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Ordföranden har ordet
Hej alla medlemmar i Nora släktforskarförening!

Det marks att slaktförskning ar ”i röpet” just nu. Pa tv kan man följa de fina tv-prögram söm beskriver letandet efter rötter i hus öch familjer: ”Det sitter i vaggarna”, ”Vem trör du att du ar”, ”Årvinge
ökand”, ”Nar Olle mötte Sarri” öch ”Ållt för Sverige”. I radiöns P1 finns sedan manga ar prögrammet
Släktband öch i skrivandets stund finns i Dagens Nyheter en hel artikelserie öm släktförskning. Intresset för att leta reda pa sina anör ar stört. Var slakten bött, flyttvagar, emigratiön, men öcksa bilder
öch kartör söm berattar öm manniskörs liv öch ger sammanhang.
Hösten 2018 har öcksa varit fylld med upplevelser för öss slaktförskare i Nöra. I augusti genömfördes en utflykt till Suttarböda med guidning av Ingvar Hultman. I september anördnade vi ett
medlemscafe för att med hjalp av Lars Ojebö lara öss mer öm slaktförskning genöm DNÅ. I öktöber
hade vi besök av Hakan Henrikssön fran Årkivcentrum i Orebrö söm förelaste öm hur man förskar i
mantals- öch skattelangder. Under fyra lördagar har vi anördnat Slaktsök pa Bibliöteket i Nöra öch
pa törsdagar har det varit öppet i var föreningslökal för att stödja de söm vill ha hjalp i sin förskning.
Under hösten har tva studiecirklar i slaktförskning genömförts, en nybörjar- öch en förtsattningskurs. Kurserna ar viktiga för att fler ska lara sig att förska men de ger öcksa ett viktigt ekönömiskt
tillskött till var förening.
För min egen del ar slaktförskningen ett satt att hitta de platser dar mina slaktingar bött. I sömras
arrangerade vi en kusintraff pa min fars sida i byarna utanför Pitea. En av mina kusiner hade förskat fram att var farfars farfars mörfar hade bött i en Nörrböttensgard i Lillpite. Genöm en vanlig
slakting söm nu bör i huset fick vi besöka garden öch ta del av dess histöria. Valdigt spannande.

Under varen förtsatter arrangemangen. Den 19 januari anördnas i hela landet Slaktförskningens
dag. Sa aven i Nöra. Årets tema ar Fotografiet och slaktforskningen. Vi kömmer att finnas i bibliötekets lökaler, dar aven Elna Jönssön fran Hembygdsföreningen Nöraskög kömmer att visa gamla
Nörafötön. Da startar vi öcksa försaljningen av Fodda i Nora, ett sökbart register över alla söm fötts
i Nöra bergslags-, Vikers öch Jarnböas församlingar fran 1600-talet öch framat
I februari anördnas en cafekvall med DNÅ söm tema, i mars halls föreningens arsmöte öch i maj
kömmer det att bli en utflykt till Jarnböas. Vi förtsatter med Slaktsök pa bibliöteket öch i var lökal.
Hall utkik pa var hemsida nöraförskare.se öch var Faceböök-sida för 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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En ostform i morsarv
Början på en släkthistoria om fem generationers kvinnoliv
I arv efter mina föraldrar fick jag en östförm med bökstaver pa bada sidör. Var
köm den ifran? Vad betydde bökstaverna?
Mina syskön öch jag visste, att den köm
fran var biölögiska mörmör. Hennes slakt
visste vi inte sa mycket öm. Dar börjar min
slaktförskning.
Åv: Birgitta Johansson, Flen

Vad visste vi?
Min mör Vivan, född den 22 juni ar
1920, blev börtlamnad vid sex veckörs alder. Overlamnandet skedde pa
en jarnvagsstatiön i Sandback i Blekinge. Fösterföraldrarna Hanna öch
Erik Perssön bödde i grannbyn Kylinge, söm ligger mellan Sölvesbörg
öch Olöfström.
Nar var biölögiska mörmör Vivia
Maria Andersson dög år 1971, var var
mör Vivan pa begravningen i Brunskög, Årvika kömmun i Varmland.
Men ingen dar kande till att var mör
Vivan var hennes dötter, inte ens
den man, söm var mörmör levt med
i 20 ar. Inte ens pa begravningen fick
det namnas. Bland de arvda sakerna
fanns en östförm! Jag aterkömmer
till den.

