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Målaren Lars Anders Behm 
i Nora stad (1703–1759) 

 – ytterligare ett identifikations problem inom 
Gävle-släkten Behm*

Inledning

Behm (1913) redovisade uppgifter om sju personer som hetat Lars Behm och 
levt under 1600-talets sista och 1700-talets första hälfter och som uppgavs varit 
nära besläktade med varandra. I Lundholm (2014) analyserade jag fem av dessa 
och visade att tre av dem (Behm 1913, tabell 6, 53 och 54) i själva verket var en 
person, bergsmannen Lars Jonsson Behm († 1675) i Gruvriset, Stora Koppar-
bergs socken, son till borgmästaren i Gävle Jonas Mikaelsson († 1649). De två 
återstående (Behm 1913, tabell 7 och 55) var också en person, Lars Jonsson 
Behms son, bergsmannen och fältväbeln Lars Larsson Behm (1675–1713), som 
först bodde i Gruvriset, Stora Kopparbergs socken, och därefter i Bröten, Vika 
socken. En sjätte Lars Behm (Behm 1913, tabell 8), född 1704 och boende i 
Bröten, Vika socken, påstods ha varit son till Lars Larsson Behm. Hellerström 
(1964) hävdade, dock utan källredovisning, att den sjätte Lars Behm i själva 
verket hette Lars Johansson Behm (1704–1790) och var Lars Larsson Behms 
systerson.1 I Lundholm (2017) styrkte jag med källbelägg detta påstående.
 Här avser jag behandla den sjunde Lars Behm (Behm 1913, tabell 31), 
målare i Nora stad, vilken påstods vara son till Lars Larsson Behms son Anders 
(Behm 1913, tabell 30). Målaren kallades alltså för »Lars Andersson Behm«.

Av Michael Lundholm

* Jag vill tacka Karin Uhrvik (Knivsta) och Stefan Jernberg (Gustafs) för upplysningar som 
varit avgörande för att den här undersökningen har kunnat slutföras. Jag vill också tacka Estrid 
Esbjörnson (Vintrosa) för värdefulla upplysningar om Järnboås kyrkas ommålning 1744–1745, 
Maria Nan (Örebro länsmuseum) för hjälp med att ta fram material från Örebro länsmuseums 
arkiv samt Leif Boström (Täby).
1 I sina genealogier över utdöda adelsätter (i detta fall ätten Behmer som härstammade från Lars 
Jonsson Behms bror Daniel) meddelade Nils Wilhelm Marks von Würtenberg (ungefär 1800) 
det korrekta förhållandet (Riddarhuset, N. W. Marks von Würtenbergs konceptgenealogier, 
döda ätter, löst blad i anslutning till fol. 104r). Även här saknas källor. Möjligen har Hellström 
känt till detta. 
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Resultatet av denna undersökning är att målaren hette Lars Anders, finns 
dokumenterad med patronymikon Larsson och i själva verket var son till Lars 
Larsson Behm. »Anders Behm« var en konstruktion skapad av Victor Behm 
och har aldrig existerat. Här nedan redovisas beläggen kring Lars Anders Behm 
och hans härkomst.

Målaren Lars Anders Behm (1703–1759)

Behm (1913) hävdade att denne Lars Behm hade patronymikon Andersson. Det 
finns nämligen ett enstaka källbelägg på att Lars skulle ha detta patronymikon. 
Utan belägg hävdade han dessutom att det hade funnits en far vid namn Anders 
Behm och att denne troligen var son till Lars Jonsson Behm. 
 Viktor Behm hade dock på annan plats i sin utredning visat att arvskiftet 
efter Lars Jonsson Behm bara inkluderat två överlevande barn.2 Dessa var Lars 
Larsson Behm och hans syster Anna [Larsdotter] Behm, mor till den ovan 
nämnde Lars Johansson Behm.3
 Uppgifterna om denne Lars Anders Behm pekar åt många håll, även 
om vi fokuserar på samtida källor. Framförallt råder det oklarhet om hans 
namn. Låt oss därför kronologiskt gå igenom beläggen. Målarmästaren i 
 Stockholm  Anders Gottman hade hos sig i lära en Anders Behm.4 Denne 
Anders Behm finns upptagen i Gottmans hushåll i Riddarholmens församlings 
husförhörslängd 1716–1730.5 Först kallas han »gosse«, d.v.s. lärgosse, men för 
de anteckningar som förs för perioden 1728–1730 uppges att han då blivit 
gesäll.6 Målarmästarämbetets i Stockholm protokoll visar att han skrevs ut som 
gesäll 6 oktober 1729.7

