Anno
Domini
Nr 62, juni 2013

Foto: Åke Mossberg -05

Stöd Nora släktforskare och
Hembygdsföreningen Noraskog
genom att
fira midsommar med oss i Pershyttan!

Innehåll
Ordföranden har ordet
Lars läser
Verksamhetsberättelse
Årsmötesprotokoll
Gabriel Thorings karta
Mässan i Masugnen
Ryska krigsfångar i NoraHöstens aktiviteter

3
4-5
6
7
8-9
10
12-15
16

Medarbetare i AD 62:
B. Johansson, B.-M. Lundell,
B.Pettersson, L. Broms, L. Öjebo,
M. Eliason, Å. Mossberg.

Nora Släktforskarklubb
info@noraforskare.se
www.noraforskare.se
0730-25 09 90

Ordförande:
Mats Eliason
070-544 29 10
ordforande@noraforskare.se
Sekreterare:
Birgitta Magnusson
0587-10592/070-394 64 70
sereterare@noraforskare.se
Kassör:
Lars Öjebo
0587-70095/070-241 33 08
kassor@noraforskare.se
Redaktör:
Boel Johansson
0587-504 34/0761-62 25 20
redaktor@noraforskare.se

Kända Noraforskare på mässan i Masugnen.
Läs mer på sidan 10. Foto B. Pettersson

Webmaster
Leif Broms
0587-700 87/070-330 80 99
webmaster@noraforskare.se
Ledamot
Kjell Andersson
0587-25273/0761-17 91 11
kjell.andersson@noraforskare.se
Ledamot
Åke Mossberg
0587-10695
ake.mossberg@noraforskare.se

Vill du bli medlem?
Betala in årsavgiften 150:- för enskild medlem och 50:- för familjemedlem på pg 926 18 96-6. Kom ihåg
att ange namn, adress och ev. epostadress!

2

Ordföranden
har ordet
Som vanligt går tiden snabbare än
tanken. Det är i det närmaste midsommar och igår var det julafton.
Men, vid närmare eftertanke har
det hänt en hel del för Nora Släktforskare sedan föregående nummer
av AD.
Jag skriver Nora Släktforskare och inte Nora
Släktforskarklubb. Vi har efter ett beslut vid
årsmötet ändrat vårt föreningsnamn. Anledningen till namnbytet kan vara lite långsökt,
men nog låter det otidsenligt, med en ändelse
som klubb, om man nu inte är fotbollsklubb
eller något dylikt.

mer erfarna medlemmar som stöd till kursdeltagarna. Tack alla ni.

Nu närmar vi oss Midsommar och firandet i
Pershyttan. Det faller på oss släktforskare,
att vara arrangörer i år. Och det är många
parametrar son ska klaffa. Vem bakar bullar,
I och med namnbytet passade vi på, att
kommer Noraglass (ja!), vem sköter fiskdamändra vår logotype. Vi fick ett fint förslag av men, är musiken bokad, etc??? Till allt detta
Leif Broms, som vi alla tog till oss. Tack för
har Jan William-Olsson dragit i alla snören.
kreativiteten Leif, och dessutom alla fina bil- Tack Jan.
der du har bidragit med.
En mörkare fråga, som ligger framför oss för
närvarande, är frågan om vår lokal. Vi förstår och accepterar Nora Fastigheters behov
av vår lokal i Eliasonska huset, då man ska
bygga om kontorslokalerna på ”vår” våning.
Var vi hamnar är dock för närvarande oklart.
Kan vi flytta in i anslutning till biblioteket
Vi har sedan januari lyssnat på 3 föredrag
vore det i våra ögon bästa lösningen. Förhaft 2 utflykter i Noratrakten och en förehoppningsvis vet vi mer i nästa nummer av
ningsträff med fika. Våra torsdagskvällar har AD.
under detta halvår varit välbesökta, vilket
visar, att vi alla behöver stöd i vår släktforskning.
Vi ses i samband med höstens utflykter och
övriga aktiviteter.
9 mars var vi tillsammans med Linde Släktforskare arrangörer av en minimässa för
släktforskare och hembygdsforskare. Mer om
detta i en särskild artikel.

