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Dalkarsberg, Viker XIII, Drivningsschakt 6.3, 360 m under jord, Evert Öberg har vänt malmvagnen
på en vändplatta och skjuter den mot hissen, allt för hand. Bild från Elna Jonssons skanningar.
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Det är med stor sorg för mig personligen,
som redaktör och styrelseledamot och för
hela vår förenings verksamhet som jag
måste berätta att vår ordförande Mats
Eliason på grund av personliga skäl slutat som Föreningen Nora Släktforskare
ordförande.
Redaktören Boel Johansson

Skolfoto från Hammarby 1910. 60 barn och tre lärarinnor.
Foto kommer från vår skiva Arkivpärlor.

3

Foto: B.-M. Lundell

Dalkarsberg, Viker XIII, Visar drivningsschakt 6.3, 360
m under jord, Evert Öberg har vänt malmvagnen på en
vändplatta och skjuter den mot hissen, allt för hand.

Norberg Karl Gustav Ferdinand fotograf f i Nora
stad 1862-1926 Nora stad

21 000 gamla foton scannade
För 8-9 år sedan var jag styrelsemedlem i Hembygdsföreningen Noraskog. På deras kansli på Kungsgatan fanns en låda med gamla foton på
papp. Jag tyckte att fotona skulle göras tillgängliga för fler och lånade hem fotona för att scanna dem. När dessa var scannade gjorde
jag ett besök i Nora kommunarkiv. Där fanns också en låda med gamla
foton på papp. Jag frågade kommunledningen om
jag fick scanna dem för Hembygdsföreningens
räkning, och det fick jag.
Sedan blev jag intresserad av den stora mängd glasplåtar, som
Hembygdsföreningen har deponerat i Nora Kommunarkiv., Det
var ju synd att det var så svårt att komma åt de negativa glasplåtarna för titta på fotona på dem.
En kraftig scanner och dator införskaffades av Hembygdsföreningen att använda i Nora Kommunarkiv. Och jag satte igång
att scanna glasplåtar.
Karl Gustav Ferdinand Norberg föddes i Nora 1862, han gifte
sig 1904 och ungefär samtidigt började han att fotografera. Det
var tänkt att han skulle bli läkare, men en sviktande hälsa pga
tuberkolos hindrade honom. Han öppnade en atelje 1904 i fädernegården Rådstugugatan nr 24, numera nr 28, och innehade den till strax före sin död 1926.
Han har fotograferat byggnader i staden, djur, gruvor, industrier, skolklasser, konfirmandgrupper, föreningar och personfoton. Personfoton utgör 80 % av alla fotona. Glasplåtarna är i
olika storlekar, 18 x 24, 11 x 18, 12 x 8. År 1927 övergår man
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Afanasei Kolotschenoff, troligen
en ryss i Nora december 1912.
Idag är Europa gränslöst och
den här mannen får visa det.

från glasplåtar till film.
Film förkommer i storlekar
11 x 18 och 12 x 8.
Karl Gustav Ferdinand
Norberg dog 1926 och Erik
Sjöqvist, Örebro övertog
ateljén på Rådstugugatan
och fick då en filial i Nora.
Erik Sjöqvists negativ finns
i arkivet från 1926-1944.
Böcker med register finns
bevarat för tiden 1904-1944.
Registret innehåller datum,
namn, ort, antal foton, storlek, kostnad. Dessa register
har varit till stor hjälp för
fortsatt identifiering av personer med födelse-och dödsfallsuppgifter.
Kv Duva, Nora I, är aktuell idag då nybyggnad av bostäder pågår
här. Här är smé-Karlssons bostad i Vagnmakargatan svagt till
vänster och Prästgatan th, fotot från 1960 då dessa byggnader revs
för nybyggnad av Folkets Hus och lokaler för ny Konsumbutik.

Negativen hade lagts upp
på vinden på Rådstugugatan 24 av båda fotograferna.
En natt i januari 1952 kom
elden lös i fastigheten och en del av negativen fick skador av vatten men då kom folkskolläraren och hembygdsforskaren Sven Ringström till undsättning.

Omkring 1980 flyttades negativen från vinden på Rådstugugatan till Nora Kommunarkiv av Lars Ove Pettersson och Åke Mossberg. Negativen sorterades upp och lades i arkivkuvert. Omkring 1995 var det brand i en lägenhet ovanför Nora Kommunarkiv och
vatten rann ned i arkivet, så att alla negativ fick flyttas upp till Nytorps industriområde,
medan arkivlokalen sanerades.
När nu alla negativen scannats kan vi konstatera att glasplåtarna var i mycket god kondition efter ca 100 år, filmnegativen var något sämre i kondition och hade förändrats något. De äldsta filmnegativen är ju 90 år. Nu är alla negativ scannade och ca 50 % av personfotona är försedda med namn och födelse- och dödsfallsuppgifter. Ca 200 personfoton
är helt okända, men Noraborna hjälper mig att identifiera några då och då.
Alla de, som hjälper mig med identifiering, ska ha stort tack!

