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Ordföranden har
ordet

Lindesberg för att se på utställningen om
gamla Lindesberg. Denna resa är öppen för
Jag vill först och främst tacka för förtro- alla intresserade.
endet att få vara ordförande i Nora släktforskare, en fin förening med många medlem- Föreningen anordnar ytterligare en utflykt
mar och ett viktigt uppdrag. Det märks inte den 19 augusti. Samling på Torget i Nora för
samåkning kl 14.00. Resan går till Suttarminst genom alla kontakter vi får vid våra
boda med guidning av Ingvar Hultman. Det
släktforskardagar på biblioteket i Nora och
genom vår öppna verksamhet under torsda- kan bli ytterligare några stopp längs vägen.
Ingvar kommer också att ha med sig boken
gar i forskarstugan.
Kilsbergstorp, utgiven av föreningen Närkes
Under våren genomförde vi en utflykt med 23 skogskarlar, till försäljning.

Hej alla medlemmar!

deltagare till Viker och Dalkarlsberg med
guidning av Per Dahlin. Astrid Andersen visade Vikers hembygdsförenings arkiv. Läs
mer i denna tidning. Vi fanns också i Kulturkorridoren i Bryggeriområdet under Byggnadsvårdsdagen den 19 maj, vilket gav flera
nya kontakter. Några från styrelsen deltog
också i april vid en släktforskardag anordnad
av släktforskarföreningen i Köping.

Under våren har två nybörjarkurser i släktforskning genomförts och till hösten planeras
två fortsättningskurser. Anmäl ditt intresse
till kursledare@noraforskare.se.
Släktsök på Biblioteket i Nora anordnas kl 10
-13 den 8 september, 6 oktober, 10 november
(som också är Arkivens dag) och den 1 december.

Det pratas mycket i sociala medier och på annat sätt om hur man kan släktforska med
hjälp av DNA. Lars Öjebo skrev om detta i
förra numret av Anno Domini och skriver
igen i detta nummer. Lars blev intervjuad i
Radio Örebro för några veckor sedan om
detta. För att fördjupa oss mer i DNAforskning bjuder vi in till ett medlemscafé
den 26 september kl 18.30 i biblioteket Nora.
Med anledning av att Nora och Lindesberg
tillsammans firar 750 år i år kommer det den
3 augusti att gå gratisbussar från Nora till
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Torsdagsöppet i vår lokal från och med den 6
september till och med den 6 december.

Vi vill också gärna veta om det finns intresse
för en föreläsning om att släktforska i Finland. Hör av er!
Trevlig släktforskarsommar! Själv ska
jag arrangera en kusinträff på min pappas sida i Piteå i juli!

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 hemsidan: Noraforskare.se
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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.
Släktforskarstugan: Stationshuset på Järnvägsgatan 1. Vi har öppet 16:30 till 19:30.
From september finns även släktforskarföreningen på biblioteket. Där sitter vi redo med datorer och
kunskap för att kunna hjälpa dig.
Titta på Nora Släktforskarförenings hemsida för aktuella datum
Vi hjälper medlemmar och ickemedlemmar.

Information från Sveriges släktforskarförbund, saxat ur
”Angeläget” nr 1/2018.
Släktforskarförbundets riksstämma 2018 hålls
fredagen den 31 augusti i Växjö. Vid stämman
beslutas om styrelsens sammansättning, verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse och ansvarsfrihet för styrelse.
En flerårsplan för ekonomi och verksamhet ska
också behandlas likaså val av revisorer och valberedning.
I verksamhetsberättelsen för 2017 kan man läsa
om förbundets webbsidor och publikationer samt
om nytt upplägg fr o m 2018 när det gäller utbildning av blivande kursledare i släktforskning. Det
stora projekt som förbundet arbetar med just nu
är Sveriges Dödbok 7 1860 – 2016, vars slutversion planeras komma ut i november 2018. Förbundet för också diskussioner med Riksarkivet och
Arkiv Digital med anledning av att abonnemangsavgifterna för SVAR tagits bort. Syftet är
att ta tillvara fördelarna för släktforskarna men
också att bevaka att inte Arkiv Digitals verksamhet hotas. Förbundet startade i mars 2017 ett

