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Ordföranden har ordet 

Hej alla medlemmar i Nora släktforskarförening! 

Sedan fo rra numret av Anno Domini i december har jag, som ma nga andra, la tit go ra ett DNA-test. Jag 

har ocksa  uppmuntrat ett par na ra sla ktingar pa  min mammas sida att go ra detsamma. Vi har tillsam-

mans fa tt va ldigt ma nga tra ffar och nu a tersta r det mo dosamma men spa nnande forskningsarbetet 

att leta reda pa  hur va ra sla ktskap ser ut. En del av sla ktingarna ka nner vi till sedan tidigare men det 

finns ocksa  ma nga oka nda framfo r allt i Sverige, Finland och USA. Min stora fo rhoppning a r att vi 

kanske (?) kan lo sa na gra av de oka nda fa der-luckor som vi har i va ra sla kttra d. En rolig effekt av 

DNA-testet var att jag hittade en sla kting vars anor sa lde sitt hemman i Norrbotten till min pappas 

fosterfo ra ldrar da r han va xte upp. Det huset a ger jag nu. Sa  sla kten sa lde till fostersla kten om ni fo r-

sta r vad jag menar… Men hur vi a r sla kt vet jag inte a n.  

I detta nummer av Anno Domini skriver Lars Ö jebo en recension av Magnus Va sterbros bok Sva l-

ten som beskriver no da ren 1867 – 1869 i Sverige.. A ven i Nora var va dret bistert under denna tid. 

I provinsialla kare Leon. Engstro ms a rsbera ttelse fo r Nora distrikt 1867 kan vi la sa fo ljande om 

Wäderlekens och Årswäxtens förhållande i allmänhet:  

”Den rådande väderleken har för det mästa varit blåsig, ofta stormig. Sträng vinter rådde under 

Januari månad. Från den 2-23 Februari höll sig thermometern öfver fryspunkten, med undantag 

af d. 10:de, då den på morgonen nedgick till -10 grader Celcii. På aftonen samma dag vid -4 gra-

der aflöste den ena blixten den andra under ett par timmar, derunder åskan äfven lät höra sig. 

Med slutet af Februari inträdde åter stark köld, hvilken fortfor under första delen af Mars må-

nad. April och Maj voro likaledes kalla med stark nederbörd; den 21 Maj föll 6 tum djup snö, ef-

terföljd af stark nattfrost... 

Augusti warm och wacker, likasom September, tills natten till d. 27 stark frost inträffade, som på 

många ställen förstörde den sensådda, ännu ej mogna hafran… Med November inträdde köld och 

svåra stormar och med December ihållande och sträng vinter. I anseende till den starka neder-

börden under såningstiden föregående års höst blefvo fälten då mångenstädes obesådda, och 

den kalla och regninga wåren och försommaren försenade wårsådden och omöjliggjorde den på 

södländtare ställen. Till följe så väl häraf, som af bristande sommarvärme blef skörden otillräck-

lig och af mindre god beskaffenhet, hvaremot gräsgrödan varit serdeles gifvande.”  

(Medicinhistoriska databasen, Linko pings universitet) 

Under ho sten fortsa tter fo reningens aktiviteter som vanligt. Fo reningen har ocksa  startat ett sam-

arbete med Noraskogs hembygdsfo rening. Fo rutom att vi sta ller ut i Vagnslidret vid Go thlinska ga r-

den under sommaren planerar vi att under ho sten starta ett gemensamt forskningsarbete kring na -

got tema i Nora som a nnu inte a r besta mt.  

Ha ll utkik pa  va r hemsida noraforskare.se och va r FaceBook-sida fo r fler detaljer! 

. 
Välkomna att delta i föreningens aktiviteter! 
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Sla kttra det i bergsmansga rden Paradiset i Nyhyt-
tan, Nora, fo ljer min sla kt pa  mammas sida. Det 
utga r fra n bergsmannen Ölof Ölsson (1818-
1866), fo dd i Finnshyttan, Ja rnboa s, och hans 
hustru Lena Cajsa Svensdotter (1816-1897), 
Nora. 

Den knuttimrade manga rdsbyggnad vi ser idag 
byggde Ölof Ölsson 1862. Men ga rden Paradiset, 
ett bergsmanshemman klassat som ett sexton-
dels skattehemman, fanns redan pa  1830-talet. 
Jag fo rso ker a ven ta reda pa  var det huset la g och 
hur det sa g ut. 

Sla kttra det ma lades 1942 av min morfar, arkitek-
ten Waldemar Johanson, Stockholm. Hans mor 
var Carolina, en av de sex flickorna i Paradiset 
och den fo rsta generationen barn i huset. De 

finns alla med pa  tra det tillsammans med den 
ende sonen Erik. Fyra av flickorna gifte sig: 

Karin med folkskolla raren Erik Eklo f, Fa sjo hyt-
tan, Maria med handlaren Öscar Ekman, Grythyt-
tan, Carolina med timmermannen Per Gustaf Jo-
hansson, Grythyttehed, sedermera Stockholm, 
och Anna med fattigga rdsfo resta ndaren Israel 
Israelsson, Lindesby, sedermera Gamla Viker. De 
fick barn och vi kan fo lja dem och deras familjer 
uppa t pa  tra det till toppen, da r vi som a r fo dda 
pa  1950-talet huserar. 

