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Hallå där,
Linnea Hedkvist

Vi hälsar Linnea Hedkvist välkom- 4. Vad är det mest överraskande du hittat?
men till styrelsen i Nora Släktfors- Det jag funderat på är hur man överhuvudtaget
överlevde förr i tiden. Stora familjer med många
kare. Vid senaste styrelsemötet
barn varav många dog och som levde i utbredd
passade vi på att ställa några frå- fattigdom. Det känns väldigt tungt att titta i dödböckerna ibland eftersom en så stor andel av de
gor om Linneas forskning.
döda är barn. Överraskande är att min pappa
hade nio syskon och att alla överlevde till vuxen
ålder trots att min farfar avled när äldsta barnet
1. Vad fick dig att börja släktforska?
var 15 år och de alla, inkl farmor, fick slita ont
Jag har alltid varit intresserad av historia och
kände för några år sedan att det var dags att lära för att få mat för dagen.
mej mer om min egen historia på både mammas
5. Vad är nästa steg i forskningen?
och pappas sida, var jag härstammar ifrån. Min
Jag träffade en kusin när jag var hemma i Piteå i
pappa var dessutom fosterbarn så på hans sida
har jag två grenar att utforska. Både jag och min november och fick ta del av hans forskning. Jag
man har gått två av Noraforskarnas studiecirklar ska gå genom de uppgifter jag fick av honom. Till
sommaren blir det en kusinträff på min pappas
och det har verkligen gett mersmak eftersom vi
sida då vi ska försöka gå i våra släktingars fotlärt oss olika ”knep” för forskningen.
spår. Annars är ett viktigt mål för min egen
forskning att ta reda på de platser där mina an2. Fanns det några ”rykten” i släkten?
förvanter bodde och besöka dem. Det kanske blir
Nej inga större som jag hört hittills. Jag vet att
jag kommer från familjer som hade lite medel el- olika kartor med fotografier som kan illustrera
det hela.
ler var direkt fattiga så inga kungligheter eller
adelspersoner är hittade!

6. Är du DNA testad? Nyfiken?
Har inte testat mej än men är väldigt nyfiken!

3. Hur långt har du kommit i forskningen?
Som längst har jag på pappas sida kommit ner
till en man som föddes i Österbotten i slutet på
1600-talet. På min mors sida är jag nere på 1700talet. Min mamma är från Tornedalen så där är
en utmaning att fortsätta att leta i finska böcker.
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Medlemsavgift för 2018
Nu är det dags att förnya medlemskapet i
Nora släktforskarförening.
Medlemsavgift 150 kr
Familjemedlem 75 kr
Ange namn, aktuell summa och e-postadress vid inbetalningen.
Betala till BG: 108-4300
Nu finns möjligheten att betala medlemsavgiften via
SWISH på nr: 123 069 25 58

Stöd Nora släktforskare och köp släktforskarskivorna av oss
VÅR EGEN SKIVA: 400:-

Nu på USB

Sveriges befolkning

595-640 kr

(1880;1890;1900;1970;1980;1990. Varje skiva har ett årtal)

Sveriges Dödbok
Begravda i Sverige

600 kr
595 kr

Släktutredningar av
Britt-Marie Lundell

200 kr

Bondebysläkten; Domar-Pelles släkt; Ekestubbesläkten;
Gellnerska släkten; Hoyersläkten; Mathes Lankinensläkten; Måns Finnessläkten; Ringshyttesläkten; Simon
i Sången-släkten; Sundinska släkten.

Porto tillkommer. Beställ genom info@noraforskare.se
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Läsövning för släktforskare
Att läsa gammal skrivstil kan
för den ovane verka näst intill
omöjligt. Men med lite kännedom om stilen och med lite vana
blir det snart lättare. Tyvärr
finns det bara ett sätt att lära
sig: Övning och åter övning. Ta
det lugnt och försök tyda bokstav för bokstav är de råd som
www.genealogi.se ger.
Här har ni ett smakprov på en
snirklig text.. Facit hittar ni på
sida 7.
Nordmalings och Bjurholms
tingslags häradsrätt FII:5 (1828
-1839) sid 192

