År 1929
anlände 881 av byborna till Sverige, bara några få
valde att stanna kvar i Ukraina. Nästan alla som
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emigrerade till Sverige hamnade på Gotland. De pigoch drängjobb de erbjöds i moderlandet gick inte att
försörja de stora familjerna på. Drygt 240 personer
tog beslutet att återvände och hamnade i stalintidens
terror som under 30-talet kostade flera av byborna
livet.
Omkring ett hundratal personer flyttade vidare
från Sverige till Kanada. Ett land dit tidigare
emigranter från Dagösvenskarna hade flyttat och de
slog sig ner till stor del i Manitoba.

Tyskland ockuperade Gammelsvenskby

Gammelsvenskbybornas
församlingsböcker

byn att finnas kvar när detta meningslösa förstörande
av Ukraina är över.

Med till Gotland medföljde även Gammelsvenskby
församlingsböcker, det var pastor Kristofer Hoas
som såg till att dessa kom med till Sverige. År 1947
överfördes arkivet till Landsarkivet Gotland.
Hur det är för svenskbyborna idag är svårt att veta
med byns utsatta läge intill floden Dnjepr. Kommer

År 1942 ockuperades Gammelsvenskbyn av tyskarna
och vid deras reträtt, året därpå tvångsevakuerades
byborna till arbetsläger i Polen och Tyskland. Efter
freden återvände de flesta sånär som en grupp som
skickades till Sibirien av ryssarna. Vid denna tid
rådde i Ukraina stor hungersnöd.

Källa:
Populär Historia 12/2017.
Björn Hansson: Dagösvenskarnas historia.
Anna Lenah Elgström: Gammalsvenskbybornas
öden

Reflektion i Nåddens tid
Ack! Vad allt ske icke i detta NÅDDENS tidevarv? De historiska längderna talar om för oss sentida vad som
varit haver. Ett spädbarn, endast åtta månader, har gått till sina fäder och året efter följer hans fem månader
gamla syster efter. Båda födda och döda i samma by men familjen, barnens föräldrar och syskon, lyser med
sin frånvaro. Vi konfronteras med den ena mystifikationen efter den andra. Den ena stunden är det en liten
gosse som dör tre dagar innan han föds. Nej, han är inte dödfödd och vad han dör av förtäljer inte böckerna
men födelsen sker i god ordning och införs i födelsebok liksom också i husförhörslängd. Den andra stunden är
det en annan gosse som dör inte mindre än två gånger. Först när han är två år och andra gången är han inte
gosse längre utan en mogen man omkring 56 år gammal. Första gången dör han i stället för sin bror som över
huvud taget inte dör utan bara försvinner ur historien. Hela tiden nya förbryllande noteringar. Detta är
nåddarens vardag!
An-Siktet 2/2022
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En kyrkklocka, spanskt vin och en spögubbe
av Klas Englund
ad har denna trio gemensamt? Det här är inte
en ”en ska bort” gåta, det finns en gemensam
nämnare.
Till släktforskningens nöjen hör alla de mer eller
mindre märkliga bifynd man gör under sitt sökande i
gamla handlingar. Ibland är det svårt att undvika att
följa upp sådana sidospår. Under mitt arbete med
Arvidsbo och dess innevånare kom jag att snubbla
över räkenskaperna för Folkärna kyrka.
Den allra äldsta volymen i Folkärnas kyrkoarkiv
omfattar åren 1659 till och med 1677 och har
beteckningen C:1. Man kan alltså tro att det är en
dopbok. Det är det ju också, men volymen innehåller
för vart år avdelningar för Brudefolk,
Christningsbarn, Liik, Pungpengar (kollekt),
Testamentspengar, Böter, Donationer och Utgifter.
En riktigt innehållsrik volym alltså. Likadant
fortsätter det en god bit in i volymen C:2.
Bland utgifterna 1677 märks omgjutningen av en
kyrkklocka. Av räkenskaperna framgår att klockan
transporterades till Stockholm för att gjutas om.
Kostnaden för gjutningen var 400 Rdr. Övriga
kostnader i sammanhanget var nästan 100 Rdr, varav
smederna skulle ha 12 Rdr för att göra beslag till
klockaxeln och dessutom 5 Rdr 4 mark för järnet som
användes och 1 Rdr 16 mark för en stig kol, ungefär
190 liter. Det finns en särskild avdelning detta år för
”Förlähningar til Klockan”. Bland donatorerna
märks Wählborne Hr Cronström – sedermera Kock
(200 Rdr) och Wählborne Hr Ekman (100 Rdr). Nils
Ekman titulerades Directeur och också han verksam
vid kopparbruket. Inspektorskan på Isaksbo liksom
länsman Pehr Ingemarsson i Bäckeby drog också
sina strån till stacken, om än betydligt mindre (9 Rdr
vardera). Inalles donerades 393 Rdr i reda pengar och
17 tunnor säd som såldes för 221 Rdr för klockans
omgjutning.
Kyrkklockan det handlar om är den så kallade
Lillklockan som lär ha funnits åtminstone sedan