Lars Öjebo och undertecknad har haft förmånen att vara handledare vid en kurs i
släktforskning. Under kursen har vi haft
hjälp av

Mats Eliason
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Lars läser

Vardagens glädjeämnen
och förtretligheter–
det är det
som är vår historia
Omnibuschauffören i Bergslagen berättar – det är titeln på en skrift
författad av busschauffören Agar Andersson från Grängshyttan. Ombedd att skriva ner vad han har varit med om, har han svarat att en
olärd man inte kan skriva böcker. ”Skriv precis vad du har varit med
om, det kommer att räcka långt” har svaret blivit. Och visst räcker
det långt, om man nu inte väntar sig stor litteratur.

Agar Andersson berättar om vardagens
och förståelse för hur livet tedde sig för
glädjeämnen och små eller stora förtretlig”vanliga” människor under 1900-talets
heter, både för ung och gammal, i en tid som första hälft.
nutidens människor inte alldeles säkert
känner till. Hans berättelse ger oss insikt i
Vi får lära oss hur det går till när Agar ska
ta körkort på ett sätt som många nutida
människor skulle önska vore standardförfarandet än idag. Men vi får även se vilka vedermödor som är förknippade med bilkörning på den tiden, motorer som ideligen går
varma, bilringar som exploderar, vägar som
vi inte skulle kalla vägar. De tjällossningsskadade grusvägar som faktiskt finns i våra
trakter, skulle Agar gladeligen ha kört sin
bil på. Det han tvingades köra på verkar
mera kunna liknas vid en kostig i dåligt
skick.

Agar Andersson

Författaren älskar sin bygd och dess människor, därom råder inget tvivel. Hans berättarstil är rak och enkel även om språket naturligtvis är hans samtids språk. Dagens
unga skulle nog uppfatta det som uppstyltat
och konstigt, men låter man sig inte distraheras av det är Agar Anderssons berättelse
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klart läsvärd. Det är ett tidsdokument av ett
slag som vi skulle behöva fler av. Alla har vi
något att berätta, alla är vi unika i något avseende och kan förmedla våra kunskaper och
upplevelser till våra efterlevande. Varje
släktforskares dröm är att hitta sina förfäders nedtecknade minnen och jag vågar lova
att det inte är det stilistiska mästerverket
man söker. Snarare är det en beskrivning av
vardagen, arbetet, traditionerna och vanorna
i största allmänhet för den tid och sociala
kontext som beskrivs. Vilka berättelser går i
släkten och på jobbet? Hur ser vårt liv i arbete och fritid ut? Och det är ju just det Agar
Andersson berättar om. Kanske inte fritid,
för sådan hade Agars samtida inte så mycket
av.
Den utgåva jag läst är den andra bearbetade
utgåvan från 2006. Det är bra att boken gavs
ut på nytt, men jag önskar att Ragnhild Vikström, som redigerat texten, tagit sig mer tid
att korrekturläsa. Datorer underlättar skrivarbete, men de underlättar även rättandet.
Därför ska man inte behöva se olika teckenstorlekar på brödtexten, felstavade ord eller
ord med bindestreck mitt på en rad. En

grundläggande arbetsmetod borde vara att
inte formatera text eller göra avstavningar
innan texten är monterad till sitt slutliga utseende. Jag önskar också att man lagt vikt
vid att leta upp bättre bildunderlag till nyutgåvan. Det hade boken vunnit mycket på.
Åke Mossberg hade säkert kunnat bistå i le-

Bilder från Åke Mossbergs samling
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Verksamhetsberättelse 2012
1.

Styrelse och funktionärer.

Ordförande: Mats Eliason, Sekreterare: Birgitta Magnusson, Kassör: Lars Öjebo, Redaktör:
Boel Johansson, Webmaster: Leif Broms, Ledamöter: Åke Mossberg, Kjell Andersson, Jan
William-Olsson
Revisorer. Ordinarie: Hans Eliason, Leif Gustavsson, Suppleant: Mats Öberg
Kaffekommitté. Ordinarie: Inger Folkesson, Berit Westberg
Valberedning. Sammankallande: Ingrid Berglund, Ledamot: Tord Johansson
2.

Medlemsantal: Antal medlemmar vid årets slut 203 st.