2 Se Lundholm (2017).
3 Marks von Würtenberg listade inte någon Anders Behm bland Lars Jonsson Behms barn.  Istället 
hade han med en »Erik Behm, Bergsman i Grufriset« som i sin tur skulle haft sonen »Erik Eriks-
son Behm i Gruvriset 1712« (Riddarhuset, N. W. Marks von Würtenbergs koncept genealogier, 
döda ätter, löst blad i anslutning till fol. 104r). I Gruvriset fanns 1712 flera Erik Eriksson men 
ingen av dem bar namnet Behm (se t.ex. Mantalslängder, Kopparbergs län, 66, sid. 158). 
4 Detta var Anders Gottman d.ä. (1692–1761) som var »konterfejare« och målarålderman i 
Stockholm (Svenskt konstnärslexikon, band 2, sid. 300). 
5 Riddarholmen AI:2, sid. 55, 123, 124 och opaginerad.
6 Det finns i mantalslängderna för 1730 en notis om att Anders Gottman då skulle ha haft 
en lärgosse Anders Behm som då var 11 år (Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, 
G1BA:13, sid. 155). Tolkningen är oklar. Antingen rör det sig om en annan person med samma 
namn, vilket verkar osannolikt, eller så är uppgifterna om att han är lärgosse och om hans ålder 
felaktiga, vilket verkar mer sannolikt. I så fall har uppgifterna om honom helt enkelt inte upp-
daterats. Av vad som framgår nedan var också gesällen Anders Behm kvar i Stockholm till i vart 
fall 12 september 1730.
7 Målargesällskapet 1, fol. 17r. Tack Karin Uhrvik som förmedlat uppgifterna från skråarkiven.
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Vad denne målargesäll Anders Behm gjorde de kommande åren är inte känt 
men den 12 februari 1733 infann sig en målargesäll Andreas Behm i Nora 
stad och begärde att få utöva sitt yrke i staden.8 Han uppvisade »Kungl. Slotts-
kansliets (Överståthållarens kanslis) resepass« utfärdat 12 september 1730. När 
Rådhusrätten sammanträdde 17 februari 1733 sägs att målaren Neubaur var 
död och en ny målare behövdes så Andreas Behm blev antagen till målare.9
 Redan nästa år uppstår namnförvirringen då målaren i Nora »Lars Behm« 
13 maj 1734 inför rådhusrätten uppgav att han av misstag inte blev uppförd i 
mantalslängden föregående år och därför inte betalade sin mantalspenning.10  
Mantalslängden för 1734 upprättades under hösten 1733 och är daterad 15 
november.11 Han saknas mycket riktigt i denna mantalslängd.
 Har vi med en och samma person att göra i dessa fall? Några belägg från 
målarmästarämbetet i Stockholm visar detta. Till ämbetet inkom 20 november 
1735 enligt ämbetets protokoll ett brev från »Lars Andersson Behm«.12 Ålder-
mannen vid detta ämbete Anders Gottman betalade 16 november 1738 Anders 
Behms i Nora skuld till ämbetet så att hans mästarbrev kunde expedieras till 
honom.13 Den 5 maj 1740 betalade Lars Behm i Nora kvartalspengar till 
ämbetet i Stockholm.14
 Min slutsats är att någon gång ganska snart efter ankomsten 1733 till Nora 
slutade gesällen Anders Behm av för oss än okända skäl att använda sig av detta 
namn och började kalla sig Lars Behm eller möjligen Lars Anders Behm, som 
är en namnvariant som senare förekommer i Nora. Sannolikt är inte detta 
»namnbyte« helt känt i ämbetet i Stockholm, vilket kan ge en förklaring till 
de motsägelsefulla skrivningarna i ämbetets protokoll när det gäller namnet. 
Ämbetets protokoll återger vem som skrivit brevet och är alltså en berättelse 
om källan.
 Mantalslängderna upptar honom utan hustru från och med 1735 (alltså 
hösten 1734) och med hustru från och med 1737 (alltså hösten 1736) och 
han kallas där genomgående för Lars Behm.15 På samma sätt kallas han i hus-