Stöttning i din forskning
Har du kört fast i din släktforskning? Kanske inte hittar rätt böcker att leta i?
Då är du hjärtligt välkommen till släktforskarstugan i stationshuset varannan torsdag där finns
vi för att hjälpa dig vidare. Vi startar upp vårens forskarstuga den 11 januari 2018.
Släktforskarstugan: Stationshuset på Järnvägsgatan 1. Vi har öppet 16:30 till 19:30.
Från och med lördag den 20 januari finns även släktforskarföreningen på biblioteket. Där sitter
vi redo med datorer och kunskap för att kunna hjälpa dig.
Släktforskarlördagarna våren 2018: 20/1, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5 klockan 10-13
Vi hjälper medlemmar och ickemedlemmar.
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Johanna Lindströms liv
- av Gunilla Molin Johanna Lindström heter kvinnan på
fotografiet och hon är min farfars farmor. Fotot tog barnbarnet Gustaf Molin
1895 på sin farmors 70-årsdag. Gustaf
hade lyft ut en pinnstol på hällen utanför stugan i Mogruvan där farmodern
bott sedan 1853. Johanna har tagit på sig
sin finaste hatt och kläder. På höger
hand har hon en bred guldring. Det här
fotot inspirerade mig att ta reda på mer
om Johanna Lindströms liv. Trots att jag
bara hittat en bråkdel om hennes liv har
jag kommit henne nära och lärt mig
mycket om de tuffa villkor hon och
många andra levde under i Nora bergslag för länge sedan, men ändå alldeles
nyss.
Johanna föddes den 6 november 1825 i Dalkarshyttan, Nora bergsförsamling. Hon döptes
samma dag och hennes faddrar var bergsman Anders Persson och hans hustru Catrina Andersdotter samt landbonden Eric Persson Berglund och
hans hustru Catrina Larsdotter. Samtliga boende
i Dalkarlshyttan.
Johannas mor var Stina Judit Berg, född 1797 i
Grythyttan, men växte upp i Västgöthyttefors.
Därifrån flyttar hon och brodern Otto till Dalkarlsberg för att för att arbeta i gruvan. Stina Judit är trettioåtta år då hon föder Johanna. Nu bor
hon i Hovmanstorp och arbetar hos bonden Eric
Berglund. Enligt en notering i kyrkboken är hon
lägrad och fadern okänd. På midsommaraftonen
1834 avlider dock Stina Judit i ett åsknedslag,
fyrtiosju år gammal och Johanna endast nio.
Stina Judit Berg begravs den 29 juni och dagen
därpå den 30 juni upprättades bouppteckningen.
Boet uppgavs av bergsmannen Erik Larsson i
Hovmanstorp där Stina Judit bor och arbetar
samt drängen Anders Lindström. Hos Erik Larsson i Hovmanstorp bor och arbetade Stina Judit.
Av bouppteckningen framgår att Anders Lindström är Johannas far och att hon är avlad under
äktenskapslöfte och att han är hennes far. Ett
löfte som inte infriades. Det är ledsamt att läsa
bouppteckningen, men den ger en bra och tydlig
bild av en pigas villkor 1834. Hon äger vid sin död