3.
Årsmöte/Styrelsemöten. Årsmötet avhölls den 21 februari i Nora Bibliotek. 43 medlemmar var närvarande. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och kaffe med hembakt
bröd, bjöd Åke Mossberg på en bejublad bildvisning, med många igenkännande skratt, om
skidtävlingar 1909 fram till 60-talet, samt bilder efter väg 244.
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under året.
4.

Klubbträffar

Lördagen den 17 mars. Släktforskningens dag – Släktsök på biblioteket. Välbesökt evenemang av släktsökande Norabor. Föreningen fick några nya medlemmar denna dag och fyllde
en grupp till en nybörjarkurs.
Söndagen den 22 april. Utflykt till Pershyttan. Åke Mossberg guidade och deltagarantalet
var mycket lågt på grund av dåligt väder.
Den 13 maj. Utflykt till Ramshyttan. Välbesökt utflykt och Åke fick hjälp med guidningen av
flera personer i byalaget. Vi inbjöds till kaffe och scones i Jaktslottet.
Söndagen den 9 september gjorde klubben en Stadsvandring i Nora. Vi besökte med Åke
Mossberg många gator och gränder med gamla anor.
Söndagen den 7 oktober. Besökte vi Knutsbergs bergsmansgård, guidades och inbjöds till
fikapaus av ägaren.
Torsdag den 6 november. Problemlösarkväll i Forskarstugan, ca. 15 medlemmar besökte
forskarstugan denna kväll, löste problem, fikade och pratade.
Klubben hade 6 föredrag under året. 3 på våren. Okända fäder med Kalle Lindström. Gunilla Didriksson informerade om mantalslängder hitta i dem. Lärde Håkan Henriksson oss
om arkiv, som är intressanta för släktforskare. 3 på hösten. Lantmätare Bo Bergströ informerade oss om historiska kartor. Åke Mossberg visade gamla kartor från Nora med omgivningar. Inrikes pass fick en ny innebörd då Hans Hanner från GF i Stockholm informerade
oss.
Forts s 11
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Protokoll från Nora Släktforskarklubbs
årsmöte 2013-02-21 i Nora Bibliotek
32 närvarande medlemmar.
1.

Mats Eliason öppnade årsmötet.

2.

Till ordförande för årsmötet valdes Tord Johansson och till sekreterare Birgitta Magnusson

3.

Årsmötet har utlysts i behörig ordning och godkändes av deltagarna.

4.

Dagordningen godkändes.

5.

Till protokolljusterare valdes Ulla Karlsson och Ann-Mari Söderberg.

6.

Verksamhetsberättelsen (bil. 1) genomgicks och godkändes. Resultat- och balansräkning (bil. 2 och 3) föredrogs och lades till handlingarna.

7.

Revisorernas berättelse (bil. 4) föredrogs av Hans Eliason. Berättelsen lades till handlingarna.

8.

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

9.

Till ordförande för ett år valdes Mats Eliason.

10. Till styrelseledamöter för två år valdes Åke Mossberg, Boel Johansson och Leif Broms.
11. Till revisorer för ett år omvaldes Hans Eliason och Leif Gustavsson. Till revisorsuppleant för ett år omvaldes Mats Öberg.
12. Till kaffekommitté för ett år valdes Inger Folkesson och Birgitta Karlsson.
13. Till valberedning för ett år valdes Ingrid Berglund och Tord Johansson.
14. Medlemsavgiften för år 2014 beslutades bli oförändrad. Enskild medlem 150:-, familjemedlem 50:-.
15. Styrelsen föreslog en namnändring från Nora Släktforskarklubb till föreningen Nora
Släktforskare. Årsmötet godkände ändringen.
16. Mats Eliason informerade om delar av vårens program:
Den 9 mars kommer vi att tillsammans med Linde Bergslags Släktforskarförening ord
na en mässa för hembygds- och släktforskare i Masugnen, Lindesberg.
Släktforskningens dag den 16 mars firas i hela landet. I Nora kommer vi att satsa på
släktsök. Vi kommer att finnas på Nora Bibliotek.
Under Öppet hus i släktforskarlokalen den 4 april kommer vi att ha problemlösarkväll.
Den 27 mars kommer Åke Mossberg ännu en gång att visa och berätta om gamla norakartor. Dessutom har Åke plockat fram ytterligare kartor. Annonseringen fungerade
inte vid det tidigare tillfället.
Calle Lindström från Linde Bergslags Släktforskarförening föreläser den 10 april om
Fattigvård i gamla tider.
Vårens utflykter planeras till Kilsbergsbyarna den 28 april och till Södra och Norra
Husby den 26 maj.
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Forts s 11
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Gabriel
Thorings
Norakarta
från 1688

Kartan är en delförstoring av de centrala delarna av nuvarande
Nora Kommun som de
såg ut år 1688. Kartritaren hette Gabriel
Thoring och det är den
äldsta kartan som
finns över våra trakter.