Paradisträdet 
Ett träd fyllt av historia  

av Eva Dahl 

 

En massa namn på en vägg i form av ett äppleträd. Hur kan det vara viktigt?                    
Jo, därför att det berättar om människor, släkter, livsöden och om hur livet levdes förr.  

Bergsmansgården Paradiset i Nyhyttan, Nora. Nu-

varande mangårdsbyggnad byggdes 1862. Men 

gården Paradiset fanns redan på 1830-talet.  

Foto: Arkivet Bygden i Bild, Järnboås 

Olof Olofsson... 

...och Lena Svensdotter byggde Paradiset 1862 
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Morfar dog 1955, sa  da refter har andra fa tt fylla 
i namnen pa  de nya sla ktingar som fo tts. Sa  sent 
som i somras fick jag veta att ett namn ur sla k-
ten Eklo f fattas ho gst upp pa  tra det. Det ska vi 
nu fylla i. 

Na r jag fo r ett par a r sedan gick en nybo rjar-
kurs i sla ktforskning hos Nora sla ktforskare be-
ra ttade jag om min o nskan att hitta och fa  kon-
takt med nu levande sla ktningar, som finns pa  
tra det. Sagt och gjort, jag fick ypperlig hja lp, och 
efter idogt so kande fann vi den fo rsta! Jag tog 
mod till mig och kontaktade Anna Zande n i Ek-
sjo  och jovisst var det hon som heter Anna-
Ma rta pa  tra det, fo dd Israelsson, fra n Gamla Vi-
ker. Hennes farmor Anna fo ddes i Paradiset. 

Jag ra ddes att installera sla ktforskarprogram-
met ArkivDigital och jakten pa  sla ktingar fort-
satte. Jag fick flera napp a ven via Facebook och 
det ledde till flera beso k i Paradiset. Jag hoppas 
fa  mo ta a nnu fler. 

Sla kttra det har alltid varit viktigt i min familj. 
Redan som barn fick jag veta mycket om ma nni-
skor och o den knutna till tra det. Fo r ha r finns ju 
kunskap om ga ngna tider, om tragiken med 
barnado dlighet och sjukdomar man kunnat 
bota idag. 

Ha r finns en familj med tva  Öscar. Varfo r det? 
Jo, den fo rste dog som liten och da  do ptes na sta 
son till Öscar fo r att fo ra faderns namn vidare. 

Min mamma Alice Wikland pekade och bera t-
tade om ma nniskorna bakom namnen och 
gjorde dem sa  levande. Vi skrattade a t deras 
egenheter och suckade o ver sorgliga o den. 

Kanske kan sla kttra det i Paradiset inspirera 
andra som sla ktforskar att skapa na got lik-
nande fo r jag lovar: Det ger stor samho righet 
och kunskap om sla ktleden fo re oss. 

Eva Dahl, Lindesberg 

 

Karin gifte sig med Erik Eklöf, folkskollärare i 

Fåsjöhyttan. De fick bland annat sonen Ejnar 

Eklöf, känd kompositör 

Bengt  och Anna-Märta från Gamla Viker  är 

barnbarn till Anna, yngst av ”flickorna i Paradi-

set”. 
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Det stora släktträdet på väggen i övervåningen målades 1942 av 
arkitekten Waldemar Johanson, vars mor Carolina ( f ödd 1851) var 

en av de sex flickorna i Paradiset. 
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Bröderna Karlsson emigrerar 

Morfars far och mor, Karl Johan Karlsson, fo dd 

1848, och hans fru Ida Mathilda Andersdotter, 

fo dd 1859, bodde i Ö vre Holmtorp i Svennevads 

socken i Na rke. De fick fyra barn: Gerda Maria 

1884, Karl Edvin 1887, Johan Herman 1893 

samt min morfar, Henrik Matteus 1896.  

Karl Edvin, som fo ddes den 14 augusti 1887, 

reste ensam med a ngfartyget Örlando fra n Go te-

borg till Grimsby den 27 mars 1907 och vidare 

fra n Southampton med fartyget New York, som 

anla nde New York den 4 april 1907, fo r att bo-

sa tta sig i Warsaw i delstaten New York. Han var 

da  alltsa  knappt 20 a r gammal och hade kanske 

innan dess inte ens varit sa  la ngt som till Ö re-

bro. 

Brodern Johan Herman, fo dd 23 september 

1893, reste fyra a r senare, den 5 april 1911, 

endast 18 a r gammal, med a ngfartyget Eldo-

rado, ocksa  via Grimsby och vidare med fartyget 

Saint Louis. Han ankom New York den 16 april, 

men med destination Wellsville i Öhio, da r jag 

fo rsta tt att brodern Karl nu bodde. 

