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INFORMATION FRÅN DIS-NORD 

 
 
 

Den 25 april 2010 har DIS-Nord Årsmöte i Skellefteå. 
 

Vi hoppas verkligen att våra medlemmar ställer upp på mötet. 
 

Vi hoppas på ett stort deltagande. 
 

Vi söker medlemmar som är intresserade att arbeta inom styrelsen, vara 
kontaktpersoner eller som kan tänkas vara delaktiga vid genomförandet av 
informationsträffar och utbildningar både i Norrbotten, Västerbotten. 

 
 
 

Ambitionen för föreningen är att kunna ge DIS-Nord medlemmar fortlöpande 
information och utbildning om det vad DIS har att erbjuda lokalt anpassat efter deras 

önskemål. 
 

Efter årsmötet kommer Lage Johansson berätta om arkeologi och fornlämningar i 
Övre Norrland. 
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UMEÅ 
 

Tyvärr har vi inga bilder från Umeå. 
 

DIS-Nord medlemsmöte i Umeå 2010-01-30 
 

Medlemsmötet var mycket lyckat och vi fick en ny kontaktman. 
 

Kerstin Sandelin-Anton kerstinsandelin@gmail.com 
Vi i DIS-Nord hälsar henne varmt välkommen. 

 
 

Lördag 2010-01-30 hade DIS-Nord inbjudit medlemmarna i Umeå området till 
medlemsmöte.  
 
Ordförande Rolf Fräki hälsade alla varmt välkomna och speciellt föredragshållaren: 
 
*Bernth Lindfors, Njurunda, medlem i DIS-Mitt, DISBYT-ombud för norra 
delen av Sverige.  
Han informerade på som vanligt mycket inspirerande sätt om DISBYT: 
*varför denna databas 
*krav på inlämnat material. 
*kontroll av inlämnat material, - betygssättning och förslag till justeringar ges. 
*få del av inlämnat material beror på storlek, kvalitet och hur ofta man kompletterat.
  
 
Föredraget lockade alldeles säkert fler (kanske) blyga norrlänningar att skicka in 
material. 
 
 
*Kjell Westerberg, Utbildningsansvarig i DIS-Nord, informerade om egna kartor 
(Underlagskartor) i DISGEN och presenterade exempelvis bl.a., förstås, en karta 
över Umeåområdet.  

 
Inläggning av egna kartor har underlättats väsentligt i nya versionen 
DISGEN 8.2.  
 

Man hämtar en kart fil (en bild i format BMP eller JPG) och drar från Ort trädet två 
diagonalt liggande orter in på kartan, som automatiskt vrids och 
förstoras/förminskas till rätt format. Är man nöjd Sparar man kartan och fyller i 
Beskrivning och några uppgifter till så är det klart. För att i ödemarker få bra 
inpassning letar jag alltid fram lämpliga terrängdetaljer, namnger och 
koordinatsätter dem som vanliga Orter. Om någon annan inpassat en karta kan 
denna enkelt kopieras och läggas in i annan dator.  
Vanliga bilder kan enkelt läggas in och visas tillsammans med kartan/kartorna. 
 
Har Ni frågor, har Kjell skrivit små hjälpredor t.ex. om kartinläggning - var inte blyg - 
fråga! 
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DIS-Nord är mycket glad för de fick vid denna träff en ny kontaktperson, Kerstin 
Sandelin Anton, som gärna ställer upp för Umeå området. Kerstin kommer att 
planera för en första träff för medlemmarna kanske redan i mars. 
 
 
Detta möte önskade DIS-Nord kalla till redan i höstas men intresset från Umeå var 
svagt eller obefintligt.  
 
DIS-Nord har ambitionen att på så många platser ha kontaktperson/er. De skall 
underlätta kontakten med styrelsen. Fånga upp önskemål om utbildning i speciella 
frågor, vid kurser föreslå lämplig lokal. Vanliga "problem" är t.ex. inläggning av orter 
i förväg, utskrifter, hitta dubbletter. Effektivt är att ordna små helgkurser med 5 -10 
personer. Någon av deltagarna kan sedan ganska säker föra kunskapen vidare. 
 