Fakta och bildarbete:
Åke Mossberg
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Mässan i Masugnen
Linde- och Nora Släktforskare arbetar ofta gemensamt för, att tillvarata
våra medlemmars intressen, för släkt- folkliv– och bygdeforskning, samt
med kursverksamhet och föredrag. Vi vill även, genom att inbjuda andra
aktörer inom släkt– och bygdeforskning, öka intresset om vår bygd och
dess invånare i svunnen tid. Då vi bor i en Bergslagsbygd, vill vi via högt
kvalificerade föredragshållare, öka intresse och kunskap om bergshantering i äldre tider.
För fyra år sedan anordnade vi tillsammans en minimässa vid Masugnen i
Linde. Det evenemanget klarade vi av,
med beröm godkänt. I år ville vi göra
en repris och bestämde oss för en
mässa med temat Bergslagen och
bergsbruk. Kontakt togs med Arkiv Digital, som ställde upp som huvudsponsor. När vi nu hade ekonomin i hamn,
kunde vi planera för ett genomförande
av mässan. Vi sände ut inbjudningar
till föreningar och företag, som har anknytning till släkt- hembygd och bergshantering.
Föredragshållarna var välkända personer
inom sina kunskapsområden. Ing-Marie Pettersson Jensen, PIM, berättade om gamla tiders bergshantering och utgrävningarna av
den, än så länge, äldsta utgrävda hyttan i
Sverige, Lapphyttan i Norberg. Lokalen för
föreläsningarna kunde ha varit dubbelt så
stor. Åhörarna fick stå runt väggarna och tråkigt nog tvingades vi stänga dörren för några.

hytta järnet producerats i.
Mellan föreläsningarna ovan, informerade,
Niklas Hertzman från Arkiv Digital och Jan
Eurenius från Ancestry, om sina respektive
företag.

Ett 30-tal utställare, från i första hand Bergslagsområdet, var på plats i Masugnen. De representerade släktforskarföreningar, hembygdsföreningar och företag, vilka försålde
Gamle bekantingen Håkan Henriksson berät- material och tjänster inom släktforskning och
tade och visade var och framför allt vad, man hembygd.
hittade uppgifter, om gamla tidens Bergsmän. Tillströmningen av åhörare var i det
Antalet betalande besökare var ca. 170 personärmaste lika stor, som vid PIM:s föredrag.
ner. Enligt min egen enkät bland besökarna,
Dagens sista föredrag höll Åke Granberg,
ordförande i Järnringen Noraskog. Han visade stämplar, på stång- och gjutjärn, stämplar som visade från vilken hammare eller

var alla nöjda och imponerade av vad vi
åstadkommit i Linde och Nora, och vi hoppas
på en ny mässa om 4 år.
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Mats Eliason

Forts. årsmötesprotokoll
Midsommarfirandet i Pershyttan kommer vi att vara huvudansvariga för 2013. Mats
poängterade att vi är mycket tacksamma för, och beroende av, all hjälp vi kan få av
våra medlemmar.
17. Övriga frågor. Ett förslag till ny logotype för klubben visades upp.
18. Mötet avslutades och Berit Westberg avtackades för sitt arbete i kaffekommittén. Efter kaffet visade Åke Mossberg många intressanta bilder av artister och musikanter
med anknytning till Nora.
Forts. verksamhetsberättelse
5.

Klubbtidningen. ANNO DOMINI har kommit utmed två nummer, 60 och 61. Ny redaktör är Boel Johansson, som dragit ett tungt lass, för att få en tidning med ett innehåll av både gammalt och nytt.

6.

Släktforskardagarna 2012. Avhölls i Gävle. Klubben deltog inte som utställare detta
år. Nora Släktforskarklubb hade ingen representant vid 2012 års förbundsstämma.

