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Ordföranden har ordet

Tiden står aldrig stilla, så nu är det dags
för ett nytt nummer av Anno Domini.

Vad det är rolig och vad det går bra, när vi
är flera handledare, som hjälper Lars, när
eleverna forskar på egen hand. Mindre
stress och nöjdare elever.

Vi har nu bott ett år i vår lokal på Järnvägsgatan 1. Det är tyvärr lite trångbott,
men det besvärligaste är ändå, att den ligger en våning upp. Trappen upp är lång
och besvärlig för de flesta. Det idealiska
för vår del, vore en lokal i markplan och i
den centrala delen av Nora. Men till det
räcker tyvärr inte vår ekonomi. Vi ger dock
inte upp.

Av två planerade utflykter blev det en. Vi
var tyvärr tvungna, att ställa in resan till
Blexberg, då Åke Mossberg fick förhinder
den dagen. Den kommer under våren i
stället. Vid den andra utflykten tog vi oss
till Kärvingeborn. I kalla vindar fick vi
varmt mottagande av de bofasta, som informerade om bygden och de gamla husen i
byn.

Hembygdsföreningen, som vi delar midsommarfirandet i Pershyttan med, vill dra
sig ur sin del av ansvaret för festligheterna. Detta innebär, att Släktforskarföreningen står utan partner i arbetet på
midsommaraftonen. Det är dock ett för
stort arbete för vår förening, att ensamma
administrera det jobbet . Vi söker därför
en ny samarbetspartner med anknytning
till bygden. Kontakter har tagits, men vi
har ännu inte fått något svar. Det blir nog
stångresning på hyttbacken i Pershyttan
även i fortsättningen.

Vi har genomfört två föredragskvällar i
Konsthallen på bibblan.
Brage Lundström, från Dis-Bergslagen,
berättade om hur han tillverkar en släktbok i Disgen.
Den alltid trivsamma och kunniga Håkan
Henriksson berättade om vem bergsmannen var och var i källorna man kan hitta
information om honom.
Julen klappar nu på portarna i vårt avlånga land, men mest hos alla vänner i föreningen Nora Släktforskare.
Jag önskar alla en trivsam jul och ett intressant släktforskarår.

Hösten har verkligen satt fart på vårt dödfläsk, åtminstone för oss som har.
Två nybörjarkurser har, under Lars Öjebos
ledning, hållits på bibblan.

Mats Eliason
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Lars läser

Den nya världen
Utvandringen till Amerika I
”Över en miljon svenska utvandrade till Amerika under senare
delen av 1800-talet och en bit in
på nästa sekel. De flesta övergav
sitt hemland av ekonomiska skäl,
i hopp om att kunna skapa en
bättre tillvaro för sig och sina
barn på andra sidan Atlanten. En
del flydde också svenska kyrkans
och klassamhällets förtryck och
begränsningar. Alla dessa människor var sedan med om att forma
det nya landet Amerika, samtidigt som Amerika också formade
dem.
Men det började redan på 1600talet med storvulna stormaktsambitioner, när Sverige bildade
kolonin Nya Sverige på den nordamerikanska östkusten.”

Den första delen av en trilogi

Ovanstående är baksidestexten till
Lennart Pehrsons bok Den nya världen
med undertiteln Utvandringen till Amerika. Boken är utgiven på Bonniers förlag.

ges näst största stad. Den ska komma
hösten 2014. Våren 2015 kommer Den nya
tiden som handlar om flytten västerut i
Amerika och utvecklingen under 1900talet.

Den nya världen är den första av tre
böcker av Lennart Pehrson om utvandringen till Amerika från 1600-talet till
1900-talet. Den beskriver emigrationen
från kolonialism till socio-ekonomiskt
styrd utvandring. Del 2 heter Den nya staden och berör urbaniseringen och invandringen till Chicago, en gång kallad Sveri-

De inledande kapitlen behandlar den
första koloniseringen där även Sverige
deltog. Efter en kort tid var svenskarna
dock tvungna att ge upp drömmarna om
en amerikansk koloni, då stormaktstidens
krigföring krävde de resurser som skulle
behövts för att på allvar åstadkomma en
4

stadigvarande svensk koloni på den amerikanska ostkusten. Kvar fanns då framför allt engelsmän, fransmän och holländare som kämpade om makten över de koloniserade delarna av ostkusten. Som vi
vet tvangs även de att överge sina amerikanska kolonier.

