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Ordföranden har ordet
Som vanligt har tiden skenat i
det närmaste iväg från oss. Det
är som alltid, med nyvaken förvåning det är dags för ett nytt nummer av Anno Domini. Vi får direktiv av vår eminenta redaktör
Boel Johansson. ”Mats vakna, nu
gör du det och det.” Tack för
dina mjuka piska.
För att göra en, inte på långa vägar heltäckande resumé, av första halvåret 2014
av vår verksamhet, kan nämnas: Vi haft
två släktforskarkurser, en nybörjare och
en fortsättningskurs. Två utflykter, där
var en stadsvandring och den andra gick
till Siggeboda och Öskevik, allt under Åke
Mossbergs hängivna ledning. Två föredrag var planerade för våren. Tyvärr
rann det ena ut med ett grumligt badvatten, vilket undertecknad, ”kanske” får
ställas till ansvar för. Inget mer om detta,
tack. Men, vi hade ett spännande besök
av Håkan Fredriksson från Hjulsjö. Håkan har gett ut en härlig hembygdsbok
från Hjulsjö, med ett flertal släktutredningar, en godbit för ättlingar till svedjefinnar och oss andra.

1901-2013. Intresserade medlemmar, kan
beställa den genom vår förening och därmed stödja föreningens arbete. Det gäller
även alla andra av förbundets utgåvor av
böcker och CD.
Åke Mossberg tar oss med på två utflykter under hösten. Vart? Se program i AD.
Vi får också, via föredrag, mer information om våra bergsmän och hur man själv
gör en släktbok. Uppgifter om var och när
kommer på vår hemsida. De som lämnat
sin e-postadress till föreningen, får även
påminnelse i sin mailbox.
Nybörjar- och fortsättningskurser är naturligtvis inplanerade. Intresserade kontaktar Lars Öjebo för info och anmälan.

Planeringen för hösten har påbörjats.
Föreningen kommer, tillsammans med
vår granne Linde, ha gemensam monter
på Släktforskardagarna i Karlstad, 30-31
augusti. Om någon av våra medlemmar
känner för att vara med och jobba med
och i montern, ska ni genast kontakta någon i styrelsen.

Med en förhoppning om, att vi alla får en
varm och trevlig sommar, hälsar jag till
er alla.

Mats Eliason

I samband med släktforskardagarna kommer Släktforskarförbundet, att släppa
den senast versionen av Sveriges Dödbok
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Lars läser

Hjärtesorger
och
vedervärdigheter
Hjärtesorger och vedervärdigheter heter Agneta Horns dagbok i den senaste utgåvan. Undertiteln lyder ”Hur Gud alltid
har hjälpt mig”.
Agneta Horn var dotter till
Gustaf Horn, riksråd och vid Agnetas födelse lagman i Finland,
och Kristina Oxenstierna. Hon
var även dotterdotter till Axel
Oxenstierna, som var rikskansler, och föddes följaktligen rakt
in i hjärtat av Sveriges maktelit
vid den tiden. Morfadern och fadern finns båda i regentens närhet och Agneta kommer som
vuxen att umgås vid hovet. Hon
är med andra ord en betydelsefull person i sin samtid.

Agneta Horn målad av "den svenska målarkonstens fader" David Klöcker Ehrenstrahl.

Agneta Horns dagboksanteckningar utgör, i vart fall delvis, underlag för Stadra
sommarscens föreställningar 2014 och
ingick i den miniserie av föreläsningar om
1600-talet, som gavs på Nora bibliotek under våren.

om. Hon föddes 18 augusti 1629 i Riga,
då nyblivet svenskt område. Agneta blev
moderlös vid två års ålder medan familjen
var ute i fält. Hon och hennes bror tvangs
sedan leva med tjänare som uppenbarligen inte hade barnens bästa för sina ögon.
De vanvårdade dem och levde själva gott
på de medel som fadern Gustaf Horn

Att Agneta Horn drabbats hårt av livets
sorger och bedrövelser råder inget tvivel
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ställt till förfogande för barnens väl och
ve. Livet blev inte stort bättre för dem när
de kom i vård hos Ebba Leijonhufvud,
änka efter Gustaf Horns bror Claes Horn.
Där tvingades de en vinter bo i ett kallt
och dragigt rum, så eländigt att hennes
bror dog efter 14 dagar hos fru Ebba.

synvinkeln levde förmodligen Agneta
Horn ett bra och omhuldat liv, trots allt
hon fick genomlida.
Under hela Agneta Horns levnad är Gud
närvarande i hennes tankar. Gud är den
hon litar på ska ordna allt till det bästa
för henne och hennes närmaste. I det avseendet är hon säkert inte annorlunda än
människor i allmänhet, men jag undrar
om enkla människor var lika övertygade
om att Gud skulle uppfylla deras önskningar.