DIS-Nord kan inte tvinga medlemmarna att utbilda sig - önskemålen måste komma 
från dem.  
Vid mötet verkade intresset stort för detta sätt att förmedla kontakt och kunskap.  
 
DIS-Nord har ganska snart årsmöte och det är mycket angeläget att även 
Västerbotten hittar kandidater som kan hjälpa till. 
 
 
 
 
 
*På några "stationer demonstrerades:  
*Folke Aili visade hur han lägger in sina uppgifter i DISGEN. 
*Rolf Stenlund visade Holger. 
*Gunilla Kassberg och Stefan Wennberg visade hur man hittar information på 
nätet t.ex. Genline, Svar samt visade olika nyttiga CD skivor. 
 
*DIS-Nord visade en del av det utbildningsmaterial man skapat och lite DIS-
reklam. 
 
* Gott kaffe med bröd serverades under en paus. 
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ÖVERTORNEÅ 

 

 
 

Vår ordförande i Dis-Nord Rolf Fräki (Blå skjorta) informerade om  
DIS ochDIS-Nord  

 

  
Kjell Westerberg talade om hur man använder sig av kartor i Disgen. 

        
 
Träffen i Övertorneå anordnades tillsammans med Matarengi Forskarförening. 
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ÄLVSBYN 
 
Under släktforskningens dag samarbetade vi tillsammans med Älvsbyns 
Forskarförening.  
 
 

Föreläsare var Else Britt Lindblom 83 år från Sundom. Hon 
berättade om ”Tollorna” och ”Mästarens sekt” eller ”Efrahims 
söner” som de också kallades. De kom från Anundsjö.  Under 
år 1919 kom de upp till Älvsbyn för att sedan stanna kvar där. 

 
Else Britt har skrivit flera böcker. Senast var om Björkelund i 
Boden. 

 
                                            
 

Else Britt Lindblom 83år från  

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Många var intresserade av vår visning av Genline, Svar och Disgen. 
 

 
 

Kjell visar vad man kan göra med 
kartor i Disgen. 
 
Gamla kartor kan ge svar på ganska 
mycket om gamla gårdar 
i släktforskningen  
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KRONOTORP I EDEFORS SOCKEN 
 

 
 
 
Under 1800-talet och fram till 1930-talet bodde majoriteten av Sveriges befolkning 
på landsbygden. Arbetsplatserna hos bönder m fl räckte inte till, så fattigdomen var 
utbredd. Barnkullarna var stora.  
 
Många unga familjer fick löfte att bryta mark och nyodla på kronomark och på 
bolagshemman. Så bildades många kronotorp och bolagstorp. Det var ett hårt liv, 
särskilt de första åren innan man fick tillräcklig åker. Man började ofta vid någon sjö. 
Medan man började bygga och röja fick man livnära sig på fiske och jakt. O P 
Pettersson har gjort en underbar uppteckning på en nybyggarfamiljs kamp ovanför 
sjön Malgomaj i södra Lappland.  
I boken beskrivs den rikliga tillgången på fisk och de stora fångsterna vid snarning av 
fågel. 
 
I Edefors socken i Lule älvdal var nog tillgången på fisk och vilt inte lika riklig. Som 
biinkomst hade man tjärbränning. Så ökade också möjligheterna till timmerhuggning 
och flottning.  
 
I början av 1920-talet tog man upp ett femtiotal kolonat efter malmbanan. Under 20- 
och trettiotalen byggdes småbruk upp, mest på privat mark. De var ofta för små för 
att försörja en familj. I landskapet Norrbotten är befolkningen koncentrerad till 
kustlandet och älvdalarna. Efter andra världskriget har i stor utsträckning boställena 
mellan älvdalarna avfolkats. Mycket är borta, mycket har blivit fritidshus. 
 
KRONOTORPEN 
 
Inom Edefors socken fanns som mest omkring 40 kronotorp av två typer. En äldre 
typ fanns, där innehavaren betalade ett lågt arrende, 20 till 40 kronor per år. Men då 
fick man själv bygga och underhålla alla byggnader. En nyare typ var K54, där det 
årliga arrendet kostade 600 á 700 kronor. Men då betalade Kronan en del kostnader 
för nybyggen och underhåll av byggnader.  
 