första utvandrare drevs av frustration
över aristokratins och kyrkans förtryck av
den övriga befolkningen, bristen på karriärmöjligheter för andra än adeln, längtan efter frihet och demokrati samt de
möjligheter man såg att få ett bättre liv i
Amerika. Det var först med massutvandringen som fattigdomen och bristen på utkomstmöjligheter drev emigranterna tillsammans med tron på de fantastiska möjligheter att med hårt arbete skapa ett
nytt liv som man hörde talas om i breven
till Sverige.

Därefter skildras den amerikanska nationens framväxt med början i Benjamin
Franklins ledarskap, kampen för frihet
från den engelska monarkin, etableringen
av en ny samhällsordning och slutligen
inbördeskriget och bildandet av Amerikas
Förenta stater.

Boken är rikt illustrerad med bilder och
kartor och trots sitt omfång, 477 sidor +
litteraturförteckning och bildkällor, är
boken inte svåröverkomlig. Den ger intressant läsning för var och en som är intresserad av den stora emigrationen från
Sverige under 1800-talet och första hälften av 1900-talet.

Det mest intressanta för oss är dock skildringen av den svenska 1800-talsutvandringen, från de första utvandrarna ur
aristokratin och medelklassen till massutvandringen under 1800-talets senare
hälft.
Det

framstår

tydligt

hur

Lars Öjebo

1800-talets

En av många fina bilder i boken, här från Bishop Hill
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Mossberg guidar

i Kärvingeborn

En blåsig och grå dag med lite duggregn
hängande över oss tog vi oss till Kärvingeborn i karavan efter Åke Mossbergs bil. På
plats vid numera raserade hyttruinen och
den kanalen gick vi till den anrika gästgivargården. Där möttes vi av Lennart
Sik, som bor på gården och Solveig Eriksson. De informerade oss om byggnaderna
kring gästgivargården och vad de fått sig
berättat, om händelser i gamla tider.

tiska läge vid sjön Halvarsnoren, historik
och vad som händer på gården idag. Under
tiden Matti berättade satt vi under tak
och inmundigade vårt läckra fika.
Även om vädret inte var sol och varma
vindar, var den här utflykten en 6:a på en
5 gradig skala. Det är jag övertygad om,
att de övriga 32 deltagarna kan intyga.
Vi får se fram mot vad våren kan bjuda
oss på för utflykter.

Vi fortsatte resan vidare till Varnäs, gården där Linné övernattade år 1734. Den
nuvarande ägaren Matti Hillhed berättade
om den vackra gården, med dess fantas-

Text: Mats Eliason
Foton: Britt-Marie Lundell
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ÄNTLIGEN!!!

Beställ och köp CD/DVD-skivorna
Sveriges befolkning och Sveriges Dödbok
via Nora släktforskare
och stöd därigenom föreningen.
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

Sveriges Dödbok 1901-2013

600 kr

Begravda i Sverige 2

495 kr
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Birgitta gräver i arkiven
I källarvalven under Nora polisstation hittar
vi Nora kommuns arkiv där våra
”gemensamma” handlingar ligger i säkert
förvar. Arkivet har funnits där i åtskilliga år.
Utan några direkta skador på arkivmaterialet (bara en liten vattenskada) klarade väggarna till och med att stå emot branden på
90-talet.

frånvarande eller slutat på skolan. Mycket
intressant om man har släktingar som bodde
i Nora vid den tiden.
”Anteckningar av barnavårdsman” med familjeutredningar kan också vara en källa till
mycket information. Kanske kan man hitta
fäder som man ej känt till namnet på.
Eftersom Nora Släktforskare nyligen gjorde
en utflykt till Kärvingeborn och där fick se
skjutsstationens skylt var det roligt att
kunna titta på dagböcker därifrån. Vi plockade fram dagboken för september 1887 och
såg att 7 personer hade skrivit in sig på
skjutsstationen den månaden. Taxan för
olika fordon fanns med och vi hittade även
en förteckning över avstånd mellan gästgivaregårdar och skjutsombyten för vårt område år 1769, uträknat i alnar och miltal.

