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Vill du bli medlem? 
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medlem och 50:- för familjemedlem på pg 

926 18 96-6. Kom ihåg att ange namn, 

adress och ev. epostadress! 

Entusiastisk sekreterare på mässan i Köping. 
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Ordföranden  

har ordet 
 

Jag kan meddela, att midsommarstången 

kom ner i anständig tid i år.* 

 

Midsommarfirandet i Pershyttan var i år 

en trivsam tillställning med vackert väder 

och många trevliga människor. Det var be-

söksrekord och överallt var det folk som fi-

kade, åt Noraglass och handlade av de till-

resta knallarna. Det var många flera, som 

deltog i dansen kring midsommarstången 

detta år, än tidigare år. Gyttorps folkdan-

sare visade upp sin konstfärdighet och 

barnteaterns mästare Ove Hoffner, hade 

två bejublade föreställningar.  

 

Under oktober har vi haft två utflykter 

med Åke Mossberg som guide. Vi tog Plas-

kus ut till Alntorps Ö en söndag och några 

veckor senare besökte vi norra delen av 

Pershyttan. Åter igen, tack Åke för dina 

härliga guidningar! 

 

Vi har anordnat två minnesvärda föredrag 

på biblioteket. I det första besöktes vi av 

Nils Holmdahl, från Rickenstorp, som be-

rättade om Svedjefinnarnas liv i våra trak-

ter. En månad senare var PIM (Ing-Mari 

Pettersson-Jensen från Norberg) här och 

hon föreläste om Bergsmän och Järnet. 

Detta var ett samarrangemang med Järn-

ringen Noraskog.  

 

I förra numret av AD berättade jag att före-

ningen hade lokalproblem. Men har det löst 

sig! Vi huserar från och med mitten av no-

vember i Stationshuset, våningen ovan Tu-

ristbyrån. Utrymmet är mindre än vad vi 

hade i Eliasonska gården, men det kommer 

att bli mycket bra när allt har kommit på 

rätt plats. Men det blir bättre för var 

vecka, det finns redan gardiner på plats. 

Ett problem har dock flytten medfört och 

det är vårt pengaflöde. Den nya lokalen är 

inte gratis, vilket vår förra var. Vi får från 

och nu vara än mer försiktiga med våra in-

köp och åtaganden.  

 

Jag önskar Er alla  

God Jul  

och  

Gott Nytt År 

 

  

Mats Eliason 

 

PST 

Har ni förslag om utflyktsmål och före-

dragsämnen, som kan vara intressanta för 

våren 2014, hör då av er!  
Fotnot: Förrförra året glömde vi detta viktiga värv och 

stången fälldes inte förrän december i den mjuka snön. 
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Lars läser Astrid Lindgren 

Jag läste för en tid sedan en för 

mig okänd berättelse av Astrid 

Lindgren. Den handlar om Andrew 

Peterson som utvandrade från 

Sjöarp, Ydre i Östergötland till 

Minnesota. Han har också stått mo-

dell för Karl Oskar i Vilhelm Mo-

bergs Utvandrarserie. 

 

Astrid Lindgren skrev att hon 1948 hade 

suttit i St Paul, Minnesota, och läst 

Andrews dagböcker både det handskrivna 

originalet och den maskinskrivna översätt-

ningen till engelska. De handskrivna dag-

böckerna omfattar elva volymer medan de 

maskinskrivna bara är tre. 

 

Astrid kunde inte förlika sig med den eng-

elska texten för när hon läser att Andrew 

”got a letter from Sweden today” så tycker 

hon att det inte alls låter lika hemtrevligt 

som ”Jag har idag fått Bräf från Svärjett”. 

Och det kan jag förstå. Översättningen ska-

lar ju bort Andrews personliga stil, hans di-

alekt och hans egenhändiga stavning, dvs 

det som ger must åt Andrews dagböcker. 

 

Astrid fascineras av Andrews arbetsför-

måga, hans ihärdighet och outtröttlighet. 

Men trots det är Andrew ingen asket. ”Den 

27 april ått stan köpte vin den 28 april 

gjorde jag intet.” Att Andrew ”gjorde intet” 

menar Astrid Lindgren är unikt och menar 

att det kanske ändå kunde ha ett samband 

med hans förehavanden föregående dag. 

Och det verkar ju högst sannolikt. 

 

Andrew blir medlem i ortens baptistförsam-

ling och hjälper till att bygga kyrkan. Så 

småningom gifter han sig, men lappar och 

lagar fortfarande sina kläder själv, så som 

han gjort som ungkarl. Han blir ”årdnad till 

Råd Suppervjs” i Waconia County och är 

alltså en betrodd karl. 

