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Ordföranden har ordet 
Hej alla medlemmar i Nora släktforskarförening! 

Det ma rks att sla ktförskning a r ”i röpet” just nu. Pa  tv kan man fö lja de fina tv-prögram söm beskri-

ver letandet efter rö tter i hus öch familjer: ”Det sitter i va ggarna”, ”Vem trör du att du a r”, ”Årvinge 

öka nd”, ”Na r Olle mö tte Sarri” öch ”Ållt fö r Sverige”. I radiöns P1 finns sedan ma nga a r prögrammet 

Släktband öch i skrivandets stund finns i Dagens Nyheter en hel artikelserie öm släktförskning. Intres-

set fö r att leta reda pa  sina anör a r stört. Var sla kten bött, flyttva gar, emigratiön, men öcksa  bilder 

öch kartör söm bera ttar öm ma nniskörs liv öch ger sammanhang. 

Hö sten 2018 har öcksa  varit fylld med upplevelser fö r öss sla ktförskare i Nöra. I augusti genömfö r-

des en utflykt till Suttarböda med guidning av Ingvar Hultman. I september anördnade vi ett 

medlemscafe  fö r att med hja lp av Lars O jebö la ra öss mer öm sla ktförskning genöm DNÅ. I öktöber 

hade vi besö k av Ha kan Henrikssön fra n Årkivcentrum i O rebrö söm fö rela ste öm hur man förskar i 

mantals- öch skattela ngder. Under fyra lö rdagar har vi anördnat Sla ktsö k pa  Bibliöteket i Nöra öch 

pa  törsdagar har det varit ö ppet i va r fö reningslökal fö r att stö dja de söm vill ha hja lp i sin försk-

ning.  

Under hö sten har tva  studiecirklar i sla ktförskning genömfö rts, en nybö rjar- öch en förtsa ttnings-

kurs. Kurserna a r viktiga fö r att fler ska la ra sig att förska men de ger öcksa  ett viktigt ekönömiskt 

tillskött till va r fö rening.  

Fö r min egen del a r sla ktförskningen ett sa tt att hitta de platser da r mina sla ktingar bött. I sömras 

arrangerade vi en kusintra ff pa  min fars sida i byarna utanfö r Pitea . En av mina kusiner hade förs-

kat fram att va r farfars farfars mörfar hade bött i en Nörrböttensga rd i Lillpite. Genöm en va nlig 

sla kting söm nu bör i huset fick vi besö ka ga rden öch ta del av dess histöria. Va ldigt spa nnande.  

Under va ren förtsa tter arrangemangen. Den 19 januari anördnas i hela landet Sla ktförskningens 

dag. Sa  a ven i Nöra. Å rets tema a r Fotografiet och sla ktforskningen. Vi kömmer att finnas i bibliö-

tekets lökaler, da r a ven Elna Jönssön fra n Hembygdsfö reningen Nöraskög kömmer att visa gamla 

Nörafötön. Da  startar vi öcksa  fö rsa ljningen av Fo dda i Nora, ett sö kbart register ö ver alla söm fö tts 

i Nöra bergslags-, Vikers öch Ja rnböa s fö rsamlingar fra n 1600-talet öch frama t 

I februari anördnas en cafe kva ll med DNÅ söm tema, i mars ha lls fö reningens a rsmö te öch i maj 

kömmer det att bli en utflykt till Ja rnböa s. Vi förtsa tter med Sla ktsö k pa  bibliöteket öch i va r lökal.  

Ha ll utkik pa  va r hemsida nöraförskare.se öch va r Faceböök-sida fö r fler detaljer. 

Välkomna att delta! 

Linnea 

PS Är du intresserad av en kurs i släktforskning? Anmäl ditt intresse till kursledare@noraforskare.se 
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Vivia  Marias dotter Vivan 

En ostform i morsarv 
Början på en släkthistoria om fem generationers kvinnoliv 

I arv efter mina fö ra ldrar fick jag en öst-

förm med böksta ver pa  ba da sidör. Var 

köm den ifra n? Vad betydde böksta verna? 

Mina syskön öch jag visste, att den köm 

fra n va r biölögiska mörmör. Hennes sla kt 

visste vi inte sa  mycket öm. Da r bö rjar min 

sla ktförskning. 

Åv: Birgitta Johansson, Flen 

Vad visste vi? 

Min mör Vivan, fö dd den 22 juni a r 

1920, blev börtla mnad vid sex veck-

örs a lder. O verla mnandet skedde pa  

en ja rnva gsstatiön i Sandba ck i Blek-

inge. Fösterfö ra ldrarna Hanna öch 

Erik Perssön bödde i grannbyn Kyl-

inge, söm ligger mellan Sö lvesbörg 

öch Olöfströ m. 

Na r va r biölögiska mörmör Vivia 

Maria Andersson dög år 1971, var va r 

mör Vivan pa  begravningen i Brun-

skög, Årvika kömmun i Va rmland. 

Men ingen da r ka nde till att va r mör 

Vivan var hennes dötter, inte ens 

den man, söm va r mörmör levt med 

i 20 a r. Inte ens pa  begravningen fick 

det na mnas. Bland de a rvda sakerna 

fanns en östförm! Jag a terkömmer 

till den. 
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Vår biologiska mormor 

Vivia Maria fö ddes den 15 juli 
1895 i Va stra Sund, Hermans-
dal, Nöra bergsfö rsamling. Hen-
nes fö ra ldrar var Per Åugust 
Ånderssön, törpare, öch Maria 
Ulrika, fö dd Dahlböm. Vivia Ma-
ria hade tva  a ldre systrar: Ånna 
Matilda, fö dd a r 1887, öch 
Hilma Teresia, fö dd a r 1890. Å r 
1898 fö ddes ytterligare en sys-
ter, Hildur Charlötta, öch a r 
1900 en brör, Per Gustaf. 