8 Nora rådhusrätt och magistrat AI:3, utan sidnr [Arkiv Digitals bild-id v532061.b1190, 
v532061.b1200].
9 Johan Gottfried Neubauer (f. 1674, † 1732) var sachsare, kom till Sverige som krigsfånge och 
blev 1706 borgare och målare i Nora (Svensk konstnärslexikon 1953–1967, band 3, sid. 186).
10 Nora magistrat och rådhusrätt AI:4, utan sidnr [Arkiv Digitals bild-id v532062.b530].
11 Mantalslängder Örebro län, 91, sid. 1702.
12 Målarämbetet 2, sid. 210.
13 Målarämbetet 2, sid. 225.
14 Målarämbetet 2, sid. 246.
15 Mantalslängder, Örebro län 92, sid. 1555, 93, sid. 1883 och 94.
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förhörslängderna inledningsvis Lars Behm om det inte bara är mäster Behm, 
men från och med 1748 Lars Anders Behm.16 Min slutsats är att det handlar 
om samma person och att han hette Lars Anders och möjligen använde eller 
omnämndes med olika kombinationer av dessa förnamn i olika sammanhang. 
Vi ska nedan se en möjlig förklaring till detta.
 De här uppgifterna strider något mot de uppgifter som meddelas i Lars 
Anders Behms dödnotis daterad 21 september 1759:

»Målaren herr Lars Anders Behm i Staden född år 1703 i Fahlu församling 
och Grufriset, Åhr 1732 wid Påsk tiden blef han antagen som mästare här i 
Staden gifft samma åhr med sin effterlemnade änka med hwilcken han aflat 
5 Söner och 3 döttrar af hwilka 3 Söner och 3 döttrar lefwer, deras Fader 
råkade  d. 13 sept[ember] igenom en olycklig händelse uti Hjulsjö Kyrka ned-
falla af en ställning hwaraf han blef så illa stött at han ej mer än 8 dagar der 
effter lefde dess ålder war 56 år.«17

 De helt samtida källorna från Nora stad visar alltså på en liten annan historia 
än vad uppgifterna i dödsnotisen gör. Han kom alltså till staden 1733 (inte 
1732). Inte heller gifte han sig 1732:

»Målaren Konstförfarne Mäster Lars Behm sampt Jungfru Brita Maija Norström 
här i staden wigdes hemma [26 oktober 1736].«18

Lars Behm har alltså troligen blivit mästare redan våren 1736 om vi ska fästa 
tilltro till uppgiften att det var samma år som han gifte sig, men mästarbrevet 
har inte utfärdats förrän i slutet av 1738 p.g.a. förfallna avgifter till skrået. De 
betalades av Anders Gottman hos vilken han gått i lära. Uppgiften om antalet 
barn är också felaktig. Korrekt är att 3 söner och 3 döttrar överlevde honom 
men en genomgång av ministerialböckerna visar att dessförinnan hade 3 söner 
och 1 dotter avlidit.
 Uppgiften om att han föddes i Gruvriset i Stora Kopparbergs socken utan-
för Falun verkar dock kunna verifieras genom en märklig födelsenotis i Stora 
Kopparbergs födelsebok 1703:19

»[27 september 1703] Christnades ännu et Baren [sic!] hwares [sic!] föräldrar
iag intet kiände och wart ejj heller angifwit.