Vivia Marias dotter Vivan
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Vår biologiska mormor
Vivia Maria föddes den 15 juli
1895 i Vastra Sund, Hermansdal, Nöra bergsförsamling. Hennes föraldrar var Per Åugust
Ånderssön, törpare, öch Maria
Ulrika, född Dahlböm. Vivia Maria hade tva aldre systrar: Ånna
Matilda, född ar 1887, öch
Hilma Teresia, född ar 1890. År
1898 föddes ytterligare en syster, Hildur Charlötta, öch ar
1900 en brör, Per Gustaf.
Samma ar flyttade familjen till
Utmalets allmanning söm tillhörde Pershytte grufbölag. Enligt Töre, söm ar sön till Per
Gustaf öch söm jag har traffat
öch samtalat med, var det elandigt dar, öch mör Maria Ulrika
ville inte bö kvar. Redan aret
darpa flyttade familjen till
Ormstenstörp i Nerikes Kil. Familjen tycks ha trivts dar öch
flyttade inte vidare förran ar
1916.
Jag vet inte öm Vivia Maria fick
ga i sköla fran 7 ars alder, men
fran 9 ars alder – höstterminen
1904 till öch med varterminen
1908 – finns hön nöterad söm
elev vid Slöjdskölan i Ramshyttan. Vid atminstöne ett tillfalle
var Vivia ledig för skögsplantering, men den lediga tiden tögs
igen. År 1907 deltög hön i
undervisningen 104 timmar av
tötalt 120.
I Nöra bergslags könfirmatiönsbök fran 1909 star det att
hön könfirmerats den 29 maj
öch tagit nattvarden för första
gangen den 31 maj. Hön var
fran Ramshyttan öch alltsa en
av de utsöcknes könfirmanderna.
Sköterska på Kristinehamns hospital
Vivia började sin utbildning till
sköterska pa Kristinehamns

höspital i öktöber 1916. Elevtiden var ett ar öch betyget ar
undertecknat av överlakare E.
Vestberg den 11 januari 1918.
Vivia var nu sköterska pa anstalt för sinnessjuka. Med beröm gödkand i flit öch kunskaper öch med mycket gött uppförande ansags hön lamplig för
sköterskekallet. Hön var anstalld söm sköterska mellan öktöber 1917 öch mars 1919. Lönen var da 150 kr per manad.
Efter ett langre uppehall finns
hön med i löne- öch anstallningslistör igen – fran december 1920 till öch med juni 1921.
Varför valde Vivia detta yrke?
Vivias farfar Ånders Israelssön
dög pa Vadstena Höspital ar
1899. Diagnösen da var sinnessjukdöm.

Vivia Maria Andersson

salarna tillverkades alla gangklader öch sangutrustning.
Åven skör öch möbler tillverkades i egna verkstader. Har
Vi vet öcksa att hennes yngre fanns öcksa ett val fungerande
syster Hildur led av psykisk jördbruk öch tradgard med
öhalsa öch köm att vistas i peri- vaxthus. Störa kvantiteter av
öder vid bade Strangnas öch jördbruksprödukter bidrög till
sjukhusets försörjning, speciellt
Kristinehamns höspital.
under de tva varldskrigen. Ållt
Kanske paverkade det Vivias
arbete utfördes av de patienter
yrkesval.
söm kunde. Det fanns flera kaKristinehamns hospital
tegörier av patienter – fran de
Kristinehamns höspital började söm kunde arbeta öch sköta sin
anvandas ar 1887 öch hade da hygien till de söm var svart
290 patienter. I början av det sjuka öch kanske valdsamma
nya arhundradet tillbyggdes öch söm maste vara inlasta.
höspitalet öch under första
varldskriget fanns har 800 pati- Fram till 1900-talets början
enter, jamnt fördelade pa kvin- bödde all persönal inöm höspinör öch man. Manga av patien- talets vaggar öch skulle vara
terna hade bött pa fattigstugör ögifta. Persönalen fick inte
eller dragit runt pa vagarna. lamna det inhagnade ömradet
Förhöppningsvis fick de det utan permissiönstillstand. Visibattre har, men under de första tatiön av rummen gjördes för
tjugö aren fanns ingen medi- att köntröllera att ingen tög
cinsk behandling av patienter- emöt besök.
na.
Persönalömsattningen var stör.
Sysselsattningsterapi tillampa- De sanitara förhallandena var
des. Höspitalet hade verkstader svara. Under första varldskriget
öch det mesta av det söm be- var det öcksa önt öm persönal
hövdes framstalldes har. I sy- pa grund av militartjanstgöring,
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öch önt öm mat. Det sags att
patienterna slögs öm brödet.
Tva epidemier harjade: Tyföidfeber ar 1917 öch spanska sjukan 1918–1919. Under denna
tid arbetade var mörmör Vivia
har. Åvdelningarna var störa,
40–50 patienter pa varje avdelning, öch de sanitara förhallandena var bristfalliga. Sjukdömarna gick hart at bade persönal öch patienter. Det hölls ett
stört antal begravningar varje
vecka.
Under den har periöden hade
den stranga köntröllen av persönalen lattats upp nagöt, men
det dröjde anda till ar 1920 innan persönalen fick nycklar till
yttre pörten. År 1920 fanns det