 

När jag skrev om min läsupptäckt på Face-

book kommenterade min amerikanska vän 

Janet att hon trodde Andrews farm var be-

varad. Nyfiken letade jag på Internet och 

fann att hon hade alldeles rätt. Jag fors-

kade vidare och upptäckte Andrew Peterson 

Sällskapet, www.andrewpeterson.se, som 

länge arbetat med att tolka och renskriva 

Andrew Petersons dagböcker och kassa-

böcker. Här finns med andra ord en god 

källa till kunskap om en utvandrares lev-

nadsvillkor i 1800-talets Amerika. 

 

Lars Öjebo 
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Några månader efter att Astrid 

Lindgren läste Andrews dag-

böcker 1948, hittade också Vil-

helm Moberg dem. 

 

Vilhelm Moberg har skrivit följande om Andrews 

dagböcker i »The Swedish Pioneer« april 1966: 

»I Andrew Petersons dagböcker hade jag hittat 

vad jag letade efter i Amerika. I flera månader 

satt jag i biblioteket i St.Paul för att läsa om 

denna bonde, för att veta vad han hade gjort och 

för att veta vad han tyckte om livet i denna 

värld. Jag läste om hans fru, hans nio barn, 

hans boskap och grödor och hans kyrkoliv. När 

jag läst färdigt dagböckerna hade jag all inform-

ation jag behövde om en svensk bondes liv i de 

första svenska bosättningarna i Minnesota«. 

Allt material och all information på denna sida är 

hämtad från  Andrew Peterson Sällskapets hemsida. 

www.andrewpeterson.se 

Några citat ur Andrews dagböcker 

 

Din 20,21 juni 1850 

”Lugnt väder, och briggen vagar betydlitt – 

Gustafs yngsta Dotter i Sjöarp dog i dag kl 

6. på morgonin i en ålder af ett år fim må-

nader, Likett sväptes i säkeduk sedan sys-

tes dett in i sägelduk mäd sänke vid fötter-

na sädan bars dett upp på däkett och lades 

på ett bräde som var stält på Rällingen, 

sedan halades dett ner i den djupa graf, 

omkring 34 famnars djup unjeferlin på 

midjen af Nyfundlans sandbank”. 

 

Den 2 juli 1855 

”förmidagen, till klockan.3. om afton, 

Körde Petter fisser oh jag hem dett Sista 

timrett till Cantett, Sedan flängde jag af 

BarKen af jossarna, oh Slåde Rent warjag 

sKulle så Rowfrö. Betalte fisser i Köreslän 

för timrett 3$”. 

 

forts. på s. 7  

Del av Andrews utflyttningsbevis. 

Mer om Andrew Peterson 

http://www.andrewpeterson.se/
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Släktforskardagarna i Köping 2013 

Så var det åter dags för släktfors-

kardagarna och denna gång i Kö-

ping. 

 

Årets släktforskardagar hölls den 24

-25 augusti. Som vanligt många be-

sökare, i år rekord, med 4500 på lör-

dagen och 3000 på söndagen. Det var 

väl inga direkta nyheter detta år, 

men många intressanta utställare 

och välbesökta föreläsningar. 

 

Nora och Linde kamperade åter tillsam-

man med en gemensam monter och vi 

hade en utmärkt placering i mässhall B. 

Som vanligt var det stort intresse omkring 

vad vi hade att visa, och som vanligt fanns 

det besökare, som ”påstod” att vår monter 

hörde till de trevligaste att besöka. Vilket 

var alldeles korrekt. Men, vi som arbetade 

i montern, måste i ärlighetens namn kvit-

tera med, att våra besökare var de trevlig-

aste gästerna på mässan. Med andra ord, 

var det som vanligt, högt i tak och mycket 

trivsamt kring Nora och Linde. 

Ett stort antal föredrag med kända förelä-

sare avhölls båda dagarna. Störst antal 

besökare, hade utan tvekan Dick Harryss-

son, med sitt föredrag om: upprorsmän, 

biskopar, borgbyggare och upptäckare i 

Västmanland. Ett annat föredrag, som 

drog många åhörare, var ett nygammalt 

intressant ämne, DNA i släktforskningen. 

Vi kommer säkert, att höra mycket om 

detta ämne framgent. 

Nästa år hålls släktforskardagarna i Karl-

stad. Vi får redan nu börja fundera på ev. 

deltagande och vilket innehåll vi vill ha. 



7 

 

Den 24 augusti 1862 

”Söndag. just som wi hade börjat mitingen 

kom anders Swänson, och sade att wi 

skulle gå och kriga emot indianerna, 

mitingen bläf uppbruten och wi gick war 

till sitt för att Laga oss till, män Sedan 

gorde wi upp skof tils widare årder”. 

