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Ordföranden
har ordet
Nu har vi snart julen hos oss igen. I år firade vi inte midsommar till i början av december, som föreningen gjorde förra året.
Alla med gott minne kommer ihåg, att vi
glömde midsommarstången i Pershyttan.
Efter en påminnelse från ortsbefolkningen
kom stången ner den 7:e december och vi
fick röda kinder lagom till julen.
Under det senaste halvåret har klubben
levt ett aktivt liv. Vi har varit på 2 utflykter.
äldsta från 1688 och därifrån framåt i tid.
Handritade och vackert kolorerade kartbilder
från bl.a. våra trakter.

Den 9 september gjorde vi Nora stad osäker,
då Åke Mossberg guidade oss runt i Nora
stad. Han visade oss de gamla kvarterens
bakgårdar och för de flesta okända guldkorn i 12:e november, tog Åke Mossberg oss vidare
vår vackra stad. Vi tackar och bockar Åke!
bland kartor från Nora. Han visade och naturligtvis berättade han, på sitt vanliga kunniga och roande sätt. Åke hade även spårat
7:e oktober tog Åke Mossberg oss till Knuts- upp gamla gruvkartor där man kunde se gruberg, där vi fick en fantastisk guidning av
van, i kartform, i nivåer från mark till botten
ägaren, som även släppte in oss, 31 personer på gruvan.
in i huset, där vi fick inmundiga vår matsäck.
Efter avtackning for vi vidare till Hitorp och
till den gamla avrättningsplatsen på östra
3:e december, hade vi besök av Hans Hanner
sidan av Turistvägen i höjd med Rävbergsvä- och Erland Ringborg från Genealogiska Föregen. Nästa stopp vid Kristinebergs herrgård. ningen i Stockholm. De informerade om inriÅke visade på en gammal tavla hur Kristine- kes pass, vilket är ett ämne, som få släktforsberg såg ut i början av 1900. Med all snickkare har någon större kunskap om. Ett myckarglädje, som fanns på den gamla tiden, var et informativt föredrag.
med all säkerhet minst en målare heltidsanställd. Sista stoppet var vid Älvestorps gård,
där tidigare varit en fattigstuga. Åke visade En torsdagkväll i oktober anordnades en prooss en matskål i koppar med ordet Elfestorps blemlösarkväll i vår lokal. Tyvärr blev det
glest mellan besöken.
fattigstuga på baksidan.
Klubben har haft 3 föreläsningskvällar:
3:e oktober, besökte Lantmätare Bo Bergström bibloteket. Han berättade om lantmäteriverket och visade gamla kartor. Den

Med förhoppning om ett fantastiskt släktforskarår 2013 önskar jag er alla en God Jul.
Mats Eliason
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Ett starkt kvinnoöde

Lars läser

I boken Gerda – konturer av ett liv har Stellan
Ranebo beskrivit sin gammelmoster Gerdas
liv. Han följer henne från 1870-talets Österlen
via Tyskland och Livland in i Tsartidens Ryssland. 40 år senare tar hon sig från det
tyskockuperade Charkov tillbaka till Tyskland. Därifrån kommer hon och en dotterson
att kunna återvända till Sverige med de Vita
bussarna.
Stellan Ranebo minns sitt
möte med dottersonen som
Gerda haft med till Sverige,
Rudolf Glebov. De har också

mötts senare i livet i St Petersburg, då Rudolf kunnat
berätta sin version av vad
som hänt under den drama-

tiska flykten från kriget, liksom om livet i Sovjetunionen
vid återkomsten dit efter
krigsslutet.

Gerdas uppväxttid i Sankt
Olof på Österlen, där fadern
skolläraren och kantorn Per
Andreasson Andrén fått
tjänst 1877, kretsar mycket
kring skolan och det enkla
hemmet , där maten lagades
på trefot i den öppna härden.
Vedspisen kom först på 1890talet, elektricitet och telefon
först in på 1900-talet. Men vi
får ändå en inblick i det Österlenska livet i en fin skildring av julfirandet som Gerdas syster skrivit.

Vi får också en inblick i lärarnas villkor bland annat
genom citat som detta utdrag
ur riksdagsdebatten 1874:
”Småskollärarlönen bör icke
sättas så högt, att socknarna

Gerda som ung kvinna.
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Gerda med sin man Oswald.