detta Barnet war Lars Beems i Grufrijset[.] B[arnetz] n[ampn] Lars Anders«20 

16 Nora bergsförsamling AI:3b, fol. 107, 281, AI:4a, fol. 105, 240, AI:5a, fol. 116 och fol. 244.
17 Nora bergsförsamling F:2, sid. 145. Årtalet 1732 är felaktigt eftersom de gifte sig 1736, 
se nedan.
18 Nora bergsförsamling EI:1, sid. 171.
19 Tack Stefan Jernberg som hittade notisen.
20 Stora Kopparberg C:1, sid. 227.
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»Lars« i dopnamnet liksom dessutom den senare med annan hand tillförda 
uppgiften om att Lars Behm i Gruvriset var fadern är alltså överstrukna. Här 
har vi kanske upphovet till den senare ambivalensen vad gäller förnamnet. 
För att Lars Anders Behm skulle kunna upptas i målarskrået som lärpojke och 
gesäll behövde han ha ett bördsbrev. Om man gått tillbaka till födelseboken 
för kontroll kan överstrykningen vara en förklaring till att namnet då blev 
»Anders Behm« och det är det namn som användes i målarämbetets senare 
korrespondens och i kyrkbokföringen i Stockholm.
 Ett bördsbrev skulle också intyga att personen var född i äktenskapet varför 
överstrykningen rimligen inte är orsakad av att han skulle varit oäkta. Den i 
notisen nämnde »Lars Beem« är därför den ovan nämnde Lars Larsson Behm 
i Gruvriset som gifte sig med Katarina Sevallia 22 september 1702 i Stora 
Skedvi och senast 1704 fanns i Gruvriset, där hans familj kan dokumenteras 
sedan 1649.21
 Det finns två ytterligare källbelägg som säkerställer identifikationen. Det 
första meddelades redan av Behm (1888, sid. 18). Den 29 mars 1745 var 
nämligen »Målaren M[äste]r L. Anders Behm« fadder när Anna, dotter till 
dåvarande komministern i Skultuna (senare kyrkoherden i Berg) Johan Vilhelm 
Behm (1708–1784), döptes i Skultuna.22 Johan Vilhelm Behm var son till 
Lars Larsson Behm.23 Närvaron som dopvittne får då sin förklaring av att Lars 
Anders och Johan Vilhelm var bröder.24
 Det andra källbelägget har kommit i dagen i samband med en kyrko -
renovering under 1900-talet men hittills inte kopplats till det genealogiska 
problem som diskuteras här. Esbjörnson (2000, sid. 169) meddelar i en översikt 
över kyrkorna i Örebro län att taket i Järnboås kyrka 1745 målades av »Lars 
Anders Behm Larsson i Nora«. Taket har tydligen varit övermålat och framtagits 
vid en renovering 1958–1959. Efter kontroll visar sig uppgifterna i översikten 
komma från Järnboås kyrkoräkenskaper.25

21 Stora Skedvi C:1, sid. 256. Vissa uppgifter om familjen finns i Lundholm (2017).
22 Skultuna C:5, sid. 22.
23 Vika C:3, utan sidnr [Arkiv Digitals bild-id v132434.b10; Riksarkivets bild-id: 
C0014371_00014].
24 I detta sammanhang kan man göra observationen att det inte var helt vanligt med dubbla 
dopnamn, men båda dessa bröder hade alltså det. Det fanns två ytterligare syskon i skaran, vilka 
inte levde till vuxen ålder, varav ett med två dokumenterade dopnamn.
Man kan också notera att 1741 fick Johan Vilhelm en son som döptes till Anders (Skultuna 
C:4, maskinfol. 260r, 264r). Sonen Anders dog samma år. 
25 Förmedlade genom länsantikvarien Bertil Waldéns (1901–1963) odaterade anteckningar om 
Järnboås kyrka i Örebro läns topografiska arkiv, Örebro länsmuseum.
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26 Järnboås LIa:2, LIa:5.
27 Järnboås N:1.

Detta är det enda kända belägget för att målarmästaren i Nora hade patrony-
mikon Larsson. Medan övriga relaterade källor (kyrkoarkivet i Nora, mantals-
längder, skråarkivet etc.) inte på ett självklart sätt behöver avspegla en persons 
eget bruk av namnformer och patronymikon är det rimligt att tro att så är 
fallet med uppgifterna från Järnboås kyrkoarkiv. Här handlar det inte om en 
församlingsmedlem utan en hantverkare som avlönas för att göra ett arbete. 
Upp giften om Lars Anders Behm Larssons patronymikon bör rimligen ha kom-
mit från honom själv. Det visar sig också att de aktuella kyrkoräkenskaperna i 
själva verket är verifikationer och att Lars Anders Behm undertecknat ett kvitto 
med egen hand. Se bilden ovan (kvittens nummer 7) och jämför med kvittensen 
ovanför för där »Eric Jansson« skrivit sina initialer för att markera kvittensen.
 Enligt Järnboås kyrkoräkenskaper målade »Lars Anders Behm Larson« 
innertaket i Järnboås kyrka 1744–1745 och fick för detta drygt 1000 daler 
kopparmynt.26 Ett visitationsprotokoll daterat 1751 visar dock att målningen 
tagit skada och att församlingen ville att Behm gratis skulle göra om den.27
 Från början täckte takmålningarna hela innertaket. När korsarmarna 
byggdes till 1795 förstördes dock mittendelen av taket så idag återstår bara 
målningarna över västra läktaren (Yttersta domen) och över koret i öster (scener 
ur Gamla Testamentet).