Agneta växte upp och ansåg sig hela tiden
mycket illa behandlad av fru Ebba. Det
var egentligen bara mormodern som, förutom fadern de korta stunder han var närvarande, gav henne kärlek och trygghet.
Agneta Horn påminner mig om de självupptagna tonåringar vi idag beskärmar
oss över, unga som gråter eller skriker sig
till att få som de vill. Hon är en bortskämd rikemansdotter, något som väcker
ont blod hos hennes olika vårdnadshavare. Agneta vågar t o m trotsa sin mäktige far, när hon tvärtemot faderns bestämda vilja vägrar att gifta sig med Erik
Sparre, den man fadern utsett. I stället
väljer hon en man hon själv fäst sig vid
och slåss så hårt för att få sin vilja igenom
att fadern tvingas ge med sig.

Det svenska folket hade säkerligen inte
särskilt goda förhållanden och avsaknad
av en förälder kan inte ha varit så sällsynt. Barnadödligheten var inte heller något okänt fenomen, vare sig för de besuttna eller för de fattiga. Den som läser
födelseböcker från den här tiden ser dödfödda barn med regelbundenhet. Födelsen
och döden var naturliga delar av livet och
min personliga uppfattning är, att det är
först i vår tid som vi blivit fjärmade från
dessa delar. De är något man inte talar
om, barn ska inte behöva befatta sig med
sådana saker. Barn förstår ju inte sådant,
säger man. Jag tror dock att barn förstår
mycket mer än vi tror och mår bättre av
att inte hållas utanför livets naturliga
gång.

Agneta Horn följer sin man, officeren Lars
Kruus, i fält och föder, som så många
samtida kvinnor, barn i rask följd, några
av dem är missfall. Bara tre av dem överlever till vuxen ålder.

För den som vill förebereda sig inför sommarens teaterföreställning på Stadra rekommenderar jag Agneta Horns dagbok.
Men den är även intressant för den som
vill få en inblick i en mäktig familjs liv
under Trettioåriga krigets tid. Boken
finns att köpa bland annat hos Teaterfoajén i Nora.

Agneta Horn blir 1656 änka efter åtta års
äktenskap, 27 år gammal och året därpå
dör hennes far. Hon ägnar resten av sitt
liv till att, likt en nutida företagsledare,
ta hand om sina stora egendomar fram till
sin död, 1672. Hon var då 43 år gammal.
För mig ter sig dock Agnetas historia värd
att betrakta ur en annan synvinkel, nämligen allmogens synvinkel. Sett ur den

Lars Öjebo
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Verksamhetsberättelse 2013
1. Styrelse och funktionärer 2013:
Ordförande Mats Eliason
Sekreterare Birgitta Magnusson
Kassör
Lars Öjebo
Redaktör
Boel Johansson
Webmaster Leif Broms
Ledamot
Åke Mossberg
Ledamot
Kjell Andersson

Ordinarie revisor Hans Eliason
Ordinarie revisor Leif Gustavsson
Suppleant revisor Mats Öberg
Kaffekommitté Inger Folkesson
Kaffekommitté
Birgitta Carlsson
Valberedn, sammank. Ingrid Berglund
Valberedn, ledamot
Tord Johansson