Samma a r flyttade familjen till 
Utma lets allma nning söm till-
hö rde Pershytte grufbölag. En-
ligt Töre, söm a r sön till Per 
Gustaf öch söm jag har tra ffat 
öch samtalat med, var det ela n-
digt da r, öch mör Maria Ulrika 
ville inte bö kvar. Redan a ret 
da rpa  flyttade familjen till 
Ormstenstörp i Nerikes Kil. Fa-
miljen tycks ha trivts da r öch 
flyttade inte vidare fö rra n a r 
1916.  

Jag vet inte öm Vivia Maria fick 
ga  i sköla fra n 7 a rs a lder, men 
fra n 9 a rs a lder – hö stterminen 
1904 till öch med va rterminen 
1908 – finns hön nöterad söm 
elev vid Slö jdskölan i Ramshyt-
tan. Vid a tminstöne ett tillfa lle 
var Vivia ledig fö r skögsplante-
ring, men den lediga tiden tögs 
igen. Å r 1907 deltög hön i 
undervisningen 104 timmar av 
tötalt 120.  

I Nöra bergslags könfirma-
tiönsbök fra n 1909 sta r det  att 
hön könfirmerats den 29 maj 
öch tagit nattvarden fö r fö rsta 
ga ngen den 31 maj. Hön var 
fra n Ramshyttan öch alltsa  en 
av de utsöcknes könfirmander-
na.  

Sköterska på Kristinehamns hos-

pital 

Vivia bö rjade sin utbildning till 
skö terska pa  Kristinehamns 

höspital i öktöber 1916. Elevti-
den var ett a r öch betyget a r 
undertecknat av ö verla kare E. 
Vestberg den 11 januari 1918. 
Vivia var nu skö terska pa  an-
stalt fö r sinnessjuka. Med be-
rö m gödka nd i flit öch kunskap-
er öch med mycket gött upp-
fö rande ansa gs hön la mplig fö r 
skö terskekallet. Hön var an-
sta lld söm skö terska mellan ök-
töber 1917 öch mars 1919. Lö -
nen var da  150 kr per ma nad. 
Efter ett la ngre uppeha ll finns 
hön med i lö ne- öch ansta ll-
ningslistör igen – fra n decem-
ber 1920 till öch med juni 1921. 

Varför valde Vivia detta yrke?  

Vivias farfar Ånders Israelssön 
dög pa  Vadstena Höspital a r 
1899. Diagnösen da  var sinnes-
sjukdöm.  

Vi vet öcksa  att hennes yngre 
syster Hildur led av psykisk 
öha lsa öch köm att vistas i peri-
öder vid ba de Stra ngna s öch 
Kristinehamns höspital.  

Kanske pa verkade det Vivias 
yrkesval. 

Kristinehamns hospital 

Kristinehamns höspital bö rjade 
anva ndas a r 1887 öch hade da  
290 patienter. I bö rjan av det 
nya a rhundradet tillbyggdes 
höspitalet öch under fö rsta 
va rldskriget fanns ha r 800 pati-
enter, ja mnt fö rdelade pa  kvin-
nör öch ma n. Ma nga av patien-
terna hade bött pa  fattigstugör 
eller dragit runt pa  va garna. 
Fö rhöppningsvis fick de det 
ba ttre ha r, men under de fö rsta 
tjugö a ren fanns ingen medi-
cinsk behandling av patienter-
na.  

Sysselsa ttningsterapi tilla mpa-
des. Höspitalet hade verksta der 
öch det mesta av det söm be-
hö vdes framsta lldes ha r. I sy-

salarna tillverkades alla ga ng-
kla der öch sa ngutrustning. 
Å ven skör öch mö bler tillverka-
des i egna verksta der. Ha r 
fanns öcksa  ett va l fungerande 
jördbruk öch tra dga rd med 
va xthus. Störa kvantiteter av 
jördbruksprödukter bidrög till 
sjukhusets fö rsö rjning, speciellt 
under de tva  va rldskrigen. Ållt 
arbete utfö rdes av de patienter 
söm kunde. Det fanns flera ka-
tegörier av patienter – fra n de 
söm kunde arbeta öch skö ta sin 
hygien till de söm var sva rt 
sjuka öch kanske va ldsamma 
öch söm ma ste vara inla sta.  
 
Fram till 1900-talets bö rjan 
bödde all persönal inöm höspi-
talets va ggar öch skulle vara 
ögifta. Persönalen fick inte 
la mna det inha gnade ömra det 
utan permissiönstillsta nd. Visi-
tatiön av rummen gjördes fö r 
att köntröllera att ingen tög 
emöt besö k. 
  
Persönalömsa ttningen var stör. 
De sanita ra fö rha llandena var 
sva ra. Under fö rsta va rldskriget 
var det öcksa  önt öm persönal 
pa  grund av milita rtja nstgö ring, 

Vivia Maria Andersson 
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öch önt öm mat. Det sa gs att 
patienterna slögs öm brö det. 
Tva  epidemier ha rjade: Tyföid-
feber a r 1917 öch spanska sju-
kan 1918–1919. Under denna 
tid arbetade va r mörmör Vivia 
ha r. Åvdelningarna var störa, 
40–50 patienter pa  varje avdel-
ning, öch de sanita ra fö rha llan-
dena var bristfa lliga. Sjukdö-
marna gick ha rt a t ba de persö-
nal öch patienter. Det hö lls ett 
stört antal begravningar varje 
vecka. 
 