7.

Projekt. Klubben arbetar vidare med projektet födda i, Nora Stad och Nora Bergsför
samling, från år 1737. Arbetet har visat sig vara mer tidskrävande än vi från början
räknade med. Det är tre grupper, som arbetar en dag var per vecka, förhoppningsvis
kan vi utöka antalet arbetsgrupper under våren. Vi har förhoppningar om, att
projektet kan vara klart till Släktforskardagarna i Köping 2013.

8.

Utbildningar / Kurser. Klubben har genomfört fyra nybörjarkurser under året varav
en på dagtid. Vi har flyttat våra kurser till biblioteket, från PP7:s utbildningslokal, då
PP7 flyttat sin verksamhet till Örebro. I samband med detta har vi införskaffat 6 st
nya bärbara datorer.

9.

Forskarstugan. Forskarstugan har under året varit öppen på torsdagar mellan 16:30
till 19:30 Under sommarmånaderna har vi haft ett jourschema med telefonpassning.
Vår kassör har från och med 2012 digitaliserat vår bokföring. Till vår kursverksamhet
har det införskaffats 6 st. bärbara datorer.

10. Hemsidan. Vår hemsida, www.noraforskare.se, sköts från 2012 av Leif Broms. Han
mottar gärna material till sidan.
10. Midsommar. Hembygdsföreningen Noraskog ansvarade för årets Pershyttefest, med
Släktforskarklubben som medarrangör. 2013 är Släktforskarklubben ansvariga arrangörer. Antalet besökare var ca. 2100, som trivdes i solig, anrik, Bergslagsmiljö.
Ordförande Mats Eliason, Sekreterare Birgitta Magnusson, Nora februari 2013
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RYSKA KRIGSFÅNGAR I NORA STAD
År 2002 började Britt-Marie Lundell att publicera utdrag ur Örebro Läns
renoverade domböcker i Anno Domini. Utdragen handlar om tidigt 1700tal och hur det var att ha ryska krigsfångar i Nora och kanske kan man
utläsa även hur det var att vara rysk krigsfånge i Nora.
Avsnitt 2 kommer från AD nr. 41, dec –02

År 1720. 16/5. ”Resolverades:
Såsom Borgaren Mattz
Biörnberg, till följe av Magistratens resolution, d 29 sistl.
Februari, varmedelst han
blev pålagd, vid 3 Rdr Smt
vite, att låta Ryske Löjtnanten Nielidof njuta hos sig
kvarter till 14 dagars tid, inte
emottagit bemälde Löjtnant,
utan man nödsakats att inkvartera honom på nytt hos
mäster Johan Svede, vilken
därför pretenderar 12 Rdr
Kopparmynt, nekandes
Biörnberg nu, inför Rätten,
att vilja dem betala, eller
mäster Svede förnöja,
änskönt man sökt att förmå
honom därtill, då han kunnat
slippa det åsatta vitet, utan
påstår att alldeles vara frikallad för sådan inkvartering, för det han inte äger
gård i Staden, där han dock
innehar Herr Brukspatron
Petrés gård med dess tillhörigheter; Alltså prövar Rätten
skäligt, att sakfälla Mattz
Biörnberg till det utsatta 3
Rdr Smt vitet, börandes han
dessutom för inkvarteringen

erlägga till mäster Svede 6
Rdr Kmt efter Rättens omprövning, och förmanas att
inte hädanefter visa sig så
motvillig, enär han av Magistraten befalles att fullgöra
sin skyldighet.”