Lars Anders Behm Larssons autograf. Foto: Författaren.
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De återstående målningarna blev troligen övermålade vid tillbyggnaden 1795 
och glömdes bort. När landsantikvarie Bertil Waldén beskrev kyrkan 1949 
(Waldén 1949) saknades hänvisningen till målningarna. Förmodligen har 
hans refererade anteckningar från Järnboås kyrkoarkiv gjorts i samband med 
renoveringen 1958–1959, kanske just p.g.a. att målningarna kommit i dagen. 
Eftersom inga andra målningar av Lars Anders Behm är kända kan detta också 
förklara att Lars Anders Behm kom att saknas i Svenskt konstnärslexikon vars 
första band (som bl.a. inrymmer konstnärer som heter Behm) gavs ut redan 
1953. En av dessa konstnärer var Lars Anders Behms sonsons sonson land-
skapsmålaren Vilhelm Emanuel Behm (1859–1934) som är representerad på 
Nationalmuseum.28

Slutsatser

Här har behandlats ett identifikationsproblem inom släkten Behm som det 
framkommit i Viktor Behms släktbok (Behm 1913). Det har varit en del 
av en större grupp identifikationsproblem där alla sju inblandade personer 
hette Lars Behm. I Lundholm (2014, 2017) visades att sex av dessa påstådda 
personer i själva verket endast var tre personer: Lars Jonsson Behm (död 1675), 
hans son Lars Larsson Behm (1675–1713) och hans dotterson Lars Johansson 
Behm (1704–1790).
 Här har visats att den återstående sjunde Lars Behm, som påstods vara Lars 
Jonsson Behms sonson genom sonen Anders, i själva verket hette Lars Anders 
Behm Larsson (1703–1759) och var son till Lars Larsson Behm. Den av  Viktor 
Behm konstruerade »Anders Behm« kan därmed avföras från släkttavlan. 
 Resultatet från Lundholm (2014, 2017) och denna undersökning sammanfattas 
i Släkttavlan, sid. 217.
 Bortsett från den klarhet i de genealogiska sambanden som har vunnits 
bekräftas slutsatserna från Lundholm (2014, 2017) att Viktor Behms släkt-
böcker är behäftade med många felaktigheter. Påståenden grundar sig ofta på 
gissningar och rent önsketänkande. Detta gäller framförallt de äldre leden där 
påståenden inte enkelt kan kontrolleras mot främst kyrkböckerna. Visst fanns 
det ett släktskap och det är fortfarande tre Lars Behm i direkt agnatisk följd i 
stamtavlan men inte på det sättet som Viktor Behm påstod.

28 Behm (1913, sid. 22–26) och Svenskt konstnärslexikon (1953–1967, band 1, sid. 123f ).
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Exempel på Lars Anders Behms målningar på Järnboås kyrkas innertak 1744–
1745. Överst koret och nederst västra läktaren. Källa: Örebro läns museum. 
Foto: Estrid Esbjörnsson.
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Käll- och litteraturförteckning