Elna Jonsson
Hembygdsföreningen har scannat P-A Norbergs glasplåtar. Nu finns mer än 10 200 bilder från tiden 1890 –
1940, samlade på DVD till försäljning.
Enklast beställer du genom att sätta in 200 kr + porto 30 kr på bankgiro 787-4209, samtidigt som du skickar
ett mejl till hbf.noraskog@gmail.com och meddelar ditt namn och din adress.

http://www.hembygd.se/hembygdsforeningen-noraskog/noraskogs-webbshop
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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.
Sista delen av favoritreprisen!

RYSKA KRIGSFÅNGAR I NORA

Avsnitt 8 - sista avsnittet
Tidigare publicerat i AD 47 jun 2005.

inställde sig även nu Ivan Obaxin, som
förr inte står på rullan, viljandes nu följa
med till Ryssland, och examinerades om
någon vore skyldig, uti Borgerskapets
närvaro, och befanns som följer:

År 1721. 2/10. Har Handelsman Petter
Norström låtit uppkalla Ryske garvaren
Staffan Staffanssons hustru Maria Joensdotter, begärandes underrättelse av
henne, vart hennes man tagit vägen, eftersom han skall emottagit av Norström
36 st hudar, dem han ännu skall borta
hava, utom det han givit honom i arbetslön. Hustru Maria Joensdotter beklagade
sin olycka, att han lämnat henne uti ett
uselt tillstånd, vetandes hon inte vart
han sig begivit, utan skall han utlåtit sig
vilja resa till Stockholm. Emellertid begärde hon tillstånd få resa till sina föräldrar, för att kunna föda sig, som henne
inte kunde förvägras, dock förmanades
hon att giva vid handen, om hon skulle få
någon underrättelse om honom, skulle
Staffan Staffansson efterslås, varom brev
till Herr Baron och Landshövdingen
skall avgå.

Leutnant Nielidoff tillstod sig vara skyldig till
Kpmt/dlr
1: Niels Axberg 24:30
2: Olof Snöberg 15: 3: Olof Norström 3:30
4: Petter Ackerman 4:16
5: Albrecht Thyman 2:14
6: Noe Johansson 3: 7: Olof Westgren 14: 8: Petter Bergman 6:27
9: Lars Mattsson 3: 10: Olof Bromander 21:10
11: Petter Lindstedt 222:10

S.d. Lät Magistraten uppkalla de här i
Staden inkvarterade Ryska Krigsfångarna, och kungjordes de Ordres, att de nu
laga sig färdiga att begiva sig härifrån.
Emellertid söka de att betala sin skuld
hos dem, de kunna stå skyldiga, så att de
då äro klara, förmanades och att hålla
sig vackert och väl nu på slutet, att inga
klagomål emot dem må förorsakas.

Daniel Öhman fordrar 7 dlr 16./. och Petter Norberg 8 dlr, som Nielidoff inte kändes vid.
Olof Ohlsson ifrån Borås 33: 24
353: 21
De övriga Ryssarna, som var lite skyldiga, lovade det betala, kunna de, som
hava af dem rättmäteligen att fordra, angiva sig hos Hr Rådman Lindstedt, som
har att innehålla så mycket av deras

11/10. Mönstrades de Ryska Fångarna,
vilka voro allesammans tillstädes, och
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Fånge-Penningar. Vad Ryssarna ha att
fordra på deras Fånge-medel, skall på
Lördag liquideras över, och då skall de
riktigt få ut allt, och på Söndag skall de
vara färdiga att avmarschera.

och vackert.
23/10. Företog Rätten till laga undersökning det slagsmål, som förnimmes passerat den 15 sistlidne hujus, uppå ryska
fången Darofei Kiriloff, vilken för den orsaken blev den gången kvarliggande
ifrån den marsch, som alla fångarna då
stod uppå till Örebro, och infann sig,
uppå bemälte Kiriloffs vägnar, ryske
fången Jagor Anikieff, andragandes, att
då han samma dag räknade fångarna vid
Hagby Bron, och fann att 5 st. var borta,
blev han av Corporalen befalld att gå till
Staden och avhämta dem, då han fick
igen Kiriloff hos Johan Håkanssons, viljandes ha honom bort med sig, men som
han ville ha brännvin så följdes de åt till
Anders Andersson, därest drängen Nils
Ohlsson kommit in och tagit Darofei uti
halsen, slog honom i golvet och spisen,
att spisen gick sönder och bordet föll neder, och följde väl Darofei med till Petter
Svenssons, då Nils igen kom efter och
slog dem, varefter Jagor sprang sin väg
och Darofei blev kvarliggandes, hörandes
han att han ropade, och påstår Jagor
Anikieff, att Rätten måtte avhöra vittnen, som sett, att Nils Ohlsson, med An-