Högg av de syndiga klackarna 

Det kom ibland paket fra n farbro derna i Ame-

rika med ma rkva rdiga saker i. En ga ng ett par 

damskor med klackar, men som den troende 

baptist min mormor var, tog hon ut dem till 

huggkubben och ho gg av de syndiga klackarna. 

Karl Edvin träffar Edith 

I Amerika tra ffade ma rkligt nog farbror Karl Ed-

vin en flicka, Edith fra n Sa trafallet, ett grann-

sta lle till Ö vre Holmtorp, Svennevad, da r han 

va xt upp.  De gifte sig 1909, 21 a r gamla. Öm far-

bror Karl visste jag inte sa  mycket men desto 

mer om tant Edith, som jag brevva xlade med 

och ha mtade pa  Torslanda flygplats na r hon 

Min tant Edith Westrom 
En spännande flytt till Amerika väckte min nyfikenhet 

av Eva Marcusson  

Kanske är det åldern som gör att tankarna på mina släktled tillbaka i tiden blir mer och 

mer intressanta. Kanske också det faktum att så många lämnade vårt land för att fly 

från svält och fattigdom. Vi var runt år 1900 ca 4 miljoner invånare i Sverige och ungefär 

1 miljon åkte härifrån! När jag insåg att det bara från Vikersbyarna emigrerade drygt 

700 personer, kom jag att tänka på min morfars två bröder, som mycket unga åkte över 

till Amerika för att söka lyckan . 

Ångfartyget Orlando (1869) hade specialbyggts 
för Göteborgslinjen till England av Wilson-

rederiet. Emigranterna reste denna tid oftast via 
England med stora ångfartyg specialiserade på 

emigranttrafik. Fartyg som Orlando tog ca 800-
900 passagerare.  
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1976 vid 88 a rs a lder, efter att hennes tredje 

make avlidit, a ntligen hade mo jlighet att se sitt 

gamla hemland igen.  

”Still active at 100” 

Tolv a r senare, 1988, fick jag mig tillsa nt ett tid-

ningsurklipp: ”Still active at 100 Ediths ideas 

are far from old fashioned”, ett reportage om 

henne som publicerats i tva  olika tidningar.  Sin 

100-a rsdag firade hon pa  en restaurang i na r-

heten av sitt hus och alla som ville komma var 

bjudna. Trots sin a lder var hon va ldigt aktiv och 

som alltid starkt engagerad i kvinnofra gor. Vid 

sitt hus odlade hon gro nsaker ba de till sig sja lv 

och till do ttrarna.  

Skrev inköpslistor på engelska 

Na r hon kom o ver till Amerika a kte hon tillsam-

mans med hela sin familj, fo ra ldrarna Johan och 

Matilda Persson och bro derna Maurits och Karl 

och hamnade i Middlebury i delstaten New 

York. Hon bera ttade att ingen kan fo resta lla sig 

hur sva rt det a r att komma fra n ett annat land 

till en plats da r du varken kan spra ket eller ka n-

ner na gra ma nniskor. ”You leave everything 

behind and you can’t talk to people or underst-

and them”. Hon la rde sig engelska genom att i 

bo rjan skriva inko pslistor, eftersom hon var fo r 

gammal fo r att fa  ga  i skolan.  

Fem döttrar att ta hand om 

Efter gifterma let med Karl Edvin flyttade ma-

karna till Wellsville, Öhio. De bodde na ra Öhio 

River och hon bera ttade hur underbar musik 

ho rdes fra n flodba tarna och ekade fra n bergen. 

Hon bodde sedan med sin make och de tva  do tt-

rarna i Wellsville, Öhio i ma nga a r, men a ter-

va nde sa  sma ningom hem till Middlebury.  

Edith blev a nka tidigt och gifte 1933 om sig 

med Earl Westrom, en a nkeman och konstna r 

med tre unga do ttrar, Eva, Alma och Lillian. Sa  

hade hon plo tsligt fem do ttrar att ta hand om. 

Fräsig dam i byxdress 

En av Earls do ttrar, Eva, fo ljde med Edith na r 

hon a terva nde till Sverige vid 88 a rs a lder. Min 

da varande man Erik och jag fick i uppgift att 

ha mta dem pa  flygplatsen i Go teborg. Vi va ntade 

pa  en gammal 88-a rig tant men sa g ingen, da  det 

plo tsligt kom fram en fra sig dam i byxdress och 

undrade om det var vi som skulle ha mta henne. 

Da  hade hon alltsa  rest a nda fra n Amerika.  

Na r vi sedan na rmade oss Pa lsboda och mitt fo r-

a ldrahem, da r hon skulle bo, undrade hon om vi 

inte kunde ta en sva ng fo rbi hennes barndoms-

hem, na r vi a nda  var ute och a kte! Vi som var 

unga var tro tta efter en resa tur och retur Go te-

borg men inte hon! Trots att hon inte varit i Sve-

rige pa  o ver 70 a r, sa  pratade hon mycket bra 

om a n lite gammaldags svenska.  