Den 19 januari 1865  

”Sargent skräf en affadevet för mig att jag 

var för gammallt att gå utt i krigett” 

 

 

 

Den 26 november 1870 

”fixsade jag vid Krubberna i opera fähusett 

Elsa och barnen har tröskatt Korn. Denn 

wickan har dett varitt warmt och ganska 

wackert wäder, och wi har ännu jngen Snö 

haft”. 

 

forts. Andrews dagböcker från s. 5 

Den 19 januari 1878 

”gick jag när till minneapolis för att möta 

Svåger johanes och rådgöra med warandra 

om vi skulle gå ner till illenois på Carls be-

grafning äller icke, män wi beslutade att inte 

gå ämädan dett kunde wara osäkert hurn 

Snart likett blef sänt från Colleräde till ille-

nois”. 

 

Den 1 januari 1880 

”förmidagen var vi några styken till Nicklas 

Svänson att försöka förena honom och hans 

hustru, ty han hade slaget hänni – om aften 

hade vi vår årliga afärsmiting i Scandia”. 

 

Den 22 februari 1890 

”förliden natt hade jag en Svår hjärtklapning 

Så i dag är jag för det mästa i bedden – i dag 

var Carlle till Carver marknad för att Söka 

häst Doktorn Larson – de andre pojckarna 

Syslade endast om Djuren – j dag Sende jag 

bref till amerikanska posten att jntet Sendas 

till mig lengre än till, 22de nestkomande 

mars”. 

 

Den 27 juni 1896 

”förmidagen, pojcka måade, och slåde på öna, 

om aften körde de hem ett las hö men sedan 

regnade det, och håglade – jag är inte frisk”. 

 

Andrews sista dagboksanteckning från 

den 29 mars 1898 

"Pojka körde gössel - jag var i Bädden - det 

war klart väder, män inte milt väder." 

forts. Andrew Petersons dagbok från s 5 
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För att underlätta samarbete, 

forskning och samordning av 

finnskogsaktiviteter startades 

nätverksorganisationen FINN-

SAM (Finnbygder i Samverkan) 

1992. Nätverket är öppet för alla 

som är intresserade av skogsfin-

narnas kultur och historia. 

 

På FINNSAMs hemsida finns 

grundkunskaper om svedjefin-

narna som ni här får ta del av. 

 

Bakgrund i Finland 

Under slutet av 1500-talet inleddes en 

migration, där svedjebrukande finnar 

med ursprung från Savolax flyttade till 

skogsområden i det skandinaviska barr-

skogsbältet. 

 

Från 1200-talet till 1809 var Finland en 

del av det svenska riket, vilket innebar 

att skogsfinnarna i egentlig mening 

också var svenskar. Deras bakgrund och 

kultur skiljde sig dock från den tradit-

ionellt svenska och västfinska kultursfä-

ren. Därför kan det vara relevant att 

kalla dem skogsfinnar. Under hela peri-

oden som gemensamt rike var för övrigt 

kontakterna täta med utbyten av inno-

vationer, arbetskraft och kultur mellan 

de östra och västra delarna av riket Sve-

rige. Under medeltiden var Finland täm-

ligen glest befolkat, med den största de-

len av befolkningen bosatta längs kuster 

och vid större vattendrag. De större, obe-

bodda skogsområdena användes för jakt, 

fiske och utmarksbruk och kallades erä-

marker (fi. erämaa). 

 

Gustav Vasa (kung 1523-1560) var den 

som på allvar påbörjade en kolonisat-

ionspolitik i syfte att få såväl svenska 

som finska bönder att ta upp nya hem-

man på utmarkerna. Han försökte locka 

med möjligheter till 6-15 skattefria år 

och nya områden att kolonisera. Bönder-

na och deras barn i Sverige och västra 

Finland visade ringa intresse för idén. 

De lättodlade markerna kring kuster och 

vattendrag var visserligen redan upp-

tagna, men de djupa skogarna lockade 

inte den etablerade bondebefolkningen. 

Men svedjebrukarna från Savolax såg 

dessa erbjudanden som en möjlighet. 

Med sin för nyodling så effektiva sved-

jebruksmetod, ”huuhta”, kunde de rela-

tivt snabbt kolonisera stora erämarks-

områden i Finland under 1500-talet. 

Främst var det områden i norra Tavast-

land, innefattande Rautalampi storsock-

SVEDJEFINNARNA 

 

I oktober var Nils Holmdahl hos oss i Nora och berättade om sved-

jefinnarnas historia. Föreläsningen var ovanligt välbesökt. 