14/10. Samma dag examinerades de
ryska fångarna, om vad de själva ha att
fordra på deras Fånge-Penningar, och är
skyldiga till andra; och tillstod Leutnant
Nielidoff sin skuld, som den 11 hujus i
Protokollet finnes vara anteckand, näml.
inalles 353 dlr 21./. Kpmt. De övriga
fångarna, som hade att fordra på deras
Fånge-Penningar, undfå dem nu straxt
av Rådman Lindstedt, till och med den
16 hujus.
De 58½ ./. Silfrmt, som Procopei Ivanoff
har att fordra, innehålles för Sven Brudd,
i avräkning på dess fordran, efter
Rådstugu-Rättens resolution; Och som
Daniel Johansson på Born uppgav ett par
Byxor och en Skjorta, som han låtit göra
åt Ivanoff för gjort arbete, så att han inte
är mer till honom skyldig, så lämnades
de till Sven Brudd, för del, som resterar,
varmed han lät sig nöja; Och förmanades
de att hålla sig färdiga till avmarschen i
morgon kl 2, och i mellantiden leva stilla

Fortsättning på sidan 12

Teckning efter naturen av
F. Cederholm 1810.
En bild ur Åke Mossbergs samling.
UPPMÄRKSAMMA SEGELBÅTEN!
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Artikelförfattaren Björn Hagelin är från Stockholm. Han är f.d.
säkerhetspolitisk analytiker och docent i Freds- och konfliktforskning från Uppsala universitet, är född 1947 och har släktforskat
sedan 1970-talet.

Grufvlig nepotism
under Noras storhetstid
av Björn Hagelin

Knut Larssons sigill

Bergsbruket i Bergslagen kan dateras till före Kristi födelse och sägner
om gruvrået speglar hur viktig gruvnäringen var. Riktig fart tog den under 1100-talet då den första masugnen finns belagd. Området kring Nora
blev 1340 blev ett särskilt järnbergslag. Gustav Vasa moderniserade på
1500-talet det medeltida bergsbruket med hjälp av tysk kunskap, finsk
kolonisering och vallonskt kapital (de Besche, de Geer m.fl.). Det lade
grunden till Kronans växande inkomster från tack - och stångjärnet.
Västmanlands landskapsnamn nämns första gången på 1290 -talet och
Nora kyrkby med 400 invånare fick 1643 stadsrättigheter.
Denna historia handlar om några av Noras borgare och bergsfogdar, under nära 100 år från första hälften av 1600 -talet. De deltog i bergslagens
storhetstid innan internationell konkurrens och ny teknik gjorde hyttorna omoderna.
Bergsmän och andra män
Bergsmännen, som också var bönder, var en
privilegierad grupp: de var de enda som fick
äga del i en hytta. Fram till 1828 hade de
vissa egna lagar och en underrätt, bergstinget, till 1852. De betalade skatt i järn och
slapp krigstjänst. 1859 förändrades allt då
masugnsdriften blev fri – det var drygt 10 år
efter att skråväsendet avskaffats.

av Bergskollegium, Kronans/statens ämbetsverk över bergsmännen. Ytterligare en Kronans ämbetsman var bergsfogden (till 1857)
som övervakade bergshanteringen och samlade in inkomsterna från hyttorna, hamrarna
och smedjorna. Han var också åklagare vid
bergstingen.

Nepotism
Tabell 1 visar att Nora och Lindes bergslag
Privilegierna var bundna till byns gruvor och hade väl över hälfter av alla hyttor i Örebro
hyttor. Bergsmännen bröt malm, framställde län fram till 1600-talet. Därefter koncentreraträkol, drev masugnar och såg till att järnet
des hyttorna i bergslagen och därför minsblev till tackor tillsammans med bergsmän
kade Noras och Lindes andelar. Tillsammans
från andra byar i hyttelag. Bergsmännens
var de dock fortfarande viktiga under 1700chef var bergmästaren, den högsta chefen
talet.
över ett bergmästardöme – Västmanland
Under senare delen av Nora och Lindes storingick i det fjärde bergmästardömet tillsam- hetstid, som också var Sveriges stormaktstid,
mans med Dalarna. Bergmästaren tillsattes
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var bergsfogdarna under 100 år släkt med
varandra. Personer som bär upp skatt har
knappast under någon tid varit populära. Om
de dessutom tillsätts genom nepotism och tillskansar sig rikedom på andras bekostnad blir
allmänhetens reaktion inte mindre negativ.