Under den ha r periöden hade 
den stra nga köntröllen av per-
sönalen la ttats upp na göt, men 
det drö jde a nda till a r 1920 in-
nan persönalen fick nycklar till 
yttre pörten. Å r 1920 fanns det 

269 ansta llda, men da  finns 
inte Vivia kvar.  
 
Vivia flyttar hem igen 
I april 1919 flyttade Vivia till-
baka till sina fö ra ldrar, söm da  
flyttat till O stra Sund i Nöra. 
Hön sta r ha r skriven söm sjuk-
skö terska. Ett halva r senare, i 
september 1919, flyttar famil-
jen vidare till Skymhyttan. I 
növember 1920 flyttar Vivia 
till O rebrö öch a r en periöd 
”tja narinna” innan hön i de-
cember 1920 a ter fa r ansta ll-
ning söm sjukskö terska vid 
Kristinehamns höspital. 
 
Sa  vad ha nde i mörmör Vivias 
liv mellan mars a r 1919 öch 
december 2020?  

 

Svaret får vi när hon den 
22 juni 1920 föder en dot-
ter på Kristianstads lasa-
rett i Skåne. 
 
Graviditeten skulle döljas 
Vivia flyttade tillbaka till sina 
fö ra ldrar öch tva  yngre syskön 
redan va ren 1919. Kanske be-
hö vdes hennes hja lp i hemmet, 
men na gra ma nader  senare 
blir hön gravid. Utan att vara 
trölövad eller gift.  
 
Varfö r hön flyttar till Ska ne fö r 
att fö da sitt barn liksöm tid-
punkten fö r flytten a r na göt 
öklar, men hade sa kert söm 
syfte att dö lja en öö nskad gra-
viditet.  
 
I juni tar Vivia ut flyttbetyg till 
en adress i Ha sslehölm i Ska ne, 
men flyttbetyget a terla mnas 
till Nöra bergsfö rsamling. Det 
a r da rfö r öklart öm öch na r 
Vivia vistas i Ha sslehölm, men 
tröligen finns hön ha r veck-
örna kring fö rlössningen, söm 
a ger rum inte la ngt da rifra n pa  
Kristianstads lasarett. 
 
Dottern noterad i tre födelse-
böcker 

Fö delseattesten fra n Kristian-
stad kömmer sedan att skickas 
till ba de Ha sslehölm öch Nöra 
bergsfö rsamling. I inte mindre 
a n tre olika fo delsebo cker finns 
da rfö r nöterat  att Vivia den 22 
juni har fö tt en dötter Vivan 
Jolly Birgitta på Kristianstads 
lasarett. Vivia sta r söm möder 
öch söm f. sjukskö terska, men 
ingen fader finns nöterad. 

Fra n den 11 augusti finns Vivia 
öch hennes dötter Vivan sedan 
skrivna hös Vivias fö ra ldrar i 
Skymhyttan, Nöra, men i verk-
ligheten hade Vivan redan la m-
nats bört. Vivan dö ptes i Ha ss-
lehölm den 2 augusti öch sex 

Vivia Maria med sin dotter Vivan  
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veckör gammal fick hön 
kömma till sina fösterfö ra ld-
rar. Vivan va xer upp hös Erik 
Perssön, timmerman, öch 
hans hustru Hanna Ingemans-
dötter i Kylinge i Blekinge.  

 

Vivia åter till Kristinehamn 

Na r Vivia a terva nder till 
Kristinehamns höspital i de-
cember 1920 a r det utan barn 
öch det syns inte heller i 
na gra handlingar da r att hön 
har en dötter. 

Sjukskö terskeyrket sa gs 
denna tid söm ett kall öch 
inga utöma ktenskapliga barn 
tilla ts. Ett fötö  visar döck att 
Vivia besö kte sin dötter. Hur 
öfta eller hur la nge vet jag 
inte.  

Vivia Maria betalar öcksa  
pengar fö r sin dötter. Kvittön 

fanns i kvarla tenskapen efter 
henne. Å r 1922 fanns kvittön  
pa  60 kr/ma nad. Lö nen pa  
sjukhuset i Kristinehamn var 
da  knappt 200 kr/ma nad. Mat 
öch husrum ingick. Under ti-
den lever va r mör Vivan i trön 
att Hanna öch Erik a r hennes 
fö ra ldrar.  

I samband med könfirmatiön-
en, la r en grannflicka ha sagt: 
”Du a r inte deras dötter, du a r 
fösterbarn.”  Va r mör, da  13 a r 
gammal, blev fö rtvivlad öch i 
hela sitt liv talade hön öfta öm 
detta. 

Vivia Marias fortsatta liv   

Vivia gifter sig a r 1924 i 
Kristinehamn med Årvid Ån-
derssön, söm a r banvakt, öch 
de flyttar till Charlöttenberg. 
Å r 1927 flyttar de till Brun-
skög i Va rmland öch till År-
vids fö ra ldrar. Samma a r dö r 
Årvid i cancer. 

Vivia a r bara 32 a r na r hön 
blir a nka. Hön bör kvar resten 
av sitt liv i Brunskög öch ar-
betar pa  en stör ga rd, bland 
annat söm ra ttare.  

Fra n a r 1954 sammanbör hön 
med Edvard Jöhanssön i Va st-
stuga, Ska rmna s. Vid Vivias 
dö d a r 1971 framköm att Ed-
vard inte ka nde till na gön döt-
ter. 
 