 

Nils Holmdahls eget intresse för svedjefinnarna vaknade redan på 

60-talet när han kom i kontakt med Dan Anderssons diktning. Det 

fördjupades när han flyttade till finngården Rikkenstorp utanför 

Grängesberg och där lärde känna finnmarksbefolkningen. Med 

hjälp av den muntliga traditionen och källforskning har han för-

djupat sina kunskaper och under trettio år skrivit artiklar i ämnet 

i tidskrifter och dagstidningar. Han är också ansvarig utgivare för 

tidskriften ”Finnmarken förr och nu”. 
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en samt delar av det närbelägna Öster-

botten och Ruovesiområdet som blev ko-

loniserat. Längre västerut i Finland kom 

man inte, eftersom den fasta bondebe-

byggelsen vidtog där. 

 

Huuhta-svedjandet hade många förde-

lar, främst de stora skördarna. En nack-

del var att det gick åt stora markarealer 

för varje hemman. Det uppstod därför en 

viss överbefolkning eller åtminstone 

mättnad i utbredningen under andra 

halvan av 1500-talet. De som ville ta 

upp egna hemman blev sedan tvungna 

att söka sig västerut, mot den svenska 

sidan av riket.   

 

Migrationsorsaker 

Det var många samverkande faktorer 

som ledde fram till det vi kallar den 

skogsfinska migrationen. Förutom nyss 

nämnda sökande efter nya svedjemarker 

och nya hemman, var krigen en viktig 

orsak. Under andra halvan av 1500-talet 

var Sverige och Ryssland i ständiga kon-

flikter med varandra. Krigen utkämpa-

des på finsk mark och det var finnarna 

som främst fick lida av problemen som 

oroligheterna orsakade. Bönderna var 

ålagda att härbärgera soldater, så kallad 

borglägerstunga. Man var tvungna att 

sända sina söner och drängar i knekt-

tjänst, vilket ofta innebar en säker död. 

Dog soldaterna inte i regelrätta strider, 

så var risken stor att de dukade under 

för farsoter som drog fram i krigens 

spår. Många rymde därför från knekt-

tjänsten och sökte sig till svenska sidan 

för att där ha en bättre chans 

Oljemålningen "Trälar under penningen" av Eero Järnefelt 1893 visar svedjebruk i Savolax. 

forts s. 15 
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RYSKA KRIGSFÅNGAR I NORA 

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 och kanske kan man 

utläsa även hur det var att vara rysk krigsfånge i Nora.  

 

Fortsättning på favoritreprisen!  

Faktabakgrund: 

I och med Karl XII:s död vid Fredrikstens fästning, 

Halden, den 30 november 1718 började det Stora 

Nordiska Kriget (1700-1721) gå mot sitt slut, och Sve-

riges Östersjövälde stå inför sin upplösning. 

Redan i maj 1718 hade Karl XII, genom sin utrikes-

politiske rådgivare Görtz, påbörjat fredssamtal med 

Ryssland, och de nya makthavarna i Sverige fick nu 

inrikta sig på att även försöka få till stånd fredsför-

handlingar med Hannover, Preussen och Danmark. 

Man upprättade också ett dokument om allians med 

England. När tsar Peter i Ryssland fick kännedom 

om detta, skickade han hela den ryska flottan mot 

Sveriges, i det närmaste, försvarslösa kust. I mitten 

av juli 1719 steg de första trupperna i land i Stock-

holms skärgård. 1719-års härjningar fortsatte sedan 

efter nästan hela kusten från Gävlebukten till Slätba-

ken. 1720 och 1721 var det Norrlandskusten, som 

drabbades av ryssarnas framfart. 

Under de här krigsåren kom det många krigsfångar 

till Sverige. De blev utplacerade i olika delar av lan-

det. 

Under åren 1720-1721 var en grupp ryska krigs-

fångar inkvarterade i Nora Stad. Att så varit fallet 

kan man utläsa av Nora Kämnärsrätts Dombokspro-

tokoll för nämnda år. 

År 1720. 28/9. ”Undersökte Magistraten 

om dem som vid rannsakningen i går 

över Ryske Fångarna, blev beträdda, att 

inte ha haft uppsikt över de Ryssar, som 

hos dem varit inkvarterade, varuti Johan 

Borman, Olof Persson och Petter Höök 

var uppkallade, och förklarade sig Johan 

Bormans hustru, att Jakob Isaiof gått i 

några dagar och tröskat hos Hr Prosten, 

därför de inte kunnat veta eller tänka, 

att han annorstädes skulle gått. Samma-

ledes sade Olof Persson om Stefan 

Nickitin, att han även tröskat hos Hr 

Prosten. Petter Höks hustru sade, att 

Philip Candorof inte varit ute någon natt, 

utom 3 nätter hos Ramzells, då han där 

arbetat, eljest har han stadigt hållit sig 

inne. Det förehölls dem allvarsaml. huru 

illa de gör, som inte efter magistratens 

åtskilliga förmaningar hålla uppsikt över 

sådana ryska fångar, och inte strax ange, 

när antingen någon blir ute över natten 

eller och länge om aftonen, på det de ej 

måtte få tillfälle att göra Staden någon 

skada, eller begå sådant oskick och ovä-

sende, som man nu måst förspörja. Och 

kunde de inte neka sig tillförne hört Ma-

gistratens Förbud i detta mål. 