upprop där man uppmanar Kungliga Biblioteket
att tillgängliggöra de digitaliserade dagstidningarna från 1901 även för andra än dem som besöker KB. Uppropet ledde till att man nu kan läsa
tidningarna på universitetsbibliotek utanför
Stockholm men frågan om tillgänglighet via nätet
kvarstår.
Släktforskardagarna hålls 2018 den 1 - 2 september i Växjö, 2019 i Borås, 2020 i Skövde och 2021
i Göteborg.
Årets Örnbergpristagare är Michael Lundholm
från Vällingby och Årets Eldsjäl Claes Westholm,
förste arkivarie vid Landsarkivet i Vadstena.
Årets släktbok är ”Ätten Stenfelt – en mångfasetterad släktkrönika” utgiven av Stenfeltska släktföreningen. Årets gravstensinventerare är Pierre
Nilsson från Tumba, årets NÅDD-inventerare
(Namn åt de döda) Skövde släktforskarförenings
registrerargrupp, årets anbytare Åke Carlsson
från Limhamn och Eva Dalin från Limhamn. Den
släktforskarförening som ökat mest procentuellt
under 2017 är Forskarföreningen Släkt och bygd i
Bollnäs (47 %). Vill du läsa mer om förbundets
verksamhet, gå in på hemsidan www.genealogi.se
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Intervjuad i Länsradion

I början av april blev jag kontaktad av Anita König, som för några år sedan gick en grundkurs i
släktforskning där jag var kursledare. Anita undrade om jag kunde tänka mig att bli intervjuad av
henne i Länsradion angående släktforskning och
DNA. Anledningen var att en person hon sagt till
henne att han kände sig lurad eftersom företaget
han testat sig hos fått hen att bli medlem i företaget webbsida, där man kan lägga upp sitt släktträd. För att kunna utnyttja detta fullt ut behövde hen betala medlemsavgift månadsvis. Efter en
stunds funderande bestämde jag mig för att acceptera erbjudandet.
Att forska efter släktingar med hjälp av DNA har
blivit mycket vanligt under senare år. Det finns
särskilda grupper på FaceBook som bara handlar
om forskning med hjälp av DNA. I de grupperna
finns också mycket hjälp att få för den som inte
riktigt förstår hur man ska använda de resultat
man fått. Men där finns också de som inte verkar
forska på traditionellt sätt, utan bara försöker få
ihop ett släktträd via FaceBook. Sådana personer
möter man även i grupper som sysslar med den
vanliga ”pappersforskningen”, de som söker en
uppgift, får svaret och strax söker nästa uppgift
med hjälp av svaret de fick och så vidare.

Lars Öjebo

na: 1st cousin = kusin, 2nd cousin = tremänning,
3rd cousin = fyrmänning osv
Sedan följer ett mödosamt arbete med att ringa in
exakt hur ens DNA matchas av de personer man
vill försöka hitta en gemensam ana till. Det skulle
föra för långt att i detalj gå in på det, så det avstår jag från.
Därefter ska man försöka identifiera den gemensamma anan. För att hitta den behöver man
kunna se både sitt eget träd och matchens träd.
Har den personen inte lagt upp sitt träd är det
förmodligen ingen idé att leta. Man måste kunna
följa både sin egen och matchens linje bakåt för
att se var de möts.

