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Josefina Carolina Stenmarks trasiga gravsten på Laxnäs  övre ödekyrkogård i Tärna.

Josefina C Stenmark
1860–9.12 1892

Sammanställning av arkivmaterial inför Kulturarvsmässan i Tärnaby mars 2020. 
Materialet i sin helhet har tidigare tagits fram för att användas i skolundervisning om öde-
kyrkogårdar i Tärna. Till det hör lärarhandledning och elevuppgifter, som finns på Väster-
bottens museum.
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Flyttningsbetyg ur Kyrkoarkivet Stensele 21 april 1866. Här får vi uppgifter om 
att Josefinas far Fredric Stenman med hustru och familj flyttar till Norge. Makarna 
äger ”försvarliga kristendomskunskaper” och alla i familjen utom de yngsta barnen 
är vaccinerade. 



3

Utdrag ur husförshörslängd för personer i Umasjö, Tärna församling 
1860-1870-talet. 1866 bor Fredric Stenman med familj i Umasjö. I längdens olika 
kolumner har kyrkan fört in uppgifter om personerna; födelseår och -ort, om man 
är smittkoppsvaccinerad, tecken för hur bra man läser och förstår de bibliska skrif-
terna (ju fler streck och prickar desto bättre kunskaper, när man gift sig mm.

Nedan: Ur folkräkningen 1870. Vi ser att Josefina Carolina har sju syskon, och att 
pappan arbetar som bonde.
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Utdrag ur folkräkningen 1880 där vi ser att pappan Fredric, som angett vara ”dag-
lönare” (framgick av husförhörslängd från 1875-1880), arbetar som Småskollärare. 
Familjen anges som ”boställslös”, de har alltså ingen fast adress. Kanske hyrde de in 
sig där pappan arbetade som lärare? Josefina Carolina är nu 20 år (fel födelsenum-
mer är angivet).

Nedan: Tio år senare är bor Carolina Josefina i Strimasund, som gift kvinna. Vi kan 
förmoda att hon och maken Nils Erik bor hos Nils Eriks föräldrar eller på deras 
mark.
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I husförhörslängden över Strimasund på 1890-talet ser vi att det har hänt myck-
et: Carolina är död, hon gick bort den 20 februari 1892. Det har fötts ett barn, 
Gustav Albert, den 7 februari. Pojken överlevde men utifrån kyrkans dödsbok från 
1892 vet vi att Carolina dött i sviterna av förlossningen, i ”barnsängsfeber”. 
Nils Erik har en ny fru, Laura, som han gifte sig med 1893. Hela familjen är över-
struken med diagonalstreck och i kolumnen längs till höger ser vi att de flyttat 
1893.

Efter Carolinas död upprättades en bouppteckning. Där förtecknades all egendom 
som ingick i det gemensamma hushållet vid dödsfallet. Bouppteckningar ger en bra 
bild av hur hushållen såg ut vad gällde ägodelar – föremål, djur och mark mm.
På nästa sida ser du en sida ur bouppteckningen.
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