Gerda med sin dotterson Rudi.

derigenom afskräckas från
att inrätta åt sig småskolor,
men icke så lågt, att småskollärarna ställas för mycket under socknens pigor”

I baksidestexten kan vi läsa
om Gerda ”En märklig
slump ledde henne till en
karriär som sångerska med
omfattande turnéer i Tyskland. En romantisk kärlekshistoria förde till giftermål
med sonen till en godsägare i
Livland. Hon fick på nära
håll en glimt av liv och kultur bland de balttyska ridderskapen innan den epoken
gick i graven. Deras bäste
vän och marskalk vid bröllopet, Nikolaj Burenin, / … /
hörde till Lenins och Gorkijs
innersta cirklar i samband
med den första ryska revolutionen.”

Boken berättar om ett livsöde, som inte många kyrkböcker hade kunnat visa
upp. Tack vare de brev
Gerda skrivit till författarens
mor, andra dokument och
arkivforskningar har Stellan
Ranebo kunnat återskapa
Gerdas livsöde. Men mest
betydelsefullt har kanske
kontakten och det personliga
mötet med Rudolf Glebov och
andra släktingar i Ryssland
varit. Rudolf Glebov har ju
kunnat ge förstahandsinformation om tiden med
Boken tar oss med på en resa
Gerda och vara behjälplig
genom tider och kulturer
med arkivforskning i Rysssom inte längre går att göra.
land.
5

Lågmält berättar Stellan
Ranebo denna dramatiska
historia på ett sätt som sjuder av liv. Den är en del av
hans egen historia och något
han har burit med sig genom
livet. Stellan Ranebo och
hans hustru var tidigare i
höstas åter i St Petersburg
för att träffa Rudolf Glebov,
så vem vet om vi inte så småningom kan få läsa en fortsättning på berättelsen.

Jag rekommenderar varmt
boken till er läsning och det
gör jag trots att bokens författare är min svåger. Detta
sagt här och nu, innan
kvällspressen får reda på hur
det förhåller sig.
Lars Öjebo

Födelsedagsutflykt till Arkivcentrum
Den 23 oktober nådde Britt-Marie Lundell den aktningsvärda åldern av 80 år. Större delen av Nora Släktforskarklubbs styrelse uppvaktade i hemmet och blev bjudna på kaffe
och födelsedagstårta.
Två dagar efter födelsedagen blev Britt-Marie
"kidnappad" av styrelsen och fick göra ett besök på Arkivcentrum i Örebro. Vi fick äran att
bli insläppta i själva arkivet med alla arkivskåp, som kunde förflyttas på skenor med
hjälp av stora rattar.
Vi blev guidade av Håkan Henriksson som
hade letat fram några exempel vad man kan
finna i Järnboås, eftersom Britt-Marie har
nära släkt därifrån.
Kjell Andersson

ArkivCentrum Örebro län är sammanslagning av det som tidigare hette Folkrörelsernas arkiv i Örebro län och Örebro läns företagsarkiv. Här återfinns nästan 6000 hyllmeter från drygt 4 600 föreningar och över 760
företag från länets föreningar och företag och
omfattar tiden från 1500-talet till 2000-talet.
På föreningssidan är spännvidden stor, även

om tyngdpunkten ligger på de klassiska folkrörelserna, d.v.s. frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Det finns
också bruksarkiv och från Bergslagens gruvbolag. Vi arbetar aktivt på flera plan för att
väcka intresse, förvalta och synliggöra vårt
läns historia.
Från Arkivcentrums webbsida
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År 2002 började Britt-Marie Lundell att publicera utdrag ur Örebro Läns renoverade domböcker i Anno Domini. Utdragen handlar
om tidigt 1700-tal och hur det var att ha ryska krigsfångar i Nora.
Avsnitt 1 kommer från AD nr. 40

Varsågoda, här kommer en favorit i repris!