Min fasta övertygelse är att all DNA-forskning
kräver en gedigen pappersforskning som grund.
Utan den kommer man att få mycket svårt att
hitta kopplingar till de personer man fått som
match i sin DNA-testning. Det vanligaste testet
som görs är ett autosomalt test, ett test inriktat
på att hitta andra testade som delar ens DNA i
någon utsträckning. Alla personer jag får som
match ÄR släkt med mig, men det framgår inte
HUR. För att få reda på hur jag är släkt med min
match, måste jag först avgöra hur nära släkt vi
är. Den uppskattningen får man normalt med
testresultatet där släktskapet anges t ex som Father/Mother/Sister/Brother eller som 1st – 2nd
cousin eller annan form av kusinrelation. Av resultatet framgår hur många centiMorgan av DNA
man har gemensamt med sin match och också
hur stort den längsta enskilda DNA-gruppen är.
Att hitta kopplingen till de som är alltför avlägsna släktingar blir förmodligen mycket svårt.
Därför börjar man med de närmaste släktingarna. Man bör då förstå de engelska beteckningar-

En av de frågor Anita König ställde var om man
måste betala någon medlemsavgift i DNAföretaget för att kunna följa träden. Mitt svar är
att det inte är nödvändigt i allmänhet. Men det
finns företag som låter dig få testresultaten och
sedan föreslår att du ska bli medlem för att
kunna hämta matchningar från andra medlemmars träd. Jag tänker då på My Heritage men jag
kan tänka mig att en liknande situation kan uppstå för den som testar sig hos Ancestry. Jag vill
varna för sådana matchningar som man får genom att företagen söker igenom andra medlemmars träd och hittar liknande poster, som de sedan föreslår som matchningar. En sådan matchning kan vara korrekt, men den kan också vara
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felaktig. Matchningen man får på detta sätt
måste noga kontrolleras och verifieras!

fullt att leta efter den gemensamma anan.
* Att i sitt eget träd föra in matchningar man får
genom företag som hittat matchningen i en annan
persons släktträd, är inte att rekommendera. En
sådan matchning måste man först kontrollera och
verifiera riktigheten av för att kunna använda.

Varför har jag då testat mig och har jag hittat en
gemensam ana med någon. Svaret är att jag är
obotligt nyfiken och att jag faktiskt har hittat gemensam ana med några personer. Men jag har
också funnit helt oväntade släktskaper.
Jag ska nu försöka summera vad jag skrivit:

* Se upp med den reklam som påstår att DNAtestningen ger dig en genväg till ditt släktträd!
Det påståendet är helt enkelt inte sant.

* Grunden i all släktforskning är den man själv
gör i kyrkböcker och andra källor, när man skapar sitt eget träd.

* Det är väldigt roligt att släktforska!

* DNA-matchning innebär släktskap, dvs har jag
fått en matchning är jag släkt med min matchning, men jag vet inte hur.
* Både jag och min matchning måste ha forskat
fram vårt släktträd och lagt upp det hos det företag där vi testat oss för att det ska vara menings-

Information om hur föreningen Nora släktforskare hanterar personuppgifter - GDPR
För administration av föreningens medlemmar
har föreningen behov av ett antal personuppgifter. Dessa är namn, adress, telefonnummer och
mejladress. Dessa uppgifter registreras i ett medlemsregister. Ansvarig för hantering av medlemsregistret är föreningens kassör och webmaster.

Telefonnummer används för påminnelser för de
som inte har mejladress och för de som inte har
betalat medlemsavgift trots mejlpåminnelse.
Från medlemsregistret görs ett registerutdrag
med adresser för varje utskick av vår medlemstidning Anno Domini. Detta utdrag hanteras av
redaktören, kassören och Webmaster.

Detta medlemsregister uppdateras kontinuerligt
med nytillkomna medlemmar, ändrade adressVi distribuerar Anno Domini som PDF-fil. För
uppgifter samt avlägsnande av medlemmar som
detta ändamål behövs mejladresser.
begärt utträde, ej betalt medlemsavgift eller avliDu som medlem har alltid rätt att begära regisdit.
terutdrag för att kunna kontrollera vilken inInga medlemsuppgifter lämnas till tredje part
formation som finns registrerad om Dig. Naturmed undantag för adressutdrag vid adressering
ligtvis rättar vi uppgifter som är felaktiga, ofullav vår tidning Anno Domini, se nedan.
ständiga eller missvisande när detta påtalas.
Molntjänster används inte för att lagra medlemsAnno Domini är till för dig som medlem. Enkelt
uppgifter.
och snabbt får du via hemsidan noraforskare.se
Årligt utskick av faktura på medlemsavgift görs uppdaterad information om föreningen och dess
direkt från medlemsregistret till medlem via mejl aktiviteter.
eller adressuppgift för postbefordran.
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Domstolsutdrag från
Nora Bergslags Häradsrätt