Rodrik Larsson i Bovallen, född 1901, var under lång tid kommunalfullmäktig samt 
invald i olika institutioner. Han hade mycket stor kännedom om Edefors kommun 
och dess befolkning. Han var bl a i styrelsen för Edefors hembygdsförening och 
gjorde uppteckningar om olika förhållanden. En gäller kronotorpen i kommunen och 
deras bosättare. Han reserverar sig för eventuella fel eller ofullständigheter eftersom 
det varit svårt att få fram exakta uppgifter. Uppteckningen är troligen gjord några år 
in på 1970-talet. 
 
ALPAS 
 
Karl Blomberg med hustru Lovisa                                1892-1918 
Adolf Lindström f 1898 med hustru Hilda f 1894     1918-1949 
Mågen Bengt Nilsson f 1923                                          1949-1965 
Senare fritidshus för styckjunkare Allan Burström, Boden. 
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RÖRTJÄRN 
 
Hans Petter Broström med fru                                        1860-1900 
Isak Bergman f 1863 d 1940 med hustrun Emma, 
f 1865 och avliden 1920 i Brasilien                         1900-1909 
Jan Petter Boström, ogift                                                1910-1943 
Senare rivet. 
 
LERBÄCKEN, gamla typen 
 
August Lidén, soldat, f 1/7 1864 d 17/5 1937 
med hustru Hilma f 1864 d 1932                                  1899-1930 
Harald Lidén f aug 1901 med fru Sonja, f 1905                1930-1971                                
Hon flyttade till Boden i oktober 1971. 
 
LERBÄCKEN 2, nya typen 
 
Rodrik har skrivit Lermyr bredvid torpets namn. Ekonomihus byggda 1920. Bostad 
byggd 1936. Mangårdsbyggnaden brann 1972 i september. 
 
Nils Nilsson f 1890 m fru Svea f Lidén 1892 d 1930     1920-1930 
Viktor Andersson f 1888 d 1967 m fru Tilda f 1891      1930-1952 
Sigge Andersson f 1923 m fru Edit f 1921                     1952-1961 
Flyttat till Bodträskfors. 
Bengt Erik Broström f 14/3 1932 m fru Hjördis f 1932    1961- 
 
TELBERG 1, nya typen 
 
K P Karlsson m fru Maria                                                       -1914 
Johan Axel Karlsén f 1888 d 1960 m fru Beda f 1895 d 1948      1914-1952 
Thure Nilsson m fru Ivor                                                               1952-1965 
Uno Tankred Öström f 1917 m fru Berta f 1918                           1965- 
 
TELBERG  2  
 
Nils Karlsson m fru                                                                               -1915 
Gustav Broström f 1880 m fru Elida                                            1915-1940 
Halvard Broström m fru Elsa                                                       1940- 
Fastigheten nedbrunnen. 
 
BODTRÄSKÅN 1, nya typen 
 
Kronojägare Arvid Elming f 4/10 1864 d 6/9 1916 m fru           1895-1904 
Amanda f 4/3 1870 d 13/2 1956 
Axel Wahlberg f 1880 d 1958 m fru Ida f Strömberg 1887 d 1964    1912-1948 
Börje Ersson f 1917 m fru Ellen f 1917                                       1948-1950 
Ruben Storbjörk f 1913 m fru Birgit f 1915                                1950-1961 
Senare fritidshus för en Forsén. 
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BODTRÄSKÅN Skogstorp nr 2, gamla typen 
 
P O Högling f 1862 m fru Erika f 1864                                              -1904 
Isak Larsson f 3/6 1873 d 1945 m fru Emma Sofia f 5/5 1880 d 17/2 1958   1904-1940 
Helmer Johansson m fru Maja                                                                          1940-1947 
 
BODTRÄSKÅN BJÖRNUDDEN, nya typen 
 
Nils Strömberg f 1845 d 1915 m fru Anna f 1849 d 1926                    1875-1917 
Axel Strömberg f 1877 d 1951 m fru Edla f 1866 d 1925                      1917-1930 
Bror Strömberg f 1901 m fru Selma f 1897 d 1967                              1930-1956 
Bertil Eriksson f 1928 m fru Saida f 1932                                            1956-1962 
Senare fritidshus. 
 