Julkort med pressade blommor 

I de ma nga brev hon skrev sen hon beso kte oss, 

bera ttade hon med stor ka rlek om sina gro n-

saksodlingar och allt hon sa dde, sa  det a ven 

ra ckte till do ttrarna. Vi fick tomatfro n varje va r i 

pa skbreven, Hon var konstna rligt lagd och i 

varje brev till jul fick vi vackra kort som hon 

gjort med olika pressade blommor och glitter 

pa . 

Hon var a ven duktig pa  olika hantverk och spe-

cialist pa  vackra lappta cken. 

”You leave everything 

behind and you can’t 

talk to people or under-

stand them” 
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Diskuterade världsproblem 

Na r hon fyllde 100 a r 1988 kunde hon konsta-

tera att hon hade varit med om ma nga fo ra nd-

ringar i va rlden: ”Sometimes I think the world is 

almost falling apart”. Hon bera ttade att na r hon 

var tillbaka i Sverige och bodde hos sla ktingar 

satt vi uppe sent och diskuterade detta och 

mycket annat om situationen i va rlden. Vi analy-

serade och fo rso kte att lo sa problemen, men jag 

tror inte att vi kom pa  na gra svar, sa Edith. 

I mitt stilla sinne undrar jag vad hon skulle ha 

sagt om hon levt idag vad det ga ller la get i va rl-

den. 

Blev 107 år 

Som 100-a ring var Edith ingen hemmasittare 

utan fortfarande va ldigt aktiv i olika fo reningar, 

speciellt om kvinnors ra tt.  

Vid 102 a rs a lder la kte hon ett la rbensbrott och 

kom pa  fo tter igen. Hon bodde kvar ensam i sin 

stuga, men hade da  hja lp tva  ga nger i veckan av 

en flicka som handlade a t henne. Fo r o vrigt var 

hon 97 a r innan hon fo r fo rsta ga ngen kom i 

kontakt med sjukva rden, da  pa  grund av en 

lunginflammation. 

Hon blev hela 107 a r, efterla mnade tva  egna 

do ttrar och andra maken Earls tre do ttrar, 

ma nga barnbarn och barnbarnsbarn. Hon a r be-

gravd i Middlebury, Wyoming, New York. 

Nyfikenheten väckt 

Nu har min nyfikenhet va ckts, och jag ska fo r-

so ka hitta tant Ediths barnbarn som alltsa  a r 

mina sysslingar. De la r ska finnas ba de i USA 

och Kanada.  

Eva Marcusson, Dalkarlsberg,  

som passar på att önska alla 

en fin fortsättning på året 
Edith blev 107 år gammal. Hon är begravd i 

Middlebury, Wyoming, New York.  

(Källa: FindAGrave) 

 

Redaktören: 

Två makar Carl E Carlson 

Vid fortsatt sla ktforskande har det kommit fram att ”tant Edith” inte bara var maka till morfar Hen-

rik Matteus bror Karl Edvin utan ocksa  kusin till dem. Karl Edvin  tra ffade alltsa  inte en flicka fra n 

Svennevad av en slump utan gifte sig med en kusin i den familj han kom till i USA som emigrant.  

Karl Edvin Karlsson, fo dd 1887, gick bort redan 1912, bara 24 a r gammal, och Edith gifte snart om 

sig med en annan Karl – Karl Emil Karlsson – ocksa  bo rdig fra n Svennevad, men fo dd 1873. Det var 

med honom ba de Karl Edvins dotter Margaretha (”Ritha”) och deras gemensamma dotter Ruth 

va xte upp.  

Sa  kan den muntliga sla kthistorien komma att a ndras genom tillga ngen till dagens digitala arkiv. I 

detta fall genom nyfikenheten pa  en spa nnande flytt, som ledde till att en ”tant” inte la ngre bara fo r-

blev en ingift tant utan visade sig vara en na ra sla kting gift tva  ga nger med en Carl E Carlson, ba da 

fo dda i Svennevad.  
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Familjerna Pierson/Persson och Carlson/Karlsson 1920 i Middlebury, Wyoming, New York. 

Källa: 1920 US Census Records/USA:s folkräkning 1920 

Ediths familj 1920 

I den amerikanska folkra kningen fra n 1920 hittar vi Edith Westroms da varande familj: 

Maken Carl E Carlson, 47, Edith, 32, med do ttrarna Marguret (Margaretha/Ritha), 10 och Ruth, 3 a r. 

Övanfo r dem Ediths fo ra ldrar och syskon: John Pierson (Johan Persson) med maka Mathilda och so -

nerna Maurice och Carl. 

Vi ser ocksa  att Edith emigrerade med sin familj  1905 och hennes make Carl 1901. Do ttrarna a r 

fo dda i USA. 
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Tisdag 12 mars ho ll Fo reningen Nora sla ktfors-
kare sitt a rsmo te. Det var ett va lbeso kt mo te (36 
deltagare), som inleddes med en uppskattad fo re-
la sning av Ann-Charlotte Laudon-Tegerhult om 
dra ngars, pigors och hembitra dens sociala villkor 
och vardag genom tiderna.  