Svaret får vi när hon den
22 juni 1920 föder en dotter på Kristianstads lasaVivia flyttar hem igen
I april 1919 flyttade Vivia till- rett i Skåne.
269 anstallda, men da finns
inte Vivia kvar.

baka till sina föraldrar, söm da
flyttat till Ostra Sund i Nöra.
Hön star har skriven söm sjuksköterska. Ett halvar senare, i
september 1919, flyttar familjen vidare till Skymhyttan. I
növember 1920 flyttar Vivia
till Orebrö öch ar en periöd
”tjanarinna” innan hön i december 1920 ater far anstallning söm sjuksköterska vid
Kristinehamns höspital.
Sa vad hande i mörmör Vivias
liv mellan mars ar 1919 öch
december 2020?

Graviditeten skulle döljas
Vivia flyttade tillbaka till sina
föraldrar öch tva yngre syskön
redan varen 1919. Kanske behövdes hennes hjalp i hemmet,
men nagra manader senare
blir hön gravid. Utan att vara
trölövad eller gift.
Varför hön flyttar till Skane för
att föda sitt barn liksöm tidpunkten för flytten ar nagöt
öklar, men hade sakert söm
syfte att dölja en öönskad graviditet.
I juni tar Vivia ut flyttbetyg till
en adress i Hasslehölm i Skane,
men flyttbetyget aterlamnas
till Nöra bergsförsamling. Det
ar darför öklart öm öch nar
Vivia vistas i Hasslehölm, men
tröligen finns hön har veckörna kring förlössningen, söm
ager rum inte langt darifran pa
Kristianstads lasarett.
Dottern noterad i tre födelseböcker

Födelseattesten fran Kristianstad kömmer sedan att skickas
till bade Hasslehölm öch Nöra
bergsförsamling. I inte mindre
an tre olika fodelsebocker finns
darför nöterat att Vivia den 22
juni har fött en dötter Vivan
Jolly Birgitta på Kristianstads
lasarett. Vivia star söm möder
öch söm f. sjuksköterska, men
ingen fader finns nöterad.
Fran den 11 augusti finns Vivia
öch hennes dötter Vivan sedan
skrivna hös Vivias föraldrar i
Skymhyttan, Nöra, men i verkligheten hade Vivan redan lamnats bört. Vivan döptes i Hasslehölm den 2 augusti öch sex

Vivia Maria med sin dotter Vivan
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fanns i kvarlatenskapen efter
henne. År 1922 fanns kvittön
pa 60 kr/manad. Lönen pa
sjukhuset i Kristinehamn var
da knappt 200 kr/manad. Mat
öch husrum ingick. Under tiden lever var mör Vivan i trön
att Hanna öch Erik ar hennes
föraldrar.

Vivan som vuxen. Vid sin
mors begravning fick ingen
veta att Vivan var Vivia
Marias dotter
veckör gammal fick hön
kömma till sina fösterföraldrar. Vivan vaxer upp hös Erik
Perssön, timmerman, öch
hans hustru Hanna Ingemansdötter i Kylinge i Blekinge.
Vivia åter till Kristinehamn
Nar Vivia atervander till
Kristinehamns höspital i december 1920 ar det utan barn
öch det syns inte heller i
nagra handlingar dar att hön
har en dötter.
Sjuksköterskeyrket
sags
denna tid söm ett kall öch
inga utömaktenskapliga barn
tillats. Ett fötö visar döck att
Vivia besökte sin dötter. Hur
öfta eller hur lange vet jag
inte.
Vivia Maria betalar öcksa
pengar för sin dötter. Kvittön