fädernegården medan Hans under 1590-talet
blev bonde och bergsman i Hagby väster om
Nora där han köpt ett hemman. Han uppges i
den äldsta mantalslängden från tidigt 1600tal vara gammal med hustru och en hemmavarande son. Han var dock fortfarande deläTabell 2 visar författarens kända anor i Nora gare i Älvstorp och blev tillsammans med sin
från 1500-talet. Hans Nilsson föddes troligen bror indragen i en arvstvist 1640. Det var
inte den sista tvisten om egendom som förfatföre 1550 i Älvstorp (Elf(e)storp), en by sydväst om Nora som ingick i Nora stadsförsam- tarens noraanor var inblandade i.
ling. Brodern Mats bodde sannolikt kvar på
Sonen Nils Hansson var ryttare/rusthållare
och hans döttrar Anna och Brita som är båda
relevanta för den fortsatta historien. Brita
gifte sig med Knut Larsson som var en av den
nya stadens borgare. Han sysslade med
spannmålshandel och blev bergsfogde och
bergmästare till sin död i Nora 1675. Han
köpte mark sydväster om Nora utmed vägen
mot Pershyttan där han 1645 anlade torpet
Sjöbacken som han och hans släkt successivt
utvidgade.
Det finns mycket att säga om Knut – t.ex. att
han representerade Nora vid 1660 års riksdag, under flera år var direktör i stadens tobakskompani, att hans torp blev bergsmansgården Knutsberg med namn efter honom,
och att han pånyttfödde Fibbe(torps)hyttan
nedanför Hagby 1655. Här är det dock viktigare att hans dotter Anna Knutsdotter, gift
och boende i Älvstorp, hade sonen Nils
Bengtsson som tog sig namnet Norman. Han
var gift med Anna Olofsdotter Norin vars
bror Johan Norin var bergsfogde i Karlskoga
och Lekeberga bergslag. Nils blev 1672 bergsfogde i Nora efter sin mosters make. Det faktum att Knut Larsson också var Nils chef under sina sista år gick säkert inte obemärkt
förbi noraborna.
Nils framstår i arkiven som markhungrig och
en person som gärna utnyttjade sin ställning
för egen vinning. Vid 1690-talet ägde han
9

bl.a. tidigare kyrkoherden Ericus Olais hemman i Älvstorp inklusive Stora Älvstorp som
senare blev Noras fattiggård. Han blev stor
markägare p.g.a. förvärv i Älvstorp och
Hagby genom att utnyttja den situation som
reduktionen skapat. Många bruksägare
kunde under Sveriges penningbekymmer under de långa krigen köpa upp kronans skatterättigheter. ‘De framgångar bergsfogden Norman sålunda haft i fråga om återvinning af
från Elfstorps hemman afsöndrade jordlägenheter, väckte naturligtvis hos de tappande
stadsborna missnöje och avundsjuka’. Han
utvidgade på detta sätt också Knutsberg –
Knut Larssons hemman som blivit säte för
bergsmästaren – som vid storskiftet 1776 befanns ha omkring dubbelt så mycket mark
som det borde ha enligt hemmantalet.

minst för de fattiga.
Kanske var det inte bara p.g.a. sitt engagemang för kyrkan som Nils och Anna 1681
skänkte en mässingsljuskrona till kyrkan
utan kanske också för att blidka noraborna?
Avogheten kanske indirekt hade påverkats
av att han var en av dem som under sent
1670-tal ville avsätta Noras borgmästare Johan Hansson. Inte för att invånarna ville ha
Hansson kvar – han var illa sedd av de flesta
– utan för att han just 1681 ersattes av Johan Frumerie d.ä. Hans son Johan Frumerie
d.y. gifte sig med Nils och Annas dotter Margareta/Greta Norman och fick tjänsten som
bergsfogde efter sin svärfar och flyttade till
Älvstorp.
Tydligare än så kan nepotism inte bli. Johan
Johansson menar att även om det kanske
inte var ovanligt att borgmästare placerade
sina söner på framträdande platser fanns det
tecken på att borgerskapet inte såg familjen
Frumeries maktställning med särskilt blida
ögon. Detta gynnande av sina egna upprepades också vid nästa byte: Dottern Anna Sara
Frumerie gifte sig med Johan (Johansson)
Broström, bergsfogde efter sin svärfar Johan
Frumerie d.y. 1713 köpte han Knutsberg där
familjen också bodde tills han 1723 skatteköpte ett hemman i Älvstorp. De flyttade
sedermera till Örebro där de avled.