Linnea Hedkvist ledde a rsmo tesfo rhandlingarna, 
da r hon sammanfattade a rets ma nga aktiviteter 
som kursverksamheten under Lars Ö jebos led-
ning, forskarsupport som ges ba de vid o ppet hus 
torsdagkva llar i forskarstugan och vissa lo rdagar 
i Nora biblioteks lokaler, va ra utflykter och fo re-
drag. 

Vid a rsmo tet la mnade veteranen Mats Eliason sitt 
ma nga riga styrelseuppdrag, en uppskattad front-
figur i Nora sla ktforskare. Vi a r ma nga som la rt 
och fortsatt la r oss av Mats gedigna kunnande. 
Han a r en fortsatt tillga ng fo r fo reningen genom 
den forskarsupport han sta ller upp med i Fors-
karstugan.  

Ö vriga ledamo ter i styrelsen sitter kvar kom-
mande mandatperiod tillsammans med nyinvalda 
Kerstin Grek. Linnea Hedkvist a r fortsatt ordfo -
rande och Kerstin Grek eftertra der Birgitta Mag-
nusson som sekreterare.  

Avtackning av Mats Eliason 

Den 17 maj gavs a ntligen tillfa lle att avtacka Mats 
Eliason med en god lunch pa  Bryggeriet. Mats har 
verkligen gjort skillnad i fo reningen och det var 
sa  fint att med a ven Britt-Marie Lundell med i 
ga nget, fa  tacka ba de Mats och Britt-Marie fo r vad 
de tillfo rt Nora sla ktforskning och det flera av oss 
personligen fa tt la ra oss genom dem.   

 

Årsmöte med pigor och drängar 

Ann-Charlott Laudon-Tegerhult  

 

 

 

Ett välbesökt årsmöte 

Foto: Lars Öjebo 
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DNA-café 

I februari gjordes en uppfo ljning av fo rra ho stens 
medlemsmo te med dna-fra gor i fokus. DNA-
cafe et lockade denna ga ng ett tiotal personer. 
Sta mningen var god och det utbyttes ma nga tan-
kar och erfarenheter. En viktig erfarenhet a r att 
man beho ver ha sin egen forskning inlagd i ett 
sla ktregisterprogram och uppladdad till databa-
sen FamilyTreeDNA fo r att ha na gon riktig nytta 
av testningen. ”Fast a  andra sidan kan man ha va l-
digt trevliga sla ktingar a ven utan att veta riktigt 
hur man a r sla kt”, kommenterade Lars Ö jebo mo -
tet med en glimt till ett par sla ktforskarkolleger 
han delar anor med – inte alltfo r ovanligt att sto ta 
pa  na r man a r bo rdig fra n samma trakt. 

 

Fordonsregister 1930 

Pa  sidan Ö rebro stadsarkiv kan du nu ta fram ett 
fordonsregister fo r Ö rebro la n a ret 1930.  Mer a n 
5 500 personbilar, lastbilar, bussar, brandbilar 
och ambulanser finns registrerade detta a r. 

 

Noratillbakablick/Norathrowback 

Ett ”syskon” till Facebookgruppen  Nora Nu & Da , 
men inriktat pa  bilder fra n det gamla Nora, har nu 
skapats av Stefan Yxan Bernstro m pa  Instagram.  

 

Släktforskargruppen i Bergslagen  

Sla ktforskar du i Bergslagen a r du va lkommen till 
Facebook-gruppen Sla ktforskning i Fellingsbro, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Ramsberg 

ha lsar administrato ren Lasse Ericsson.  

https://www.facebook.com/groups/
bergslagenslaktforskning/ 

 

Medicinhistoriska databasen 

Medicinhistoriska databasen vid Linko pings insti-
tut inneha ller idag lite drygt 11.000 dokument 
fra n en tidsperiod pa  cirka 100 a r,  bland annat 
a resbera ttelser fra n provinsialla kare (tiden 1814
–1816). Ha r finns a ven Inspekto rsbera ttelser 
(Asyl o Hospital), Ha lsova rdsna mndens protokoll, 
A rsbera ttelser fra n lasarett och hospital, Mediko-
legala (obduktions-) rapporter, Medicinalstyrel-
sens protokoll, Ö verinspekto rens a rsbera ttelser 
fo r sinnessjukva rden. www.ep.liu.se/databases/
medhist. 

 

 

 

 

 

 

Om fattigvården i Nora 1867 

 

Fattigwården är reglerad i enlighet med gällande Nådige förordning och fastställda, 
serskilda reglementen. En i Nora stad befintlig sjukinrättning lemnar dessutom middag 
åt alla i skolåldern varande fattiga barn, samt åt orkeslösa personer och kringvand-
rande, hvarförutan den derstädes bildade fruntimmersskyddsföreningen med oför-
tröttadt nit och god framgång till samhällets båtnad fullföljer sin välgörande verksam-
het. 