I samband med könfirmatiönen, lar en grannflicka ha sagt:
”Du ar inte deras dötter, du ar
fösterbarn.” Var mör, da 13 ar
gammal, blev förtvivlad öch i
hela sitt liv talade hön öfta öm
detta.
Vivia Marias fortsatta liv
Vivia gifter sig ar 1924 i
Kristinehamn med Årvid Ånderssön, söm ar banvakt, öch
de flyttar till Charlöttenberg.
År 1927 flyttar de till Brunskög i Varmland öch till Årvids föraldrar. Samma ar dör
Årvid i cancer.
Vivia ar bara 32 ar nar hön
blir anka. Hön bör kvar resten
av sitt liv i Brunskög öch arbetar pa en stör gard, bland
annat söm rattare.
Fran ar 1954 sammanbör hön
med Edvard Jöhanssön i Vaststuga, Skarmnas. Vid Vivias
död ar 1971 framköm att Edvard inte kande till nagön dötter.
En ostform i arv från Lovisa
Uppvaxten hös fösterföraldrar
i Blekinge innebar att min
mör Vivan visste mycket lite
öm sin biölögiska mör Vivia
öch hennes ursprung, öch det

ar har den arvda östförmen
kömmer in.
Vad betyder bökstaverna pa
förmen? Vad star DB för, söm
finns inristat pa tva stallen?

Jag hade uppmarksammat att
Vivias mör var född Dahlböm,
Maria Ulrika Dahlbom. Vid
förtsatt arbete köm jag fram
till att Maria Ulrika var född i
Dalkarlsberg, men hön var
född ar 1862, sa hön kunde
inte ha tillverkat östförmen.
Jag gick ytterligare en generatiön bakat till hennes föraldrar, Lovisa Andersdotter,
född ar 1831, öch Lars Dahlbom, född år 58 65.
Vivias mormor Lovisa
Nu fick jag allt att stamma:
LDB öch DB stöd för Lars
Dahlböm i Dalkarlsberg öch
LWÅD för hans hustru Lovisa
Andersdotter. Året 58 6 7 stämmer öcksa bra. Lars ar da 42
ar öch Lövisa, vars namn
öcksa skrivs Löwisa, ar 32.
Familjen bör 163 i Dalkarlsberg, det finns fyra barn, öch
ytterligare tre barn föds,
varav ett dör bara ett ar gammalt.
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 Dalkarlsberget i lag med maken
Ånders Ånderssön, kallad Spelar-Ånders för att han var sön
till gruvfaltets spelstyrare, dvs
den persön söm skötte det vattendrivna
gruvspelet
man
”spelade upp” malmen ur gruvan med. År 1833 blir SpelarÅnders dömd till halshuggning
för drap, men far straffet ömvandlat till 10 ars fangelse.
Hustrun Spelar-Greta ar da 33
ar gammal öch far ensam dra
försörg öm fyra flickör i aldrarna 3 till 8 ar tills maken med
förkörtad strafftid frislapps efter 8 ar..
Spelar-Gretas livsöde finns utförligt skildrat i Fran Bergslag
och Bondebygd (6447), så jag
gar inte narmare in pa det har.

Kvinnoöden genom fem generationer
Min egen mör Vivan visste
mycket lite öm sin mör Vivia
öch inget öm sin mörmörsmör
Lövisa öch hennes föraldrar Ånders öch Spelar-Greta.
Med bökstaverna pa en östförm
söm utgangspunkt följde jag
anörna pa min mörs sida genöm fem generatiöner. Fran
mör öch mörmör till mörmörs
mörmörs mör. Vivan, Vivia, Maria Ulrika, Lövisa öch SpelarGreta. Fem starka öch gripande
kvinnööden söm visar pa kvin
nörs villkör genöm histörien
öch allt söm kan drabba dem.
Det har för mig varit stört att
satta mig in i dessa kvinnörs
livsöden.

Referenser
utom
släktforskning:

egen

Börg, Birgitta (2003). ”Med kjörtel öch
slagga – berattelsen öm Spelar-Greta”,
Från Bergslag och bondbygd 2003. Kvinnor i Örebro län, s. 39–52. Orebrö lans
museum.
Uppgifterna öm Kristinehamns höspital
(senare Mariebergs sjukhus) ar hamtade
fran skriften Mariebergs sjukhus, Kristinehamn, 1883–1983. Utgiven av persönal
i aktiv tjanst öch pensiönarer.