KLUSÅBERGET, nya typen 
 
Joakim Strömberg f 1873 d 1945 m fru Maria f 1874 d 1959              1915-1937 
Karl Strömberg f 1912 m fru Ellen                                                       1937-1945 
Halvard Strömberg f 1915 m fru Britta                                                  1945-1966 
Senare fritidshus. 
 
TALLBERG, gamla typen 
 
Johan Hansén f 1885 m fru Lisa                                                            1915-1928 
Albert Karlsson f 1901 m fru Augusta                                                   1928-1935 
Sigurd Bergman m fru Anny                                                                  1935-1940 
Senare öde. 
 
NYA SPIKBERG, gamla typen 
 
Nils Sundström m fru Maria Sofia                                                                 -1894 
Johan Petter Ström f 10/11 1851 d 8/11 1930 m fru Elisabeth Helena   1894-1915 
f 20/5 1859 d 28/10 1922 
Edvard Ström f 4/10 1884 m hustru Maria                                              1915-1920 
Abel Ström f 1897, ogift                                                                          1920-1930 
Senare rivet. 
 
KARLSRO, gamla typen 
 
Zakarias Karlsson f 1858 d 1929 m fr Edla f 1863 d 1945                      1904-1929 
Sigvard Eriksson m fru Agnes f 1904                                                      1932-1960 
 
HAPTRÄSK 
 
Karl Norberg f 16/4 1891 d 6/6 1961 m fru Ester f 3/10 1895 d 12/2 1970   1925-1948 
Senare nedlagt. 
 
HAPTRÄSK GRUNDTJÄRN 
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Ville Vestman f 1882 d 1956 m fru Hanna f 1884 d 1958                               1909-1949 
Hilding Lundberg m fru Cecilia                                                                       1949- 
 
LÖVUDDEN 1, gamla typen 
 
Erik Eriksson f 1853 d 1930 med hustru Maria                                                1883-1910 
Karl Johan Eriksson f 1882 d 5/11 1956 m  
fru Anna Justina f 1875 d 15/1 1957       1910-1950 
 
Allan Lindmark f 1914 med hustru Edit                                                           1950-1954 
Senare fritidshus. 
 
LÖVUDDEN 2, gamla typen 
 
Petter Olov Isaksson f 1857 d 18/2 1939 m fru Eva  
Elisabeth  f 22/8 1863 d 5/3 1941                                                   1885-1929s 
Manfred Isaksson f 1907 m fru Sally f 1910                                   1929-1935 
Petter Adolf Engfors f 1893 m fru Hildur Ottilia f 4/2 1894          1935-1945 
d 16/4 1970 
Adrian Eriksson med hustru Linnea                                                 1945-1955 
Uno Tankred Öström f 1917 m fru Berta f 1918                              1955-1965 
Senare fritidshus för fanjunkare Lejonklo. 
 
KVARNHULT 
 
Nils Lindholm med hustru Lea f 1908 d 1935                                1930-1935 
Senare rivet. 
 
KVARNÅDAMMEN 
 
Erik Långström f 1860 d 1930 m fru Anna f 1863 d 1948              1890-1930 
Johan Långström f 1893 m fru Frida f 1908 d 1959                        1930-1958 
 
MYRBERG, gamla typen 
 
Petter Olov Pettersson f 1870 d 1930 m fru Hilda f 1876 d 1951    1897-1930 
Sonen Gunnar Pettersson f 1915                                                       1930-1951 
 
ÅBACKA ELVSTORP, nya typen 
 
Nils Johan Vikström f 1852 d 1917 m fru Johanna f 1856 d 1899   1880-1916 
Robert Vikström f 29/9 1884 d 1965 m fru Justina  f 15/6 1892      1916-1961 
Ture Vikström f 1924 m fru Kerstin f 1928                                      1961- 
Senare fritidshus. 
 