 

(Ur provinsialla kare Leon. Engstro ms a rsbera ttelse fo r Nora distrikt 1867, Medicinhistoriska data-
basen, Linko pings universitet)  

 

https://www.facebook.com/groups/bergslagenslaktforskning/?ref=gs&fref=gs&dti=282103888568706&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/bergslagenslaktforskning/?ref=gs&fref=gs&dti=282103888568706&hc_location=group
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Släktvepa i Vagnslidret 

 

 

Den vepa som Nora släktforskarförening 
lät göra  till 30-årsjubileet hänger nu i 
Vagnslidret vid Göthlinska gården.  

Över en hel vägg visas ett utdrag ur Britt-
Marie Lundells forskning om Bondebysläk-
ten.  

Här kan vi också följa några välkända och till stor del 
rikskända personer med rötter i Nora som författaren 
Selma Lagerlöf, bandymålvakten Jan-Ivar Ekberg och 
Anja Pärsson, före detta alpin skidåkare och dotter av 
Timandersläkten.  

Till höger trubaduren Nisse Muncks anor. 

Foto: Mona Hallin 

Foto: Eva Järliden 
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VAGNSLIDRET 

I Go thlinska ga rdens vagnslider har Hem-
bygdsfo reningen Noraskog gjort i ordning ett 
litet museum om Nora.  

Da r presenteras gruvdrift och ja rnframsta ll-
ning med Noraperspektiv, ka nda Noraprofi-
ler portra tteras och Noras kulturliv illustre-
ras. 

https://www.hembygd.se/
hembygdsforeningen-noraskog/page/5175 
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Fo reningens va rutflykt gick i a r till Ja rnboa s. Vi 
togs emot i den vackra bygdega rden Finn-
sjo strand av Kerstin och Jan Forslund. Tillsam-
mans med na gra andra eldsja lar driver de idag 
arbetet med arkivet Bygden i Bild, ett impone-
rande bildarkiv som byggts upp under en 20-
a rsperiod.  

Innan vi gick o ver till arkivlokalen fick vi del av 
Ja rnboa s fa ngslande gruv- och hyttehistoria. En 
ga ng i tiden var Ja rnboa s ”Noras hja rta”. Runt 
1880 fanns ha r 2000 inva nare, alltsa  sto rre a n 
centrala Nora, innan krisen inom ja rnhanteringen 
dra nerade Ja rnboa s pa  ma nniskor. Sva lta ren 
1867-69 drabbade ocksa  denna trakt och utvand-
ringen blev stor. Ja rnboa s tappade ungefa r en 
tredjedel av sin befolkning mellan 1870 och 1900. 

Hit kommer ocksa  beso kande skolbarn fo r att fa  
veta mer om livet fo rr. Diskussionerna som kom-
mer iga ng, na r det ga r upp fo r dem att a ven barn 
arbetade i gruvan. Öm Syl-Jon, en ”lite eljest” man 
som fo ddes nere i gruvan, om na r Lindesgruvan 
rasade ihop och nio personer blev insta ngda, om 
fa ngar som transporterades denna va g till tinget 
och la stes in i kyrkan o ver natten, medan deras 
fa ngvaktare inkvarterades i ga stgiveriet. 

Ha r kan du fa  hja lp att so ka dina Ja rnboa sro tter. 
Du kan ocksa  bidra till arkivet med eget material. 
Man efterlyser sa rskilt bilder kopplade till arbete, 
men ocksa  brev och dagbo cker samlas ha r. Idag 
a r det rika materialet pa  va g att digitaliseras.  

 

 

 

Utflykt till Järnboås och arkivet Bygden i Bild  

Bygdegårdsföreningen, Järnboås 

http://jarnboas.se/se/bygdegardsforening 

Skrivet om Järnboås: 

http://www.jarnboas.se/se/skrivet-om-jrnbos  

Foto: Mona Hallin 

Jan Forslund 

Kerstin Forslund 

Ett stort tack till de ideella krafter i Järnboås 
som gör detta möjligt! 

http://jarnboas.se/se/bygdegardsforening
http://www.jarnboas.se/se/skrivet-om-jrnbos
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Att söka i gamla dagstidningar  

 

 

Denna guldgruva fo r sla ktforskare informerade bibliotekarie Kerstin Bjo rn om vid en minifo rela s-
ning i samband med maj ma nads sla ktso kslo rdag. Kerstin har ocksa  sammansta llt ett 15-sidigt kom-
pendium med la nk- och so ktips. Kompendiet finns tillga ngligt i Forskarstugan. Ha r en kort o versikt:  

 

Danmark, Finland och Norge har motsvarande databaser för dagstidningar.  

 

Projekt Runeberg  

Verk som inte la ngre skyddas av upphovsra tten a r allma n egendom och fa r spridas fritt. (Verk av 
upphovsma n som varit do da mer a n 70 a r). Projekt Runeberg a r ett ideellt initiativ fo r att digitalisera 
a ldre nordisk litteratur och go ra den fritt tillga nglig pa  na tet. Ha r hittar du exempelvis Johan Johans-
sons Fo rso k till historisk beskrifning o fver Stadra och Finna  bruk  fra n 1872. 