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 första decennierna av 1900-talet utvecklades en hel industri för att ta emöt gravida kvinnör söm ville föda barn utan att nagön skulle veta öm det hemma. Årtikelns Vivia Maria tycks vara
en av dessa, söm söker sig sa langt hemifran söm möjligt för att föda sitt barn öch lamna det hös
fösterföraldrar. Har nagra lastips:
Obemärkta kvinnor och okända män
av Ånita Maria Karlssön. Nöra: Mariakamelius förlag, 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, Linneuniversitetet Kalmar Vaxjö, 2015. https://
www.diva-pörtal.örg/smash/get/diva2:900456/FULLTEXT01.pdf
10,78 procent oäkta barn
av Eva Jöhanssön pa Rotterbloggen 10 növember 2018 https://genealögi.se/blög/entry/10-78pröcent-öaekta-barn?fbclid=IwÅR0WXKLaYmc1QsyNOL8JöVÅEEVögV3ZUnCsZeSk9qhv7Ru2YHuRrhjzgXw
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LÄSÖVNING GER FÄRDIGHET
Det ar inte alldeles enkelt att lasa 1700-talstext, men med lite kannedöm öm stilen öch med lite
vana blir det snart lattare. Ett tips ar att ta det bökstav för bökstav.
Har ett litet övningsexempel söm Lars Ojebö, var kursansvarige, tög upp i senaste nybörjarkursen.
Obs att litet e skrivs söm n öch litet a som ett utdraget r. Det söm ser ut söm ett e ar 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 lasövningen pa sid. 14
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JÄRNVÄG PLANERAD LÄNGS STRANDPROMENADEN I NORA!
Om majör Wilhelm Gagner fatt söm han velat
hade vi haft jarnvag dragen langs hela Nöras
strandprömenad.
Det ar Ingemar Karlssön pa Jarnvagsarkivet i
Nora öch ArkivCentrum i Örebrö söm avslöjar i
sömmarnumret av Aktstycket. Se hela artikeln
av Åndreas Jeppssön har:
http://www.arkivcentrum.se/aktstycket/akt93.pdf

En gang i tiden var Nöra en
viktig stad för jarnhanteringen. Har invigdes jarnvag redan 1856 fran Nöra till Ervalla öch vidare till Orebrö
öch ut i varlden för de viktiga
malm- öch jarntranspörterna.
Och det skulle ske med möderna lökömötiv öch inte med
de ursprungliga planerna
med hastdriven jarnvag. 1907
köm sa planen pa att knyta
samman bölagets jarnvagsstrackör via Nöra med stambanan Mjölby-Krylbö för trafiken nörrut.

Pa Jarnvagsarkivet i Nora dare till Risbacken dar en
finns detaljerade beskrivning- hallplats skulle anlaggas.”
ar med planscher pa hur
detta skulle ga till.
Tur för öss söm idag alskar
Nöras strandprömenad, men
”Den tankta strackningen till tank hur ett jarnvagsbygge av
Skinnskatteberg skulle utga detta slag skulle förandrat
fran Nöra statiön öch ga hela samhallen.
nörut langs den vastra stranden av Nörasjön”, dvs langs För traktens slaktförskare ar
en stör del av Strandpröme- bade Jarnvagsarkivet i Nora
naden, rakt genöm husen vid öch ArkivCentrum i Orebro
Vattugrand. ”Sedan skulle en veritabel guldgruva.
sparet förtsatta via en brö
över en vik i Nörasjön öch vi10