2. Medlemsantal: Antal medlemmar vid årets slut 189 st. En kännbar minskning, från
2012, som vi måste fundera över.
3. Årsmöte/Styrelsemöten: Årsmötet avhölls den 21 februari i Nora Bibliotek. 32 medlemmar var närvarande. Styrelsen föreslog mötet, att godkänna styrelsens förslag på ett
namnbyte från Nora Släktforskarklubb till föreningen Nora Släktforskare. Styrelsen visade ett förslag, designat av Leif Broms, på en ny logotype. Mötet godkände båda styrelsens förslag.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och kaffe med hembakat bröd, bjöd Åke Mossberg på en bejublad bildvisning, med många igenkännande skratt, om artister och musikanter med anknytning till Nora.
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under året.
4. Föreningens aktiviteter 2013:
- 9 mars anordnade Nora Släktforskare, i samarbete med Linde Släktforskare, en mässa
för släkt och hembygdsforskare på Masugnen i Lindesberg. Vi hade 25 utställare och 5
föreläsare. Det kom ca 200 besökare till mässan.
- 16 mars. Släktforskningens dag. Släktsök i bibliotekets läshörna. Välbesökt evenemang
av släktsökande norabor. Vi fick nya deltagare till nybörjarkurs.
- 27 mars berättade och visade Åke Mossberg oss om gamla handkolorerade kartor från
Nora med omnejd.
- 10 april informerade Calle Lindström från Lindesberg om gamla tiders fattigvård och
undantag.
- 28 april tog Åke Mossberg oss med på utflykt till Lockhyttan, Kil och Klockhammar.
- 2 juni följde vi med Åke Mossberg till Södra och Norra Husby.
- 21 juni var det vår tur att ansvara för Midsommarfirandet i Pershyttan. Vi hade
fantastiskt väder med sol och en svag bris från sydost. Antalet besökare var detta år, för vår
del, rekordartat. Besökarna kunde denna dag frossa i Noraglass och korv från Tjurskallen,
för att inte tala om kaffet, som föreningen serverade. Barnen och även de vuxna, fick
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t.ex. gå på enmans teater av Ove Hoffner och fiska i fiskdammen. Dans runt stången
med ”Små grodorna” var en populär del av programmet. Vad underbart det var att se de
små svänga runt. Avslutningen var, som vanligt, Gyttorps folkdanslag med sin professionella dansuppvisning.
- Årets Släktforskardagar hölls i Köping den 24 och 25 augusti. Föreningen deltog med
en monter tillsammans med Linde Släktforskare. Som vanligt, får vi säga, fick vi mycket
beröm för vår monter. Publiken bjöds på utställare från hela landet och även från Danmark och Norge, samt ett antal föreläsare av mycket hög kvalité.
- 8 september tuffade vi med ”Plaskus” ut till Alntorps Ö i ett fantastiskt sensommarväder. Bröderna Hans och Lasse Eliason visade oss gården Furuvik och berättade om fastigheten och dess historia. Åke Mossberg visade och berättade för oss, om sitt kartmaterial och sina bilder från Alntorps Ö.
- 6 oktober tog Åke Mossberg med oss på en mycket informativ resa runt norra delen av
Pershyttan.
- 7 oktober träffade vi Studiefrämjandet för att med dem avtala om ett samarbete. Vi
kommer fortsättningsvis inrapportera antalet deltagare i våra aktiviteter, och kommer
att få ersättning för kurser, föredrag och annan verksamhet.
- 23 oktober besöktes vi av Nils Holmdahl från Rikkenstorp. Nils berättade om Svedjefinnarna dess historia, levnadsbetingelser och alla myter som finns om dem.
- 21 november besöktes vi av Ing-Mari Pettersson-Jensen. Hon berättade om Bergsmän
& Järnhantering i äldre tider. Detta var ett samarrangemang med Jernringen i Noraskog.
5. Klubbtidningen: ANNO DOMINI har kommit utmed två nummer, 62 och 63. Redaktör Boel Johansson har dragit ett tungt lass, för att få en tidning med ett innehåll av
både gammalt och nytt.
6. Projekt: Klubben arbetar vidare med projektet födda i Nora Stad och Nora Bergsförsamling, från år 1737. Arbetet har visat sig vara mer tidskrävande än vi från början räknade med. De flesta av födelseböckerna är nu genomgångna. Det arbete som är kvar, är
kontroller för att vi skall veta att det material vi lämnar från oss är korrekt.
7. Utbildningar/Kurser: Lars Öjebo har under året haft 3 nybörjarkurser, varav 1 på
dagtid. Vi har även genomfört 1 fortsättningskurs. Nu mera är vi flera handledare, som
hjälps åt under kurskvällarna. Det ger deltagarna mycket mer stöd i den egna forskningen.
8. Forskarstugan: I december flyttade vi vår verksamhet från Eliasonska gården till
järnvägsstationen, 1 trappa upp, ovan Turistbyrån. En flytt som varit jobbig, men resultatet kommer med all säkerhet att bli bra. Forskarstugan har under året varit öppen på
torsdagar 16:30-19:30. Under sommarmånaderna har vi haft ett jourschema med telefonpassning.
9. Hemsidan: Leif Broms ansvarar för vår hemsida, www.noraforskare.se och mottar
gärna material till sidan.
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Kombinera gamla och nya kartor
av Kjell Andersson

