
  

 
Lars-Erik Karlsson 

23 intresserade personer besökte vår introduktionskväll om byn Salsta den 20 februari 

2008. 

Lars-Erik Karlsson från Rasbo Hembygdsgille berättade om hembygdsforskning och 

hur man letar  

efter material som vi kan använda när vi jobbar med Salsta i Björklinge . 

Här kommer ett försök att återge vad Lars-Erik berättade om. 

Faktarummet på Upplandsmuseet kan ge intressanta uppgifter om hur 1:a bebyggelsen såg ut. 

Kartor finns  

på Lantmäteriet i Uppsala och Gävle. Dessa kartor är från 1628 och framåt. 

Laga skiftekartor 1860-talet – Häradskartor 1860-talet där alla byggnader ned till 

backstugor  finns med  

– Ekonomiska 1900-talet – Geologiska kartor av färskt datum – Orienteringskartor 

Böcker är intressanta källor. 

Jordeboksenheter med kyrkhemman och skattehemman – Tiundaland, Norunda härad – 

Adelskalender,  

Vapensköldar – Om Säterigårdar – Gods och gårdar och Svensk bebyggelse. 

Akademigårdar – om dessa kan man hitta kartor och beskrivningar i källaren på 

universitetsaulan. Salsta var en akademigård. 

Besiktningspapper på gården kan finnas från 1730-talet. 



I kyrkoarkiven (FS, FB, VB, DB) får vi information om vilka som bott på gårdarna. 

Mantalslängder före 1971 v g Björklinge finns på landsarkivet och efter 1971 på stadsarkivet. 

Ingen sekretess.  

Brandverket i Stockholm  bildades 1782. Där finns noggranna förteckningar om alla 

byggnader och t o m ritningar om hur  

byggnaderna var placerade på gården.  

”Brandstod d.v.s. ersättning för liden brandskada, är en gammal institution i Sverige, särskilt 

vad gäller landsbygden.  

Redan under landskapslagarna tid stadgas om brandstod. De skilda stadgar som gällde i 

landets olika delar återfinns  

i 1734 års lag i byggningabalkens 24 kap. Under 1700-talets mitt diskuterades förslag från 

allmogen om rätt att  

bilda egna brandstodsföreningar och därmed befrias från brandstodsskyldigheten. Kravet 

framfördes av Sunnebo härads 

allmoge vid riksdagen 1765 - 1766. Kungl. Maj:t biföll denna begäran den 9 december 1766, 

varefter de första privata  

lokala brandstodsföreningarna bildades på landsbygden.  

I samarbete med SVAR (Svensk arkivinformation) som är en enhet inom Riksarkivet är 

värderingar, gjorda under åren  

1782 - 1928, mikrofilmade och registrerade. Registret som omfattar 60 000 värderingar är 

sorterat efter gamla sockennamn  

och tillgängligt på Internet via söktjänst brandförsäkringar under menyval Forska. 

Värderingar finns över offentliga byggnader  

såsom kyrkor, tingshus, skolhus liksom fabriker och bruk samt större enskilda gårdar t.ex. 

gods och sätesgårdar.  

Genom SVAR finns möjlighet att låna mikrokort eller att köpa papperskopior på 

värderingshandlingen.”  se www.brandverket.se 

Krigsarkivet 

Uppsala Stadsbibliotek – Uppsalasamlingen – Olika socknar omtalades i julnummer av UNT 

FastighetSök 

Intervjuer och bilder 

Bebyggelsinventering 

Uppsala Läns Kalender från 1890 och framåt. 

Skrivet av Gunilla A 