Här finns mycket intressant material från
gångna tider såväl som från våra dagar.
När jag ringt på den anspråkslösa dörren
öppnade Lilian Jacobsson och önskade mig
välkommen.
Jag bad henne berätta lite om sitt arbete och
fick en rejäl lista på hennes arbetsuppgifter.
Bl.a. arkiverar hon alla kommunala handlingar och hjälper kommunens tjänstemän
att ta fram diverse uppgifter om fastigheter,
bygglov, avlopp m.m.

I ett rum längre in i källaren finns Hembygdsföreningen Noraskogs arkiv. Där tillbringar Elna Jonsson flera dagar i veckan
med att digitalisera gamla fotografier. Hon
har scannat av mer än 16 000 foton och fört
över dem till datorn. Även glasplåtar har hon
arbetat med. Det finns en hel del foton från
Nitroglycerinaktiebolagets resor i början av
1900-talet till Sydafrika, Chile och Spetsbergen, diverse bilder från Nora Tändrörsfabrik,
Nora Sågbladsfabrik och en hel del gruvor
och hyttor, många bilder från Nora Stad, på
gamla hus och förstås många personfoton.
Bröllopsbilder finns ca 750 st.

Flera forskare hör av sig för att be om hjälp
att få fram material och studenter vill
många gånger få hjälp att hitta bra underlag
för sina avhandlingar. I år har det kommit
ca 200 förfrågningar som har tagit längre
eller kortare tid att leta fram svar på.
Just nu har hon hjälp av Elisabet Boström
att kontrollera att arkivförteckningarna
stämmer med verkligheten.
För att få lite inblick i vad man kan hitta i
arkivet hjälpte Lilian mig att plocka fram en
hel del gamla handlingar. Vi tittade bl.a. på
inskrivningsbok för Nora skola från år 1839
till 1865. En del år fanns notering om föräldrarnas namn, om betyg och om eleven varit

Elna försöker få fram namn på de platser och
personer som visas på bilderna och har med
8
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Släktforskardagarna 2014
Trots det fina sensommarvädret, var det
många, som vi Nora Släktforskare tillsammans med Linde Släktforskare, sökte sig
till Karlstad kongressanläggning (CCC)
29-31 augusti för att besöka årets Släktforskardagar
”Karlstad CCC öppnade 2011 och är en
modern konferensanläggning med stora
luftiga ytor. De omkring 85 utställarna
var fördelade på fyra våningar, men det
gick lätt att ta sig mellan våningarna med
rulltrappa eller hiss. Noras och Lindes
placering på översta planet var därför ingen nackdel. Långa stunder var det vimmel
av besökare till vår monter. Vi träffade
många gamla släktforskarvänner och knöt
nya släktforskare till oss.
Det var ca: 4.000 besökare under lördag
och söndag. Dock var antalet besökare
mycket lägre på söndagen.
Bland utställargrannar till oss, DISNorge, fastnade jag särskilt för en devis
som företrädarna hade på sina röda tröjor.
Den lyder i svensk översättning: Släktforskning är roligt – du löser ett problem
och får två nya!

hjälp från diverse håll också lyckats med en hel del, men hon är mycket tacksam om fler Norabor kommer och tittar och kanske kan hjälpa till med namn eller platser.
Alla är välkomna att besöka arkivet och Lilian hjälper gärna till att leta fram uppgifter i
mån av tid.
Själv kommer jag att besöka arkivet fler gånger. Man kan ju passa på under ”Arkivens dag”
då det är ”Öppet hus”.
Birgitta Magnusson
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Yngsta
kursdeltagaren
någonsin!

Maija Magnusson, vår yngsta forskarentusiast!

Maija Magnusson är den hittills absolut
yngsta kursdeltagare vi haft i Nora Släktforskare och vi är väldigt glada att ha
henne med oss. Av kursens fem deltagare
har två passerat 60-strecket och bara det är
ett rekord i sitt slag. Det vanliga är snarare
att de flesta närmar sig/har passerat 70strecket.
Vad då fått Maija att intressera sig för
släktforskning? När jag frågar henne pekar
hon först på mamma Anna, men så berättar
de att TV-reklam för Ancestry fick Maija att
bli intresserad. På kursen har hon siktat in sig på att få veta mer om sin farmor och med hjälp av bisittaren Mats
Eliason har hon kommit en bit på väg.
Nu hoppas vi att Maija kommer tillräckligt långt för att orka fortsätta det
mödosamma letandet efter tidigare generationer i farmoderns släkt. Men vi
hoppas ju även att hon ska fortsätta
tycka att släktforskning är kul och intressera sig även för andra delar av
släkten.
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En av våra kursidéer är just att få samverka med skolan i teman som berör
gångna generationers liv. Det vore fantastiskt att kunna medverka till unga människors förståelse för de livsvillkor som man
hade på tidigt 1900-tal och tidigare, tider
utan vare sig telefon, TV eller Internet, tider då man gick flera mil till staden för att
uträtta sina ärenden, då cykel och bil inte
fanns.
Lars Öjebo

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.
Texten är tolkad och avskriven av Arnold Andresson. Stavningen är något
normaliserad av Britt-Marie Lundell.

talning en annan gång. Johan Andersson
kom tillstädes och visade sig något otidig i
begynnelsen, sägandes med spotska ord,
när det honom förehölls, att han bör ställa
sig in och inte hålla sig undan, att han uppvaktat hela dagen, och var nu allenast som
hastigast borta, medgivandes att man belägger honom med plikt både för utevarandet och dess otidighet: Eljest vad saken angår, nekade han att Ivanoff nånsin varit i

Avsnitt 6 har tidigare publicerats i AD 45
dec 2004
År 1721. 15/5 Förehades igen ryske fången
Procopei Ivanoff, vilken för begången stöld
hos Sven Brudd blivit angiven; tillstod
Ivanoff nu, att han tagit mjöl uti Lars Nilssons bod, som han skattat mot en fjerding,
det han lämnat till Borgaren Johan Andersson norr i Staden, som försäkrat honom be-
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copyright Svea Television, Christian Arnet.

hans hus, sedan han förliden höst hade där
kvarter, och Daniel Johansson på Born fått
lov att taga honom till sig, ej heller har han
fått något av honom, påståendes plikt på
Ryssen för beskyllningen. Som Johan Andersson nu igen ville visa sin ivrighet, så
förmanade Hr Borgmästaren honom åtskilliga resor, att med beskedlighet föra sitt tal,
varpå han svarade, att Hr Borgmästaren
inte kan neka honom att tala det som rätt
är. Ryssen hade intet annat bevis till sin
talan, utom att mjölet skall blivit spillt i
Portlidret, som Stadsbetjänterna skulle och
blivit varse, hade ingen varit tillstädes,
utan Johan Andersson legat i sängen och
kommit emot honom i Porten och tagit av
honom mjölet. Johan Andersson visade sig
olydig och ivrig, var drucken, säjande att
Ryssarna är djävulsmänniskor och att fan
fört dem hit, höll han dem för skälmar, till
dess de kunna bevisa, det de nu säja, och
att de sätta sig på näsan på honom, men
han skulle flytta dem av sig, om han allenast lever till morgon-afton, och fast han
skulle mist livet, han har inte mer än ett.
Löjtnant Nielidoff, som var äskad till tolk i

denna sak, klagade att Johan Andersson
stampar foten och knyter näven åt honom,
därtill Andersson nekade, dock hörde man,
att han stampade med foten. Ryssen
Ivanoff begärde att Johan Anderssons
hustru måtte vittna i denna sak, eftersom
hon sett och varit tillstädes, när han tagit
emot mjölet, vartill Johan Andersson samtyckte, bedyrandes med Ed och förbannelser, att han är oskyldig.
Rätten tog Johan Anderssons hustru, Margareta Hansdotter Norström, särskilt före
och förehöll henne i stillhet, om hon vet något härav, att hon det ville upptäcka, men
hon nekade alldeles sig veta härav, eller att
det kommit i hennes hus, viljandes det med
sin ed erhålla, att hon inte sett denne ryssen, sedan han i förlidne höst var hos henne
i kvarter, ej heller var hennes man den natten ute. Sammaledes föreställtes Johan Andersson särskilt och i stillhet, om han hade
någon kunskap här om, då han förmanades
det angiva, men han nekade ännu enständigt, säjandes sig ej heller veta, om något
mjöl blivit spillt i Portlidret, det ock hans
hustru nekade sig veta av; inkallades de
12

övriga Parterna, då Stadsbetjänten Lars Andersson blev tillspord, om han märkt något
mjöl vara spillt i Portlidret, där till han jakade, sägandes att stenarna varit vita, som
Ryssen visat honom stället, med påståendet
att säcken stått på det stället, och kunde
Lars ej annat se, än att det var av mjöl. Som
man hörde, att i Förstugan var något oljud,
så frågades där efter, sägandes Stadsbetjänten, att Johan Andersson stampat med fötterna och svurit: Johan Andersson tillstod
sig gått hårt, men inte svor han; Lars Andersson beropade sig till vittne Skomakaren
Olof Mattsson och hans Svärmoder hustru
Maria Svensdotter, vilka utan jäv avlade
vittneseden, och intygade särskilt Olof
Mattsson att han såg Johan Andersson utav
ivrighet och ondska över det, han är beskylld för orätt, stampa med foten i golvet
och ropa högt, men inte hörde han honom
svärja.
Hustru Maria Svensdotter intygade uppå
förmaning, att Johan Andersson gick och
spatserade på golvet och sade, att när han
fått ut Ryssen på torget, skulle han slå honom, den Sacramentska Karlen, för det han
belackat honom; Och skall han dessutom talat om Herrgården, som hon inte minns vidare, än att han hade del där
uti.

22/5. Förehades igen saken med ryske
fången Procopei Ivanoff och Johan Andersson Norin, angående det hos Sven Brudd
stulna vetemjölet, då Rätten undersökte, om
några fler skäl kunnat fås, vart Ivanoff gjort
av detta mjöl, då Sven Brudd sade sig ingen
annan kunskap än förr ha där om, utan beklagade sig än mer, att han vid samma tillfälle mist ett par stövlar, som han förmenar
denne ryssen även skall tagit. Johan Andersson nekade nu som tillförne sig veta av
något mjöl, skolandes ofta hända att mjöl
spilldes av annat folk, var av det skall synas
i Porten; Ivanoff nekade sig veta av några
stövlar eller dem sett, men en stor säck tillstod han sig tagit med mjölet.
Sedan Rätten låtit uppläsa det förra Protokollet för Johan Andersson, och honom förehölls dess otidighet den gången, bad han om
förskoning för plikt, eftersom han varit så
förstockad, att han ej visste vad han gjorde,
ej heller minns han det nu.

Ivanoff påstod enständigt, att ingen annan
än Johan Andersson tagit av honom mjölet,
och att han legat där över natten, men ingen
betalning fått, havandes han först utbjudit
mjölet hos Handl. Fidler, men hans hustru

Johan Andersson tillstod sig
sagt, att han äger del med
hela Staden uti Herrgården,
och förnimmer, att den skall
vara bortgiven, men inte har
han skrivit sitt namn där under.
Detta mål uppskjuts till nästkommande Rådstugu-dag, då
Parterna ha att inställa sig.
copyright Svea Television, Christian Arnet.
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Procopei Ivanoff, om natten emellan den 7
och 8 maj sistl., eller har därom någon
underrättelse och kunskap, varefter Rätten
sig vidare både om detta och de andra målen
vill utlåta.
5/6 avlade Borgaren Johan Andersson Norin
den honom den 22 sistl. Maj ålagde Eden,
uti saken emot ryske fången Procopei
Ivanoff, varefter

copyright Svea Television, Christian Arnet.

bett honom draga åt helvete, hon ville inte
köpa något sådant gods; eljest skall ingen
sett, varken när han gick in eller ut ifrån
Johan Andersson.
Rätten sände efter Fidlers hustru, Ellika
Nilsdotter, vilken uppkom och uppå föreställande berättade, att Procopei Ivanoff varit
hos henne om natten och begärt en kniv,
men hon visade bort honom, dock såg hon
inte vart han gick, längre än förbi Anders
Lindqvists.
Resolutio: Såsom ryske fången Procopei
Ivanoff högeligen påstår och betygar, att
han insatt hos Borgaren Johan Andersson
det vetemjöl, som han stulit ifrån Borgaren
Sven Brudd, alltså och ehuruväl Johan Andersson enständigt därtill nekar, dock i anseende därtill att ingen annan underrättelse
om detta mjöl kunnat fås, och Ryssen
Ivanoff haft hos Johan Andersson tillförne
kvarter, samt att Stadsbetjänten blivit varse
att uti dess Portlider varit spillt mjöl, på det
ställe, som Ryssen sagt sig nedsatt säcken,
havandes och Ryssen, efter hustru Ellika
Nilsdotters berättelse gått uppför denna
gata, prövar Rätten för skäligt, det bör Johan Andersson Norin med själv sin Ed, likmätigt Kongl. Maijtz Förordning af den 30
Octobris 1695, inför denna Rätten, den 5
nästkommande Juni erhålla, att han varken
emottagit något vetemjöl av ryske fången

Resolverades: Såsom Borgaren Johan Andersson Norin, likmätigt denna Rätts resolution av den 22 sistlidna maj, med hand å
bok edligen erhållit, det han varken emottagit av ryske fången Procopei Ivanoff något
mjöl, om natten emellan den 7 och 8 maj
sistl., eller har därom någon underrättelse,
alltså befrias han ifrån allt tilltal i detta
mål. Men ryske fången Procopei Ivanoff, som
tillstått sig stulit mjölet av Borgaren Sven
Brudd, ungefär 3 lispund Stålkvarns vetemjöl, som värderas med säcken tillsammans
för 22 dlr 16./. Kmt, finner rätten skäligt,
det bör han plikta med 10 par spö, och dessutom ersätta det stulna godset med arbete,
till dess det bliver betalt. Och alldenstund
Johan Andersson Norin, under rannsakningen över detta mål, visat emot Rätten och
även dess Contrapart stor otidighet, utbristandes uti svordomar och ohövliga ord,
var uti han, uppå behörigt föreställande åtskilliga resor, ej velat sig rätta, utan där uti
framhärdat, fördenskull och ehuruväl man
hade fog att belägga honom med särskild
plikt för varje brott, så vill dock Rätten, i anseende till dess fattigdom, förskona honom
denna gången därmed, att han för en sådan
otidighet och sidvördnad, efter Kongl. Majtz
Förordning av den 4 Juli 1695 § 22, i ett för
allt bötar 20 dlr Silvermynt, samt gör för
denna Rätt offentlig avbön.
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Fortsättning i nästa nr

De här fina fotografierna som vi illustrerar
detta AD-nummers avsnitt av De ryska krigsfångarna med kommer från Svea Television,
(www.sveatv.se), ett produktionsbolag som
verkar göra många historiska filmer.

Vi hittade bilderna på beredskapsmuseets
hemsida (www.beredskapsmuseet.com).
Svea Television har gett oss tillåtelse att använda bilderna.

copyright Svea Television, Christian Arnet.

Ett särskilt täck till värä sponsorer
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B-föreningsbrev
Avs: Nora Släktforskare
Järnvägsg. 1, Nora station
713 31 NORA

Våren 2015

 4/2

18.30
Föredrag av Calle Lindström: Kampen mot smuts,
epidemier och kvacksalvare. Om provinsialläkarnas arbete i Bergslagen under 1800-talet. Nora
bibliotek.


19/2 19.00 Årsmöte

 21/3

Släktforskningens dag, Nora bibliotek

Utflykter med Åke Mossberg
 Blexberg, samling 14.00 på Nora torg, medtag
kaffekorg
 Södra Pershyttan (repris i bättre väder än sist)

Forskarstugan i Nora station,
torsdagar 16.30-19.30

Mer detaljerad information om aktiviteter: www.noraforskare.se
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