RYSKA KRIGSFÅNGAR I NORA STAD
Bakgrund
I och med Karl XII:s död vid
Fredrikstens fästning, Halden,
den 30 november 1718 började
det Stora Nordiska Kriget (17001721) gå mot sitt slut, och Sveriges Östersjövälde stå inför sin
upplösning.

mot Sveriges, i det närmaste, försvarslösa kust. I mitten av juli
1719 steg de första trupperna i
land i Stockholms skärgård. 1719
-års härjningar fortsatte sedan
efter nästan hela kusten från
Gävlebukten till Slätbaken. 1720
och 1721 var det NorrlandskusRedan i maj 1718 hade Karl XII,
ten, som drabbades av ryssarnas
genom sin utrikespolitiske rådgi- framfart.
vare Görtz, påbörjat fredssamtal
med Ryssland, och de nya maktUnder de här krigsåren kom det
havarna i Sverige fick nu inrikta många krigsfångar till Sverige.
sig på att även försöka få till
De blev utplacerade i olika delar
stånd fredsförhandlingar med
av landet och under åren 1720Hannover, Preussen och Dan1721 var en grupp ryska krigsmark. Man upprättade också ett
fångar inkvarterade i Nora Stad.
dokument om allians med EngAtt så varit fallet kan man utläsa
land. När tsar Peter i Ryssland
av Nora Kämnärsrätts Domboksfick kännedom om detta, skickprotokoll för nämnda år.
ade han hela den ryska flottan
B-M Lundell

Den 4/1 1720 ”överlades om
de här i Staden varande
Ryska Fångarnas inkvartering, och ehuruväl det tillförne varit på förslag, att de
varje 14 dagar skulle ombyta
kvarter, och således i anled-

ning därav, borde i dag omkvarteras; så fanns det dock
skäligt, att berörda ombyten
ske varje månad, och komma
fördenskull alla de gemene
Ryssarna att bliva kvar hos
deras förra värdar ännu 14
7

dagar, men deras Löjtnant
skall nu transportera sig till
Borgaren Olof Westgren och
Olof Holmberg, att njuta hos
dem kvarter tillika, Varom
bem:de Ryssar, som funnos
alla vara närvarande, blev
Forts. s 10

Höstens kurser
Under hösten har vi haft två
nybörjarkurser, sex deltagare i den ena och sju i den
andra. Eftersom PP7 har
flyttat till Örebro, kan vi inte
längre utnyttja deras undervisningssal så som vi gjorde
tidigare. Vi tackar PP7 för
att vi fått låna deras lokal,
men i fortsättningen får vi
hålla oss till andra lokaler.
Höstens kurser har vi haft i
Bibliotekets konferensrum
och där blir stämningen både
varm och hjärtlig. Ibland lite
för varm, faktiskt. Men vi
har alltså haft både hjärterum och stjärterum tack vare

deltagarnas goda humör.
Tack ska ni ha för det!
I en av kurserna kallade vi
in förstärkning för att hinna
med att instruera alla deltagare. Ett stort tack till de
medlemmar som har hjälpt
Mats och mig och naturligtvis även deltagarna. Ni har
varit en stor tillgång!
För att kunna hålla kurser
på olika platser har vi skaffat sex nya bärbara datorer,
där vi har lagt in den programvara vi behöver för kurserna. Det förenklar arbetet,

även om det blir en hel del
arbete med att ställa upp datorerna vid varje kurstillfälle.

Inför våren planerar vi att
ha en nybörjarkurs och en
fortsättningskurs och den
som vill vara med anmäler
sig till Mats Eliason, ordforande@noraforskare.se. Väl
mött i vår!
Lars Öjebo
Mats Eliason

Flitens lampa lös i konferensrummet i biblioteket!
Dagkursare och medhjälpare runt bordet medsols: Anita König, Britt-Marie Lundell, Kristina Natanaelsson, Birgitta Magnusson, Christina Willerman, Anne-Marie Granqvist, Mats Eliason, Annica
Sjökvist, Boel Johansson, Katarina Widell. Med på dagkursen, men inte på bilden: Margareta Öjebo.
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Christina Willerman är en återfallssläktforskare, som passade på att fräscha upp
sina kunskaper på nybörjarkursen. Birgitta Magnusson bistår med råd och dåd, eftersom släktgrenen Flycht gjorde sitt bästa för att gömma sig i kyrkböckerna.