Johanna Lindström år 1895
kläder, några silverpenningar, en innestående
lön, en spinnrock, några nystan,
fyra små glasflaskor, två små skrivböcker, en
sångbok Sköna sånger, två handdukar, väldigt
lite köksgeråd, ett strykjärn med metallhandtag,
en ljusstake i bleck, en järngryta, två söndriga
järngrytor och en större koffert. Ett skrin med
kaffebönor finns också upptagen i bouppteckningen. Hennes skulder är till doktor Morenjus, komminister Bergman, Erik Larsson för likkista, någon för gravöppning och ringning samt skatt till
kyrkan. Dessutom belastas boet utgifter för begravningsbesvär jämte tidsspillan och begravningstraktamente. En andel ska också tas ur boet
till de fattiga och slutligen arvode för bouppteck-
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ningen. Behållningen, arvet efter Stina Judit
Berg till sin dotter Johanna blev 10 riksdaler.
Johannas far Anders Lindström är född i Södra
Husby, Nora bergsförsamling 1790. Jag har inte
hittat särskilt många uppgifter om denne man,
som arbetade som dräng och tog dagsverken. När
Johannas mor dör tar Anders med sig dottern och
flyttar till Järnboås. Vart de sedan tar vägen har
jag inte lyckats spåra. Anders Lindström dör som
fattighjon av feber i Nora stad den 27 december
1852 och begravs några dagar senare. Någon bouppteckning har jag inte funnit.
Johanna som fått sitt efternamn Lindström efter
fadern flyttar många gånger. Hon försörjer sig
som tjänare, piga och gruvarbeterska. Johanna
återvänder flera gånger till Dalkarlshyttan.
I Dalkarlshyttan träffar Johanna gruvarbetaren
Per Nilsson. Om denne man finns mycket berättat, men i min släktforskning har jag endast träffat på honom i ett enda arkiv, i skolans arkiv som
målsman. Min far Stig Molin, Johannas son Per
Eriks barnbarn, har berättat för mig om Per Nilsson. Han ska ha kommit till Dalkarlshyttan 1846.
Enligt släktens berättelser kom Per Nilssons till
Sverige från Belgien, troligen Vallonien, år 1800.
Eventuellt kom han hit via Polen. Han hade då
ett franskt efternamn, som länge fanns i släktens
minne, men slutligen glömdes bort. För att få
Johanna Lindström år
köpa fastighet i Sverige måste man ha ett svenskt
namn och han tilldelades namnet Per Nilsson.
Han var klädd som vallonerna i hatt, träskostövDahlqvist och hans hustru Maria Ersdotter, deras
lar och skinnförkläde, så klädde sig även hans
son Pehr E Dahlqvist och pigan Sofia Olsdotter.
son Per Erik.
Per Erik får efternamnet Persson efter sin far Per
Denne man, Per Nilsson ska ha varit mycket rik Nilsson. Per Erik växer och börjar i Dalkarlsbergs
skola tidigt. I skolans inskrivningsbild står Per
och han köpte en större gård i Västmanland och
investerade också i en gruva. Dock blev han lurad Nilsson som målsman trots att han inte lär finnas
kvar på orten. Per Erik byter som vuxen efterav traktens bönder och förlorade såväl pengar
namn till Molin.
som gård. Per Nilsson berättade detta för Johanna och var mycket arg. Han arbetade några år
i Dalkarlshyttan och bodde tillsammans med Jo- I Dalkarlshyttan bor och arbetar Johanna ensam
och tar hand om Per Erik när hon bildar par med
hanna. En dag gick han sin väg och kom aldrig
Erik, vars efternamn jag inte hittat. Hon blir åter
mer tillbaka. Johanna var då med barn. Enligt
gravid och den 15 augusti 1853 föder Johanna
uppgift hade Per Nilsson ett ”utländskt” utseende; svart hår, bruna ögon och en speciell näsa. sonen Carl, även han noteras som oäkta och med
fader okänd. Vem Carls far är vet jag inte, men
Den 23 september 1850 föder Johanna en mörkhårig son, min farfars far. Han noteras som oäkta hans förnamn är Erik eftersom Carl får Ersson
och med fader okänd, men har ärvt sin fars speci- till efternamn. Det är sannolikt att även Carls far
ella utseende. Gossen döps till Per Erik den 1 ok- finns som målsman i Dalkarlsbergs skolas intober 1850 och faddrar är gruvarbetaren Anders skrivningsbok. Carl byter som vuxen efternamn
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med barnen. Äldste sonen Per Erik är gift sedan
två år, arbetar i gruvan och har själv två barn att
försörja. Han bor med sin familj i samma stuga
som Johanna och de delar kök med henne. Sonen
Carl bor ännu hemma och arbetar också i gruvan.
Två år senare gifter han sig och flyttar till Skrekarhyttan.

till Lundahl.
När Johanna för tredje gången blir gravid gifter
hon sig med den blivande fadern Carl Eric Carlsson. De flyttar till Mogruvan med Johannas två
barn. Mannen, som är tio år yngre än Johanna
arbetar som dräng och gruvarbetare. I Mogruvan
flyttar familjen in i en av parstugorna och får nu
ett eget större rum och