Om man har gamla kartor över till exempel byn där man bor kan det vara
roligt att jämföra med en aktuell karta.
Extra intressant är det om man har en storskiftes karta eller en karta över laga skiftet eftersom det finns texter med namn på fastighetsägarna. Till exempel kan man se var dagens
fastighetsgränser gick på den gamla kartan eller var det låg hus förr som inte finns idag. För
att kunna göra denna jämförelse krävs ett geografiskt informationssystem, förkortat GIS.
(Se mer om GIS i faktarutan på nästa sida.)
Man kan göra ett lager där man ritar dagens fastighetsgränser från en modern karta, de
röda linjerna på bilden.
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Sedan lägger man lagret med de röda fastighetsgränserna på en gammal karta med dåvarande fastighetsgränser, svarta linjer. Nedan en storskifteskarta från 1790.

Anledningen till att jag gjort fastigheterna randiga med olika färger är att på den tiden
fanns 4 ägare till hela byn men med marken utspridd på olika platser. Varje ägare har här
en färg. På så vis kan man se vilka ägare som då ägde det som är min fastighet.

Faktaruta om GIS
Det är ett datorprogram där man kan tänja och vrida på skannade bilder, till exempel kartor, så att de passar ovanpå en modern karta. Jag använder ett sådant program på jobbet,
men som är kostar en hel del. Det finns gratisprogram, så kallade Open source, men dessa
har jag inte prövat. Om någon skulle vilja pröva så kan man Googla till exempel, QGIS,
Grass eller Quantum GIS. Dessa kan man ladda ner och installera på datorn. Ett GIS fungerar så att man lägger olika lager på varandra och som man själv kan rita på, digitalisera.

Kjell Andersson
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En annan rolig sak man kan göra är att rita var husen fanns. Detta är ett zoomat område av
laga skifteskartan från 1836. Husen har jag sedan ritat på ett eget lager, lila färg.
Och lagt på en modern karta där dagens hus är svarta fyrkanter.
Det verkar ha funnits 5 stora hus på fastigheten som nu är borta.
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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
Sveriges Östersjövälde stå inför sin upplösning.
Redan i maj 1718 hade Karl XII, genom sin utrikespolitiske rådgivare Görtz, påbörjat fredssamtal med
Ryssland, och de nya makthavarna i Sverige fick nu
inrikta sig på att även försöka få till stånd fredsförhandlingar 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 Stockholms skärgård. 1719-års härjningar fortsatte sedan efter nästan hela kusten från Gävlebukten till
Slätbaken. 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 landet.
Under åren 1720-1721 var en grupp ryska krigsfångar inkvarterade i Nora Stad. Att så varit fallet
kan man utläsa av Nora Kämnärsrätts Domboksprotokoll för nämnda år.

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!

Isaiof och Abram Fedorof, berättades vara
därav sjukliga, att de inte kunna komma
upp, varandes allenast Lakian Siniafski
tillstädes, så kunde därtill intet vidare åtgöras än att bemälte Siniafski blev därom
examinerad, vilken berättade, att de druckit en och annorstädes och blivit druckna då
de råkat i slagsmål på gatan, skola de köpt
brännvin, i synnerhet hos Johan Larsson,
varav han (Siniafski) blivit så drucken, att
han inte minns eller vet, om han dragit
Leutnanten Nielidof i håret, som han kla-

Avsnitt 5
(publicerad första gången
i AD 44 jun 2004)
År 1721. 9/1 forts. Såsom 3 stn Ryske
Fångar i förledne Fredags eller Trettonde
dags afton, slagits på gatan, besvärade sig
deras Leutnant Simon Nielidof, att de dragit honom i håret, då han skulle skilja dem
åt, så ville man ock nu hålla en undersökning därom, men som 2ne, näml. Iakof
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gat över.