Annica Sjökvist tyckte inte
att datorn var ett samabetsvilligt släktforskningshjälpmedel i början, så Mats Eliason gav goda råd.
Men sedan lossnade det och
Annica fick ordning på datorn och lyckades hitta sin
farfar stadsvaktmästaren i
kvarteret Ängen i Lindesberg .

Släktforskning är att först bli
tokig och sen bli tokglad.
Fotograf: Leif Broms

(gammalt släktforskarordspråk)
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Och har bem:de Staffan Håkansson, till följe därav varit i
forts. fr. s. 7
Västerås Stad, och sig där antillsagda och allvarligen
Den 1/2. ”Såsom en rysk
mält hos Magistraten, som
påminda, att ingalunda hålla fånge skall av Höga Överhet- annotationen på berörda dess
sig utur sina kvarter och här- en fått permission att sig här suplique d. 4 Novembr: 1719,
bärgen över kl 4 om aftonen, i Staden nedsätta och bruka utvisar; Men som där i Stavid straff tillgörandes, om det garvareämbetet, havandes
den skall vara dessutom
annat befinnes. Sammaledes han ej ännu sig angivit hos
många garvare, att han ej
åtvarnades de strängeligen,
Magistraten, alltså fann Ma- kunnat få nödigt arbete, så
att vakta sig för Kortspel och gistraten nödigt att låta upp- anhåller han att få sätta sig
annat olovligt, som här tills
kalla honom till nästa
ned här i Nora Stad, och idka
förnimmes vara skett, utan
Rådstugudag, då därom när- sitt garvare hantverk, helst
bör var och en leva i stillhet, mare skall undersökas.”
som han och här å orten skall
och utan något oväsende, i
tagit sig hustru, och utlovar
annan händelse lära de
allt stadigt vara Kongl. Maj:t
Den
3/2
”Inställde
sig,
uppå
brottsliga ej undgå laga
och Sveriges Krona trogen;
Magistratens
befallning,
plikt.”
Varför och som här i Staden
Ryske Krigsfången Staffan
ingen garvare nu för tiden
Håkansson, vilken efter dess finnes, som dock är mycket
Den 18/1. ”I anledning av det berättelse skall vara född i
nödigt, och denne Staffan Håslut, som den 4:e i denna må- Dorpiske gebietet i Livland,
kansson med Hennes Kongl.
nad gjordes, angående de här och sedan ett par år varit i
Maj:ts Resolution intygar sig
i Staden varande ryska fång- Ryssland, där han lärt sig att hava antagit den Lutherska
arnas inkvartering, blev
bereda allehanda hudar och
Religionen, och gift sig här i
bem:de fångar nu ombytta
skinn, uppvisandes nu Henlandet; Alltså bliver han här
och transporterade ifrån denes Kongl. Maj:ts uppå dess
med antagen, och tills vidare
ras förra kvarter, såsom den suplique nådigst givna resofår sätta sig här i Staden ned,
däröver hållna Annotations- lution, så lydande:
och idka sitt hantverk, så
rullan förmäler, skolandes
vida han däruti finnes färdig
förbliva hos dem, dit de nu
och trogen, vilket honom nu
Kongl. Maj:ts nådiga vilja och
komma, till en månad. Men
antyddes; Emellertid njuter
befallning är; att Ryske
ryske Löjtnanten Simon Nihan därvid behörigt försvar
Fången Staffan Håkansson,
elidof håller Borgaren Olof
och beskydd.”
som antagit Lutherska ReligWestgren ännu hos sig i 14
dagar, efter dess eget medgi- ionen, och sig här i landet
gift, tillåtes att komma ur ar- Den 15/2 ”Omkvaterades
vande.Ovanbem:de ryska
fångar, som äro till antalet en resten på fri fot, och sig, till
ryska fångarna till en månad,
sitt
hantverks
idkande,
i
Väslöjtnant och 29 gemene, vore
som den däröver hållna Rulterås
Stad
att
nedsätta.
nu alla tillstädes, och tillstod
lan utvisar; Och såsom Borga-

RYSKA KRIGSFÅNGAR I NORA STAD

sig riktigt undfått deras
Stockholm d. 22 Octobr. 1719. ren Olof Holmberg sig alldeFångepenningar till nästkomles undandragit att omtaga
Ulrika Eleonora.
mande onsdag.”
ryske Löjtnanten Simon Nielidof uti kvarter, oaktat han
10

… blivit igenom Stadsbetjänterna därom tillsagd; Alltså
finner man skäligt att pålägga honom, vid visst utsatt
vite, sådant att efterkomma
….”