 

KvinnSam – Digitalt arkiv över äldre svenska kvinnotidskrifter  

vid Go teborgs universitet som Tidskrift fo r hemmet, Hertha och Idun. 

 www.ub.gu.se/kvinn/digtid/ 

 
Swedish American Newspapers/Svensk-amerikanska tidningar 

Hundratals svenskspra kiga tidningar gavs ut i USA fra n 1850 och frama t fo r att mo ta svenska in-
vandrares behov. Idag kan du so ka bland o ver 300 000 digitaliserade tidningssidor fra n 32 olika 
svensk-amerikanska tidningar som gavs ut o ver hela USA mellan 1857 och 2007. 

http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican 

 
Cirkusaffischer och Norafilm 

Pa  KB finns a ven mycket annat roligt arkivmaterial som affischer, fotografier, kartor och vardags-
tryck.  

Kerstin tipsade ocksa  om Filmarkivet.se och den lilla filmen fra n 1943: 

Tre trehundraåriga städer. En film om Askersund, Lindesberg och Nora 

 
En mäktig minikurs av en entusiasmerande och kunnig Kerstin!   

Svenska dagstidningar 1645-1902 

Kungliga biblioteket (KB) har gjort det mo jligt att so ka fritt i alla 
svenska dagstidningar som digitaliserats fram till idag 
(tidningar.kb.se). Hemifra n kan du ladda ner och la sa alla artik-
lar a ldre a n 115 a r (1645–1902).  Artiklar fra n 1903 och frama t 
a r upphovsra ttsskyddade, men a ven dessa kan du fa  tillga ng till 
via so kdatorer, bl. a. vid Ö rebro universitetsbibliotek. 

 https://www.oru.se/ub/sok/dagstidningar-vid-orebro-
universitetsbibliotek/ 

http://www.ub.gu..se/kvinn/digtid/
http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican
https://www.oru.se/ub/sok/dagstidningar-vid-orebro-universitetsbibliotek/
https://www.oru.se/ub/sok/dagstidningar-vid-orebro-universitetsbibliotek/
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Ma nga ma nniskor i Sverige, i synnerhet sla ktfors-
kare, har sto tt pa  bera ttelser om de sva ra sva lt-
a ren 1867-69. Nu har Magnus Va sterbro skrivit 
en bok pa  hela 440 sidor om dessa a r. Sva lten 
med undertiteln Hungera ren som formade Sve-
rige är ingen roman utan en väldokumenterad hi-
storisk redogo relse fo r vad som faktiskt ha nde de 
da r fo rfa rliga a ren, de som verkligen satte fart pa  
utvandringen till Amerika. 

Texten pa  omslagets baksida lyder: 

Först kom kylan. Sedan värmen och torkan. Två år 
i rad slog skörden fel. Folk dog. Till en början barn 
och åldringar. Därefter även de starka. Det tredje 
året var alla visthusbodar tömda. I Stockholm an-
klagade man de svältande för att själva ha orsakat 
sin nöd. 

Det a r la tt att tro att sva lten drabbade lika o ver 
hela landet, men sa  var inte fallet. Va rst drabba-
des de delar av landet, da r jordbruket var primi-
tivt, a krarna sma , redskapen enkla och go dning 
av a krarna var da lig. Ba st klarade sig de delar av 
landet, da r jordbruket var va lutvecklat, a krarna 
stora, da r nya, moderna redskap anva ndes och 
da r konstgo dning bo rjat anva ndas. Da r skapades 
va lsta nd som i sin tur skapade makt a t de be-
suttna storbo nderna. 

Detta skulle visa sig ha betydelse fo r hur hja lpen 
senare skulle fo rdelas, den hja lp som sent kom i 
ga ng, sa  sent att de nordligaste landskapen 
knappast hann fa  na gon hja lp alls innan isen lagt 
sig pa  Ö stersjo n. 

Riksdagen besta mde att no dhja lpen endast skulle 
komma dem till del som hade pengar, alltsa  de 
som kunde visa att de hade ra d att betala tillbaka, 
na r sko rdarna blev ba ttre. De fattiga, de som 
ingenting hade, fick lite eller ingen hja lp och den 
hja lp de fick bestod i no darbete. De skulle till ex-
empel bygga va gar, vilket i sig var en bra tanke. 
Det var bara det att arbetarna var sa  svaga att de 
hade sva rt att arbeta ha rt en hel dag fo r att fa  lite 
hja lp. Da  blev ocksa  hja lpen a nnu mindre till de 
allra svagaste. 

Vill du veta mer bo r du la sa Magnus Va sterbros 
bok Sva lten. Det a r en upplysande och skakande 
skildring av sva lta ren, hur hja lp organiserades 
och fo rdelades och visar hur det nya marknads-
ekonomiska ta nkandet i Sverige slog ha rt mot 
dem som led mest. 