gått härifrån till Linde utan
lov, och där slagits, samt haft
med sig ett par Silverskospännen, vilka äro stulna
från Borgaren Jacob Bergdahl ifrån Wasa. Blev de nu
tillfrågade, huru de understått sig utan tillstånd gå
härifrån, varpå de svarade,
13/6. ”Förmanades de Ryska att de hade ärende till sina
Fångarna, att de inte må un- där varande kamrater, och
derstå sig gå utom Staden,
ärnade sig samma dag tilleller om nätterna vara utur
baka. Frågades vilkendera av
sina kvarter, utan allra sist
dem som hade Silverskospänkl. 10, ställa sin in i deras
nena; och var han dem fått.
kvarter, vid straff tillgöranPhilip Candorof svarade, att
des. Blivandes Stadsgehan uppå spel vunnit dem av
valdigern antydd att tillen annan Ryss vid namn Igspörja Borgerskapet, som
nati, som förmenades hålla
dem hos sig hava, att hålla
till vid Vedevågs Bruk, och
däröver noga uppsikt, eftersom, därest något däremot visste han inte, att de varit
stulna. När det honom föreefter denna dag skulle förelöpa, och de sådant ej tillkän- hölls, att han inte visat dem
åt någon här i Staden, ej helnagiva, de även väl själva
ler åt dess egen Löjtnant,
skola plikta.”
utan gick till Linde, och sålde
dem där åt dess Ryttmästare,
varav synes, att han dem
22/6. ”Förekallades Ryske
själv stulit eller vetat att de
Fångarna Kinla Mitemin(?)
varit stulna, så svarade han,
och Philip Candorof, vilka
sistl. 4de dagen Pingst hava att han inte behövde visa el12

ler sälja dem här, eftersom
han hade Penningar till nödtorften. Flyktingen Jacob
Bergdahl var också nu tillstädes och kändes vid sina
Skospännen, voro de också
tecknade med hans namn
J.B.D., och skola efter hans
utsago väga 4 3/4 Lod.

ken i förl. söndags afton, för
det han slagit Borgaren Noe
Johanssons hustru, blivit in
och ut i arrest, varvid bemälde hustru Anna Larsdotter sig även inställde, beklagandes sig däröver, att denne
Philip Candorof, förlidna söndags afton hos Lars
Schogsberg utan någon given
orsak slagit henne så att hon
Resolutio:
är blå under båda ögonen och
Rätten finner nödigt, att Rys- å högra armen, samt blodig
sen Ignati, som Candorof fö- på ryggen och har sår bak i
regiver sig hava spelat Spän- huvudet, vilket honom Philip
nena utav, bör höras, om vil- Candorof nu föreställdes igekens införskaffande Herr Be- nom Ryska Löjtnanten Simon
Nielidof. Då han i förstone
fallningsman Trotzig skall
föregav sig inte minnas, att
anlitas, då härom vidare
han slagit henne eller gjort
skall undersökas och slut
henne illa, havandes varit
följa, imellertid gavs Spändrucken av det han druckit
nena åt Bergdahl.”
hos Lars Mattsson, vartill
28/6. ”Förekallades Ryske
han fått Penningar till låns
Fången Philip Candorof, vil13

av sin Kamrat. Dock kunde
han sedan uppå närmare förehållande inte neka där till,
att han henne slagit, visste
inte av vad orsak det skett.
Löjtnant Nielidof förmente,
att denne Philip Candorof
skall begått någon stöld i
Linde, hos deras Ryttmästare, det han ock själv skall
tillstått för Löjtnanten, då
han varit drucken, men nu
nekade han därtill alldeles,
var det ock en sak, som inte
hör till detta Forum. Emellertid, som denne Philip Candorof inte låtit sig rätta, och
det han tillförne suttit i fängelse, havandes ej heller ännu
pliktat för det han sistl. 4de
dag Pingst gick olovandes till
Linde, så fanns skäligt att
han denna gången för alltsammans blir avstraffad med

15 par spö.”
4/7. ”Inställde sig Ryssen Ignati Samsonof, vilken vid en
undersökning den 22 sistl.
Juni, blev av Ryske Fången
Philip Candorof nämnd och
angiven, som skulle han haft
de Silverskospännen, som blivit stulna ifrån flyktingen
Jacob Bergdahl, och förehölls
honom nu, om han vet därav,
men han nekade alldeles därtill. Äntligen, uppå
Rättens föreställande, tillstod
Philip Candorof godvilligt att
han stulit dessa spännen
ifrån Bergdahl, hade, som
han berättar, varit hos Bergdahl och då släpt en 5pänning på golvet. När han
sökte efter den såg han spännena under bordet och tog
dem så bort. Enär det honom
förehölls varför han bekänt
uppå Ignati Samsonof, svarade han sig menat därigenom kunna undgå straff,
emedan han inte trodde, att
Samsonof skulle komma hit,
bedjandes nu högeligen att
slippa utur arresten och utlovandes bättring. Varför och
som han över 8 dagar suttit
uti arresten, och icke länge
sedan slitit spö, så fann Rätten skäligt, att denna gången
icke allenast släppa honom
på fri fot igen, utan också förskona honom för den plikt
han bort undergå för spännenas stjälande, eftersom ägaren det ej heller påstått, dock
med den allvarsamma åtvarningen, att om han med det
ringaste blir befunnen, antingen dryckes– eller slagsmål eller annat försummande, skall detta öka hans
straff och göra det svårare,
och blir garvaren Ignati Sam-