Johanna Lindström, som nu omnämns Carl
Carlssons änka har 28 år kvar att leva. Hon försörjer sig med gruvarbete, men nu ovan jord. Det
delat kök. Här föder Johanna ytterligare fem
barn; Anders Gustaf 1861, Oskar 1862, Clara Wil- sista fotot av Johanna Lindström tog barnbarnet
Gustaf Molin år 1900, på Johannas 75-årsdag. Nu
helmina 1864, Johan Herman 1866 och Gustaf
fotograferas hon inomhus, hon bär samma klänTeodor 1868. Deras förstfödde Anders Gustaf
ning som fem år tidigare och ser äldre och mer
drunknar av våda, endast sju år gammal. Sonen
Oskar blir gruvarbetare och återvänder 1890 till tärd ut.
Mogruvan efter några år på andra orter. Dottern
Clara Wilhelmina avlider tolv år gammal i vattJohanna Lindström avlider som fattighjon i magsot. Om sonen Johan Herman har jag inte funnit sjukdom den 12 november 1903 i Mogruvan och
några uppgifter, ännu. Sonen Gustaf Teodor gifbegravdes den 22 november i Vikers kapell.
ter sig med Matilda Johanna Johansdotter i Nora.
Gunilla Molin
Johannas man Carl Eric Carlsson dör 1875, endast 40 år gammal, av sjukdom i mjälte och lever. Nillan.molin@temperahuset.se
Johanna är femtio år, änka och ensam om och
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Andra boken om Hjulsjö
- av Håkan Fredriksson Hjulsjö Hembygdsbok, del II, är andra boken om Hjulsjö
sockens historia, utgiven av Håkan Fredriksson.
På 1600-talet tog svedjefinnar upp tre nya byar på Hjulsjö södra allmänning. Från denna kolonisation härstammar ett stort antal släkter.
Framför allt handlar Hjulsjö sockens historia om järn.
Bergsmän och brukspatroner har framställt järn under
århundraden i stor omfattning. Bergmästarrapporter visar detaljerad kunskap om hur bergsbruket bedrivits.
Ett flertal släkttavlor visar händelser och släkthistoria
hämtade bland annat ur kyrkoarkiv och domböcker.
Boken kostar 400,- kr + frakt och kan beställas hos författaren. E-post hakbi.fredriksson@telia.com.
Tel. 0587-621 40 eller 0768-41 20 40.

Facit till läsövningen på sida 5
Nordmalings och Bjurholms tingslags häradsrätt FII_5 (18281839) sid 192
År 1838 den 14 augusti instälte sig under Teknad på begäran af änkan
Maria Jons Dotter i Näs Sund och Nordmaling att upp rätta boupptekning
efter sin afl: man Johan Zakrisson som genom döden af gåt den 8de i
ofvan nämnde månad och efter sig lemnat 4. Döttrar och en son med förra
gifte alla är gift och myndiga en son och en dotter med senare gifte sonen
Jonas i 13d året Dottren Carolina i åttonde året och först nämnde son Johan Sjö Lund åtog sig vid bouptekningen att bevaka de omyndigas rätt
och änkans broder Jon Jonsson i Mjösjö åtog sig för änkan vid bouptekningen hennes rätt att bevaka och änkan som egendomen om hände hade
före lästes 9de Capitlet i Ärfda balken och så företogs inventarien och befant som följer nämligen
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Skogsbranden i staterna Oregon
och Washington i västra USA
mina vänner kunna hamna i fara, så jag kontaktade Judy för att få veta hur läget var.
Telefonsamtalet visade att branden hoppat över
Columbiafloden och att det faktiskt brann alldeles i närheten av deras egendom. Brandmän och
helikoptrar var stationerade på deras gård för att
bekämpa elden. Turligt nog lyckades de få branden under kontroll, men Judy och Klaus och djuren evakuerades under några dagar för säkerhets
skull. Bilderna visar hur dramatiskt det faktiskt
var.
Eftertankens kranka blekhet visar hur viktigt det
är att ta kontakter med släktingar för att få veta
I ett tidigare nummer av Anno Domini har
mer om den gemensamma släkten medan tid är.
jag skrivit om min resa till USA sommaren
Detta gäller ju oavsett var i världen släktingarna
2015, då jag bland annat besökte och bodde finns, långt borta eller nära spelar ingen roll.
hos en tremänning i Stevenson, WA. Där bor Med dagens kommunikationsmöjligheter behöver
Judy och hennes man Klaus i ett egenhänman ju inte vänta veckovis på svar och man kan
digt byggt hus, högt uppe på en kulle, tilltill och med samtala direkt och samtidigt se
sammans med sin hund, Judys hästar och
varandra på bildskärmen.
en åsna. Allt sedan jag var där har jag haft i
sinnet att en dag återvända för ett nytt beLars Öjebo
sök hos dem.
I början av september kunde jag läsa på Internet
om en stor skogsbrand som härjade i Oregon och
som spred sig mot det område där Judy och Klaus
bor. Med största intresse följde jag rapporteringen kring branden, som orsakats av några ungdomars lek med fyrverkeripjäser. Allteftersom tiden
gick spred sig branden i blåsten allt närmare Stevensonområdet och fara fanns för att branden
skulle sprida sig över Columbiafloden till staten
Washington och Stevenson. Med andra ord skulle
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Släktforskning med DNA
tas via Family Tree DNAs Family Finder-test eller ett test hos 23andme.
Pojkar ärver sitt Y-DNA från sin far medan XDNA ärvs av både pojkar och flickor. Pojkarna
ärver det av sin mor medan flickorna ärver en Xkromosom från fadern och en från modern.
Krångligt eller hur?
Den som gör ett Family Finder-test hos FTDNA i
Texas, USA får så småningom ett resultat bestående av en träfflista, som redogör för mängden
DNA testpersonen har gemensamt med andra
testade personer. Det brukar resultera i ganska
många träffar varav många är ganska osäkra
träffar. Men där finns också personer man kan
reda ut släktskapet med förutsatt att båda personerna har laddat upp sitt släktträd till FTDNA
samt sina kontaktuppgifter.