NORA o HJULSJÖ BLG HR, AI:26, År 1780 (SVAR 41356)
År 1780 den 1sta Martii.
S:D: Ingafs ett så lydande fördels Contract: Såsom jag undertecknad icke allenast uti godo öfwerenskommit med alla mina syskon och arftagare utan och utfäst mig hederligen recommendera mina
kiära föräldrar till sina grafwar och hwilorum, och som min Kiära Fader redan med döden afgådt så
utfäster jag mig det samma min Kiära Moder i lika måtto till sit hwilorum att befordra och i lika
måtto till sin dödsdag riktigt att försörja; men skulle min Kiära Moder emot förmodan icke hos mig
wilja uti kosthåll wistas, så lemnas henne till sitt understöd och såsom fördel uti södra wreten neml
tagandes sin begynnelse wid torkhuset och på östra sidan om wägen, som ligger till ladugården,
och sedan directe söder ut efter stora sten, och stengården till södra giärdesgården.
Till lösöron undantager min Kiära Moder efter sitt godtycke följande näml. en Koo en gryta 1 st ämbar 1 st fat 3 st bunkar samt utaf mina Kläder at ligga uti som hon nu brukar sparlakanet för sängen
samt et får 2ne st getter, till höö bergsel till tre ryssar, uti hagen, nödige huus och wedbrand warder
henne ???keligen efterlåtit jemte häst till Kyrka och qwarn samt andra nödige behofwer samt årligen
1 Skeppund Tackjern en tunna råg samt ½ tunna malt, 1/8 tunna ärter 1/8 tunna salt, ett par skoor,
föreskrifne fördel och lösöron tillfaller mig såsom egendomen bebor, jemte min Kiära Moders gång-
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kläder efter hennes dödsafton, och at detta af oss oryggeligen hållas skall, taga wij goda män till
wittne, som underskrifwa sine namn, jemte wåra egenhändiga namn och bomärken, som skedde wid
Jönshyttan d: 10 aug. 1778.
Caijsa K D Jansdotter

Erik E E S Eriksson i Jönshyttan.

Såsom wittnen underskrifwa
O. Grönlund,

Petter P I Jansson wid Grönhult.

Hkt till laga säkerhet i Protocollet intecknades.
S:D: Likmätigt behörigen bewittnad påskrift å then af nämndemannen Pehr Persson i Wassland,
emot Mats Hindersson på Grängshytte ägor om skuldfordran och expenser, utwärkade stämning,
har thenne senare, den 28 sistl. Februarii, erkändt thess skuld, enligit slutad räkning, tå inalles
wara Fem Rdr 16 sk Specie, som han utfäst sig betala med Sex procents ränta ifrån berörda dato,
och hwilket alt med dom faststäldes.
S:D: Inlämnades Then stämning hwarefter Nämndemannen Per Persson i Wassland fordrat skulds
och Rättegångskostnads betalande af Torparen Jonas Nilsson i Tallbackatorp, med therå tecknad
förening så lyndade: min skuld till min Husbonde Nm Pehr Persson erkännes enligit afslutad räkning rätteligen wara aderton Rdr 9 sk 6 rst Specie, som jag med fem prosents ränta ifrån dato skall
betala; till dess säkerhet pantsätter jag berörde min husbonde mina 2ne Koor och öfriga lösören som
jag äger wid Torpet; dem han efter behag, såframt denna skuld eij med det första blir betalt, får fritt
låta försälja eller annorlunda disponera om; och anhålles ödmjukel. om Lofl. HäradsRns stadfästelsedom härå:
Wassland den 20 Febr: 1780.
S:a 18 Rdr 9 sk 6 rst.
Jonas IN Nilsson i Tallbackatorp
Wittnar Jan Ersson wid Nyhyttan, Nils Ersson i Wassland.
Hwilken förening HRn fann godt fastställa.