Den 26/2 ”Beklagade sig …
ryske Löjtnanten Simon Nielidof, både skrift– och muntligen, det han har ingen utväg
till underhåll och uppehälle,
sedan Fångepenningarna blivit för honom indragna, och
han, så väl som flera dess vederlikar, mist i förstone de
Caroliner, som ifrån Ryssland
per växel blivit övergjorda,
dem de emot mynttecken
måst omsätta, vilka mynttecken även sedermera blivit
alldeles indragna, begärandes
han, att Magistraten ville hos
Höga Vederbörande sådant
andraga, och befordra honom
till någon hjälps åtnjutande
till dess subsistance, eljest
måste han alldeles undergå,
vilken dess ansökning Magistraten lovade hos Landshövdingeämbetet i Örebro, i
bästa måtto rekommendera.”

Den 29/2 ”Resolverades:
Såsom Borgaren Matts /
Matsson/ Biörnberg ej velat
godvilligt emottaga ryske
Löjtnanten Simon Nielidof i
kvarter till 14 dagar, ändock
han därom blivit tillsagd;
Alltså förelägges honom nu 3
dr Smt vite, det samma i dag
efterkomma, varom han ige-

nom bägge Stadsbetjänterna
skall bliva antydd.”

vandes sedermera sig uppehållit hos Bergsfogden Broström på Knutsberg; Och som
ryske Löjtnanten Simon Nielidof … angivit, det skall
denne Ivan Pollujackdof …
sig utlåtit, det han ville sätta
eld på Staden, vilket en annan ryss, Ivan Semenof, som
vistas i Västra Sund, skall bekänt, … så förehölls honom
Ivan Pollujackdof nu, om han
sådana ord fällt, eller den mening haft, men han nekade
där till alldeles, varandes ej
heller därtill annat bevis, därför lämnades det således opåtalat; Men alldenstund Ivan
Pollujackdof själv tillstår sig
utan lov gått ifrån Kristinehamn, där han är inkvarterad; Fördenskull kan Magistraten ej annat än sända honom under förvar till Hr Befallningsman Johan Trotzig,
eller Landsgevaldigern, som
lära befordra honom vidare
till den ort, som vederbör.”

Den 7/3 ”Anmälde sig ryske
Löjtnanten Simon Nielidof
och klagade, att en rysk krigsfånge, vid namn Johan, vilken
skall rymt från Kristinehamn, och nu hålla till hos
Herr Bergsfogden Broström
på Knutsberg, skall för en annan ryss i förliden natt sig utlåtit att vilja sätta eld på Staden, varför Löjtnanten det nu
upptäcker, på det han själv,
med de övriga här inkvarterade ryska fångarna, ej måtte
för något sådant bli antastade. Magistraten skall här
om strax tillskriva Herr Befallningsman Trotzig, att benämnde Ryss ifrån Knutsberg
må till onsdagen införskaffas,
då man vidare får härom undersöka. Vad Löjtnant Nielidof sig dessutom besvärar
över garvaren Staffan Håkansson, för det han skall
hårluggat en rysk fånge i går
oskyldigt, skall Magistraten
Den 14/3 ”Blev de ryska fångej underlåta att behörigen
arna omkvarterade … och
beivra.”
skall Borgaren Olof Holmberg
nu emottaga ryske Löjtnanten Simon Nielidof, till 14 daDen 9/3 ”Inställde sig ryske
gar, vid 3 Rdr Smt vite.”
krigsfången Ivan Pollujackdof Samma dag ”Ingav Mäster
uppå det brev, som Magistra- Johan Sulde en uppsats, varten i går avfärdat till Hr Be- medelst han prætenderar för
fallningsman Trotzig, och
ryske Löjtnantens inkvarteuppå tillfrågan tillstod sig va- ring uti 14 dagar, i ett för allt
rit inkvarterad i Kristine12 dr Kmt, vilka han påstår
hamn, men kommit därifrån att Matts Biörnberg måtte
för 1½ månad sedan att med utbetala, eftersom han den ej
arbete förtjäna sig födan, ha11

velat emottaga, vilket Magistraten skall vid nästa Sammankomst taga i betänkande.”