GÖRJEÅTORPET, gamla typen 
 
Oskar Nilsson Sandling f  1844 d 1921 m fru Maria f 1845 d 1939         -1921 
Axel Nilsson f 1878 d 1948 m fru Mia f 1880 d 1928                      1921-1948 
Senare rivet. 
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FLARKÅN BJÖRKLIDEN 
 
Artur Vahlberg f 1881 d 1935 m fru Erika f 27/4 1881 d 1960         1906-1935 
Dottern Viola f 1910                                                                           1935-1960 
Senare rivet. 
 
FLARKÅTORPET 
 
Karl Gabrielsson f 1875 m fru Maria f 1876                                      1910-1932 
Hugo Vahlberg f 1892 d 1950 m fru Paulina f 1899                         1932-1936 
Didrik Bergdahl f 1906 m fru Anna f 1910                                       1936-1944 
Senare rivet. 
 
KÖLTRÄSK 
 
Per Nilsson, same                                                                                     -1876 
Nils Johan Sundholm f 1851 m fru Brita f 1852                                1876-1926 
Enligt Martin Boström, Bredträsk. Lakaträsk, levde de under mycket enkla 
förhållanden. Inga tapeter på väggarna men i kammaren vitkalkade väggar. På dessa 
hade man med hartass gjort röda fläckar som förhöjde helhetsintrycket. Ingen klocka 
men på fönsterposten hade de streck. Genom dessa kunde de av solens ställning 
avgöra hur mycket klockan var.  
Torpet är rivet. 
 
LAKATRÄSK SARKASTORP 
 
Karl Nilsson 
Karl Ludvig Hansson m fru Kristina d 1950 
Felix Johansson med hustru Elma köpte gården, öde sedan 1963. 
 
PULLISTORP 
 
Karl Sigfrid Lundgren f 1875 m fru Maria f 1877 byggde gården 1912 (Rodrik brukade 
använda ordet gård för bostadshus, t ex om en villa i staden). 
Sigurd Lundgren f 1902 m fru Anna f 1911                                        1935-1966 
Torpet nedlagt. 
 
KROKTRÄSK 
 
Ville Hansson med hustru Maria                                                                -1910 
Leo Hansson  med hustru Agda Svanberg 
Nedlagt 1930.   
 
NORR OM LAKATRÄSK, gamla typen 
 
Abel och Elida Isaksson                                                                        1910-1935 
Nils Isaksson, ogift                                                                     1935- 
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GULLTRÄSK MILD 
 
Johan Hansson Mild f 1873 d 1959 m fru Maria f 1875 d 1961           1919-1948 
Nedlagt. 
      
 
SANDTRÄSK FRIDHOLMS TORP 
 
Först kronojägarboställe till 1906. 
Johan Helmer Fridholm f 6/10 1881 d 1931 m  
fru Emma Matilda f 1884 d 1954    

1906-1931 
Vilfrid Fridholm f 1912 m fru Gunhild f 1917                                       1931-1946 
Signar Öhman f 11/11 1898 m fru Olga f 31/7 1898                             1946- 
Jorden brukades senare av Sandträskgården. 
 
BJÖRKBERG, Lakaträsk 
 
Först kolonat: Anton Andersson f  1869 d 1936 m fr Karolina                         1919-1936 
f 1867 d 1949                     
Kronotorpare Emil Andersson f 1902 m fru Agnes f 1908                                1936-1955 
Yngve Fors                                                                                                                   1955-1962 
Senare öde. 
 
SVANABÄCKEN 
 
Frans Ferdinand Nyström f 1875 d 1943 m fru Hilma f 1887 d 1969                1919-1943 
Sonen Karl Nyström f 1906 med hustrun Göta                                                     1943-1950 
Torpet nedlagt. 
 
GRUNDTRÄSK 1 
 
Hellgren 
Gustav Vestman f 1888 m fru Anna f 1891 
Sonen Leo Vestman f 1920  
Torpet rivet 1960. 
 
GRUNDTRÄSK 2 
 
Edvard Andersson f 1886 d 1926 m hustrun Amanda                                        1915-1926 
Oskar Karlsson med hustrun Edla                                                                          1926-1960 
Karl Hugo Karlsson, ogift                                                                                          1960-1965 
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LAPPTRÄSK 1 
 
Lars Olov Sandberg med hustru                                                                                  1878-
1897 
Albert Lindström d 1940 med hustrun Johanna                                                      1897-
1940 
Dottern Signe och dottersonen Ingvar Lindström                                                   1940-
1945 
Torpet rivet senare. 
 