En ostform i arv från Lovisa 
Uppva xten hös fösterfö ra ldrar 
i Blekinge innebar att min 
mör Vivan visste mycket lite 
öm sin biölögiska mör Vivia 
öch hennes ursprung, öch det 

a r ha r den a rvda östförmen 
kömmer in.  
Vad betyder böksta verna pa  
förmen? Vad sta r DB fö r, söm 
finns inristat pa  tva  sta llen? 

Jag hade uppma rksammat att 
Vivias mör var fö dd Dahlböm, 
Maria Ulrika Dahlbom. Vid 
förtsatt arbete köm jag fram 
till att Maria Ulrika var fö dd i 
Dalkarlsberg, men hön var 
fö dd a r 1862, sa  hön kunde 
inte ha tillverkat östförmen. 
Jag gick ytterligare en gene-
ratiön baka t till hennes fö r-
a ldrar, Lovisa Andersdotter, 
fö dd a r 1831, öch Lars Dahl-
bom, född år 5865. 

 

Vivias mormor Lovisa 

Nu fick jag allt att sta mma: 

LDB öch DB stöd fö r Lars 
Dahlböm i Dalkarlsberg öch 
LWÅD fö r hans hustru Lovisa 
Andersdotter.  Året 5867 stäm-
mer öcksa  bra. Lars a r da  42 
a r öch Lövisa, vars namn 
öcksa  skrivs Löwisa, a r 32. 

Familjen bör 163 i Dalkarls-
berg, det finns fyra barn, öch 
ytterligare tre barn fö ds, 
varav ett dö r bara ett a r gam-
malt.  

 

Vivan som vuxen. Vid sin 

mors begravning fick ingen 

veta att Vivan var Vivia 

Marias dotter 

Nora bergsförsamling 

AI:15c (1851-1861), s. 82 
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Spelar-Greta 
Min mörmörs mörmör Lövisa 
var dötter till Greta Larsdotter 
Saxin, kallad Spelar-Greta. Hön 
arbetade söm gruvhjön i Dal-
karlsberget i lag med maken 
Ånders Ånderssön, kallad Spe-
lar-Ånders fö r att han var sön 
till gruvfa ltets spelstyrare, dvs 
den persön söm skö tte det vat-
tendrivna gruvspelet man 
”spelade upp” malmen ur gru-
van med. Å r 1833 blir Spelar-
Ånders dö md till halshuggning 
fö r dra p, men fa r straffet öm-
vandlat till 10 a rs fa ngelse. 
Hustrun Spelar-Greta a r da  33 
a r gammal öch fa r ensam dra 
fö rsörg öm fyra flickör i a ldrar-
na 3 till 8 a r tills maken med 
fö rkörtad strafftid frisla pps ef-
ter 8 a r.. 

Spelar-Gretas livsö de finns ut-
fö rligt skildrat i Fra n Bergslag 
och Bondebygd (6447), så jag 
ga r inte na rmare in pa  det ha r. 
 

Kvinnoöden genom fem gene-
rationer 
Min egen mör Vivan visste 
mycket lite öm sin mör Vivia 
öch inget öm sin mörmörsmör 
Lövisa öch hennes fö ra ldrar Ån-
ders öch Spelar-Greta.  
 
Med böksta verna pa  en östförm 
söm utga ngspunkt fö ljde jag 
anörna pa  min mörs sida ge-
nöm fem generatiöner. Fra n 
mör öch mörmör till mörmörs 
mörmörs mör. Vivan, Vivia, Ma-
ria Ulrika, Lövisa öch Spelar-
Greta. Fem starka öch gripande 
kvinnöö den söm visar pa  kvin 
nörs villkör genöm histörien 
öch allt söm kan drabba dem.  
 
Det har fö r mig varit stört att 
sa tta mig in i dessa kvinnörs 
livsö den.  
 

 
 

 

 

 

Referenser utom egen 
släktforskning: 

Börg, Birgitta (2003). ”Med kjörtel öch 
sla gga – bera ttelsen öm Spelar-Greta”, 
Från Bergslag och bondbygd 2003. Kvin-
nor i Örebro län, s. 39–52. O rebrö la ns 
museum.  

Uppgifterna öm Kristinehamns höspital 
(senare Mariebergs sjukhus) a r ha mtade 
fra n skriften Mariebergs sjukhus, Kristi-
nehamn, 1883–1983. Utgiven av persönal 
i aktiv tja nst öch pensiöna rer. 

 

Kvar att lösa:  

Vi har inte lyckats uttyda vad de två 
nedersta bokstäverna B:H står för. 

Någon läsare som kan tipsa? 

 

 

Birgitta Johansson, Flen 
 

Lästips 

Under de fö rsta decennierna av 1900-talet utvecklades en hel industri fö r att ta emöt gravida kvin-
nör söm ville fö da barn utan att na gön skulle veta öm det hemma. Årtikelns Vivia Maria tycks vara 
en av dessa, söm sö ker sig sa  la ngt hemifra n söm mö jligt fö r att fö da sitt barn öch la mna  det hös 
fösterfö ra ldrar. Ha r na gra la stips: 

 

Obemärkta kvinnor och okända män  

av Ånita Maria Karlssön. Nöra: Mariakamelius fö rlag, 2016  

 

Plats önskas av flicka som vill vara obemärkt. En analys av lokala tidningsannonser i Växjö till 
och från ogifta, gravida kvinnor 1910-1938  

av Evelina Carlssön. Kandidatuppsats i histöria, Linne universitetet Kalmar Va xjö , 2015. https://
www.diva-pörtal.örg/smash/get/diva2:900456/FULLTEXT01.pdf  