Även familjens olycka vintern 1674, då deras
hem i Nora brann ner tillsammans med Nils
arkiv, lyckades han vända till sin fördel. Nils
hade ungefär samtidigt, som en slags förläning/arrende, erhållit landshövdingsresidenset från 1643. Det hade sina rötter i Sten
Sture d.ä:s Alnetorps gård som Gustaf Vasa
1527 genom sin släktskap med Sten Stures
hustru krävt tillbaka till Kronan. Nils fick nu
besittningsrätt till gården. Visst hade familjen drabbats hårt men att de fick bestämma
över kungsgården och dess ägor skapade kritik. Nils var dock orubblig: trots skrivelser
Grufvliga cirklar sluts
och kungliga resolutioner vägrade han att
lämna ifrån sig mark som staden och dess
Johan Broströms hustru hade en syster Marinnevånare ansåg sig bättre behöva, inte
gareta född i Älvstorp 1697. Hon gifte sig
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med Gerhard Meijer vid Nerikes och Värmlands regemente som deltog i Karl XIIs krig.
Han fick kaptens avsked 1749 och båda avled
i Bunär, Kila, i Värmland. I Kila skulle flera
generationer bo kvar. Gerhards far var klockoch kanongjutare i Riga, en yrkesverksamhet
som förts till Sverige av andra meijersläktingar. Gerhard och Margaretas dotter Maria
Margareta gifte sig med en militär i Nerikes
och Värmlands regemente, Carl Magnus
Karth. Deras dotter Anna Margaret gifte sig
dock med prästen och sockenadjunkten Olof
(Jansson) Byström vars dotter Anna Maria
gifte sig med J. Kristian Glasberg. Från 1798
blev Kristian, 28 år gammal, skogvaktare på
Säby säteri i Visnum och där avled han 1839.

av sina liv. Där föddes Johan Gustaf Carlberg
som studerade till bokhållare i Örebro och
Stockholm. Han gifte sig med Amalia Bergstedt och blev efter en tid i Sundsvall bryggare
och disponent vid Münchenbryggeriet i Stockholm. Där arbetade han i sju år innan hans
alltför tidiga död följdes av hans änka drygt
fyra år senare.

Johan Gustaf och Amalia var författarens
mormors morföräldrar. Mormor, vars far var
fyrmästaren Axel Bergström, föddes på Understens fyrplats och avled i Öregrund dit
hon flyttat från Gräsö med sin familj 1930.
Där möttes författarens föräldrar 1938. Därmed sluter Öregrund järncirkeln – flera generationer Frumerie kom nämligen att arbeta i
Hans hustru Anna Maria var sjuklig,’oduglig Öregrund. Det var Daniel, bror till Johan
till arbete’, och blev nådehjon under Säby.
Frumeri d.ä., som vid mitten av 1600-talet
1856, nära 82 år gammal, flyttade hon till
först bosatt sig i Öregrund som borgare och
klockaren, veterinären och organisten Lars
skeppsägare. Anledningen var troligen att
August Carlberg i Kvistbro klockaregård där Öregrund fått ensamrätten att skeppa stånghon avled samma år. Lars August var gift
järn – i England känt som öregrundsjärn –
med Anna Marias och Kristians dotter Lovisa från de uppländska bruken till Stockholm för
och de bodde på Kvistbro klockargård resten vidare export.
KÄLLOR
1. För information om Västmanland och/eller bergsnäring, se t.ex. Bonzo Berggren, Sällsamheter i
Västmanland, Rabén & Sjögren 1978; Från stenåldersjägare till masmästare. Kumla 1992; Jan af Geijerstam och Marie Nisser, Bergsbruk – gruvor och metallframställning. Jernkontoret 2011; Karl-Axel Palm,
Så gick det till i Nora, Kumla 1990; Karl-Gustaf Hildebrand. Svenskt järn. Jernkontorets Bergshistoriska
Skriftserie nr. 20. Södertälje 1987; Västmanland. Bilda förlag 2009; Arkivpärlor från Nora Bergslag, CDskiva (endast för PC) från Nora Släktforskarklubb.
2. Om inget annat sägs är informationen från Johan Johansson, Noraskogs arkiv, bd 1-6, Stockholm 18891928; Johan Johansson, Om Noraskog I-III, Stockholm 1875-1887, samt vallonforskaren Anders Pemers
forskning om släkten Frumerie. Till Johansson skrifter finns ett förnämligt register, Stiftelsen Noraskogs
arkiv, Kumla 1990. Noraskog kallades Nora socken och området för bergslagen till 1600-talet. Se även
Allan Wetterholm. Medeltid och förändringstid I en bergslagssocken. Det medeltida Noraskog. Kumla
1993.
3. Noraskogs arkiv 5, s. 53.
4. Dess masugn existerade troligen redan under sent 1300-tal och ägdes gemensamt av flera byar och
brukare. Fibbehyttans äldsta kända belägg är från 1509; Sanna Landeholm & Linnéa Eriksson. Noraskogs
Bergslag. Häfte 2. Jernkontoret/Riksantikvarieämbetet, Stockholm 2001. Byarna Hagby och Älvstorp,
som till 1625 tillhörde Älvstorps byalag, ingick i denna gemenskap. Malm kom troligen ursprungligen
främst från Pershyttan. Efter mitten av 1550-talet verkar hyttan bara ha använts sporadiskt och den
betraktades som öde under 1600-talets första hälft. Fibbehyttans plåthammare lades ner 1827.
5. Johans två söner Johan och Olof adlades; Olle Sahlin, Nordenfeltska rötter. Nordenfeltska släktföreningen 2007.
6. Fattigvården var den tidigaste sjuk- och hälsovården. Läkarna var ofta pensionerade militärläkare
(fältskär). Under frihetstiden fick Nora sin första stadsfältskär. Han efterträddes av Karl Lenaeus som
gifte sig med Johan Frumeri d.y:s dotter Elsa. Nora hade ett fattighus/sjukstuga i Hagby som revs 1867.
Sedan 1861 fanns även ett fattighus på norra änden av Rådstugugatan som byggdes om 1919 som ålderdomshem.