LAPPTRÄSK  2 
 
Lindvall                                                                                                                              -1899 
Johan Isaksson f 1873, dotterson till Lindvall, m fru Hilma f 1888                            
1899-1945 
Enligt uppgift var gården över 300 år, senare riven. 
 
LILLA LAPPTRÄSK 
 
J P Brännström f 1846 d 1927 m fru Sara d 1915                                                  1868-1918 
 
Det fanns en halvfärdig stuga före 1868. När paret Brännström våren 1868 kom till 
Lilla Lappträsk ledde de en ko, som Sara fått i hemgift från sitt hem i Lillpite. Allt 
bohag bar man. Kon blev året därpå ihjälriven av en björn på Tvärberget, där kolonat 
4 var beläget. Björnen blev senare skjuten. Detta enligt uppgift av Arvid Nyström, 
Svartlå. 
 
Olov Johansson m hustru Hilma                                                                             1918-1929 
Konstantin Hansén f 1878 d 9/5 1950 m hustrun Anna f 1884                         1929-1934 
Senare revs torpet. 
 
SUNDUDDEN, Holsvattnet 
 
Albin Pedersson med hustrun Anna 
Albin Hansén med hustrun Selma                                                                          1917-1935 
 
STADSKÖLEN 1 
 
Banvakt Johansson, kallad ”Smålands-Johansson”                                            1902-1935 
 
STADSKÖLEN 2 
 
Kalle Strand med fru Frida                                                                                      1915-1949 
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RÅGRAVEN 
 
Nils Anton Öhman f 1870 d 1938 m fru Hilda Johanna f 1874 d 1952             1899-
1938Gustav Robert Öhman f 1909 med hustrun Elina f 1917                             1938-1961 
Sven Ingvar Öhman f 27/3 1935                                                                               1961- 
Jorden arrenderad av Bertil Öhman. 
  
Rodrik Larsson avslutar uppteckningen på följande sätt: Som synes har uppgifterna 
om vilka som bebott torpen i en del fall blivit ofullständiga. Men vi har försökt få med 
alla för att få en helhetsbild på placeringen av, kronotorpen inom Edefors socken. Det 
är bara några få som numera är bebodda och brukade. Det är med vemod man ser 
ruinerna av dessa gårdar som bara för 50 år sedan var bebodda av ibland stora 
familjer. Det fanns då inte några skogsbilvägar. De familjer som hade sina torp långt 
in i skogarna fick bära sina förnödenheter efter smala stigar och ibland över spångade 
myrar. Men det var ett gästvänligt folk som bodde i dessa gårdar, och de var som en 
oas i öknen för den skogs- och flottningsarbetare, som kom förbi. Oftast bjöds han på 
kaffe och mat, och behövde han natthärbärge så blev det alltid någon utväg.  
 
Och ändå levde många av torparna under knappa förhållanden. Detta är en svunnen 
epok som väl aldrig kommer igen. Men vi ska aldrig glömma dessa idoga människor, 
som förde en heroisk kamp för sitt levebröd utan att få en rättvis uppskattning, 
avslutar Rodrik. 
 
A R Enberg har gjort en utredning ”Edefors sockens posthistoria”, där han skriver: ”Från 
Bodträskfors utgår postväskor till Kvarnån, Tällberg, Myrberg och Bäverudden ... Denna 
linje betjänas av Bröderna Engströms åkeri i Vidsel. De sista gårdarna inom Edefors 
socken efter denna linje, Vitbergsträsk och Hapträsk, ha postutväxling med Vidsel inom 
Älvsby socken. Den 1/1 1902 upprättades en postföringslinje ... med åkande 
lantbrevbärare ... över Spikberg, Alpas och Holmträsk inom Jokkmokks socken till 
Puottaure, Pjesker och Kåbdalis. Som förste postförare å denna linje var Karl B E Lund ... 
Därnäst F A Landerhjelm ... Därefter Axel Hedberg 1/12 1903 – 30/9 1904 med 11:-/tur. 
August Liden 1/10 1904 – 31/3 1906 för 9 :- per tur...” 
 