fången Philip Candorof inte
kunde neka sig varit ovettig
emot dess Löjtnant Simon Nielidof, och velat överfalla honom med slagsmål, det och
flera av dess medfångar intyDen 28/3. ”Dito af d. 21 mars, gade; Alltså lät Magistraten,
om ryska fångarna, att en
till någon näpst, insätta hopertinent förteckning skall
nom i arrestkammaren till i
insändas på dem, som äro för- afton kl 8, med åtvarning att
lamade och till arbete eller
hädanefter vakta sig för såkrigstjänst odugliga, och att
dant.”
de vid öppet vatten, och så
snart något fientligt höres,
skola tagas i förvar.”
Samma dag ”Begärde ryske
Löjtnanten Simon Nielidof,
att Magistraten ville än viDen 4/4 ”Förekallades de här dare iterera dess ansökning
i Staden inkvarterade ryska
hos Landshövdingeämbetet
krigsfångarna, vilka, till ödom någon hjälp och refusion
mjukt följe av Landshövför dess indragna myntteckdingeämbetets i Örebro skri- en, eftersom han ingenting
velse … översågs och under- till sitt subsistance äger att
söktes om vilka som är så
tillgå, vilket Magistraten lovanföra och förlamade, att de vade sörja för.”
varken till arbete eller krigstjänst äro dugliga; då det befanns att Mikifor Skerkosot
Den 11/4 ”Omkvarterades
var blesserad, täml. gammal ryska krigsfångarna … varoch förlamad. Alexi Belobvid, som Borgaren Hans
ravai sammaledes bräcklig
Hansson Norström begärde
och ofärdig. Gregori Terskoi
att denna gången slippa inävenväl gammal, vanför och
kvartering, eftersom hans
sjuklig. Ivan Lebedef har
hustru ligger i barnsäng; Så
bråck och är dessutom ofärdig blev det och beviljat.”
i ena benet. Siela Rijmin har
allenast fel på vänstra ögat,
är eljest frisk och färdig. Om Den 21/4 ”upplästes Landshövdingeämbetets ankomna
förenämnda skall Magistrabrev av d. 16 April, att ryska
ten i morgon med posten
skriva Landshövdingeämbe- officerare skola även hädanefter och ifrån denna månads
tet till.”
begynnelse njuta deras
Fångepenningar lika med de
Samma dag. ”Såsom ryske
gemene 4/: Smt om dagen,
12

som Hr Rådman Lindstedt,
vilken här i Staden dessa medel disponerar, tillsades att i
akt taga.”

Den 3/5. ”Såsom Landshövdingeämbetet i Örebro, medelst insänd skrivelse till Magistraten av d. 1 hujus, befalller, att 10 man av de gemene
här i Staden förlagda ryska
krigsfångarna skola, till nästkommande torsdag, sändas
till Örebro att sedan utbytas;
Alltså lät Magistraten för sig
kalla alla fångarna och utvalde av dem 10 man av de
bräckligaste och svagaste,
vilka tillsades att hålla sig
färdiga, i morgon att avgå,
och ändock man inga klagomål hört, om de var något
skyldiga, så förmanades de
dock, om något vore, att de
sig sådant avbörda, det de ock
lovade; Tillstämde de sig riktigt undfått deras Fångepenningar till i dag, så att de
ännu komma att njuta till
torsdagen.”

fortsättning i nästa nr
Källa:
Örebro Läns renoverade domböcker. Kämnärsrätten Nora
1720.
Tolkat och avskrivet av Arnold
Andersson
Något normaliserad stavning
samt inledning av Britt-Marie
Lundell.