 

10,78 procent oäkta barn 

av Eva Jöhanssön pa  Ro tterbloggen 10 növember 2018    https://genealögi.se/blög/entry/10-78-
pröcent-öaekta-barn?fbclid=IwÅR0WXKLaYmc1QsyNOL8JöVÅEEVögV3ZUnC-
sZeSk9qhv7Ru2YHuRrhjzgXw 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:900456/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:900456/FULLTEXT01.pdf
https://genealogi.se/blog/entry/10-78-procent-oaekta-barn?fbclid=IwAR0WXKLaYmc1QsyNOL8JoVAEEVogV3ZUnC-sZeSk9qhv7Ru2YHuRrhjzgXw
https://genealogi.se/blog/entry/10-78-procent-oaekta-barn?fbclid=IwAR0WXKLaYmc1QsyNOL8JoVAEEVogV3ZUnC-sZeSk9qhv7Ru2YHuRrhjzgXw
https://genealogi.se/blog/entry/10-78-procent-oaekta-barn?fbclid=IwAR0WXKLaYmc1QsyNOL8JoVAEEVogV3ZUnC-sZeSk9qhv7Ru2YHuRrhjzgXw
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LÄSÖVNING GER FÄRDIGHET 

 
Det a r inte alldeles enkelt att la sa 1700-talstext, men med lite ka nnedöm öm stilen öch med lite 
vana blir det snart la ttare. Ett tips a r att ta det bökstav fö r bökstav. 
 
Ha r ett litet ö vningsexempel söm Lars O jebö, va r kursansvarige, tög upp i senaste nybö rjarkursen. 
 
Obs att litet e skrivs söm n öch litet a som ett utdraget r. Det söm ser ut söm ett e a r ett körtskaftat 
litet L. 
 
 

Dödnotis 16 april 1749 för Olof Nilsson (1702-1749) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ur dödbok för Hällefors (T) F:1 (1737-1772) Bild 55 i Arkiv Digital 

 

Facit till la sö vningen pa  sid. 14 
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JÄRNVÄG PLANERAD LÄNGS STRAND-

PROMENADEN I NORA! 

 

Om majör Wilhelm Gagner fa tt söm han velat 
hade vi haft ja rnva g dragen la ngs hela Nöras 
strandprömenad. 

Det a r Ingemar Karlssön pa  Ja rnva gsarkivet i 
Nora öch ArkivCentrum i Örebrö söm avslöjar i 
sömmarnumret av Aktstycket. Se hela artikeln 
av Åndreas Jeppssön ha r: 

http://www.arkivcentrum.se/aktstycket/akt93.pdf 

 
 
 
 

En ga ng i tiden var Nöra en 
viktig stad fö r ja rnhantering-
en. Ha r invigdes ja rnva g re-
dan 1856 fra n Nöra till Er-
valla öch vidare till O rebrö 
öch ut i va rlden fö r de viktiga 
malm- öch ja rntranspörterna. 
Och det skulle ske med mö-
derna lökömötiv öch inte med 
de ursprungliga planerna 
med ha stdriven ja rnva g. 1907 
köm sa  planen pa  att knyta 
samman bölagets ja rnva gs-
stra ckör via Nöra med stam-
banan Mjö lby-Krylbö fö r tra-
fiken nörrut. 

Pa  Ja rnva gsarkivet i Nora 
finns detaljerade beskrivning-
ar med planscher pa  hur 
detta skulle ga  till.  
 
”Den ta nkta stra ckningen till 
Skinnskatteberg skulle utga  
fra n Nöra statiön öch ga  
nörut la ngs den va stra stran-
den av Nörasjö n”,  dvs la ngs 
en stör del av Strandpröme-
naden, rakt genöm husen vid 
Vattugra nd. ”Sedan skulle 
spa ret förtsa tta via en brö 
ö ver en vik i Nörasjö n öch vi-

dare till Risbacken da r en 
ha llplats skulle anla ggas.”  
 
Tur fö r öss söm idag a lskar 
Nöras strandprömenad, men 
ta nk hur ett ja rnva gsbygge av 
detta slag skulle fö ra ndrat 
hela samha llen.  
 
Fö r traktens sla ktförskare a r 
ba de  Ja rnva gsarkivet i Nora 
öch ArkivCentrum i O rebro 
en veritabel guldgruva. 
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Sverige har va rldens ba sta ar-
kiv, menar Ha kan. Fantastiskt 
mycket finns idag digitaliserat, 
men vi ska inte glö mma de na st 
intill öa ndliga mö jligheter söm 
finns genöm besö k i arkiv pa  
na ra ha ll, i la nsarkiv öch pa  
Riksarkivet. Vill vi kan vi pa  
Riksarkivet sja lva besta lla fram 
O stergö tlands skattela ngd fra n 
1843 – en bök pa  42 kilö söm 
det behö vs kuddar fö r att palla 
upp na r vi bla ddrar.  
 
Mantalsla ngderna (1642-1820) 
finns idag digitaliserade öch 
fritt tillga ngliga genöm Riksar-
kivet. La ngderna uppra ttades 
a rligen söckenvis pa  alla ar-
betsfö ra vuxna mellan 15 öch  
63 a r söm skulle betala avgift. 
Nöteringarna varierar mycket 
mellan ölika tidsperiöder öch 
skrivare, men finns mycket att 
ha mta, na r man va l fö rsta r de 
ölika kölumnerna. I a ldre la ng-
der fanns öftast bara mannens 
namn öch streck i ölika kölum-
ner fö r hustru, barn öch tja ns-
tefölk, senare finns a ven barn, 
gamla öch sjuka med. I Nöra 
1654-57 ett undantag, da r alla i 
husha llet, a ven hustrur namn-
givna. I böskapsla ngder ser vi 
vilka djur söm fanns. I Gammel-
hyttan exempelvis bara ha star 
pa  grund av bergsbruket. I 
skö rdetid köm Na rkesbö nder-
na upp med sina öxar. 
 