Föreläsning om DNA 15/11 2017
För ungefär ett år sedan väcktes i Nora
släktforskares styrelse tanken på att ordna
en föreläsning om DNA i släktforskningen.
Ämnet har blivit allt mer aktuellt under de
två år som gått sedan några av oss hörde
Magnus Bäckmarks föreläsning i ämnet
uppe i Lindesberg. Några hade redan då
topsat sig och ytterligare några topsade sig
efter Lindesbergskvällen.

För den som har gjort ett test kommer så den
spännade uppgiften att hitta släktingar och ta
kontakt med dem. En helt ny värld öppnar sig på
vid gavel för den som är lite nyfiken.

Vi hör av oss via mail till medlemmarna och inlägg i vår FaceBook-grupp när vi vet tid och plats
Att det har dröjt så länge beror på att det varit
svårt att hitta någon föreläsare. Jag har haft kon- för en uppföljning av Eva Persson Sjöqvists företakt både med Peter Sjölund och med Magnus
läsning.
Bäckmark, men de är mycket upptagna herrar
- Lars Öjebo
som arbetar heltid med DNA i släktforskningen.
Så småningom lyckades Birgitta få kontakt med
Eva Persson Sjöqvist, som alltså var den som introducerade dryga 30-talet åhörare på Nora
bibliotek.
Eva berättade om de olika test som finns att få
och om vilka test som passar alla, vilka som passar män resp kvinnor. Det blev många nya begrepp för åhörarna och flera av dem ville gärna få
till stånd ytterligare ett tillfälle för att kunna
räta ut alla frågetecken de hade. Ett sådant tillfälle ska vi försöka åstadkomma i början av våren
2018.
Man pratar om autosomalt DNA, Y-DNA , X-DNA
och det DNA som finns i cellernas mitokondrier.
Vårt autosomala DNA finns i kromosomparen 122 och vi ärver det från båda föräldrarna. Det tes-
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B-föreningsbrev
Avs: Nora Släktforskare
Järnvägsg. 1, Nora station
713 31 NORA

Våren 2018
Ännu är inga utflykter eller föreläsningar bokade till våren men
planeringen pågår för fullt. Håll koll på vår hemsida, där publiceras snart ett schema. Har ni önskemål så hör gärna av er till
oss i styrelsen. Kontaktuppgifter finner ni på sida 2 i denna tidning eller på: www.noraforskare.se.
Minst en nybörjarkurs i släktforskning är planerad till våren.
Vet ni någon som är intresserad eller behöver färska upp kunskaperna så mejla oss på: kursledare@noraforskare.se
Forskarstugan är stängd juni -augusti.
Vid trängande behov kontakta någon i styrelsen.
Vi ses i vår!
Men först önskar vi er en riktigt god jul och ett gott nytt år!
//Styrelsen Nora släktforskarförening

Ett särskilt täck till värä sponsorer
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