 

Resolutio: Ehuru man väl haft fog, att 

belägga Johan Borman, Olof Persson och 

Petter Höök med plikt, för det de, emot 

Magistratens allvarsamma order och för-
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maningar, inte haft uppsikt uppå de hos 

dem förlagda ryska fångarna, utan låtit 

dem över tiden och ibland över hela nät-

terna bliva ute, utan att de gjort sig un-

derrättade, varest de haft sitt tillhåll, än 

mindre att de det behörigen angivit. Så 

vill man likväl denna gången förskona 

dem för plikt, dock med den åtvarning, 

att de sig hädanefter i ty mål bättre för-

ena, till vilken ända Magistraten nu vill 

ha utsatt 3 mkr Smt vite för alla dem av 

Borgerskapet, som häruti finnas brotts-

liga, vilket till allas efterrättelse nu of-

fentligen kungjort blev. 

 

 S.d. Förehölls Lars Perssons änka, 

hustru Anna Nilsdotter Sund, varför hon 

uti olaga tid, och om nätterna håller olov-

lig ölförsäljning för ryska fångarna, 

därav ett oskickeligt väsende kommer. 

Bemälda änka ursäktade sig, att hon det 

aldrig förut gjort, ej heller denna gången 

sålt åt dem mer än 2 kannor öl, och för 6 

styvrar brännvin, bedjandes denna 

gången om förskoning, och utlovandes 

aldrig härefter sig därmed sörja. Och än-

dock man även haft orsak att beivra 

detta oskick, såsom löpande emot Kongl. 

Förordningen, däruti strängeligen förbju-

das all ölförsäljning över kl. 9 om afto-

nen, så har man dock denna gången velat 

skona henne för plikt, dock med allvar-

sam åtvarning, så väl för henne, som alla 

andra, att ingen må understå sig, varken 

över tiden om aftonen, eller under kyrko-

tiderna hålla någon ölförsäljning, vid de 

40 mkr Smt strax, som Kongl. Förord-

ningen förmår. 

 

10/10. Besvärade sig Hattmakaren Mäs-

ter Magnus Kinström däröver, att ryske 

fången Philip Candorof skall stulit ifrån 

honom en vit Filthatt, den han idag fått 

igen på hans huvud, ungefär av 3 dr 

värde, påståendes, att han därför måtte 

tilltalas och varnas. Philip Candorof för-

klarade sig, att han varit hos garvaren 

Staffan Håkansson, som har sitt kvarter 

hos Magnus Kinström, och har han vid 

samma tillfälle varit i Kinströms verk-

stad, där han oförvarandes tagit hatten 

och satt på sig, efter han varit drucken, 

nekandes således sig hava den stulit. Fö-

rehölls han varför han icke strax bar hat-

ten tillbaka, när han blev varse, att den 

inte var hans? (Svarade) att han allt se-

dan varit hos Daniel Johansson på Born 

och arbetat, men så snart garvaren i dag 

frågade, var han fått en vit hatt, hade 

han tillstått, att det var Kinströms hatt. 

Dessutom, att 4 ryska fångar, näml. 

denne Philip Candorof, Jacob Isaiof, Jur-

gen och Ivan Ivanof, i förl. natt suttit och 

druckit hos Borgaren Johan Olsson, där 

han (Kinström?) i dag bittida om morgo-

nen, kl. 7, fann dem supande brännvin. 

Ändock inga flera ryssar nu voro tillstäd-

es, än Philip Candorof, så fann Rätten 

dock skäligt att sända efter deras värdar, 

Streltser  

Enligt svenska wikipedia betyder streltser "skytt" 

eller "musketör", och fungerade som militär vakt-

styrka samt infanteri i Ryssland från 1500-talet och 

fram till tidigt 1700-tal. De utgjorde under lång tid 

de ryska reguljära trupperna.  
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näml. Petter Höök, Johan Borman, Olof 