Soldatforskning
av Birgitta Magnusson och Margareta Eriksson

Som introduktion till kursen ”Soldatforskning” höll Sören Klingnéus ett
föredrag om soldatens villkor genom sekler av svensk militärhistoria i
Lindesbergs Släktforskarförenings regi. Vi fick en inblick i soldatforskning, som delvis var kryptisk för oss kvinnor i gruppen, eftersom förkunskaper om krigsmaktens struktur och språk var en fördel vid efterforskningen av krigsmän. Vi träffades två gånger under ledning av Sven Erik
Larsson och kommer att ha en uppföljning och ett studiebesök vid Krigsarkivet under våren 2013.
För att bygga upp en fungerande armé upprättades med
några års mellanrum ett register över alla män mellan
15 och 40 år fram till 1680.
Dessa register kallades Roteringslängder och innehöll
grupper om 10 män, så kallade Rotar. Längderna upprättades av församlingens
präst. Ur denna tiogrupp utsågs en till knekt och denne
noterades i den så kallade
Utskrivningslängden.

och då kan sockenregistret i
GRILL’ s cd om indelningsverket leda dig vidare. Där
finns ledtråd till vilket regemente/ båtsmanskompani
han tillhört. En soldat/ knekt
tillhör infanteriregemente, en
ryttare/husar eller dragon
tillhör kavalleriregemente.
Därefter söker du i
Armé - eller Generalmönsterrullor på respektive regemente i
SVAR.

Indelningsverket (16821901) innebar att bönder
grupperades i rotar och varje
rote skulle förse armen med
en soldat som erhöll lega
(rekryteringspeng) och ett
torp med mark för sin försörjning. Du hittar vanligtvis en
soldat i husförhörslängden

1901 infördes allmän
värnplikt. Värnpliktigas inskrivningsnummer noteras i husförhörslängden t.ex. 112
27/ 89 varav 112 är
löpnummer, 27 är inskrivningsområde och
89 är inskrivningsår.

Observera att antalet inskrivningsområden har ändrats
under seklet. Krigsarkivet
har dessa uppgifter och du
kan kontakta arkivet för information. De sista värnpliktiga ryckte ut 2011.

Soldatkällor:

Litteraturtips:

Husförhörslängderna

”Släktforskning på nätet” från 2006 av Lina Samuelsson rekommenderas.

SVAR: 1680-1723 i Armérullor,

Lars Eriksson Wolkes bok ”Soldatforska”

Efter 1723 i Generalmönsterrullor.

Krigsarkivet”Släktforskarna och Krigsarkivet”
- GRILL ett statistiskt sammandrag av indelningsfrån .
verket, skiva finns hos Nora släktforskare
Hembygds och släktforskarföreningar kan inneha
-Centrala Soldatregistret finns online.
egen forskning om regementen och båtsmän.
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Forskarstugan
I Forskarstugan i Eliasonska huset får den som behöver hjälp med sin släktforskning.
Man har också tillgång till vår litteratur, Ancestry, Arkiv Digital och Riksarkivet och
de CD/DVD-skivor som vi har. Man kan använda kopiator, scanner och skrivare för en
låg avgift per utskrift. Det finns datorer att använda för forskningen, men vi har också
trådlöst nätverk ifall man vill ta med egen bärbar dator. Det finns ett pentry så man
kan fixa kaffe eller te. Det kostar 20:-/tim.
Välkomna på torsdagar 16.30—19.30!
Vill du besöka forskarstugan på annan tid, så ta kontakt med en styrelsemedlem. Du
hittar dem längst fram i denna tidning eller på vår hemsida: www.noraforskare.se

Boel
berättar:

Kissa aldrig på en docka

När mina fastrar, Britta, Kersti och Ingrid, var barn i Finspång på fyrtiotalet,
så hade de trasdockor. Men de önskade desperat att få nya fina dockor av cellulloid. En dag kom de på den strålande idén att om dockorna försvann, så
skulle de nog få nya.
Så de grävde en grop och la ner dockorna i den. Och som en extra hämnd på de
fula fattigdockorna, kissade flickorna på dem, innan de öste igen gropen
Men det skulle de inte ha gjort. Det gjorde att granntantens tax fick korn på
dockorna, vällustigt grävde upp dem och släpade hem dem till sin matte.
”Men fy! Vad du har du dragit hem för smutsigt? Vad har du gjort med flickorna Janssons dockor? ”
Fru Gustafsson knackade på familjen Janssons dörr och bad så hemskt mycket om ursäkt för att hennes hund smutsat ner flickornas dockor. Och systrarna, som inte vågade erkänna vad de hade gjort, fick tacksamt niga och handtacka fru Gustafsson och ta emot sina nedkissade och jordiga trasdockor.