De störa krigen, söm kra vde 
mycket pengar, innebar att sta-
ten köm pa  den ena skatten ef-
ter den andra. Pa  1700-talet 

infö rdes till exempel töbaks-
skatt fö r den söm ta nkte nyttja 
töbak under a ret,  skatt pa  kna - 
öch jakthundar, karriöler 
(vagnar), peruker öch fön-
tanger (ha ruppsa ttningar). Sa  
vet vi att inspektörn pa  Berg-
sa ng öch Hedblad pa  Stadra 
a gde varsitt fickur av guld. I 
Grecksa sar skattade Olöf Pers-
sön fö r 16 fö nster öch Hedblad 
pa  Stadra fö r 35. 1811 ser vi att 
ma nga skattade fö r sina bra nn-
vinspannör.  
 
Saknas dö dbök i en fö rsamling 
kan vi fa  hja lp genöm de s. k. 
avkortningslängderna. Längden 
visar öm na göt ha nt under a ret 
söm gö r att en persön inte 
la ngre kan betala skatt. Saknas 
dö dbök i en fö rsamling, kan vi 
hitta namn pa  de söm avlidit. I 
Lerba ck skedde en gruvölycka, 
da r 12 ma nniskör dög, men 
utan att namnen angavs. De 
fanns i en avkörtningsla ngd. 
Det finns a ven könstitutiöns-
la ngd, skatt söm a la ggs sa r-
skilda yrkesgrupper söm ga st-

givare eller ga rningsma n 
(hantverkare), kyrkötiönde-
la ngd söm kan visa störa skill-
nader mellan ga rdar söm att 
Lars Mattssön i Ka falla har 
mest ra g. Tackja rnstiönde-
la ngd, söm visar hur mycket 
bergsma n pröducerat, men 
a ven nötiser söm att bla sning-
en misslyckats fö r att 
”masugnspipan fö ll in i ugnen”. 
 
Ha kan na mnde a ven listör fra n 
O rebrö slöttsfa ngelse: Fa ngfö r-
ta ringen, fa ngvaktarnas lö n, 
fö rteckningar veckövis ö ver de 
söm satt ha ktade i va ntan pa  
att dömstölen skulle ta upp 
ma l. ”Rö fvaren Olöf Geting” öch 
”Tröllkarlen Ingemar Jönssön”. 
 
Sa rskilt intressant fö r Nöra a r 
att sta dernas ra kenskaper 
finns bevarade i tjöcka band 
före  den störa branden 5775, 
söm fö rstö rde Nöras egna ar-
kiv. Å r 1698 köstnader fö r 
fa ngar öch va ktare, ra dhus öch 
bröar, bland annat Hagbybröns 
reparatiöner.  

Släktforska med hjälp av mantals- och skattelängder 

 

I öktöber fö rela ste Ha kan Henrikssön fra n ÅrkivCentrum, O rebrö la n, öm hur vi kan 
anva nda mantals- öch skattela ngder i sla ktförskning. Ett 20-tal a hö rare fick lyssna till 
en mycket engagerad öch kunnig fö rela sare söm med Nöravinkel gav öss rader av in-
tressanta öch spa nnande exempel. 

Mantalslängd i Nora socken, Gamla och Nya Pershyttan, 1665 

Källa: Mantalslängder 1642-1820  Örebro län, Riksarkivet 
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Ingvar leder öss la ngs en 
skögsstig söm en ga ng var 
landsva g. Stannar till pa  plat-
serna da r ”Blinda Carölinas” 
öch ”Störma-Löttas” stugör la g. 
Vi bara anar att det en ga ng 
bött ma nniskör ha r. Inga spa r 
av stugörna finns kvar idag, 
men vi lyssnar till Ingvars be-
ra ttelser öch sö ker senare fram 
mer.  
Efter vandringen ga r vi huse-
syn i Sö rtörpet öch avslutar 
med medtaget fika under den 
gamla asken, ga rdens va rdtra d 

söm a nnu finns kvar. 

 

Om Maja Lötta fa r vi veta att 
hön kallades fö r ”Störma-
Lötta” öch gick runt i stugörna 
öch sjö ng, öftast sa nger hön 
diktat ihöp sja lv. Kanske a r det 
efter henne ”Störma-Löttas 
vals ” a r uppkallad, en la t söm 
la r ha spelats i radiöns barn-
döm. 

Man vet inte varfö r Maja Lötta 
Ersdötter kallades Störma-
Lötta. Kanske var det köpplat 
till hennes handikapp. I en hus-
fö rhö rsla ngd, na r hön a r mel-
lan 4 öch 8 a r, nöteras ”talar 
inte”. Senare att hön ”talar illa” 
öch söm vuxen nöteras hön 
söm ”fa nig”.  

”Fa nig” var ett begrepp söm 
denna tid anva ndes fö r en per-
sön söm var ”slö  till fö rsta nd, 
minne öch ka nsla” (Dalin, s. 
232, se nedan). Idag skulle vi 
sa ga att Maja Lötta levde med 
en intellektuell funktiönsned-
sa ttning, kanske lindrig.  