Ringshyttan.

Rätten förmanade alla i gemen att hålla sig nyktert
och väl, akta sig för oregerligt leverne, fylleri och
dryckenskap, varmed om någon i ringaste måtto
beträdes, densamma skall med hårt straff anses,
skall man ock, så snart de andra 2ne Ryssarna
bliva friska, inte släppa dem onäpsta, vartill det
även lämnas med denna Siniafskis avstraffande.

Här över resolverades: att som Mekita Ivanof en
gång gått i tjänst till Hr Prosten och redan fått kläder, oavsett han inte länge varit där, så bör han och
där förbliva, och för det han utan lov gått därifrån
och hållit sig undan, skall han plikta med fängelse
till kl. 8 i afton.
Nu inställde sig ock Ryssarna Iakof Isaiof och Abram Fedorof, vilka sistlidne 13de dag Jul slagits på
gatan, tillika med Lakian Siniafski, svarade de
uppå tillfrågan sig v arit så druckna, att de inte
mindes, vad de gjort, hade de druckit hos Norells
änka, som de föregiva; men som Leutnant Nielidof, vilken detta mål angett, nu inte är tillstädes, så
anstår det därpå, och blev alla förmanade till beskedlighet.

23/1. Omkvarterades Ryska Fångarna. Då infann
sig också Ryssen Mekita Ivanof, som någon tid
hållit sig undan, sedan han tagit tjänst hos Herr
Prosten Torner. Uppå förehållande berättade han
sig varit på Ringshyttan och arbetat, ville inte tjäna
Herr Prosten, för det han inte skall njuta sitt underhåll, dock tillstod han sig fått av Herr Prosten 1
par valmarsbyxor, 1 par strumpor och 1 par skor.
Eljest tillstod han sig riktigt ha fått sina Fångepenningar, förutom den tiden han nu varit på

30/1. Resolverades: Såsom
Borgaren Olof Holmberg inte
velat hålla Ryska Leutnanten,
Simon Nielidoff, med sängkläder till en månad, alltså
finner Magistraten skäligt, att
pålägga honom Holmberg, det
bör han emottaga bemälte
Leutnant helt och hållet till en
månad att njuta kvarter, säng,
ved och hus, och därest han
ännu skulle tergiversera, skall

Peter I (den store)
1672-1725, rysk tsar
Det moderna Rysslands grundläggare. Son till tsar Aleksej Michajlovitj. Utropades efter brodern Fjodors död 1682 (10 år!)
jämte sin svagsinte bror Ivan till
tsar och övertog 1689 (17 år!)
regeringen. /…/ Peter förenade i
sin personlighet barbariska drag
med framstående härskaregenskaper. Anses som grundaren av
det ryska stormaktsväldet. Efterträddes av sin gemål Katarina I.

han ej allenast vara förfallen
till 3 dlr smts vite, utan och
betala dess kvarter hos en annan.

Fakta från Nordstedts uppslagsbok

Peter den Store på sin
dödsbädd
Ivan Nikitin, 1725
Eremitaget, S:t Petersburg
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20/2. Klagade Skomakaren
Erich Mattsson, att Ryske
Fången Ivan Karlamieff, som
hos honom är inkvarterad,
skall igår under aftonsången
överfallit och illa trakterat han
hustru, samt trampat ner bordtäcket, rivit sönder sparlakanet, med mera oväsen han
gjort, därför han så mycket
mera påstod på honom plikt,
som han även förliden vecka,
uti dess frånvaro, varit lika
ovettig och uti dryckesmål illa

Övergången av Düna 1701. Seger för Karl XII. Svensk målare1700-talet, Drottningholms slott.

framfarit. Leutnant Simon Nielidoff efterskickades
och tolkade vad Ivan talade, vilken tillstod att han
varit drucken och kastat upp i stugan, då Erich
Mattssons hustru slagit honom, men nekar sig minnas, om han gjort något oväsen, hade supit brännvin hos Johan Snöberg, och rökt tobak, som han
inte är van vid! Eljest klagade Leutnant Nielidoff
ock att Fångarna är mycket oregerliga, och begärde
att de måtte straffas strängeligen; i synnerhet skola
de om Söndagarna slåss och regera. Stadsgevaldigern Lars Andersson intygade, att då han i går
blev efterskickad, hade han sett hos Erich Mattssons, att bord och stolar legat över ända, och att
Ryssen varit drucken.
Här över resolverades: att såsom Ivan Karlamieff
uppå söndagen, och under Kyrkotiden gjort sådant
oväsen, och slagit Erich Mattssons hustru, så prövar Rätten skäligt, det bör han därför straffas med
15 par spö.