S:D: Uti thet af Nm Per Persson i Wassland, emot Petter Nilsson i Lönwallstorp instämde skuldfordringsmål hafwa Pne enligit af Jan Ersson i Nyhyttan och Jan Jansson wid Walåsen bewittnad
den 6te sistl Februarii tecknad påskrift å stämningen sålunda öfwerenskommit, at Sn utfäst sig betala thess erkände skuld; RgsKden inberäknad, Nio Rdr 4 sk Specie med Sex prosents ränta ifrån
berörde dato, hwilken förbindelse Petter Nilsson åligger owägerligen fullgjöra.
S:D: Allthenstund Erik Ersson i Dunderbo i Wittnens Frants Hinderssons i Wassland och Johan
Erssons i Nyhyttan närwaro, skrifteligen, den 29de sistl. Februarii, förbundit sig at med Sex procents ränta ifrån berörde dato, nästa Permässa till Nämndemannen Per Persson, utom hwad förut
domfästs och intecknadt blifwit, betala thess efter stämning nu fordrade skuld Aderton Rdr 32 sk
Specie, förthenskull förpliktas han Erik Ersson sådant owägerligen fullgjöra.
S:D: Sexmannen Jacob Olsson i Blexbergstorp, instämd af Rådmannen Herr Lars Timander, såsom
förmyndare för afl. Ombudsmannen J: Crugs omyndige Barn, för skuld, ränta och expenser, har den
26te sist. Februarii, enligit egenhändigt undertecknad påskrift å stämningen, förbundig sig betala
thess thermedelst erkände skuld, i ett för allt Tjugu Riksdaler Specie, med ränta ifrån påskriftens
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dato, hwilket HRn, uppå anhållan, fan godt med dom stadfästa.
S:D: Unge drängen Israel Israelsson wid Björklund androg, genom en af thess Moder Hu Maija Andersdotter wid Bergsmanshyttan inlemnad skrift, huru som, tå thess Fader Israel Nilsson för 10 år
sedan afled, hans efterlemnade fasta egendom ½ KronoBergsmanshemman i Bergsmanshyttan ej
skall warie med någon skuld behäftad, men sedan bemälte thess Moder trädt i gifte med Per Persson
ifrån Öskewik, och han illa framfarit med egendomen, har egendomen blifwit försåld, dock hälften
eller ¼ del sedermera för honom Israel Israelsson och thess Syskon infriad, men then andra
¼dedelen skall thess fasters Måg Erik Persson fått i börd å thess hustrus wägnar tillträda; och emedan flere skola berättat, at thene egendom ej tål någon Klyfning, så anhåller han, at med lagfarten
för Erik Persson måtte hvila till thess han, som nu är 15 år, kunde blifwa myndig.
Nu allthenstund lagen i 5te Cap: 8 § Jorda Blkn uttryckel. Stadgar, at ehd Klander emot Upbud
giöras, böra the äntå gå fort, men at then som will klandra, äger taga stämning å then som wederbör. Förthenskull kunde HRn ej wägra Erik Persson laga Upbud, om han sådant söker, och hwarom
Hu Maria Andersdotter munteligen underrättades och skulle jemwäl uppå begäran hon häröfwer erhålla Utdrag af Protocollet.
Den 2dra Martii.
S:D: Upwiste Nm Olof Gabrielsson i Knapptorp thet af Nmn Olof Jonsson i Nya och Hans Andersson
wid Gl. Pershyttan honom under den 16 sistl. October medelte besiktnings Instrument öfwer then
röjsel och upodling han wid sin egendom förrättat uti en ganska swår och stenbunden mark; neml.
Uti then så kallade bergtäppan är uprögdt till 15 famnar i längden och 14 dº i bredden, som the wärderat till en schilling för hwarje qudratfamn och på norra skogstegen samt thet så kallade Winterskogsfallet är uprögdt i längden 32 1/3 famnar och i bredden 15 1/3 dels dito äfwendels wärdt en
schilling hwarje quadrat famn.
Och fan HRn uppå begäran godt at thetta i Domboken anteckna, och försäkra Nm Olof Gabrielsson,
at thesse upodlingar skola ifrån hans hemman ej wara afskiljaktige och likmätigt the flere om
LandsCulturen utkomne Kgl. Stadgar och författningar, therföre ej ske någon tillökning af skatt eller tunga.
S:D: Förrättades taxering till innewarande års bewillningar, hwarwid utom undertecknad å HH: Baron och L-Hövdingens samt Embetets wgr, woro närwarande af Prästeståndet Herr Probsten Mgr
Olof Norstrand, Herr Rector Scholæ Mgr Peter Kihlstedt och Herr Mag:r Pehr Saxholm samt af Bondeståndet Nm Jacob Persson i Gl. Wiker, Nils Erlandsson i Ringshyttan och Olof Gabrielsson i
Knapptorp; och aflopp såsom the uprättade och underskrifna längderna utwisa.
S:D: Som Peter Stenberg wid Fogdhyttan, instämd af Rådmannen Herr Lars Timander såsom Förmyndare för afl. Ombudsmannen Crugs omyndige Barn, angde skuldfordran med ränta och expenser, medelst behörigen bewittnad påskrift å stämningen erkändt skulden Sju Rdr 20 sk Specie och
utfäst sig at therföre erlägga sex för 100de i ränta ifrån thenna dag till thess betalningen sker: altså
fan HRn godt, at sådant fastställa.
S:D: Sedan Nm Jacob Persson i Gl. Wiker utaf Rådmannen Herr Timander, såsom Förmyndare för
afl. Ombudsmannen Crugs omyndige Barn, blifwit till thetta Ting instämd angående skuldfordran
med ränta och expenser, så hade bmte Nm genom egenhändig påskrift å stämningen erkändt skulden i ett för alt wara Fjorton Skeppund 13 lispund Tackjern, som wid Wickers hytta lefwereras.
HRn pröfwade altså skjäligt, at thenna skuld, såsom utaf förfallen förskrifning härrörande, fastställa med sex för 100de i ränta ifrån thenna dag till thess betalningen sker.
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Utflykt i vårsolen