sonof i detta alldeles fri och
oförvist förklarad.”
15/8. ”Ett Brev, av den 13 Augusti, med befallning, att Magistraten skall inkomma med
en förteckning på de här i
Staden förlagda Ryska Fångarna.”
26/9. ”Besvärade sig aflidne
Rådmannens Lars Persson
änka Anna Nilsdotter Sund
över Ryske Fången Jacob
Isaiof, att han den 18 sistl.
hujus stulit ifrån henne en
ost av 14 mk och 8 dito fläsk,
samt en kvinnfolksrock av
kläde. Hade hon fått rocken
igen, men osten och fläsket är
ännu borta, och har han haft
med sig 5 st andra Ryssar,
som hon inte vet namn uppå.
Rätten examinerade bemälde
Ryske Fånge, igenom Löjtnanten Simon Nielidof, vilken berättade, att Isaidof nekar alldeles sig veta härutav,
dock tillstår han sig varit hos
hustru Anna Sund bemälda
söndagsafton och druckit, tilllika med Philip Candorof,
Procopei Ivanof, Stephan
Nickitin, Ivan Fedorof och
Darofei Kinlof, vilka alla var
tillstädes utom Kinlof och Fedorof, som efterskickades.
På tillfrågan varest Jacob
Isaiof fått ost, svarade han,
att hans Kamrater givit honom ett stycke, såsom Darofei Kinlof, Andrei Finjinkof,
Ivan Fedorof och Mikael Hinoi, dock ville de inte tillstå
sig veta av någon annan ost,
än den Darofei Kinlof haft
med sig ifrån Timanshyttan,
där han arbetat.

elbecks hustru, Stina Lisa
Nissenia, och hustru Anna
Elisabeth Kartzen, vilka
utom jäv avlade deras vittnesed, och intygade den förra,
att Jacob Isaiof kom in till
henne om måndagsmorgon
och hade ett stycke Västgötost med sig, som hon åt
utav, men vadan han det fått,
vet hon inte. Hustru Kartzen
berättade uppå sin ed, att
Jacob Isaiof kom in till Anders Larssons hustru om
måndagsmorgon och hade ett
stycke Västgötost, stort som 2
händer, därav han ville ge
henne ett stycke, men hon tog
intet emot. Uppå tillfrågan
tillstod Darofei Kinlof sig givit åt Jacob Isaiof, om måndagsmorgon kl ungefär 8, ett
stycke smal ost, som han fått
på Bergslagen, men inte var
det Västgötost.
Jacob Isaiof nekade enständigt sig haft någon annan ost,
än den han fick av Darofei
Kinlof. Varför, och som Rätten ingen närmare underrättelse om denna sak kunde få,
så uppsköts med dess avgörande tills vidare, och åligger
hustru Anna Sund att skaffa
sig bättre skäl, om hon vill
binda Jacob Isaiof eller någon
av de andra Ryssarna till saken.”