22/2. Förekallades de 3 Ryska fångar, som blivit
angivna att ha slagits på gatan sistlidne 13de dag
Jul, näml. Iakof Isaiof, Abram Fedorof och Lakian
Siniafski, och klagade deras Leutnant Simon Nielidoff, att Lakian Sisiafski tagit honom i håret, då
han ville skilja honom och Iakof Isaiof ifrån
varandra, skulle Abram Fedoroff även velat skilja
dem åt, och således inte vara intresserad i slagsmålet. Rätten inkallade Iagor Anikieff till tolk i denna
sak, eftersom Leutnant Nielidoff själv är angivare,
varpå han berättade, att Lakian Siniafski säger sig
druckit en och annorstädes, och då han träffat Iakof
Isaiof på gatan, hade de strax kommit tillhopa och
slagits, varpå enär Abram Fedoroff och Leutnant
Nielidoff ville skilja dem åt, tog Lakian Siniafski
Nielidoff i håret, ändock han föreger sig inte vetat i
dryckesmål vad han gjort. Sammaledes tillstod
Iakof Isaioff, att han varit drucken och slagits,
visste inte varav det kommit; dock kunde ingendera
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säga, att Abram Fedoroff gjort annat än att han ville gen förlidne Söndag begått oljud och oväsen uti
dryckesmål, då han blivit i arrest inmanad, alltså
skilja dem åt.
bör han därför plikta med 10 par spö, som strax
exeqverades.
Här över resolverades: Såsom Lakian Siniafski och
Iakof Isaioff själva tillstå, det de om 13de dag Jul
sistl. å gatan slagits och uti dryckesmål gjort ovä10/5. Klagade unge Borgaren Sven Brudd över
sen samt den förre tagit Leutnant Simon Nielidoff i Ryske fången Procopei Ivanoff, att han förleden
håret, då han ville skilja dem åt, alltså prövar Rät- söndagsafton skall uti dess svärmoders, Lars Nilsten skäligt det bör Lakian Siniafski plikta med 10, sons gård, ur en Bod stulit mot 4 lispund vetemjöl,
och Iakof Isaioff med 6 par spö, blivandes Abram därför han påstod plikt, jämte skadans ersättning.
Procopei Ivanoff nekade alldeles härtill, dock tillFedoroff i detta mål fri.
stod han sig den natten varit här i Staden och legat
på torget över natten eftersom han inte haft något
S.d. omkvarterades Ryska Fångarna till en månad, kvarter, utan varit i arbete hos Daniel Johansson på
som rullan utvisar, varefter de 2ne ovannämnde
Born.
blev med spö avstraffade.
15/3. Förehölls Borgerskapet huruledes en och annan av dem, som hålla Öl och Brännvinssäljeri, tilllåta de här i Staden inkvarterade Ryska fångarna
allt för stort oväsen och självsvåld, varifrån de nu,
som tillförne, allvarligen varnades, vid straffs tillförande; och skall den, som kan övertygas att ha
oskäligen hyst den uti Sund hos Häradsskrivaren
Åhlbeck i tjänst varande Ryssen Ivan, likmätigt
Magistratens utsatte förbud vara förfallen till 5 dlr
Silvermts plikt, varom Rådman Ytter gjorde påminnelse.