Utflykt till Viker och Dalkarsberg med många deltagare. Första stopp var vid Vikers kyrka, där vi fick en kortare information om dess historia och tillkomst med hjälp av Leif Broms.
Färden gick vidare till Älvhyttans missionshus där Astrid Andersen tog emot oss. Vi fick en berikande inblick i
arkivet som Hembygdsföreningen byggt upp genom åren. Mycket intressant. Astrid tackades av med en fin
blomma innan färden gick vidare mot den gamla hyttplatsen i Dalkarshyttan. Kopior av gamla kartor studerades, historien berättades på den idag nästan okända hyttplatsen.
Nästa och sista stopp blev vid Smedjan i Dalkarlsberg.
Mera kartor, mera historia berättades och museet kunde beskådas.
Kaffe intogs i en strålande vårsol invid konstbäcken och alla lämnade Dalkarsberg rika på upplevelser och
sprängfyllda, inte bara av släkter och personer, utan även av historien. Vilket även var syftet med hela utflykten.

Per Dahlin guide på utflykten.
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B-föreningsbrev
Avs: Nora Släktforskare
Järnvägsg. 1, Nora station
713 31 NORA

Hösten 2018
En nybörjarkurs i släktforskning och en fortsättningskurs är
planerade till hösten. Vet ni någon som är intresserad eller behöver färska upp kunskaperna så mejla oss på: kursledare@noraforskare.se
Utflykt 19 augusti med Ingvar Hultman, Närke Skogskarlar,
Samling på Nora Torg kl. 14 för samåkning.
Medlemsmöte med DNA-cafe 26/9 18.30 biblioteket
Forskarstugan är stängd juni-augusti.
Vid trängande behov kontakta någon i styrelsen.

All information publiceras på noraforskare.se

//Styrelsen Nora släktforskarförening

Ett särskilt täck till värä sponsorer
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