Maja Lötta fick tva  dö ttrar,  
ba da fö dda utöm a ktenskapet. 

Den yngsta, Ånna Lötta, dög vid 
sju ma naders a lder. I dö dnöti-
sen sta r det ”Dötter av fa niga 
Lötta”. Maja Lötta sja lv gick 
bört, na r hennes fö rstfö dda 
dötter Carölina Wilhelmina 
Gustafsdötter var 11 a r. Döt-
tern fa r flytta till en fösterfa-
milj. Denna dötter a r ”öfa rdig” 

öch ga r bört i ”hö ftsjuka”, bara 
18 a r gammal.  

Carölina kallades ”Blinda Carö-
lina” fö r att hön var helt blind. 
Vi vet inget öm örsaken till Ca-
rölina synnedsa ttning, men kan 
nötera att a ven hennes syster 
sta r söm ”svagsynt”.  

Va r guide bera ttar att hön hade 
ett rep uppspa nt mellan stugan 
öch en ba ck, da r hön ha mtade 

Utflykt i augusti till Suttarboda i Kilsbergen 

Den 19 augusti 2018 a kte vi till Suttarböda i Kilsbergen. Ingvar Hult-
man söm a r talman i Na rkes skögskarlar guidade öss till Blinda Carö-
linas stuga, nedlagt 1884, öch till Störma-Löttas törp, nedlagt 1871. 
Vi besö kte öcksa  Sö rtörpet, ett av fa  bevarade törp i Kilsbergsskö-
garn, idag Na rkes skögskarlars klubbstuga.  

Sedan 1960-talet har entusiastiska örienterare, natur- öch kulturin-
tresserade arbetat med att inventera törp i Kilsbergen öch runt Tisa-
ren. Idag finns det minnesplattör uppsatta vid ungefa r 300 törp öch 
törpla mningar. Med hja lp av utarbetade kartör med GPS-köördinater 
kan vi sja lva hitta till dessa platser, men ”skögskarlarna” erbjuder 
öcksa  vandringar med persönlig guidning. 

Maja Lotta Ersdotter (1827-1871)  

Carolina Andersdotter  
(1819-1891) 
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vatten. Stugan la g denna tid 
under Garphytte bruk öch hön 
fick stö d fö r sitt uppeha lle da r-
ifra n mötsvarande 4 lispund i 
ma naden. Carölina fö dde öcksa  
upp kaniner, söm sprang lö sa i 
öch ömkring stugan, bera ttas 
det. 

I na gön ka lla sa gs att Carölinas 

”öa kta dötter a r dö d”, men kyr-
köarkiven visar att hön hade 
ba de en sön öch en dötter, söm 
na r de na tt arbetsfö r a lder 
la mnar hemmet fö r att sö ka 
tja nst pa  annan ört. Carölina 
fick ba de barn öch barnbarn 
öch ma nga a ttlingar i flera ge-
neratiöner fram till idag. 

 

 
Lästips   
 
Kilsbergstorp 2007.  
Red. Thömas Erikssön. O re-
brö: Na rkes skögskarlars 
klubb, 2007 
 

 
Svenska språkets synonymer 
av Å F Dalin, Stöckhölm, J 
Beckmans fö rlag, 1870.  
http://runeberg.örg/
synönym/0235.html    
 
 

 

I september hö lls medlemsmö te med dna-fra gör 
i fökus. Hur ma nga av besö karna hade redan tes-
tat sig öch vilka tester hade de gjört? Lars O jebö 
införmerade öm dna-testning öch Nöra sla ktförs-
kare erbjö d töpsning till de söm ö nskade. 

Det var ingen tvekan öm att intresset fö r dna-
testning ö kat öch en uppfö ljning med dna-cafe  
planeras da rfö r in kömmande va r.  

 

Lästips 

Släktforska med DNA  

av Peter Sjö lund. Sveriges Sla ktförskarfö rbund, 
2015 

 

 

 

Medlemsmöte i september kring DNA 

      Foto: Annika Dahlin 

Text: Mona Hallin, Foto: Leif Broms  

http://runeberg.org/synonym/0235.html
http://runeberg.org/synonym/0235.html
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Alla svenska dagstidningar 1734–1906 kan 
snart läsas fritt på webben  

Kungliga biblioteket (KB) och Riksarkivet (RA) 
har erhållit en donation på 30 miljoner kronor 
från forskningsstiftelsen Arcadia. Från idag och 
fyra år framåt kommer KB och RA därför att 
digitalisera återstoden av det upphovsrättsfria 
svenska pressarvet. Det handlar om en samling 
med ca 1250 titlar. Tidningsutgivningen var rik, 
inte minst på 1800-talet och varje stad hade 
minst en tidning, meddelar projektledaren Jonas 
Alberg. ”En veritabel guldgruva”. Läs mer på 
Rötter: https://www.genealogi.se/senaste-
nytt/2328-nu-digitaliseras-alla-svenska-
dagstidningar-1734-1906 

 

Två tusen sålda dödböcker på två timmar  

meddelar Sveriges Sla ktförskarfö rbunds na t-
bökhandel. Databasen Sveriges dödbok 7 har 
införmatiön öm fölkbökfö rda söm avlidit i 
Sverige. Den ta cker a ren 1860–2016, inneha l-
ler cirka 13 miljöner pöster öch a r na stan 
100% fullsta ndig avseende namn, fö delse- 
öch dö dsdatum, civilsta nd, dö dsfö rsamling 
öch adress. 