Angelbeck och Johan Olsson och förehöll 

dem, varför de inte efter order, uti tid giva 

tillkänna, när något sådant passerar. Jo-

han Olsson tillstod, att Ivan Ivanof, som 

har sitt kvarter hos honom, men först i 

går kom hem ifrån Bergslagen, där han en 

tid arbetat, druckit i går afton med Jacob 

Isaiof och Jurgen var sitt stop öl, som de 

köpt, utöver det de eljest fått av honom, 

för det de hjälpt honom lyfta upp mältan, 

och sedan hava de blivit kvar över natten, 

det han inte skall vetat av, eftersom han i 

går afton emellan kl. 8 och 9 gått till Ki-

ölan och legat där över natten. Johan Bor-

mans hustru sade, att hennes ryske 

fången Jacob Isaiof gått ut i aftons kl. 5, 

och kom först hem i dag kl. 9 heldrucken, 

vilket hon idag bittida skall sagt åt Lars 

gevaldiger, det han ock nu tillstod. Olof 

Angelbecks hustru angav sammaledes att 

Jurgen varit ute hela natten, det hon 

skall sagt åt bisittaren Lars Ruut förme-

nandes  det vara nog. 

Rätten fann skäligt att uppskjuta denna 

sak, till dess de övriga ryska fångarna 

kunna komma tillstädes och höras uti det 

som dem angår, varå det fördenskull be-

ror. 

 

4/11. Angav borgaren Johan Berg, att 

ryske fången Philip Candorof förliden 

natt inte varit hemma uti sitt kvarter, ty 

bör han strax efterslås och insättas. Det 

skola alla ryska fångarna till måndagen 

sammankallas och mönstras. 

 

 17/11. Undersöktes om de klagomål, som 

blivit angivna emot några av de inkvarte-

rade ryska fångarna. Varvid sig inställde 

Anders Persson Westers änka, hustru Ki-

erstin Månsdotter, och uppå tillfrågan, 

om hon mist någon guldring i 

förl.måndags, eftersom ryske Löjtnanten 

Simon Nielidof angivit, att Ivan Ivanof, 

som är hos henne inkvarterad, haft en 

guldring, som uppbördsman Nils Axberg 

tagit av honom i tisdags, svarade att hon 

gjorde deg, och lade ringen på fönstret, då 

Ivan Ivanof stod och lekte med ringen, 

sättandes den på fingret och gick sin väg, 

förmenade hon dock, att han inte velat 

dölja honom, däröver hon inte klagar. 

Ivan Ivanof tillspordes uti vad uppsåt 

han tog ringen. Svarade, att han i dryck-

esmål råkade taga ringen, och ville så för-

lusta sig med den uti Staden, varandes 

utur sitt kvarter över natten hos Axberg, 

det änkan själv tillstod, ändock hon det 

inte angivit. Niels Axberg uppkallades 

och berättade, att som han mist en ring 

förliden vår, så frågade han Löjtnant Ni-

elidof, om han visste av någon ring, varpå 

Nielidof svarat, att denne Ivan Ivanof 

haft en ring, som inte var hans, tog så 

den av honom, men när han såg bokstä-

verna, märkte han, att det inte var den 

samma. 

Uppå tillfrågan, vilka ryssar som eljest 

varit hos Axberg över natten med Ivan 

Ivanof, berättade och nämnde Ivanof Ivan 

Zaitzof, Ivan Pevelin och Jacob Isaiof. Ax-

berg menade det så kunde vara, men han 

skall inte vetat därav vidare, än han såg 

dem sitta i köket om aftonen. 

Ivan Zaitzof har sitt kvarter hos Albreckt 

Thyman. Ivan Pevilin hos Petter Norberg. 

Josef Isaiof hos Niels Andersson 

Norstedt. Parterna utvisades, och Resol-

verades, att desse ryssar Ivan Ivanof, 

Jacob Isaiof, Ivan Zaitzof och Ivan Peve-

lin böra nu strax kastas i Kistan till afto-

nen, och även Jurgen och Philip, för det 

de legat utur sina kvarter över natten, 

och skola deras värdar, som det inte i tid 

angivit, uppkallas till måndagen. 

 S. d. Mönstrades ryska fångarna och be-

falldes de på måndag vara alla tillstädes. 

 

År 1720. 21/11. Förekallades de, som inte 

tillbörligen och i rättan tid angivit, när de 

hos dem inkvarterade Ryska Fångarna 

varit ut ur deras kvarter, och även de, 

som dem hyst över nätterna, varvid sig 

inställde Johan Olssons hustru Stina Op-

stadia, Johan Borman, Petter Höks 

hustru, Olof Angelbecks hustru, Nils Ax-

berg och Anders Perssons änka, vilka 

detta förehölls, och att de inte kunna fö-

regå någon okunnighet i detta mål, ef-
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tersom de å allmän Rådstuga blivit 

därom antydde och varnade. 