1576. Klockan hade rämnat på ena sidan. Klockan
sändes till Stockholm för ”att omstöpas genom
RijcksCammarrådets Ädle Welb. Hr Isaac
Cronströms
gunstige
beställning,
hoos
Klockgiutaren M. Iohan Meijer”. Klockan vägde
före reparationen drygt 400 kg men återkom från
Stockholm något tyngre. Klockan är fortfarande i
tjänst.
En återkommande utgift är ”en half åhm spanskt
wiin”. En åm motsvarar en tunna, 157 liter. Den
årliga förbrukningen av nattvardsvin verkar alltså ha
varit ungefär 80 liter. Man får hoppas att prästen och
klockaren inte tullade allt för mycket på det.
Kostnaden varierar men överstiger alltid 100 Rdr.
Extra dyrt blev vinet 1701 då det inhandlades från
folkärnasonen Israel Jöransson, då kryddkrämare i
Stockholm. 160 Rdr ville han ha. De redovisade
utgifterna rörde sig oftast om ungefär 300 Rdr per år,
utom de år kyrkan eller prästgården reparerades.
Nattvardsvinet var utan konkurrens den största
posten. Billigare var det att hålla sig till oblaterna, det
brukade kosta 10 till 12 Rdr.
Man kan också notera att det under Bötespengar
alltid angavs vem brottslingen var och vad han skulle
böta men inte vad vederbörande gjort. Utom
emellanåt när det handlar om ”hoor” eller ”otyigt
sängelag”. Jag är inte säker på att alla
sexualförbrytare fick sina brott angivna, eftersom de
anteckningarna är så sparsamt förekommande.
Slutligen fick ”Spöögubben” 1 Rdr år 1677.
Källor:
Folkärna kyrkoarkiv C:1 och C:2
Mats Åmark: Dalarnes kyrkklockor (1924).

Datorbord efterlyses!
Har du gått över till att endast använda bärbar dator och på så sätt fått ditt
gamla databord över! Kan du i så fall tänka dig att skänka eller låna ut det till
släktforskarföreningen?
Innan du i sommar gör vinds- eller källarröjning hör av dig till föreningen!
Birgitta
Mobil 073- 067 15 89
12
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Höstens kurser!
Läskurs, nybörjar- och fortsättningskurs!
Varför inte redan nu börja att planera för höstens aktiviteter.

Folkare Släktforskarförening startar under hösten 2022 kurser såväl för nybörjare
som för dig som vill ha mer avancerade kurser.

Läskurser, för nybörjare (1600-1800-tal),

och för dig som tidigare har en viss vana att läsa gamla stilar (1600-1800-tal) men vill
fördjupa dig i läsandet.

Nybörjarkurs för dig som inte har forskat tidigare, vi använder databasen ArkivDigital.
Fortsättningskurs, där du bör ha genomgått nybörjarkurs eller på annat vis har lärt dig

forska.

Hör av dig till
Barbro babba.vikstrom@telia.com eller mobil 070-233 61 97
Birgitta abl.avesta2020@outlook.com eller mobil 073-067 15 89

Sveriges Släktforskarförbunds Försäkringar
Kollektiv olycksfallsförsäkring och egendomsförsäkring hos Protector försäkring
Olycksfallsförsäkringen gäller när förbundets medlemsföreningar har sina
sammankomster enligt verksamheten, oavsett plats. Den gäller för alla anställda (eller
motsvarande engagerade) och förtroendevalda i föreningen samt medlemmarna i
föreningen vid skada som inträffat under organiserad föreningsverksamhet. Ett aktivt
deltagande krävs, vilket gör att resor till och från sammankomsterna exkluderas.
Egendomsförsäkringen är en "företagsförsäkring" för förbundets medlemsföreningar. Ett
grundskydd för lös egendom (inventarier/maskinerier/varor) upp till 25 000 kr gäller för
alla medlemsföreningar.
Försäkring från den 1/3 2022
Vid försäkringsärende kontakta Protector försäkring:
Telefon: 08-410 637 00
Epost: skador@protectorforsakring.se
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Onsdagarna ägnas åt forskning och behöver du hjälp med någonting så vänd dig till
lokalvärdarna. Forskning kan naturligtvis också göras på lördagar men ibland får vi möjlighet
att lyssna på en föreläsning eller titta på en film. Information kommer att finnas på FSFs
hemsida www.folkareforskarna.se och på föreningens facebook-sida liksom på Rötter.
V 27

lördag 9/7

Lilla Torget, Avesta 10 – 13
FSF informerar intresserade om släktforskning

V 31

söndag 7/8

Hemvändardag på Folkärna Hembygdsgård 10 – 15
”Prova på släktforskning” med FSF

V 36

onsdag 7/9

Släktforskarakut

V 37

lördag 17/9

Lördagsöppet

V 38

onsdag 21/9

Släktforskarakut

V 39

lördag 1/10

Lördagsöppet

V 39

onsdag 5/10

Släktforskarakut

V 41

lördag 15/10

Lördagsöppet

V 42

onsdag 19/10

Släktforskarakut

V 43

lördag 2/10

Lördagsöppet

V 44

onsdag 2/11

Släktforskarakut

V 45

lördag 12/11

Lördagsöppet, Arkivens dag, tema: Myter och mysterier

V 46

onsdag 16/11

Släktforskarakut

V 47

lördag 26/11

Lördagsöppet

V 48

onsdag 30/11

Släktforskarakut

V 49

lördag 10/12

Lördagsöppet

V 50

onsdag 14/12

Släktforskarakut

Om inget annat meddelas gäller följande tider:
onsdagar kl 15 – 19, lördagar kl 10 – 13
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