Sedan jag var liten, har jag älskat att
lyssna på alla berättelser om vår familj
och släkt. Kanske det började redan här
när jag sitter i min farmors knä. Jag
tycker att dessa anekdoter är lika viktiga
som annan släktforskning.
Boel Johansson
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www.genealogi.se/gravproj/

Sveriges släktforskarförbund har sedan 1986
hållit på med gravsteninventering. På ovanstående hemsida kan man läsa mer om hur man
gör och hur man ska rapportera. Förbundet
skriver så här om kartläggningen:

dam.

Vi släktforskare kan göra en
kulturinsats genom att dels
söka besläktade personer som
kan skriva sig som gravrätts”Gravstenar och andra grav- hoten är luftföroreningar som innehavare, dels lyfta fram
prydnader är ett viktigt kul- fräter på stenarna. Ett annat kyrkogårdarnas och gravsteturarv, särskilt för oss släkt- är den begravningslag, som i narnas värde genom att doforskare. Vi bör därför på
viss mån begränsar gravars kumentera och publicera.”
alla sätt verka för att de bebevarande, då denna bygger Leif Broms i Dalkarlsberg
varas till kommande generat- på att det alltid skall finnas håller på att inventera Viioner.
en gravrättsinnehavare. Om kers kyrkogård med kamera
ingen gravrättsinnehavare
och tumstock. Han tycker det
I vårt moderna samhälle
finns, blir det fritt fram för
är en rolig och viktig syssla
finns många hot som gör att kyrkogårdsförvaltningen att och att han gärna visar
gravstenarna med tiden ris- utjämna graven och låta
andra hur man gör.
kerar att försvinna. Ett av
krossa stenarna till maka-

Till salu
Bok: Ortsregister för Nora stads- och Bergsförsamling.

50:-/st

Släktutredningar av Britt-Marie Lundell på DVD för PC:

OBS!

Bondebysläkten 2

Domare-Pelles släkt 2

Ekestubbesläkten 2

Gellnerska släkten 2

Hoyerska släkten 2

Mathes Lankinens släkt 2

Måns Finnes släkt 2

Ringshyttesläkten 2

Simon i Sångens släkt 2

Sundiska släkten

SÄNKT
PRIS
200:-/st

Gravstensinventering, Södra kyrkogården i Nora

100:-/st

Födda, vigda, döda, i Järnboås, Nora och Viker (kan innehålla fel)

100:-/st

Arkivpärlor från Nora Bergslag,

300:-/st

Innehåller bl.a. Anders Larssons ”Nora Socken förr och nu”, Erik Bergenskjölds ”Nora
Bergslag” och många andra godbitar

Beställ via mail till info@noraforskare.se och talar om vad du vill ha.
Uppge namn och adress, så skickar vi varan till dig med bifogat inbetalningskort.
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B-föreningsbrev
Avsändare:
Nora Släktforskarklubb
Rådmansgatan 11
713 31 NORA

Aktiviteter våren 2013
Årsmöte 21 februari 19.00 på Nora bibliotek
Motioner/förslag styrelsen tillhanda 2 veckor innan.
Bergslagsmässa:
Den 9: mars inbjuder Nora och Lindesbergs släktforskare till släktforskaroch hembygdsmässa på Masugnen i Lindesberg. (Se bifogat info blad).
Släktforskningens dag 16 /3
Släktforskarträff:
Den 4:e april möts vi i lokalen för att dryfta släktforskning med eller utan
problem. Klubben bjuder på fika.
Utflykter med Åke Mossberg som guide:
- 28:e april Kilsbergen, samåkn. fr Nora torg kl. 14:00.
- 26:e maj båttur till Alntorps Ö, samling vid Plaskus brygga kl. 14:00.
3 föredragskvällar under februari – april:

Mer information om alla aktiviteter kan du hitta på vår
hemsida, i vår Facebook-grupp ”Nora släktforskare” och
ibland i NA. Ha gärna önskemål och synpunkter på aktiviteterna.

Ett särskilt tack till våra sponsorer:
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