Johan Borman och Angelbecks hustru 

förklarade sig, nu som förr, att de det an-

givit hos Lars Gevaldiger och Lars Ruut, 

Johan Olssons hustru och Axberg, att de 

inte vetat, att Ryssarna varit hos dem 

över natten. Petter Höks hustru, att hen-

nes Ryss kommit igen samma afton, det 

Borman ock intygade. Anders Perssons 

änka angav, att hennes Ryss varit borta 

allt sedan i lördags, och hållit till hos 

Ahlberg. 

 

Resolutio det hade man fullt fog att sak-

fälla alla dessa förenämnde personer till 

det av Magistraten förr utsatta vitet, så 

väl dem, som inte behörigen angivit när 

deras ryssar varit över natten ute ur sina 

kvarter, som ock dem vilka över natten 

dem hyst; dock bliva de ännu denna 

gången, för vissa orsakers skull, försko-

Slaget vid Narva. Oljemålning av Gustaf Cederström 1905 

 

Slaget vid Narva var ett av de första slagen 

under det Stora nordiska kriget, som utkäm-

pades vid den nordestländska staden Narva 

den 20 november 1700, mellan den 10 500 

man starka svenska armén under den 18-

årige Karl XII:s personliga ledning och den 

mer än trefaldigt överlägsna ryska armén, 

under Charles Eugène de Croys befäl. 

Slaget betraktas som en av den svenska mili-

tärhistoriens största segrar, då den svenska 

armén lyckades krossa alla ryska belägrings-

styrkor som hotade Narva och Ingermanland. 

Den avgörande faktorn för den oväntade 

svenska segern blev väderleken, då yrsnö 

blåste svenskarna i ryggen. Omkring 12 000 

ryssar stupade, att jämföra med den svenska 

sidans 667. 

.Information från Wikipedia 
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nade, med ytterligare allvarsam åtvar-

ning, att de aldrig mera förse sig däruti, 

och varda de här med antydda att hädan-

efter strax om morgonen angiva sådant 

hos Hr Borgmästaren själv, och inte hos 

någon annan, på det allt oskick och få-

fänga ursäkter måtte av vägen röjas. 

S.d. Omkvarterades Ryska Fångarna och 

var de nu alla tillstädes och uppå tillfrå-

gan tillstod  de sig riktigt undfått sina 

fångepenningar till denna dag. 

 

25/11. Förehölls Borgerskapet i gemen, 

att som Magistraten till hämmande av 

det myckna och otidiga öl– och bränn-

vinssäljande, som här i Staden tagit 

mycket överhanden, i synnerhet för 

Legofolk och Ryssarna, som arbeta hos 

andra, funnit nödigt att per resolutioner-

na d. 16 förl. hujus, som nu allmänt upp-

lästes, utsätta ett vite av 5 dlr Smt för 

den, som håller någon sådan otidig öl-

säljning för andras folk, helst då de däri-

genom kunna hindras ifrån deras arbete 

och sysslor, så blev var och en förmanad, 

att hädanefter vakta sig därför, väl ve-

tande att den sig häruti förser, blir strax 

utan anseende förfallen till det utsatta 

vitet. 

Den som får någon underrättelse om 

ryske fången Ivan Ivanof, som i förl. tis-

dags härifrån rymt, eller kan attrappera 

honom, bör strax gripa honom och föra 

honom till Hr Borgmästaren, skall han 

ock om Söndag, vill Gud, å Predikstolen 

efterlysas. 

S.d. Antyddes Borgerskapet, att de efter 

förra order strax angiva hos Hr Borg-

mästaren, när någon av de hos dem in-

kvarterade ryssarna är över tiden utur 

deras kvarter, och det vid det utsatta vi-

tet. 

År 1721. 9/1. Ville Magistraten mönstra 

de inkvarterade ryssarna här i Staden, 

men som de inte voro alla tillstädes, utan 

en del frånvarande, så måste det till en 

annan dag uppskjutas. Förhörde om de 

riktigt undfått deras Fångpenningar för 

förlidet år …, det de godvilligen tillstod. 

Vid detta tillfälle gav klockaren Niels 

Åberg å Högärvördige Hr Prostens väg-

nar tillkänna, att ryssen Mekita Ivanof, 

som varit hos Hr Prosten någon tid i ar-

bete, hållit sin undan i 2ne dygn, utan 

att man vetat var han hållit till, var han 

ej heller nu tillstädes. Därför skall han 

behörigen efterslås, varom Stadsbetjän-

terna fick befallning, och även att efter-

spana hos vem han i dessa dagar och 

nätter vistats. 