 

105 miljoner poster att söka i Befolkningen i 
Sverige 

Årkiv Digitals stö rsta persönregister Befolk-
ningen i Sverige har nu utökats med 17 år och 
omfattar perioden ca 1860 ända fram till 1947. 
Registret innehåller nu ca 105 miljoner register-
poster hämtade från 37 597 böcker 
(husförhörslängder och församlingsböcker). Det 
är enkelt att söka och från alla sökträffar kan du 
klicka dig vidare och hitta din släkting i original-
källan.  

För att få tillgång till registret krävs ett Allt-i-ett-
abonnemang.. 

 

Arkivutredning på gång 

En statlig utredning är på gång för göra en bred 
översyn av arkivområdet. Övergripande syfte är 
att säkerställa samhällets tillgång till allmänna 
handlingar både nu och i framtiden. Den nuva-
rande arkivlagen kom till innan det fanns allmän 
tillgång till internet och lagen har inte tagit hän-
syn till allt digitalt material som finns idag. 

Släktforskarförbundet finns med i utredningens 
expertgrupp. Mer information finns här: 

www.söu.göv.se/arkivutredningen/ 

Facit läsövning s. 9 

Dödnotis 16 april 1749 för Olof Nilsson (1702-1749) 

 

16 [april] Begröfs Olöf Nilssön ifra n grufwan, fö dd 1702 af a rb[ar]e fö ra ldrar, fad-
ren Nils Jöenssön öch möd: Margreta Nilsdötter. Dö pt. I ungdömmen tja nst hös 
mycket hederligt fölk ba de inöm öch utöm Söchnen, tils han giftade sig med sin i 
sörgen efterla mnade K[a ra] Maka h: Brita Ersdötter ifr. Sa ngen, med hwilken han 
a gt 5 barn, 4 sö ner öch 1 dötter, söm a nnu lefva. Hans algemena leferne a r 
hwarjöm bekant, att ehuru han haft sina fel, har han warit fridsam öch flitig i sit 
arbete. Siuknade 5te dag pa sk af ha ll öch stygn, hvarest han intet la ngre stöd emöt, 
a n allenast 4 dygn, da  han dö dde d: 3 Åp. Lefwit 46 a hr öch 3 ma nader. 

NYHETER 

https://www.genealogi.se/senaste-nytt/2328-nu-digitaliseras-alla-svenska-dagstidningar-1734-1906
https://www.genealogi.se/senaste-nytt/2328-nu-digitaliseras-alla-svenska-dagstidningar-1734-1906
https://www.genealogi.se/senaste-nytt/2328-nu-digitaliseras-alla-svenska-dagstidningar-1734-1906
http://www.sou.gov.se/arkivutredningen/
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Rättshistoria för släktforskare 

av Barbro Nordlöf (Sveriges Släktforskarförbund, 
2017) 

NYINKOMMET I FORSKARSTUGAN 

1900-talet. Liten släktforskarguide  

av Daniel Johnsson. Sveriges släktforskarförbund, 
2018 

Fö r tidigare a rhundraden finns ömfattande ka ll-
material, men hur gö r vi na r vi a r framme i nutid 
öch ka llörna ömga rdade av sekretess? Ha r finns 
en rad tips öch fö rslag pa  ka llör. Bland annat 
a ktenskapsregister, fö rlössningsjöurnaler öch 
ölika databaser. 

 

Gamla tiders sjukdomsnamn 

av Olof Cronberg. Sveriges släktforskarförbund, 
2018 

En mödern uppfö ljare apötekare Gunnar La-
gerkranzs klassiker “Svenska sjukdömsnamn i 
ga ngna tider”. Fö rfattaren Olöf Crönberg, la kare 
öch sla ktförskare, har tagit ett nytt grepp öch 
rett ut de fra getecken söm sla ktförskare öfta 
tra ffar pa . Ha r finns ömfattande ördlista, sjuk-
dömsbeskrivningar med sa va l da tida söm mö-
derna behandlingsmetöder 

 

Gruvor och hyttor i Linde och Ramsbergs 
bergslag  

av Gunilla Didriksson. Eget förlag, 2018) 

En fantastisk histöriebök pa  348 sidör öm 
Bergslagen öch dess histöria. ”Man kan se den 
söm en handbök eller anva nda den söm en 
guide, na r man vill bötanisera bland gruvör öch 

hyttör”, skriver fö rfattaren öch sla ktförskaren 
Gunilla Didrikssön öm böken. Gunilla söm ”a r 
intresserad av 1500- öch 1600-talet, jördebö ck-
er, mantalsla ngder öch kartör i alla förmer öch 
vad man kan fa  ut av dem”. 

 

Rättshistoria för släktforskare  

av Barbro Nordlöf. Sveriges Släktforskarförbund, 
2017 

En genömga ng av lagbesta mmelserna genöm 

tiderna. Skriften inneha ller bland annat 1734 

a rs lag, kyrköra tt, familjera tt öch handelsra tt.  

 

Svenska kvinnor. Pionjärer och förebilder  

av Ted Rosvall och Mikael Hoffsten. Sveriges 
släktforskarförbund, 2018 

Ma nga barria rer ma ste förceras fö r att kvinnör 

skulle kunna bli advökater, förskare, pröfessö-

rer öch annat söm tidigare varit fö rbeha llet 

ma n. Tröts stört mötsta nd var det ma nga kvin-

nör söm redan pa  1800-talet gjörde karria r. Ha r 

har Rösvall öch Höffsten valt ut ett 30-tal kvin-

nör söm presenteras med biögrafier öch en 3-

generatiöners antavla. Fö r en del gick det bra, 

fö r andra slutade det i tragedi.  
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