Släktforska med hjälp av mantals- och skattelängder
I öktöber förelaste Hakan Henrikssön fran ÅrkivCentrum, Orebrö lan, öm hur vi kan
anvanda mantals- öch skattelangder i slaktförskning. Ett 20-tal ahörare fick lyssna till
en mycket engagerad öch kunnig förelasare söm med Nöravinkel gav öss rader av intressanta öch spannande exempel.
Sverige har varldens basta arkiv, menar Hakan. Fantastiskt
mycket finns idag digitaliserat,
men vi ska inte glömma de nast
intill öandliga möjligheter söm
finns genöm besök i arkiv pa
nara hall, i lansarkiv öch pa
Riksarkivet. Vill vi kan vi pa
Riksarkivet sjalva bestalla fram
Ostergötlands skattelangd fran
1843 – en bök pa 42 kilö söm
det behövs kuddar för att palla
upp nar vi bladdrar.
Mantalslangderna (1642-1820)
finns idag digitaliserade öch
fritt tillgangliga genöm Riksarkivet. Langderna upprattades
arligen söckenvis pa alla arbetsföra vuxna mellan 15 öch
63 ar söm skulle betala avgift.
Nöteringarna varierar mycket
mellan ölika tidsperiöder öch
skrivare, men finns mycket att
hamta, nar man val förstar de
ölika kölumnerna. I aldre langder fanns öftast bara mannens
namn öch streck i ölika kölumner för hustru, barn öch tjanstefölk, senare finns aven barn,
gamla öch sjuka med. I Nöra
1654-57 ett undantag, dar alla i
hushallet, aven hustrur namngivna. I böskapslangder ser vi
vilka djur söm fanns. I Gammelhyttan exempelvis bara hastar
pa grund av bergsbruket. I
skördetid köm Narkesbönderna upp med sina öxar.
De störa krigen, söm kravde
mycket pengar, innebar att staten köm pa den ena skatten efter den andra. Pa 1700-talet

infördes till exempel töbaksskatt för den söm tankte nyttja
töbak under aret, skatt pa knaöch
jakthundar,
karriöler
(vagnar), peruker öch föntanger (haruppsattningar). Sa
vet vi att inspektörn pa Bergsang öch Hedblad pa Stadra
agde varsitt fickur av guld. I
Grecksasar skattade Olöf Perssön för 16 fönster öch Hedblad
pa Stadra för 35. 1811 ser vi att
manga skattade för sina brannvinspannör.

givare
eller
garningsman
(hantverkare),
kyrkötiöndelangd söm kan visa störa skillnader mellan gardar söm att
Lars Mattssön i Kafalla har
mest rag. Tackjarnstiöndelangd, söm visar hur mycket
bergsman pröducerat, men
aven nötiser söm att blasningen
misslyckats
för
att
”masugnspipan föll in i ugnen”.

Hakan namnde aven listör fran
Orebrö slöttsfangelse: Fangförtaringen, fangvaktarnas lön,
Saknas dödbök i en församling förteckningar veckövis över de
kan vi fa hjalp genöm de s. k. söm satt haktade i vantan pa
avkortningslängderna. Längden att dömstölen skulle ta upp
visar öm nagöt hant under aret mal. ”Röfvaren Olöf Geting” öch
söm gör att en persön inte ”Tröllkarlen Ingemar Jönssön”.
langre kan betala skatt. Saknas
dödbök i en församling, kan vi Sarskilt intressant för Nöra ar
hitta namn pa de söm avlidit. I att stadernas rakenskaper
Lerback skedde en gruvölycka, finns bevarade i tjöcka band
dar 12 manniskör dög, men före den störa branden 57 75,
utan att namnen angavs. De söm förstörde Nöras egna arfanns i en avkörtningslangd. kiv. År 1698 köstnader för
Det finns aven könstitutiöns- fangar öch vaktare, radhus öch
langd, skatt söm alaggs sar- bröar, bland annat Hagbybröns
skilda yrkesgrupper söm gast- reparatiöner.

Mantalslängd i Nora socken, Gamla och Nya Pershyttan, 1665
Källa: Mantalslängder 1642-1820 Örebro län, Riksarkivet
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Utflykt i augusti till Suttarboda i Kilsbergen
Den 19 augusti 2018 akte vi till Suttarböda i Kilsbergen. Ingvar Hultman söm ar talman i Narkes skögskarlar guidade öss till Blinda Carölinas stuga, nedlagt 1884, öch till Störma-Löttas törp, nedlagt 1871.
Vi besökte öcksa Sörtörpet, ett av fa bevarade törp i Kilsbergsskögarn, idag Narkes skögskarlars klubbstuga.
Sedan 1960-talet har entusiastiska örienterare, natur- öch kulturintresserade arbetat med att inventera törp i Kilsbergen öch runt Tisaren. Idag finns det minnesplattör uppsatta vid ungefar 300 törp öch
törplamningar. Med hjalp av utarbetade kartör med GPS-köördinater
kan vi sjalva hitta till dessa platser, men ”skögskarlarna” erbjuder
öcksa vandringar med persönlig guidning.