7. Om Noraskog III s. 444. Genom en resolution 1693 blev bergsmännens skattehemman kronohemman –
de fria och självägande bergsmännen blev därigenom brukare av kronans jord. Johan Johansson betecknar
detta som en rättskränkning.
8. Noraskogs arkiv 3, s 333.
9. Noraskogs arkiv 1, s 48. Under 1880-talet fanns i Älvstorps by de större gårdarna Kristinelund och
Knutsberg och en egendom till vilken hörde ett tegelbruk; C. M. Rosenberg, Geografiskt-statistiskt
handlexikon öfver Sverige, Sockholm 1882-83 (faksimilutgåva 1982), bd I, s. 353. Intill Knutsberg fanns
järnmalmsgruvor; Svenska orter, del III, Stockholm 1934, s. 635.
10. Trots detta utnyttjades inte marken efter Nils död 1692 utan utarrenderades. Under 1800-talet användes den delvis till kyrkogård. I samband med byggandet av järnvägen till Ervalla 1856 och till Karlskoga
1891 användes dock det mesta av marken.
11. Johan Frumerie d.ä. var 1668-76 befallningsman i Nora, sedan häradshövding i Nora och Linde och
borgmästare i Nora 1681-88. Han köpte 1683 Vegevågs bruk beläget sydost om Lindesberg. Han företrädde Nora vid riksdagarna 1682 och 1686. Sonen och notarien Per Frumerie förordades som borgmästare
1695 av Noras borgare men tillsattes inte av Karl XI.
12. Om denna släkts örebroanor, se Noraskogs arkiv 3, s. 352 ff.
13. Nora stadsförsamling A1:2B s. 53 (1718-22) och s. 134 (1723-27). 1725 noteras den nya ägaren,
bergmästaren P. Christierrnin (ss. 134, 231; AI:3A ss. 107, 240).
14. I Älvstorp bodde Anna Saras syster Kristina, gift med kronobefallningsmannen Johan (Antonsson)
Trotzig. Så även ‘madame Frumerie’, Margareta Norman, till sin död 1725; AI:2B s. 57 (1718-22), s. 138
(1723-27), s. 236 (1728-32). Efter Johans död bodde Kristina, ‘madame Trotzig’, kvar med inspektör
Boman; AI:3A (1733-42) ss. 115, 249.
15. Björn Hagelin, Släkten Carlberg – klockare och veterinärer, Släkt och Hävd (Sveriges Genalogiska
Förening) nr 4, 2012.
16. Björn Hagelin, Johan Carlberg, från bokhållare till disponent. Komplement till försvunna Münchenarkiv. Släkt och Hävd nr 3, 2011.
17. Björn Hagelin, I kustbandet, Blänket (Svenska Fyrsällskapet) nr 2, 2012; Björn Hagelin, Släkter bildas
och möts – om min släktforskning, mitt släktnamn och vad mina gener kan berätta, Släkt och Hävd nr 2,
2012.
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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 skiva Född i Nora kostar 300 kr.
Beställ genom info@noraforskare.se eller ring 0730 -25 09 90

Till de som köpt vår CD-skiva Född i Nora
Vi har blivit uppmärksammade på att ett stort antal personer felaktigt anges vara födda i
Tappdammen. Vi ber om ursäkt för detta fel!
Vi kommer att göra en ny korrekt version så fort vi hinner. Meddelande om när den nya
versionen är klar kommer att gå ut via mail till föreningens medlemmar och på vår hemsida
www.noraforskare.se. Är du en av dem som köpt skivan, bör du hålla koll på vår hemsida
efter nyår, då vi hoppas ha den nya versionen klar. Vi ersätter givetvis den felaktiga skivan
med en utan fel.