Borgaren Olof Holmberg intygade, att han såg
denne Ryssen kl. 10 om aftonen sitta vid Lars Nils
änkas boddörr, havandes en mjölpåse och 2ne st
hattar på huvudet, men han kunde inte i hastigheten
erinra sig, att han skulle stulit. Daniel Johansson
ifrån Born sade, att han inte märkt någon otrohet
den tiden, han hos honom arbetat, men för en stund
sedan har han tillstått sig haft 5 mkr mjöl, som han
sagt sig kastat i sjön, därtill han dock nu nekade.
Rätten lät honom förbliva uti arresten, till dess närmare besked om denna tjuvnad kan fås, och Leutnant Nielidoff kan komma tillstädes att igenom tolkande utspana sanningen.
Fortsättning i nästa nr

S.d. Såsom Ryske Fången Philip Candoroff återi-

Köp CD/DVD-skivorna Sveriges befolkning och Sveriges Dödbok
via Nora släktforskare och stöd därigenom föreningen.
Följande skivor kan du som medlem beställa genom oss:
Sveriges Befolkning 1880

560 kr

Sveriges Befolkning 1970

535 kr

Sveriges Befolkning 1890

495 kr

Sveriges Befolkning 1980

535 kr

Sveriges Befolkning 1900

560 kr

Sveriges Befolkning 1990

560 kr

Begravda i Sverige 2

495 kr

Sveriges Dödbok 1901-2009

295 kr

OBS! Sveriges Dödbok kommer i en ny mer omfattande utgåva i augusti, 1901-2013.
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Protokoll fört vid Föreningen Nora
Släktforskares årsmöte 2014-02-26
Närvarande: 52 medlemmar
1. Mötet öppnades av ordföranden Mats Eliasson.
2. Till mötets ordförande valdes Ulla William-Olsson och till sekreterare Lena Crommert.

3. Årsmötet var stadgeenligt utlyst genom annons i Nerikes Allehanda, Anno Domini, hemsidan och e-mejl till medlemmar.
4. Dagordningen för årsmötet fastställdes.
5. Till protokolljusterare valdes Hans Lindqvist och Berit Ringstrand att jämte ordförande
justera protokollet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska redovisning för verksamhetsåret
20130101-20131231 upplästes av Mats Eliasson respektive Lars Öjebo. Det påpekades att
samtliga i styrelsen borde skriva under verksamhetsberättelsen. Vilket skulle ske genom
Mats Eliassons försorg. I övrigt godkändes redovisningarna.
7. Revisorernas berättelse upplästes av Hans Eliasson. Räkenskaperna var väl förda och revisorerna godkände dessa.

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med ja.
9. Omval av ordförande Mats Eliasson för ett år.
10. Ordinarie styrelseledamöter valdes enligt nedan:
Omval 2 år: Lars Öjebo, Birgitta Magnusson, Kjell Andersson
Nyval 2 år: Lena Crommert; Nyval 1 år: Ingrid Berglund
11. Revisorer och revisorssuppleant valdes enligt nedan:
Omval 1 år: Hans Eliasson, revisor; Leif Gustavsson, revisor; Mats Öberg, revisorssuppleant.
12. Valberedning valdes enligt nedan:
Omval 1 år: Tord Johansson, Nyval 1 år: Birgitta Carlsson
13. Årsavgiften för 2015 fastställdes till att vara oförändrad,150:-/medlem samt 50 :-/
familjemedlem. Varav 12:- går till Sveriges Släktforskarförbund.
14. Ordförande Mats Eliasson berättade om kommande verksamhet under våren. Förslag på
verksamhet under hösten önskades från medlemmarna.
15. Birgitta Magnusson tipsade om en föreläsningsserie om 1600-talet på biblioteket. Elin
Sörman kompletterade med de tre kvällarnas innehåll och föreläsare. Medlemmarna uppmanades lämna sina e-mejladresser till styrelsen.
16. Mötet avslutades med kaffesamkväm och bildvisning av Åke Mossberg. Som vanligt var
kaffebrödet superbt och även föreläsningen.
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B-föreningsbrev
Avs: Nora Släktforskare
Järnvägsg. 1, Nora station
713 31 NORA

Traditionellt midsommarfirande i Pershyttan
21 juni kl. 13 -16

Hösten 2014
Släktforskardagarna i Karlstad, 30 -31 augusti
Utflykter med Åke Mossberg
 Blexberg, 28/9
 Kärvingeborn 12/10
samling 14.00 på Nora torg, medtag kaffekorg

Planerade föredrag
 ”Vem var bergsmannen?”
 ”Göra en släktbok”

Forskarstugan i Nora station, to 16.30 -19.30
Nybörjar– och fortsättningskurser
(lars.ojebo@noraforskare.se)
Mer detaljerad information om aktiviteter: www.noraforskare.se

Ett särskilt täck till värä sponsorer

16