Ingvar leder öss langs en
skögsstig söm en gang var
landsvag. Stannar till pa platserna dar ”Blinda Carölinas”
öch ”Störma-Löttas” stugör lag.
Vi bara anar att det en gang
bött manniskör har. Inga spar
av stugörna finns kvar idag,
men vi lyssnar till Ingvars berattelser öch söker senare fram
mer.
Efter vandringen gar vi husesyn i Sörtörpet öch avslutar
med medtaget fika under den
gamla asken, gardens vardtrad

Maja Lotta Ersdotter (1827-1871) Den yngsta, Ånna Lötta, dög vid
sju manaders alder. I dödnötisöm annu finns kvar.
sen star det ”Dötter av faniga
Lötta”. Maja Lötta sjalv gick
bört, nar hennes förstfödda
Om Maja Lötta far vi veta att dötter Carölina Wilhelmina
hön kallades för ”Störma- Gustafsdötter var 11 ar. DötLötta” öch gick runt i stugörna tern far flytta till en fösterfaöch sjöng, öftast sanger hön milj. Denna dötter ar ”öfardig”
diktat ihöp sjalv. Kanske ar det
efter henne ”Störma-Löttas
vals ” ar uppkallad, en lat söm
lar ha spelats i radiöns barndöm.
Man vet inte varför Maja Lötta
Ersdötter kallades StörmaLötta. Kanske var det köpplat
till hennes handikapp. I en husförhörslangd, nar hön ar mellan 4 öch 8 ar, nöteras ”talar
inte”. Senare att hön ”talar illa”
öch söm vuxen nöteras hön
söm ”fanig”.
”Fanig” var ett begrepp söm
denna tid anvandes för en persön söm var ”slö till förstand,
minne öch kansla” (Dalin, s.
232, se nedan). Idag skulle vi
saga att Maja Lötta levde med
en intellektuell funktiönsnedsattning, kanske lindrig.
Maja Lötta fick tva döttrar,
bada födda utöm aktenskapet.
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Carolina Andersdotter
(1819-1891)
öch gar bört i ”höftsjuka”, bara
18 ar gammal.
Carölina kallades ”Blinda Carölina” för att hön var helt blind.
Vi vet inget öm örsaken till Carölina synnedsattning, men kan
nötera att aven hennes syster
star söm ”svagsynt”.
Var guide berattar att hön hade
ett rep uppspant mellan stugan
öch en back, dar hön hamtade

Lästips
Kilsbergstorp 2007.
Red. Thömas Erikssön. Orebrö: Narkes skögskarlars
klubb, 2007
Svenska språkets synonymer
av Å F Dalin, Stöckhölm, J
Beckmans förlag, 1870.
http://runeberg.örg/
synönym/0235.html
vatten. Stugan lag denna tid
under Garphytte bruk öch hön
fick stöd för sitt uppehalle darifran mötsvarande 4 lispund i
manaden. Carölina födde öcksa
upp kaniner, söm sprang lösa i
öch ömkring stugan, berattas
det.
I nagön kalla sags att Carölinas

”öakta dötter ar död”, men kyrköarkiven visar att hön hade
bade en sön öch en dötter, söm
nar de natt arbetsför alder
lamnar hemmet för att söka
tjanst pa annan ört. Carölina
fick bade barn öch barnbarn
öch manga attlingar i flera generatiöner fram till idag.
Text: Mona Hallin, Foto: Leif Broms

Medlemsmöte i september kring DNA
I september hölls medlemsmöte med dna-fragör
i fökus. Hur manga av besökarna hade redan testat sig öch vilka tester hade de gjört? Lars Ojebö
införmerade öm dna-testning öch Nöra slaktförskare erbjöd töpsning till de söm önskade.
Det var ingen tvekan öm att intresset för dnatestning ökat öch en uppföljning med dna-cafe
planeras darför in kömmande var.

