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Ordföranden har ordet
Hej alla medlemmar i Nora släktforskarförening!

Sedan forra numret av Anno Domini i december har jag, som manga andra, latit gora ett DNA-test. Jag
har ocksa uppmuntrat ett par nara slaktingar pa min mammas sida att gora detsamma. Vi har tillsammans fatt valdigt manga traffar och nu aterstar det modosamma men spannande forskningsarbetet
att leta reda pa hur vara slaktskap ser ut. En del av slaktingarna kanner vi till sedan tidigare men det
finns ocksa manga okanda framfor allt i Sverige, Finland och USA. Min stora forhoppning ar att vi
kanske (?) kan losa nagra av de okanda fader-luckor som vi har i vara slakttrad. En rolig effekt av
DNA-testet var att jag hittade en slakting vars anor salde sitt hemman i Norrbotten till min pappas
fosterforaldrar dar han vaxte upp. Det huset ager jag nu. Sa slakten salde till fosterslakten om ni forstar vad jag menar… Men hur vi ar slakt vet jag inte an.
I detta nummer av Anno Domini skriver Lars Öjebo en recension av Magnus Vasterbros bok Svalten som beskriver nodaren 1867 – 1869 i Sverige.. Aven i Nora var vadret bistert under denna tid.
I provinsiallakare Leon. Engstroms arsberattelse for Nora distrikt 1867 kan vi lasa foljande 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 grader 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 månad. April och Maj voro likaledes kalla med stark nederbörd; den 21 Maj föll 6 tum djup snö, efterföljd 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 nederbörden 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 otillräcklig och af mindre god beskaffenhet, hvaremot gräsgrödan varit serdeles gifvande.”
(Medicinhistoriska databasen, Linkopings universitet)
Under hosten fortsatter foreningens aktiviteter som vanligt. Foreningen har ocksa startat ett samarbete med Noraskogs hembygdsforening. Forutom att vi staller ut i Vagnslidret vid Gothlinska garden under sommaren planerar vi att under hosten starta ett gemensamt forskningsarbete kring nagot tema i Nora som annu inte ar bestamt.
Hall utkik pa var hemsida noraforskare.se och var FaceBook-sida for fler detaljer!
.
Välkomna att delta i föreningens aktiviteter!
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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.
Slakttradet i bergsmansgarden Paradiset i Nyhyttan, Nora, foljer min slakt pa mammas sida. Det
utgar fran bergsmannen Ölof Ölsson (18181866), fodd i Finnshyttan, