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Ordföranden
har ordet
Foto: B.-M. Lundell

Så här skrev jag för ett år sedan. Och jag lovar, det överensstämmer fullt ut även i år.

fångar i Nora och Linde under kriget 1700
till 1723.

Hösten blir inte sämre. Utflykter till Ringshyttan och en repris till Noor. Vid vårt förra
besök fick vi i stort sett sitta inomhus och
titta ut på ösregnet. Vi planerar några kurser
i Emigrantforskning, vilka föregås av en föreläsning om emigrationen från länet av Stefan
Nilsson. I samarbete med Linde Släktforskare, på Masugnen i Lindesberg tisdagen den
Just i skrivandets stund, är vi, Föreningen
Nora Släktforskare, inne i ett hektiskt arbete 27 oktober, en informationskväll om våra
med förberedelserna till midsommarfirandet DNA och hur de trotts årtusenden, som pasi Pershyttan. Det är tusen små detaljer, som serat, kan visa, att June i Mora Minnesota
måste klicka i varandra. Hur många bullar, USA och Stina i Nora och Västgöthyttan Sverige är släkt med varandra. Vi får se till, att
tältet bokat, Tjurskallen talad med…… Till
vi samåker.
vår tröst har vi varit med tidigare.
Som vanligt har tiden skenat i det närmaste
iväg från oss. Det är som alltid, med nyvaken
förvåning är det 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 Boel, för din mjuka
piska.

Med en förhoppning om, att vi alla får en
Vårterminen har varit spännande med
”Åkes” utflykter till Blexberg och hans egen varm och trevlig sommar, hälsar jag till er
gata, Pershyttan. Håkan Henriksson hälsade alla.
på i bibblan där han berättade om krigsMats Eliason

Traditionellt midsommarfirande i Pershyttan
Vällingklockan ringer in midsommar kl. 13.00 på hyttbacken.
Majstången reses, dans kring majstången.
Uppträdande av Gyttorps folkdansgille. Barnteater med Ove Hoffner.
Fiskdamm, försäljning av hantverk, lotterier, kaffe med bröd, korv och glass.
Välkommen att fira midsommar med oss i Pershyttans vackra miljö!

Entré 50 kr

Saknar du årsmöteshandlingarna?
De fick inte rum i detta nummer. Så dem hittar du på vår hemsida, www.noraforskare.se.
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Den nya staden
Utvandringen till Amerika II

LARS LÄSER

I decembernumret skrev
jag om Lennart Pehrsons
bok Den nya världen, den
första i en trilogi om utvandringen till Amerika
från 1600-talet till nutid.
Den andra boken i serien
heter Den nya staden och
handlar om Chicagos framväxt från en smutsig håla
ute i ingenstans vid grundandet 12 augusti 1833 till
en världsmetropol.1833
Vykortet hämtat från Chuckman´s collection.
hade staden cirka 350 invånare och vid 1800-talets slut var den en miljonstad. Chicago var i slutet
av 1800-talet den största svenskstaden i Amerika och år 1900 fanns det
fler svenskar där än i Göteborg. Den var alltså på sitt sätt Sveriges
andra stad.
Lennart Pehrson har åter åstadkommit en
diger volym, rikt illustrerad med bilder.
Han följer Chicagos framväxt från den lilla
håla staden en gång var vid Chicagoflodens mynning vid Michigansjön via branden i oktober 1871 till den stolta stad som
stod värd för Världsutställningen 1893.

narna i bostäder och fabriker gjorde luften
kraftigt förorenad och den fattiga befolkningens bostäder var små, smutsiga och
dragiga. Det var stadens läge som gjorde
dess största tillgång. Läget var perfekt som
knutpunkt för ett antal järnvägslinjer och
järnvägen var det moderna, billiga och på
den tiden snabba transportmedlet. Den
snabba ekonomiska tillväxten innebar
också en stor byggverksamhet, när bankpalats, stora fina kontorsbyggnader och flotta
bostäder skulle byggas. Även arbetarklassen fick bättre bostader efter hand och en

Levnadsförhållandena i staden var före
branden inte särskilt hälsosamma. Marken
var låglänt och fuktig och gav en god grogrund för sjukdomar. Röken från skorste4

bostadsmigration pågick ständigt. De olika
nationaliteterna höll samman var och en
för sig och segregationen var omfattande.
Bäst hade de tidiga invandrargrupperna
det, engelsmän, tyskar, irländare och skandinaver. De syd- och östeuropeiska invandrarna kom senare och fick de sämsta villkoren.

växte i omfång och betydelse. I gengäld fick
politikerna ekonomiskt stöd från de kriminella pamparna. De stora förlorarna var
förstås den stora allmänheten. De utnyttjade de prostituerade och frekventerade barerna och var därmed i realiteten de som
stod för fiolerna.

Men här beskrivs inte bara män. Maria Andersson från Västergötland emigrerade till
Amerika 16 år gammal då familjens ekonomi rasat samman. Hon började arbeta
som diskerska i ett skoghuggarläger och
blev senare hushållerska och fabriksarbetare. Så småningom blev hon aktiv i fackföreningsrörelsen och blev slutligen chef för
arbetsmarknadsdepartementets Women’s
Bureau. Hennes engagemang gjorde att
hon avstod från att bilda familj. I stället
fann hon meningen med livet i sitt arbete.

Den snabba tillväxt som kom efter branden
var inte problemfri. Nu ville både affärsmän, politiker och kriminella storpampar
vara med och ta för sig av de ekonomiska
fördelar som den blomstrande staden gav.
Framgångsrika – och stenrika – affärsmän
som J P Morgan, Andrew Carnegie, Cornelius Vanderbilt och John D Rockefeller bidrog ekonomiskt till stadens uppbyggnad
och industrins framväxt, men de krävde
också gentjänster från politikerna. De senare såg genom fingrarna med den kriminalitet som och prostitution som snabbt

Lars Öjebo

Vykortet hämtat från Chuckman´s collection och finns även i boken.
http://chuckmancollectionvolume10.blogspot.se/
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Dela med dig av din släktforskning. Berätta om någon i
ditt släktträd. Det kan vara stött av källor eller bara
hörsägen. En mustig släktanekdot som du försökt hitta
sanningen bakom. Skriv till redaktor@noraforskare.se

Sjömannen
Thomas Jönsson
från England
I MITT SLÄKTTRÄD
av Lena Crommert
Min mamma är född Thomasson och när jag forskade bakåt kom jag till en
Thomas Jönsson i Asarum, Blekinge. I husförhörslängden står att han är
född 9/11 1785 i Hartfordshire, England. I anmärkningskolumnen står
dessutom att han emigrerat(=rymt) från Engelska flottan! Hur göra? Tidigaste husförslängden där han finns är 1813 -1817. När kom han till Asarum? Första inflyttningslängden är från 1821. Det gick något år och under
tiden läste jag om Asarum. Plötsligt hittade jag i Hembygdsföreningens
Asarumsdalen 1971 en berättelse med titeln: Tomasalyckan och där återfann jag Thomas!
I Blekinge var åren runt 1810 väldigt dramatiska.
Napoleonkrigen pågick och England försökte
undgå erövring genom att ha en eskader i södra
Östersjön under ”kontinentalblockaden” Napoleon försökte omöjliggöra engelsk export till
Europas fastland, bl.a. Ryssland och på så sätt
ödelägga örikets handel och industri och få landet
till underkastelse. För att få avspärrningen effektiv lade Napoleon stora delar Europas kuster under sin kontroll.

också tvungen att ro i land på Listerlandet och
Hanö för att hämta färskvatten och annan proviant. Dåligt med mat och hård disciplin gjorde att
många av engelsmännen försökte rymma när man
var i land. Rymningsförsöken straffades hårt med
den ”niosvansade katten” och folk i land kunde
höra skriken. De flesta rymningsförsöken misslyckades men en man försvann för alltid från den
engelska flottan.

Det var en 25-årig liten man vid namn Thomas.
En gång var han inte med tillbaka hur mycket
man än letade. Det berättas att Thomas hade gömt
sig under kjolarna på en ”kakmadam”, en gumma
som sålde kakor och bullar. På den tiden var kjolarna vida och långa och Thomas var ju liten. Om

Under sommaren 1810 ska den engelska eskadern
ha bestått av 45 fartyg som skulle skydda engelska handelsfartyg i södra Östersjön. I väntan på
konvojer och vid hårt väder låg engelska flottan
utanför Hanö och i Matviksfjärden. Man var
6

gumman blev förskräckt eller ville hjälpa Thomas
förtäljer inte historien.

hustru Sara bär fortfarande namnet Tomasalyckan.

När allt blivit lugnt vandrar Thomas iväg och
kommer så småningom till Gungvala i Asarum.
Där gifter han sig och får 5 söner som givit upphov till ättlingar i övriga landet. Han arbetade på
Leisagården (Maria Leissners förfäder) och fick
brukningsrätt till en åkerlycka. Namnet Jönsson
tog han sig då han lärt sig svenska, kanske hette
han Johnson som barn. Omöjligt att hitta honom
hos engelska flottan då man inte vet efternamnet.
Jag har mailat till National Archives som föreslår
en forskare i England men det får nog vara för
min del.

För några år sedan gav oss Hembygdsföreningen
en guidad tur i Thomas fotspår bl.a. gick vi hans
väg till Leisagården och tog kort på stenhögen
efter torpet på Tomasalyckan. Vi hörde världshistoriens vingslag!

Thomas slutar sin dagar som fattighjon 21/9 1873.
Åkerlappen där Thomas bodde med sin andra

Asarumsdalen 1969-1978 s. 80

Vad kan man inte få uppleva
genom släktforskning!!!

Lena Crommert
Lenas källor:

Asarums kyrkböcker

”H.M.S. Victory in full sail and in a sqall” av
Thomas Buttersworth (1768-1942), olja på
duk.
Detta är ett av de fartyg som låg utanför
Karlskrona i början av 1800-talet.

Läs mer
Sveriges Radios radioprogram Släktband har gjort ett reportage om detta för många år sedan. Men det går fortfarande att lyssna på det och läsa mer på deras hemsida. Så här skriver de bl a:
”I början av 1800-talet pågick Napoleonkrigen som bäst i Europa. England var Napoleons värste motståndare,
och han hade varit ytterst framgångsrik till lands. Men på havet var England de obestridliga herrarna. Napoleon gjorde vad han kunde för att försvåra Englands möjligheter till framgång. Den så kallade Kontinentalblockaden, ett slags handelskrig, blev ett viktigt medel i den kampen. Alla Europeiska länder förbjöds att
handla med England. Att lasta eller lossa engelska skepp skulle ses som en krigshandling av Frankrike.
Sverige försökte i det längsta att hålla sig utanför. Engelska fartyg trafikerade regelbundet svenska hamnar och
inte minst Göteborg fick i början av 1800-talet ett enormt uppsving tack vara det här. Men till slut fick Napoleon
nog. Sverige tvingades förklara England krig, ett krig där det dock aldrig utväxlades ett enda skott och där
bägge sidor var lika ointresserade av att strida inbördes.
Under den här kontinentalblockaden la sig stora delar av den engelska flottan utanför Blekinges kust. Det
gjorde de för att låsa och säkra infarten till Östersjön och de varor i form av skeppsbyggartimmer och tjära som
var livsviktiga för att hålla sig med en stark flotta.”
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/102298?programid=2068
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När Gary Port kom till Pershyttan
Åke Mossberg berättar

Efter den inledningen, där han berättar vem
han är och var han bor, där han presenterar
hustrun och den 25-årige sonen, visade det sig
att brevet hade anknytning till Pershyttan i
allra högsta grad. Det var nästan så att jag själv
kände att jag blev lite inblandad i den Portska
släkten, eftersom min moster Annas svärfarfar
var syster till Gary Ports farfarsmor. Jag upprepar så alla riktigt förstår: Min moster Annas svärfarfar var syster till Garys farfars-mor.

Här förleden fick undertecknad ett
sånt där "snabelbrev" i sin ägandes
Internetanläggning. I brevets
"adress" finns nämligen en sådan
här figur: @ Därav namnet snabelbrev. Ett sånt där brev som kommer genom rymden och kallas Email på "dataspråket". Ett sånt där
brev som saknar frimärke. Ja, visst
lever vi i underliga tider, vi som
lever på 2000-talet.

Så här var det från början: År 1840 föddes det
en liten torparpojke vid Tennlicktorpet. Hans
namn var Karl Gustaf Persson. Fadern, Per
Nilsson hade kommit inflyttande närmast från
Bengtstorp året innan, 1839. Just det sistnämnda året föddes Karl Gustafs stora syster Johanna (Sedermera Johanna Sandberg som kom
att bli farfars mor till bröderna Helmer & Bror
Sandberg och morfars mor till exempelvis syskonen Freddie, Anita & Ylva Dahlqvist i Nora. Till
de sistnämnda få vi anledning återkomma.

Han som hade skrivet det ovannämnda brevet
hette Gary Port och han hade tydligen fått min
adress via Nora Kommun. Det var ett spännande
brev, ett brev författat på det utrikiska tungomålet engelska. Eftersom jag i yngre år blev påkostad med studier på anrika Samrealskolan i
Nora, så kunde jag faktiskt tyda meningarna
utan att fråga vare sig människor eller lexikon.

Karl Gustaf växte upp och blev stora starka karlen. Hjälpte pappa Per med milorna i skogen och
med sysslorna på torpet. Tre dagar efter Karl
Gustafs 20-årsdag avled fadern i Vattusot, lagom
till julhelgen år 1860. Dessförinnan hade Johanna lämnat hemmet för att som piga tjäna sitt
uppehälle. År 1866 gifter hon sig med Per Sand-

"Allow me to introduce myself. My name is Gary
Richard Port from Califon, New Jersey, United
States of America. I am on my 56th year, husband
of 28 years to Annette and father of one son
John Eric age 25":
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berg (Helmer & Brors farfars far) och bosätter
sig i Pershyttan, i den s.k. Sandbergska gården,
omedelbart norr om den gamla småskolan. Av
de återstående fyra barnen till Per Nilsson så
reser två yngre bröder till Karl Gustaf till
Eskilstuna år 1861. Karl Gustaf själv får drängplats på flera olika gårdar runt om i socknen
med början samma år. Mamman, "Torpareänkan Stina Gustafsdotter", får nu det så vanliga tillägget "Utfattig". Hon bor kvar med den
yngsta dottern till år 1868, därefter flyttar hon
förmodligen in i byns fattigstuga där hon avlider
i "hetsig feber" år 1876.

Eftersom det bodde åtskilligt flera familjer i Gyttorpkasernen, där husfadern jobbade i nämnda
gruvor, kunde man på hemvägen vara ett helt
gäng som traskade genom den djupa skogen.
Mellan åren 1875-82 föddes ytterligare fyra
välartade barn, bl.a. sonen Johannes Emanuel,
som senare kom att bli farfar till rubrikens Gary
Port. Efter att ha firat sin 33 :e födelsedag i januari 1883 blev så småningom Kristina Charlottas
hälsa allt sämre. Det visade sig att hon, likt
många andra vid den tiden, drabbats av den förhatliga lungsoten. Det var ju den tidens benämning på infektionssjukdomen tuberkulos (tbc).
Den 14:e oktober avled hon av sviterna och nu
stod Karl Gustaf ensam med fem små barn, 9, 8,
5, 3 och l år. Och "tänker man sig in" i hans situation så känns den både sorglig och arbetsam.
Vad gjorde han?

Huvudpersonen Karl Gustaf kom efter 3 år
som dräng tillbaka till Pershyttan år 1864. Han
blir nu gruvarbetare och arbete fanns det gott
då man den tiden bröt malm i fem, sex olika gruvor i byn. År 1868 ändrar han, enl. husförhörslängden, av någon anledning sitt efternamn från
Persson till "Port". En uppgift från gruvstämman samma år gör gällande att han legat sjuk
på lasarettet i 24 dagar på grund av en skada,
och därför fått ersättning från gruvbolaget med
drygt 15 riksdaler för den tiden.

Jo, han tog friarstigen till Allmänningstorpet
ännu en gång. Kristina Charlotta hade nämligen
en fem år yngre syster, Johanna Wilhelmina som,
för att skoja till det lite i eländet, "var ledig".
Tycke uppstod, som man säger, och på annandag
jul år 1884 stod Karl Gustaf brudgum för andra
gången En av fördelarna med detta var att han
fick behålla sina svärföräldrar, praktiskt och
bra. Mitt i sommaren 1886 fick de sitt första
barn, sonen Ernst Daniel. Så småningom skulle
det bli ytterligare 5 barn födda, dock "over
there".

Allmänningstorpet ligger som de flesta vet några
kilometer väster om byn, inte långt från det
gamla limberget. I torpet bodde under senare
delen av 1800-talet, torparen Anders Jacobsson
med fru Karolina. Som vanligt var på den tiden
så fanns det en hel hoper ungar på torpet, pojkar
och flickor. Särskilt en av de sistnämnda var
grann att skåda, hennes namn var Kristina
Charlotta och hon var född som en äkta stenbock, i januari år 1850. Karl Gustaf Port gjorde
täta friarturer till Allmänningstorp emellan skiften i gruvan. Och efter det sedvanliga "klicket",
tackade föremålet för uppvaktningen ja, och det
inbjöds till bröllop i, får man anta, all enkelhet
en oktoberdag år 1873. Som vid kontroll dessutom var en - måndag.
De nygifta flyttar in vid Västra Sjölundstorp där
den förstfödde sonen Karl Emil kommer till världen i juni 1874. Året därpå får Karl Gustaf och
Kristina Charlotta flytta in i en av lägenheterna
vid Pershytte Grufvebolags gruvarbetarkasern
"Skatåsen" (Östra kasern) på det s.k. Gyttorps
Gärde. Kasernen, som är borta sedan länge,
hade en mera känd motsvarighet på västra delen av nämnda gärde, "Kråkåsen", också den riven idag. Karl Gustaf gick varje dag till sitt arbete i Pershyttan över Kottaberget, där det
fanns en väl upptrampad stig som kom fram ur
skogen mitt emellan Wrett- och Kettilgruvan.

Som så många andra läste Karl Gustaf de lockande annonserna om billiga och säkra resor till
det förlovade landet i väster, Amerika. Noratidningen hade flera i varje nummer, och efter ett
väl övervägt beslut bestämde sig även Karl
Gustaf. Nu såg han plötsligt en ljusare framtid
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vid horisonten och när så auktionsannonsen dök
upp i Noratidningen en majdag år 1888, då förstod alla att han tänkte göra allvar av planerna.
På auktionsdagen strömmade folk till och det
bjöds friskt på kossan, på grisen, på chiffonieren
och dragkistan, på vävstolen och laggkärlen. Till
och med ett "amerikanskt väggur" såldes, och
när allt var klart och Karl Gustaf fått sin del av
auktionspenningarna kunde så resan till det
okända landet anträdas. Dock räckte inte pengarna till biljetter åt alla, utan Karl Gustaf fick
ta ett lån på banken för att alla skulle kunna
åka tillsammans. Det blev tårfyllda farväl på
Nora station, får vi anta, av Johanna Wilhelminas far Anders Jakobsson (svärmor dog år 1885)
och ävenså av Karl Gustafs syster Johanna
Sandberg. Familjen åkte så till Göteborg för att
via Hull och Liverpool ta sig på ångbåt till New
York.

I den kom de fyra inglidande i Nora den 4 juli,
113 år efter att Karl Gustaf Port klev på tåget på
Nora Station. Samma dag hölls den årliga samlarmässan i staden med flera tusen besökare. Det
var en stekande varm sommardag och Nora visade sig från den allra bästa sidan. Dagen
därpå satt en liten lapp instucken i min affärsdörr där jag kunde läsa en hälsning och ett "see
you tomorrow". Och på torsdagen så stod han
plötsligt där, Mister Gary Port, i egen hög person. Det var ett trevligt möte, vi knäppte på min
dator och vi tittade på kartor och jag visade var
Tennlicktorp och Allmänningstorp låg. Så mötte
syskonen och sonen upp, och vi bestämde att
göra en upptäcktsresa tillsammans på fredagen.

Vad som sedan hände borta i "Amerikat" ska vi
inte gå in så mycket på i detalj i den här uppsatsen, men mängder med uppgifter finns tack
vare sonsonen Garys efterforskningar. Familjen
anlände till New York och passerade genom
Castle Gardens immigrationscentral (det här
var före den mera välkända Ellis Island som öppnade år 1892). Via järnväg tog man sig till
Clearfield i Pennsylvania, nära kolgruvorna.
Carl Gustaf fick jobb i kolgruvorna och kunde
år 1907 dra sig tillbaka som pensionär och farmare på en gård i Kane, Pennsylvania. Han dog
år 1922 och hans fru Johanna år 1915. Sonen
John (Garys farfar) levde mellan 1880-1947 och
hans far Charles William mellan 1912-87.

Jag visade dem skolan i Pershyttan, den mäktiga Lockgruvan, det största vattenhjulet och
hyttan, innan det bar av upp till torpet där deras farfars far föddes år 1840. När Gary körde
upp med sig värsting-Volvo på gårdstunet vid
Tennlicktorp var det inte utan att man tänkte
på vad Karl Gustaf själv "tänkte på" där han
satt i sin himmel. När vi klev fram bland brännässlor och tistlar till grunden för det äldsta huset vid Tennlicktorp, huset som Karl Gustafs far
Per Nilsson möjligen byggde, så rann det en och
annan tår nedför kinderna på mina nyfunna
vänner från USA. Fotografier togs, det videofilmades, och väl valda ord sades innan vi fortsatte
upptäcktsresan till det kanske ännu mer spännande Allmänningstorp. Här står ju ännu,
kanske en sjättedel, kvar av den gamla vackra
sinderstugan, nära den nybrutna skogsvägen.
Ånyo forcerades brännässlor och så nya tårar.

År 1942 föddes sonsonen Gary. Nyfiken på sina
Sverigeanor började han släktforska på allvar i
slutet av 1990-talet. Och som läsaren såg i inledningen av uppsatsen så tog han i sept. 1999
kontakt med undertecknad. Efter ett antal snabelbrev fram och åter så stod det klart för mig
att Gary skulle komma på besök på sommaren år
2001. På resan, som Volvo (!) betalade för Garys
del, medföljde hans bror Charles, hans syster
Carol och hans son John. Det där med Volvo var
lite speciellt. Det är så att Volvo betalar resa och
uppehälle (och dessutom till 9 % lägre pris, tror
jag) för bilköpare från Amerikat, ifall de gör sin
affär här i Sverige. Så skickas bilen per båt och
kunden åter per flyg. Gary hade alltid haft Volvo
så han grep tillfället och köpte en värsting-Volvo
med autoväxel för åtskilliga tusenlappar.

Det var här som Garys farfars mor föddes år
1850. Gary rotade bland resterna och fann en

10

fjärdedel av ett fönster med gångjärn och hakar.
Det var underbart vackert i kvällssolen och beslagtogs omedelbart. På det lilla, lilla taket som
fanns kvar fann han två hela tegelpannor, även
de underbart vackra med ålderns patina. Självklart så beslagtogs även teglet och nu först så
kunde amerikanarna lämna ruinen sorglustigt
glada och
hjärta. På lördagsförmiddagen åkte Gary på sitt eget initiativ, till

elska som den värsta inföding. Vi gjorde upp,
Anita ovetandes, att Gary med syskon skulle
komma till stugan på eftermiddagen och "leta"
efter eventuella släktingar till sin farfars far i
allmänhet och efter Sandbergare i synnerhet.
Gary var med på noterna och spelade sin roll
utmärkt. Han stegade ned till stugan när vi
andra satt kvar i Volvon. Freddies fru tog emot
(som uppgjort var) och så ropade man på födelsedagsbarnet Anita, som ju kunde engelska och som borde kunna konversera med
den exotiske Gary. Efter en stund hör undertecknad henne glatt utropa. "Yes, we are
from Pers hyttan from the beginning", för att i
nästa stund kasta sig runt halsen på Gary efter
att ha fått sett namnet Sandberg på hans antavla.

Mobergs bygghandel i Nora där Acke Moberg
hjälpte honom att såga delen från fönstret i fyra
bitar, där varje bit blev ett konstverk i sig. De
två tegelpannorna förpackades noga i tvenne lådor tillsammans med träull och frigolit i massor.
Så till postkontoret där frakten till Amerikat
gick till 450 kronor per panna. Gary var överlycklig och i ett brev som jag fått sedan de kommit åter berättar han att tegelpannorna från
Allmänningstorpet anlände oskadade och att
han planerar att bygga ett bord till deras vardagsrum där pannorna skulle placeras "vertically". Och det roliga i sammanhanget är att han

Hade mötet sänts i TV hade hela Sverige blivit
gråtmilda, Gary och hans syskon hade nu äntligen fått träffa en handfull släktingar, och se de
var ju ett av syftena med Sverigebesöket. Vi undfägnades med kaffe och doppa och det blev en
trevlig eftermiddag, det kan jag försäkra. På
hemvägen bjöd Gary Volvons resenärer på middag på Berglunds i Greksåsar och därefter åkte
vi till min boning, där vi gjorde ett, som jag tror,
spännande besök i undertecknads "hembygdsarkiv". För att de inte skulle glömma bort Amerika totalt, lät jag amerikanen Bruce Springsteen tralla lite i bakgrunden. För systern Carol
spelade jag självklart Niel Sedakas "Oh Carol".
Ja, tänk om Karl Gustaf Port hade fått varit
med!
På söndagen träffade jag dem nere på auktionen
vid järnvägen och de var alla glada och mycket
nöjda med sitt besök i Pershyttan och staden
Nora. När vi slutligen skildes så lovade vi att
hålla kontakten framgent tack vare det där snabelbrevssystemet Ni vet. Och i ett sådant brev,
som anlände till mig den 5:e augusti, ger Gary
Nora ett högt betyg. Såväl stad som människor
får goda vitsord, ävenså maten och vädret. Så vi
avslutar väl min lilla emigrantuppsats med en
liten engelsk läsövning:

i det brevet hade döpt om Acke Moberg till
"Mullbär", "I am so grateful to Axel Mulberry,
from the lumberyard, for helping me wrap up my
precious Allmänningtorp shingles for postal delivery to America ". Heder åt Dig Acke!

"Nora is such a beautiful town, and your lake is a
wonderful place to be in the evening. We really enjoyed the area and the people. Everyone was friendly; the weather was great and the food pretty
dam good too!"

På lördagen hade vi ordnat till ett litet släktmöte
uppe vid Torrvarpen i Grythyttetrakten. Där har
nämligen Freddie Dahlqvist (hans morfars mor
var syster till Karl Gustaf Port) en trevlig liten
sommarstuga och just den här dagen hade de ett
litet släktmöte med anledning av att systern
Berättelsen och bilderna har tidigare varit publicerade i
Anita nyligt fyllt sina 60 år. Anita bor sedan
många år med sin familj i London och pratar eng- ”Ett och annat från PERSHYTTAN i gången tid”, nr 19.
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Amerikabrevet
Text & Musik : Ruben Nilsson
D
D7
G
D
1. Ja, nu ska jag writa hem to you ett litet letter brev
D
A7
För att tala om hur very well jag mår
D
D7
G
D
För det är rätt länge sen, you see. Som jag med pennan
skrev
A7
D
Så hoppas att du understand, förstår.

Gitarrspelaren av Jan Vermeer, 1672.

2. Många dagar hava flytt, sen dess jag for fråm swedens land.
Men jag lovar dig ändå my little friend.
Och fastän du mig bedrog och skämde ut dig med en
an'
Ska jag älska dig until my bitter end.

4. Därför tänkte jag som så, att när det gamla nu är
glömt.
Att jag skulle ta och fråga dig och be
Att du tog och reste hit, för det är drömmen som jag
drömt.
Och förresten kan du ta din unge med.

3. Det var sorgligt som jag hörde, att din fästman
gick to hell.
Och att han blev killad ut av en pistol.
För han kom i bråk med Degos, när han skulle ut en
kväll
Ja, så går det till i staden Liverpool.

5. Men nu slutar jag och hoppas, att du tar och skriver hit.
Fortast möjligt och adressen min den är,
Mr Charles P. Andersson sixhundred-fyra B. Main
Street,
Person City Indiana USA.

Beställ skivorna
via Nora släktforskare
och stöd vår förening.
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

Vår egen produktion Född i Nora kostar 300 kr.
Beställ av Mats Eliason: ordforande@noraforskare.se
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År 2002 började Britt-Marie Lundell att publicera utdrag ur Örebro Läns
renoverade domböcker i Anno Domini. Utdragen handlar om tidigt 1700 tal och hur det var att ha ryska krigsfångar i Nora 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.

RYSKA KRIGSFÅNGAR I NORA
Avsnitt 7

Har tidigare publicerats i AD 46 jun 2005.
År 1721. 5/6. Såsom Ryske fången Iacof Isaiof
förlidna den 22 maj, under det Magistraten ännu
var tillsammans, uti mångas åsyn, drog bägge
Leutnanterna i håret uppå Torget, samt slog leutnant Nielidott med nävarna, varför han då strax
blev i arrest inmanad, alltså prövar Rätten skäligt, det bör han, sig till välförtjänt straff, plikta
med 12 par spö, 3 slag av vart par.
14/6. Mönstades Ryska Fångarna, då Hr Brukspatron Petre utvalde till sitt gruvarbete, dem han
ville, och behöll en del av Borgerskapet även
några hos sig till arbete.
19/6. Upplästes Hans Nåd Landshövdingens brev
av den 17 Juni, angående att Magistraten måtte
inkomma med specifikation på de här förlagda
Ryska Krigsfångarna.

S.d. Efter utvärkad stämning, kärade Bonden
Lars Larsson ifrån Högsätterby och Hidinge
socken till Sadelmakaren Olof Angelbäcks
hustru Stina Lisa Nissenia, angående några kläder, som ifrån honom i förliden höst skulle blivit
stulna, och hos svaranden till en del igenfunnits,
påståendes käranden det hon måtte visa på vad
sätt de kommit henne tillhanda, samt expenser
efter förteckning 45 dlr 10./. Kmt.
Hustru Stina Lisa förklarade sig, att ryska fång13

arna Ivan Ivanoff och Ivan Asejoff, vilken senare
vid den tiden hos henne varit inkvarterad, skulle
samma kläder hos henne inbrackt uti en påse,
och när hon blivit samma påse varse, har hon
haft misstankar där om, och fördenskull löst honom upp, finnandes där uti några kvinnfolkskläder, nämligen en röd Klädskjortel, en svart Sarskjortel och en liv- klädning utav dräll, dem hon
strax angivit hos Stadsgevaldigern Lars Andersson, som det nu och närvarande tillstod, vilken
bett henne det vidare angiva hos Hr Borgmästaren, det hon också efterkommit, och bemälta
Persedlar ifrån sig levererat; Men Bonden uppgav en Specifikation på åtskilliga flera Kläder,
som skulle samma gång blivit honom ifrånstulna
den 6 November förlidet år under Predikan, hade
Kyrkoherden Hr Johan Öselius den 4 sistlidne
Juni attesterat att sådana saker blivit efterlysta;
Svaranden berättade sig inte blivit varse några
andra kläder, än hon uppnämnt, förutom en svart
valmarströja, som ryssen Ivanoff haft på sig. Sedan uppkallades ryssen Ivan Asejoff, efter den
förra är förrymd, och tillfrågades om han vet varifrån de kläder kommit, som funnits hos Angelbäck? Ryssen svarade, att Ivan Ivanoff burit
denna påse in hos Angelbäcks, i tankar att begära
det ryssen Ivan Zaitzioff, som är skräddare och
då där arbetade, måtte sy honom kläder därav,
men när hustru Stina Nissenia märkt, det vara
sådana kläder, har hon strax det angivit; Vidare

tillspordes denne ryssen, om han sett Ivan
Ivanoff haft några flera kläder, där om svarade
han sig inte hava någon kunskap. Uppå tillfrågan
var Lars Larsson fått veta, att dessa kläder funnits här i Staden, svarade han sig därom fått
underrättelse av hustru Stinas man Sadelmakaren
Olof Angelbäck, då han arbetade vid Lockhyttan.
Eljest nekade hustru Nissenia att någon annan
varit tillstädes, när hon öppnade påsen, än hon
och hennes barn, och visste hon ej annat än att
Ivan Ivanoff var i Staden, när hon tog upp dessa
kläder, men förmenar, att så snart han fått kunskap att kläderna var upptäckta och att Stadsgevaldigern fått order honom att efterslå, har han
förfogat sig härifrån; Och har Magistraten icke
allenast dessa kläder strax låtit upplysa, utan och
den ryske fången Ivan Ivanoff behörigen efterslå.

spaning om honom, Lars Larsson därom bli communicerad.
30/8. Mönstrades de ryska fångarna, varandes
alla tillstädes, så när som Darofei Kiriloff föregavs ligga sjuk hos Lars Olsson, Mekita Ivanoff
absens i Skärmarboda, och Procopei Ivanoff hos
Daniel på Born, och tillstod de sig riktigt fått deras fånge-penningar, så många som varit tillstädes; Så underrättades de och nu om Hans Majt:s
Order, att de, som arbeta, inte få mer än 1½ /:
Silf:mt och de andra alltsammans, skola de vara
tillstädes kl. 4 efter middagen, tillika med Leutnanten Nielidoff.
4/9. Inställde sig återigen Bonden ifrån Hidinge
Socken och Högsätter by, Lars Larsson, uti den
före detta förehavda sak emot Sadelmakaren
Olof Angelbäcks hustru, Stina Lisa Nissenia, angående några Kläder, som blivit stulna ifrån Lars
Larsson i förlidna höstas, och en del här igenfunnits, hade Lars Larsson låtit till i dag även uppstämma Olof Angelbäck, emot vilken han producerade 2ne stycken attester, den ena utgiven av
hustru Brita Joensdotter ifrån Lockhyttan den 31