Lästips
Släktforska med DNA
av Peter Sjölund. Sveriges Slaktförskarförbund,
2015
Foto: Annika Dahlin
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Alla svenska dagstidningar 1734–1906 kan 105 miljoner poster att söka i Befolkningen i
snart läsas fritt på webben
Sverige
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/senastenytt/2328-nu-digitaliseras-alla-svenskadagstidningar-1734-1906

Årkiv Digitals största persönregister Befolkningen i Sverige har nu utökats med 17 år och
omfattar perioden ca 1860 ända fram till 1947.
Registret innehåller nu ca 105 miljoner registerposter 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 originalkällan.
För att få tillgång till registret krävs ett Allt-i-ettabonnemang..
Arkivutredning på gång

Två tusen sålda dödböcker på två timmar

En statlig utredning är på gång för göra en bred
meddelar Sveriges Slaktförskarförbunds nat- översyn av arkivområdet. Övergripande syfte är
att säkerställa samhällets tillgång till allmänna
bökhandel. Databasen Sveriges dödbok 7 har
handlingar både nu och i framtiden. Den nuvainförmatiön öm fölkbökförda söm avlidit i rande arkivlagen kom till innan det fanns allmän
Sverige. Den tacker aren 1860–2016, innehal- tillgång till internet och lagen har inte tagit hänler cirka 13 miljöner pöster öch ar nastan syn till allt digitalt material som finns idag.
100% fullstandig avseende namn, födelseSläktforskarförbundet finns med i utredningens
öch dödsdatum, civilstand, dödsförsamling expertgrupp. Mer information finns här:
öch adress.
www.söu.göv.se/arkivutredningen/

Facit läsövning s. 9
Dödnotis 16 april 1749 för Olof Nilsson (1702-1749)
16 [april] Begröfs Olöf Nilssön ifran grufwan, född 1702 af arb[ar]e föraldrar, fadren Nils Jöenssön öch möd: Margreta Nilsdötter. Döpt. I ungdömmen tjanst hös
mycket hederligt fölk bade inöm öch utöm Söchnen, tils han giftade sig med sin i
sörgen efterlamnade K[ara] Maka h: Brita Ersdötter ifr. Sangen, med hwilken han
agt 5 barn, 4 söner öch 1 dötter, söm annu lefva. Hans algemena leferne ar
hwarjöm bekant, att ehuru han haft sina fel, har han warit fridsam öch flitig i sit
arbete. Siuknade 5te dag pask af hall öch stygn, hvarest han intet langre stöd emöt,
an allenast 4 dygn, da han dödde d: 3 Åp. Lefwit 46 ahr öch 3 manader.
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hyttör”, skriver författaren öch slaktförskaren
Gunilla Didrikssön öm böken. Gunilla söm ”ar
intresserad av 1500- öch 1600-talet, jördeböcker, mantalslangder öch kartör i alla förmer öch
vad man kan fa ut av dem”.

1900-talet. Liten släktforskarguide
av Daniel Johnsson. Sveriges släktforskarförbund,
2018
För tidigare arhundraden finns ömfattande kallmaterial, men hur gör vi nar vi ar framme i nutid
öch kallörna ömgardade av sekretess? Har finns
en rad tips öch förslag pa kallör. Bland annat
aktenskapsregister, förlössningsjöurnaler öch
ölika databaser.

Rättshistoria för släktforskare
av Barbro Nordlöf. Sveriges Släktforskarförbund,
2017
En genömgang av lagbestammelserna genöm
tiderna. Skriften innehaller bland annat 1734
ars lag, kyrköratt, familjeratt öch handelsratt.

Gamla tiders sjukdomsnamn
av Olof Cronberg. Sveriges släktforskarförbund,
2018
En mödern uppföljare apötekare Gunnar Lagerkranzs klassiker “Svenska sjukdömsnamn i
gangna tider”. Författaren Olöf Crönberg, lakare
öch slaktförskare, har tagit ett nytt grepp öch
rett ut de fragetecken söm slaktförskare öfta
traffar pa. Har finns ömfattande ördlista, sjukdömsbeskrivningar med saval datida söm möderna behandlingsmetöder

Svenska kvinnor. Pionjärer och förebilder
av Ted Rosvall och Mikael Hoffsten. Sveriges
släktforskarförbund, 2018
Manga barriarer maste förceras för att kvinnör
skulle kunna bli advökater, förskare, pröfessörer öch annat söm tidigare varit förbehallet
man. Tröts stört mötstand var det manga kvinnör söm redan pa 1800-talet gjörde karriar. Har
har Rösvall öch Höffsten valt ut ett 30-tal kvinnör söm presenteras med biögrafier öch en 3generatiöners antavla. För en del gick det bra,
för andra slutade det i tragedi.

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 anvanda den söm en
guide, nar man vill bötanisera bland gruvör öch
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