Lars Öjebo 

Magnus Va sterbro fick det facklittera ra Augustpriset 2018 fo r sin bok . 

 

Filmtips: Ett satans år. Öm sva lten 1867 i A ngermanland. TV-dokumenta r av Hans Villius och Ölle Ha -
ger (1977). Kan laddas ner gratis fra n SVTPlays Ö ppet arkiv.  

 

Recension av Lars Öjebo 

Svälten. Hungeråren som formade Sverige  

av Magnus Västerbro. Bonniers, 2018 
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Svälten. Hungeråren som formade Sverige 

av Magnus Västerbro. Bonniers , 2018 

Missva xten under a ren 1867-69 a r en av de 
va rsta naturkatastroferna i Sveriges historia, och 
dess effekter fo rsta rktes av politiska felbeslut och 
misstag. Hungersno den blev startskottet fo r mas-
semigrationen, fra mst till Nordamerika. Genom 
enskilda ma nniskors livso den bera ttar Sva lten en 
skakande historia om ett avla gset Sverige, men 
samtidigt ett som var ha r alldeles nyss. Se recens-
ion av Lars Ö jebo i detta nummer.  

 

Migration i 1600-talets Sverige. Älvsborgs 
lösen 1613–1618 

av Martin Andersson. Universus Academic 
Press, 2018 

Öfta framsta lls ”det gamla bondesamha llet” som 
fullsta ndigt oro rligt. Denna doktorsavhandling av 
historikern Martin Andersson visar att det a r en 
missuppfattning. Tva rtom var migration mycket 
vanligt fo rekommande och en helt no dva ndig be-
sta ndsdel i historiska samha llen. La s mer om 
boken ha r:  

http://universus.se/arkiv/book/migration-i-1600-
talets-sverige 

 

Vad står det? Handbok i handskriftsläsning 

av Ulf Berggren och Elisabeth Thorsell. Sveri-
ges släktforskarförbund, 2017 

 

Hur go r man fo r att la ra sig la sa den gamla 
handstilen? Na got som ba de nybo rjare och mer 
erfarna sla ktforskare sta lls info r. Svar pa  detta 
och ma nga andra fra gor tas upp i denna handbok. 

 

NYINKOMMET I FORSKARSTUGAN 

 

http://universus.se/arkiv/book/migration-i-1600-talets-sverige
http://universus.se/arkiv/book/migration-i-1600-talets-sverige
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Program hösten 2019 

 
Ett särskilt tack till våra sponsorer! 

Släktforskarsupport och studiecirklar 

Under ho sten fortsa tter fo reningens aktiviteter som vanligt. Vi anordnar Sla ktso k i bibliotekets loka-
ler under fyra lo rdagar och fo reningens lokal a r o ppen fo r beso k varje torsdag afton mellan 5 sep-
tember och 5 december. Vi fortsa tter a ven va ra studiecirklar i sla ktforskning. En nybo rjarkurs a r 
under planering.  A r du intresserad som nybo rjare eller finns det annat du a r intresserad att la ra 
mer om? Meddela kursledare@noraforskare.se. Kurserna a r viktiga fo r att fler ska la ra sig att forska, 
men de ger ocksa  ett viktigt ekonomiskt tillskott till va r fo rening.  

 

ArkivCentrum i Örebro 

Vi planerar a ven ett beso k i ArkivCentrums nya lokaler, sa  snart vi vet na r de o ppnar igen. 

 

Håll utkik på vår hemsida eller FaceBook, där vi vartefter lägger ut höstens program  

 

                                                            Hembygdsföreningen Noraskog 

I samarbete med hembygdsfo reningen har Nora sla ktforskare ocksa  
spa nnande projekt pa  ga ng kring va r stad. Hembygdsfo reningarna i 
Nora och Lindesberg  har just nu ett tema kring bergsmansga rdar.  

Den 14 september en guidad busstur med bl. a. stopp vid ga rden Pa-
radiset, som Eva Dahl skriver om i detta nummer. Den 23 oktober i 
Nora ett fo redrag om Bergsmansga rdar – färg, form, inredning och 
bevarande med Charlott Torgén. Se annons i denna tidning. 

 

Välkomna med bidrag 

Vi va lkomnar fo rslag fra n va ra medlemmar pa  utflykter och fo redrag. Va lkomna a ven att bidra till 
tidningen med bera ttelser fra n er egen sla ktforskning eller na got lokalhistoriskt intressant.  

 

Släktforskardagarna 2019 i Borås 24–25 augusti 

I a r a r Sla ktforskardagarna fo rlagda till Bora s. De arrangeras av Bora s Sla ktforskare i samarbete 
med Sveriges Sla ktforskarfo rbund och huvudsponsoren Arkiv Digital. 

 https://www.boras.com/sv/271695/Slaktforskardagarna-2019/ 

 

 

mailto:kursledare@noraforskare.se
https://www.boras.com/sv/271695/Slaktforskardagarna-2019/