S.d. ”Klagade Anders Larssons hustru Maria Mattsdotter, att Ryske Fången Jacob
Isaiof, i går åtta dagar sedan,
gjort övervåld i hennes hus,
havandes uti hennes frånvaro, då hon gått till Lars
Perssons änka, gått i hennes
Stuga och lagt av sig rocken,
och när hon med hustru Elisabet Kartzen därefter komKäranden beropade sig till
vittne på Sadelmakaren Ang- mit in, slåendes dörren igen
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efter sig, kom Jacob Isaiof
och bultade först på dörren
och ville in, men eftersom de
inte förstod hans språk eller
visste, att hans rock var inne,
så öppnade de inte dörren.
Då gick han till fönstret och
slog det helt och hållet sönder
och kröp in. Varpå, när
hustru Maria Mattsdotter
gick ut i köket med sitt barn,
tog Jacob Isaiof hustru Kartzen i håret och sparkade med
fötterna, så att hon måste
ropa om hjälp, och sprang
hustru Maria till Mattz
Biörnberg och fick honom
samt sin broder Olof Mattsson till hjälp. När hon gick ut
genom porten, hade Philip
Candorof och Stephan
Nickitin mött henne, men om
de gått in vet hon inte, och
hade Mickael Sinoi, som ligger inkvarterad hos henne,
tagit fred, så att Isaiof inte
fick slå hustru Kartzen så
mycket han ville. Sedermera
har hustru Maria efter stämning fått betalning av Jacob
Isaiof för fönstret, hemställandes till Rätten vad hon eljest kommer att anses före.
Detta allt hade passerat
klockan näst före 12 om natten. Rätten fann, att Jacob
Isaiof har sitt kvarter hos Johan Borman, Philip Candorof
hos Petter Höök och Stephan

Nickitin hos Olof Persson.
Jacob Isaiof förklarade sig,
att han tillika med flera sina
kamrater suttit hos Lars
Perssons änka och drukit 6
kannor öl och ½ stop brännvin, då Isaiof givit åt hustru
Maria Mattsdotter 11 ….. (?),
därför han begärt få ligga hos
henne, hade han sedan velat
in, men inte sluppit in, därför
måste han gå igenom fönstret
och taga ut sin rock, som låg
där inne, varuti hans penningar var, och tillstod han
sig slagit hustru Kartzen för
det hon inte släppte honom
in, och hade han sedan legat
över natten hos Stefan
Nickitin och inte varit i sitt
kvarter.
Förehölls Lars Perssons
änka, varför hon gav dem så
sent om aftonen öl och brännvin, varpå hon svarade, att de
gick inte bort, fast hon allt
som oftast avvisade dem, förrän kl. 11, och hade de druckit för en 9 markers plåt.
Hustru Maria Mattsdotter
tillstod, att Isaiof (trugat?) på
henne 6 mk för dricka, men
hon hade intet velat emottaga.
Resolutio:
Såsom Ryske Fången Jacob

Isaiof efter eget tillstående,
icke allenast
1) emot Magistratens gjorda
förbud , den 18 hujus, eller i
söndags åtta dagar sedan, varit över tiden om aftonen utur
sitt kvarter och druckit, utan
också
2) samma gång legat ute över
hela natten, samt
3) inte haft försyn att bekänna och påstå, det han tillbjudit hustru Maria Mattsdotter otukt, varpå han jämväl
4) till överflöd, och sedan han
inte sluppit in igenom dörren,
slagit sönder fönstret, och
5) överfallit hustru Anna Elisabet Kartzen med hugg och
slag. ……. Som fånge bör han
hålla sig stilla och sedesam
och ingen oroa; Alltså prövar
Rätten för skäligt, att för alla
dessa brott och förseelser
döma honom Jacob Isaiof
skyldig att undergå Corporalt
straff och plikta med 15 par
spö, 3 slag av vart par. Sammaledes skola Philip Candorof och Stephan Nickitin,
för att de samma gång, emot
Magistratens ofta gånger
gjorda förbud, varit över tiden ut och sig inte i tid inställt i deras kvarter, plikta
med vardera sina 3 par spöö,

Utflykt till Norra och
Södra Husby med Åke
Mossberg 2 juni 2013.
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B-föreningsbrev
Avsändare:
Nora Släktforskare
Rådmansgatan 11
713 31 NORA

Aktiviteter hösten 2013
23-25 aug
Släktforskardagarna 2013 i Köping
Utflykter med Åke Mossberg
(8/9 Alntorps ö, 6/10 Pershyttans norra del)
Två föredragskvällar på Nora bibliotek
Medlemsträff 12/11 18.00 - 21.00
Forskarstugan i Eliansonska gården
torsdagar 16.30-19.30
Nybörjar– och fortsättningskurser
(ring Mats E, 070-544 29 10, för information)
Mer detaljerad information om höstens aktiviteter kan du hitta
du på vår hemsida www.noraforskare.se Har du önskemål om
föredrag vill vi gärna att du hör av dig till någon i styrelsen.

Ett sä rskilt tack till vå ra sponsorer
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