Lindmarcks och begärt brännvin, utan
och annorstädes, så hade han igen råkat
honom, då Darofei ville ta en stör av
gärdsgården och slå honom med, men
Nils slog honom på armen, att han
släppte stören, slåendes några slag med
stören på ryggen, dock sprang han inte
efter honom, och hade Westgrens dräng
Lars kommit i detsamma, och även slagit
honom med en stör, men Anders Ruut
såg han inte, vilken ock högeligen nekade sig veta därav, förrän om måndagsmorgon, det ock Nils tillstod.

Forts. Krigsfångar i Nora från sidan 7

ders Ruut och Westgrens dräng Lars, slagit honom och jagat honom till Hagby
bron, nämnde till vittnen Hr Westers
Son, Lindmarcks hustru, Pehr Ohlssons
hustru, Pigan Margareta Andersdotter
och Hjulmakaren vid Hagby, Petter Wiberg, vilka ock tagit honom in till sig, där
han ännu ligger sjuk. Nils Ohlsson tillstod, att han tagit i Darofei och slagit honom i golvet hos Västgötens, för det han
inte gått bort utur Staden med de andra,
och som han sedan icke allenast varit hos

Drängen Lars Joensson nekade sig slagit
12

Darofei, ej heller såg han, att Nils slog
honom.

Hagby Bron, vad där passerat, vet han
inte.

Rätten inkallade vittnen, Hjulmakaren
Petter Wiberg och Pigan Margareta Andersdotter, vilka utan jäv avlade vittneseden, och intygade Margareta Andersdotter särskilt, att Jagor kom först och
frågade efter Ryssar, därpå kom Darofei
Kirilof in och strax därefter Nils Ohlsson,
då Nils tog i honom och slog emot bordet
och i golvet, tagandes i håret och drog honom åt andra bordet, och när Jagor bad
honom inte göra så, gick de ut, då Darofei
gick i Lindmarcks gård, varifrån Nils
med en Kävlin? drev honom och slog honom ned i gatan, och hade drängen Lars
Joensson gått neder åt gatan med Nils,
men hon såg inte mer, utan hörde en gny
i gatan.

Nils Ohlsson hade intet att säja emot det
vittnena intygat, utan att han velat driva
Ryssen ut ur Staden.
Resolutio: Rätten finner skäligt att förordna Rådmännen Olof Bromander och
Pehr Ytter, samt Bisittaren Jonas Norgren, att syna Darofei Kiriloff, huru
många åkommor han har, varefter laga
slut skall följa.
25/10. Berättade Rådmännen Pehr Ytter
och Jonas Norgren, att de uppå Rättens
förordnande, besiktigat ryske fången Darofei Kiriloff och funnit, att han numera
ej har flera åkommor än en stor blånad
på vänstra armen och 2ne blånader på
högra låret, samt å högra handen en
svullnad, varefter Rätten överlade om
denna saken;

Mäster Petter Wiberg intygade, att Hr
Westers son Johan bett honom gå ned
och se på Ryssen, om han vore död, då de
gick till honom och stötte på honom, men
som han inte rört sig, ej heller bjöd till
att stiga på fötterna, kunde de inte få honom in förrän efter kl. 8 om aftonen, då
de släpat honom in, och hade han kastat
upp blod och var illa medfaren, dock vet
han inte, hur många åkommor han har,
utan att han ser illa ut både på armar
och lår.

Och resolverades: Alldenstund drängen
Nils Ohlsson icke allenast tillstått, utan
ock med edeliga vittnen är vorden övertygad, att ha överfallit och slagit ryske
fången Darofei Kiriloff, så att han därav
befinnes haft 3ne blånader och en svullnad, då han är vorden besiktigad, havandes ock efter vittnens utsago, hårdragit
honom, fördenskull prövar Råd-StuguRätten skäligt, att i förmågo av Lag Cap:
9: Såram: B: wil. St1 sakfälla honom Nils
Ohlsson för 3ne blånader till 3 gånger 12
silfrmt och för en svullnad och hårdrag,
efter 12: Capit: i samma Balk, 2 gånger 6
silfrmt, och bör Nils Ohlsson dessutom
förnöja värden för vad han kostat på honom både uti underhåll och skötsel den
tid han där legat, och skaffa honom med
egen bekostnad fort till Örebro, blivandes
de andra drängarna, Lars Joensson och
Anders Ruut, i detta mål frikallade, så
vida ingen kunnat säja, att de i slagsmålet varit delaktiga, och vill Rätten uti det
övriga ha till sitt behöriga forum remitterat, om något på andra sidan om Hagby
Bron vore passerat.