Resolutio: Såsom ryssen Ivan Ivanoff inte stått
att igenfinna, oansett man låtit honom både efterlysa och efterslå, alltså varder denna Sak uppskjuten, till dess man än vidare får se, om han
kan ertappas, och således någon underrätterlse av
honom erhållas, skall, så snart man fått någon

Ur Åke Mossbergs samling.
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Augusti sistlidna av innehåll, att Angelbäck skall förliden vår vid Lockhyttan
för henne och flera sig utlåtit, att dess
hustru emottagit av ryssen 2ne st.
linkjortlar med krusig väv, 2ne st. röda
klädeströjor, varav en blivit av ryssarna
sönderskuren, 1 st. röd klädeskjortel 1
st svart sarskjortel, 1 ny skinnfäll, hade
ytterligare sagt sig ej kunna allt så noga
specificera, utan skattade allt ungefär
för 300 dlr Krmt, och har P. Florin under attesterat denna relation vara av
Nämndeman Eric Svensson hörd; Även
en annan attest av Sven Mattsson, daterad Lockhyttan den 2 September, att
Angelbäck på Kyrkovägen berättat, det
de saker, som blivit i Kyrkan efterlysta,
var tillfinnandes på Nora Rådstuga, förutom en kjortel, som nämnes annorlunda.

Ur Åke Mossbergs samling.

makaren Olof Angelbäck eller dess hustru,
Stina Lisa Nissenia, vidare för de bortstulna kläderna, än att han förmenade dem ha och kunna
ge därom någon upplysning, därtill de dock nekat; Fördenskull och som själva huvudmålet,
angående den begångna tjuvnaden, bör först
avgöras, så vill Rätten hava det samma till dess
behöriga forum remitterat, varefter, om något
skulle röra Angelbäck eller dess hustru, det sedan kan lagligen upptagas och avhjälpas,
imellertid bliver det därpå beroende.

Och frågade Lars Larsson nu om Angelbäck ville
tillstå dessa attesters innehåll? Olof Angelbäck
ville inte vidare erkänna någondera attesten, än
att han sagt att här blivit upptagna en svart kjortel, samt en röd och en vit, nekandes han sig vetat af flera saker.
Lars Larsson förklarade sig att han inte beskyller
dem för något, utan beropar sig på de attester han
har, begärandes att saken måtte avgöras till följe
av Hr Baron o Landshövdingen Conrad Ribbings
utgivna resolution under den 12 sistlidne Juni,
varmedelst saken, i anseende till Angelbäcks
hustru, remitteras till Magistraten här
sammastädes, att med laga slut avhjälpas, fordrandes Lars Larsson expenser 69 dlr 22/: Kprmt
med de förra inbegripna.

11/9. ….upplästes ett brev av den 5 september,
angående flyktingarna. Att de skola strax förfoga sig till Stockholm och så vidare till Finland
och deras förra poster.
2/10. Upplästes Hr Baron och Landshövdingens
brev av den 30 september, att ryska krigsfångarna skola den 16 hujus vara i Örebro, att därifrån
avgå åt Ryssland, eftersom freden numera, Gudi
ära, är sluten, skall Magistraten anhålla hos Befallningsman Trotzig om order till vederbörande
Krono-betjänter att skaffa skjuts till deras framskaffande; Om nästkommande söndag publiceras, att, om någon har att fordra av dem, det den
må sig angiva och sin rätt bevaka.

Vidare hade parterna intet att påminna.
Resolutio: Alldenstund man ännu ingen underrättelse kunnat erhålla om ryske fången Ivan
Ivanoff, som för denna stöld är angiven och i
förl. höst här ifrån Staden avrymt, ändock Höga
Landshövdingeämbetet i Örebro låtit en gång
och Magistraten dessutom 2ne resor å Predikstolen, honom efterlysa, hade Lars Larsson varken kunnat eller velat härintills beskylla Sadel-

Sista avsnittet om ryssarna i nästa nummer
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B-föreningsbrev
Avs: Nora Släktforskare
Järnvägsg. 1, Nora station
713 31 NORA

Hösten 2015

Utflykter med Åke Mossberg
Samling på Nora torg, 14.00 med kaffekorg.


20/9 Ringshyttan



11/10 Nor

Föredrag


9/9 Stefan Nilsson, Örebro Stadsarkiv
Emigrationen från Bergslagen, Nora biblioteket 18.30



27/10 släktforskning med hjälp av DNA,
Masugnen i Lindesberg, samåkning fr Nora torg 18.00

Forskarstugan i Nora station,
torsdagar 16.30-19.30
Vill du ha mer detaljerad information om våra aktiviteter?
Bli medlem och få medlemsmail eller kolla på vår hemsida www.noraforskare.se

Ett särskilt täck till värä sponsorer
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