Ingrid Helmstein har i ”Glimtar från Edeforsbygden 1988” behandlat lanthandlare, 
som kunde ha små filialer i torpen i skogarna: ”Ivar Karlsson tjänade Hugo Sandberg 
i Bodträskfors med att i en liten kammare hos systern och svågern Boström i Tellberg 
driva affärsrörelse. I Lillån hade Alma Karlsén satt igång en liten diversehandel på 
ombudsbasis, som hon drev med brodern Marelius. Denne bjöd gentilt rejäla kunder 
på kaffe och Alma, som var så duktig på bälgaspel att hon aldrig kallades annat än 
Spel-Alma bestod en låt. Inga diskar och inga hyllor hos dessa handlare. Sockerfat 
med topp- och krossocker, mjöl och gryn i lärftssäckar, råkaffe i jutesäck och 
salttunnan direkt på golvet. Besman att väga med.” 
 
I samma ”Glimtar” har Henna Selberg berättat: ”Från skolöverstyrelsen utgick den 13 
mars 1937 ett påbud till Edefors skoldistrikt att i skolorna i Mellanån, Spikberg, 
Edefors, Åkerby och Gransjö pröva barnbespisning under månaderna april och maj.” 
 
Arnold Lagerfjärd  
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Kyrkoarkivets förteckningsplan 

 

Nedan följer delar av kyrkoarkivets förteckningsplan. 

AI Husförhörsböcker 

B In- och utflyttningsböcker 

C Födelse- och dopböcker 

DI Konfirmationsböcker (längder över nattvardsungdom) 

DII Kommunionsböcker (längder över nattvardsgäster) 

E Lysning- och vigselböcker 

F Död- och begravningsböcker 

G Andra befintliga längder (längder över dem som undergått kyrkoplikt, 
straffjournaler, folkmängdsuppgifter, statistiska tabeller) 

H Bilagor och kungörelseböcker som rör kyrkobokföringen 

I Skrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc.) från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, 
domkapitel och andra myndigheter. 

KI Sockenstämmas (sockennämnds) protokoll och handlingar 

KII Sockenstämmas och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 

KIII Kyrkoråds protokoll och handlingar 

KIV Skolråds protokoll och handlingar utom räkenskaper 

KV Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
  

LI Räkenskaper för kyrka 

LII Räkenskaper för skola 

LIII Räkenskaper för fattigvård 

LIV Räkenskaper för kollekt (kollekt bok) 

LV Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 

LVI Räkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 

Underavdelningar (LI, LII etc.) kan indelas i följande:  
a) huvudräkning (huvudbok)  
b) specialer  
c) utlåningsbok (skuldbok)  
d) verifikationer 
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M Handlingar angående prästval 

N Visitationshandlingar (protokoll och ämbetsberättelser) samt inventarie- och 
arkivförteckningar 

O Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och 
jord (rättegångs-, syne-, skiftes- och arrendehandlingar, kartor m.m.) 
Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och 
ritningar 

P Övriga handlingar och handskrifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar 
m.m.) 

 
Källa Riksarkivet Svar 
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SLUT ORD 

 
 
 
 
 
 

 
Läs, njut och minns!  

 
Minnenas Journal är en ny tidskrift som handlar om livet förr i tiden. Sveriges första 

tidning om vår svenska vardagshistoria. Här står familjen, kärleken, släkten, 
människorna, arbetet, maten, fritiden, nöjena och traditionerna från förr i centrum. 

Men vi minns också våra gamla folkkära filmstjärnor, artister och populära 
kungligheter. 

 
Tips länk: http://www.lrfmedia.se/?Minnenasjournal 
 
 
 
 
 

Glöm inte släktforskardagarna den 27-29 augusti 2010 i Örebro 
 

Följ med vad som händer inför 
Släktforskardagarna på hemsidan: 

www.sfd2010.se 
Örebro Släktforskare 

 
 

 
 
 
 
 

 
Ett stort tack till Arnold Lagerfjärd för hans bidrag till tidningen. 

 
 

Vi önskar alla en Glad Påsk 
 
 
 
 

 
 