Sammaledes besvärade sig Niels Åberg å 

Hr Prostens vägnar däröver, att ryske 

fången Fedor Gorbunof skall kört ved 

ifrån Hr Prostens skog, påståendes att 

sådant må hämmas; Fedor Gorbunof för-

klarade sig, att garvaren Staffan 

Staffansson, hos vilken han håller till, 

befallt honom köra till skogs och taga 

ved, var han finge, därtill han sagt sig ha 

lov, varpå han kört åstad, ej vetande att 

det var Hr Prostens skog förrän veden 

blivit honom fråntagen. Garvaren var 

inte tillstädes, att han häröver kunde hö-

ras, dock i medlertid blev alla ryssarna 

åtvarnade, att hädanefter inte ta någon 

ved på Hr Prostens skog, vid straff tillgö-

randes. Fredrik I efterträdde sin maka, Karl XII:s syster 

Ulrika Eleonora på Sveriges tron 1720. 
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att komma undan. Det fanns även andra 

exempel på rymlingar, till exempel 

brottslingar som flydde undan straff el-

ler män som övergivit sina familjer för 

att starta ett nytt liv på svenska sidan. 

Bland skogsfinnarna fanns också hant-

verkare och smeder som sökte arbeten, 

bland annat i bergshanteringen. Vidare 

ska man inte underskatta antalet 

”äventyrare” som flyttade för spänning-

ens skull. 

 

Under 1500-talet började adeln i Fin-

land erhålla eller förse sig med gods, 

inte minst i de områden som savolaxar-

na koloniserat. Protesterna mot denna 

adel och mot ansvarige ståthållaren 

Klas Fleming utmynnade under 1596-97 

i ett inbördeskrig, allmänt kallat Klub-

bekriget (fi. Nuija sota). Enligt sägnen 

kallas upproret så för att de finska bön-

derna bara hade klubbor att slåss med. 

Upproret misslyckades så till vida att de 

finska bönderna inte hade en chans mot 

Flemings trupper, men å andra sidan 

gav det hertig Karl i Sverige en möjlig-

het att avsätta sin brorson Sigismund 

och själv ta makten, först som riksföre-

ståndare och senare som kung Karl IX. 

Karl har av många historiker ansetts 

som arkitekten bakom den skogsfinska 

kolonisationens utformning under slutet 

av 1500-talet och början av 1600-talet. 

Det är dock svårt att riktigt ange grän-

sen mellan var den statligt styrda kolo-

nisationen började och den spontana mi-

grationen tog vid. Klart är att Karl var 

positivt inställd till den skogsfinska mi-

grationen som pågick under hans tid. Å 

andra sidan skulle migrationen knapp-

ast ha kommit igång om inte skogsfin-

narna själva sett fördelarna med flytten 

till svenska sidan. 

Nybyggarna 

Pionjärerna bland skogsfinnarna letade 

upp obebyggda områden på krono-

allmänningarna. Sedan man utsett en 

bra plats för nybygget, utverkade man 

ett nedsättningsbrev eller ett så kallat 

torpebrev av kungen. Breven var i all-

mänhet likartade och innehöll en stan-

dardtext med ansökarens namn, den 

nya bostadsorten samt socknen. Ned-

sättningsbrevet innebar inte med auto-

matik rätten att få sitt nybygge god-

känt. Det krävdes att fogden och gode 

män insynade platsen och kunde konsta-

tera att där fanns möjlighet att ta upp 

ett bärkraftigt hemman. Vidare under-

sökte man så att inte nybygget låg för 

nära den etablerade bondebebyggelsen 

eller inkräktade på böndernas fäbodsko-

gar. 

 

De finnar som kom senare i kolonisat-

ionsvågen fick i de flesta fall köpa skogs-

mark av bönder i närområdet, eftersom 

allmänningarna då var upptagna av 

andra finnar. 

Läs mer om svedjefinnar: 

http://www.finnsam.org/ 

http://www.rikkenstorp.se/ 

forts. Svedjefinnarna från s. 9 

http://www.finnsam.org/
http://www.rikkenstorp.se/
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B-föreningsbrev 

Avs: Nora Släktforskare 

Järnvägsg. 1, Nora station 

713 31  NORA 

 

Våren 2014 
 

Invigning av vår nya lokal to 23/1 16.30-19.30 

 

Årsmöte ti 25/2 19.00 

 

Släktforskningens dag 15/3, Nora bibliotek 10-14 

 

Utflykter med Åke Mossberg 

samling 14.00 på Nora torg, medtag kaffekorg  

27/4 Stadsvandring i södra delen i Nora stad 

18/5 Siggebohyttan, Siggeboda, Uskavi 

 

Två föredrag planeras under våren 

 

Forskarstugan i Nora station, to 16.30-19.30 

 

Nybörjar– och fortsättningskurser  

(för info. ring Lars Ö, 070-587 72 35) 

 

Mer detaljerad information om aktiviteter: 

www.noraforskare.se   

Ett sä rskilt täck till vä rä sponsorer 

http://www.noraforskare.se