Stadstjänaren Lars Andersson intygade,
att han såg, att Nils Ohlsson slog Darofei, och ville Lars skilja dem åt, till dess
de foro neder åt gatan, vetandes inte vad
sedan passerat, utan har han hört, att
Darofei skall blivit slagen på andra sidan
om Bron.
Stadstjänaren Anders Joensson intygade,
att han inget annat vet än att Nils Ohlsson kom in till Anders Andersson och slog
Darofei där i golvet, samt hårdrog, och
sedan hade Nils igen slagit honom uti
Petter Jöns hörn, havandes Darofei velat
slå Nils med en sten, men inte förmått,
av det han var drucken; Och hade
drängen Lars Joensson kommit i följe
med Nils, men inte såg Anders Joensson,
att någon annan slog honom, utan hade
drängarna gått efter Ryssarna ned till

SLUT!
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Påbud om julefrid.
Nora Rådhusrätt, den 20 december 1709.
S: d: Upplästes en skrift, av innehåll, att Borgmästare
och Råd utlysa och påbjuda en allmän Julefrid inom
Stadsens jurisdiktion ifrån nu och till 20de dag Jul, med
den allvarsamma åtvarning att var och en till instundande
vår Herres och Frälsares Jesu Kristi fröjdefulla födelses
högtid, icke allenast sig Gud- och Kristligen väl bereda,
utan och med flit och andakt, så väl själva i helgdagarna i
rättan tid, när sammanringes, gå uti Guds Hus och Tempel, som tillhålla ävenväl sitt folk och barn det samma
göra, till att helga Herranom, väl vetandes där någon det
försummar och sig ifrån någon Gudstjänsts bevistande avhåller, samt de som under denne Julefrids påstående bliva
beträdde med svalg och dryckenskap, trätor, bannskap, svordom, och slagsmål, oljud, skrian- och ropande, eller annat
Gudlöst och förargligt levernes förande, skola för detta
förbuds brytande vara förfallne till 40 mkr S:mt, jämte
själva plikten efter var och en saks beskaffenhet, som fördubblas skall emot det, vad eljest Lag och Kongl: förord-
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ningar innehålla och förmå; Samma Lag och förbud är för
dem, som antingen offentligen här tills brukat Öl- och
Brännvins säljning, eller tänka sig därav, så vida Kongl:
förordningar tillåta; hädan efter någon vinning hava och
uti otid, det är ifrån Klock: 7 om aftonen för Sön- eller
Högtidsdagen till Klockan 4 om påföljande dags afton, sådan uttappning göra. I lika måtto skall därunder förstås de
som under samma tid till Salu öppna sina Kramlådor eller
andra Bodar. Item Hantverks- och gärningsmän, som arbeta och sitt hantverk idka. Jämväl de som någon resa sig
företaga förr än Gudstjänsten är förrättad, det var och en
hava sig hörsamligen att efterrätta. Och blev samma skrift
och förbud på en tavla fastnaglader och hängd på Rådstugu
porten.
…………

S: d: Dessutan blevo samtl: Borgerskapet förmante och
tillsagde att gå flitigt i Kyrkan, Så väl Otte- och Aftonsånger som Högmässorna, jämväl Uppsynningsmännen anbefalda var uti sin Rote, att hava en allvarsam uppsikt och
noga annotera vem som från Guds Hus sig avhåller, och sådant efter Helgdagarna angiva medelst Specifikationer.

Tolkat och avskrivet med något normerad stavning av Britt-Marie Lundell.
Källa: Svea Hovrätt – Advokatfiskalen Örebro läm EXId:540 (1709-1709) sid 920 + 926
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B-föreningsbrev
Avs: Nora Släktforskare
Järnvägsg. 1, Nora station
713 31 NORA
Härmed kallas till sedvanliga årsmötesförhandlingar i Nora
Släktforskares förening för 2016. Årsmöteshandlingar kommer
att finnas i möteslokalen fr.om. en timme innan årsmötet startar.
Konsthallen i Nora bibliotek klockan 19.00 tors. 18 februari 2016.

Välkomna!

Våren 2016
Besök på Nora kommunarkiv.
Nybörjarkurser. Kontakta kursledare@noraforskare.se

16/1 SLÄKTFORSKARLÖRDAG, Nora biblioteks foajé, 10-13,
20/2 SLÄKTFORSKARLÖRDAG, Nora biblioteks foajé, 10-13,
19/3 SLÄKTFORSKARLÖRDAG, Nora biblioteks foajé, 10-13,
16/4 SLÄKTFORSKARLÖRDAG, Nora biblioteks foajé, 10-13

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

Som alltid ett sarskilt tack till vara sponsorer
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