Otryckta källor

Landsarkivet i Uppsala
 [Falu Kristine=] Falu Kristine kyrkoarkiv (SE/ULA/11441)
  CI:1 Födelse- och dopbok, huvudserie 1694 – 1700
  LIa:1 Räkenskaper för kyrka och församling. Huvudböcker, specialer  
  och kassaböcker 1642 – 1666
 [Lindesberg =] Lindesbergs kyrkoarkiv (SE/ULA/10851)
  F1a:4 Död- och begravningsböcker för Lindesbergs (Linde) lands- 
   församling (bergsförsamling) 1796 – 1805
 [Nora bergsförsamling =] Nora bergsförsamlings kyrkoarkiv (T-län) (SE/ 
   ULA/11098)
  AI:2a Husförhörslängd 1718 – 1732
  AI:3b Husförhörslängd 1733 – 1742
  AI:4a Husförhörslängd 1743 – 1752
  AI:5a Husförhörslängd 1751 – 1760
  AI:6a Husförhörslängd 1761 – 1770
  C:1 Födelse- och dopbok 1737 – 1756
  EI:1 Lysnings- och vigselbok 1700 – 1750
  F:2 Död- och begravningsbok 1751 – 1774
 Nora rådhusrätt och magistrat
  AI:3 Domböcker tom 1933 1732 – 1733
  AI:4 Domböcker tom 1933 1734 – 1735
  F2:4 Bouppteckningar och arvsskiften 1756 – 1760
  F2:5 Bouppteckningar och arvsskiften 1761 – 1765
 [Skultuna =] Skultuna kyrkoarkiv (SE/ULA/11343)
  C:5 Födelse- och dopbok 1742 – 1774
 [Stora Kopparberg =] Stora Kopparbergs kyrkoarkiv (SE/ULA/12231)
  C:1 Födelse- och dopbok 1683 – 1711
  OIa:3 Handlingar angående kyrka 1665 – 1709
 [Stora Skedvi =] Stora Skedvi kyrkoarkiv, Dalarnas län (SE/ULA/11309)
  C:1 Födelse- och dopbok 1650 – 1703 
 [Vika =] Vika kyrkoarkiv, Dalarnas län (SE/ULA/11687)
  C:3 Födelse- och dopbok 1705 – 1733

Landsarkivet i Vadstena
 Örnbergska samlingen (SE/VALA/02109)
  8:8
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Nordiska museets ämnesordnade skråarkiv 
 Målarämbetet (inkl. gesällskapet) (SE/NM/NMA_7870-13/41)
  [Målarämbetet =] 4 Stockholm
 2 1702 – 1768 Protokoll
  [Målargesällskapet =] 5 Stockholm (gesällskapet)
 1 1708 – 1798 Protokoll

Riddarhuset
 N. W. Marks von Würtenbergs konceptgenealogier, döda ätter

Riksarkivet
 [Mantalslängder =] Mantalslängder 1642 – 1820 (SE/RA/55203)
  Kopparbergs län 1, 4, 5 – 17, 19 – 53, 56 – 58, 60, 66, 91, 125
  Sala län 2
  Västmanlands län 1
  Örebro län 92 – 94
 Svea hovrätt. Advokatfiskalens arkiv (SE/RA/420422/02)
  EXIe:2270 Häradsrätters renoverade domböcker 1661 – 1661 (Väst- 
   manlands län nr. 15)
  EXIe:2734 Häradsrätters renoverade domböcker 1670 – 1670 (Koppar - 
   bergs län nr. 10)
  EXIe:3133 Häradsrätters renoverade domböcker 1647 – 1650 
    (Gävleborgs län nr. 2)

Stockholms stadsarkiv
 [Hedvig Eleonora =] Hedvig Eleonora kyrkoarkiv (SE/SSA/0006)
  CI:14 Födelse- och dopbok 1780 – 1790
  FI:4 Död- och begravningsbok 1766 – 1785
  FI:5 Död- och begravningsbok 1786 – 1815
 [Justitiekollegium =] Justitiekollegium 1637 – 1856, Förmyndarkammaren 
   1667 – 1924,
 Rådhusrättens 1:a avdelning 1850–1924 Stockholms rådhusrätt (SE/SSA/ 
   SE/SSA/0145A)
  FIA:302 Bouppteckningar 1792, Del 2 med register
 [Svea livgarde =] Svea livgardes församlings kyrkoarkiv (SE/SSA/0005E)
  AIa1:1 Husförhörslängd. Huvudserie 1791 – 1796
  EI:1 Lysnings- och vigselbok. Huvudserie 1791 – 1818
  EII:1 Lysningsbok 1778 – 1804
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 [Riddarholmen =] Riddarholmens kyrkoarkiv (SE/SSA/0013)
  AI:2 Husförhörslängd 1716 – 1730
  C:1 Födelse- och dopbok 1636 – 1736
 [Överståthållarämbetet för uppbördsärenden =] Överståthållarämbetet för 
   uppbördsärenden.
 06 Kamrerarexpeditionen (SE/SSA/0031/06)
  G1BA:13 Mantalslängder År 1730

Örebro läns museum
 Topografiska arkivet
  Järnboås socken/Järnboås kyrka
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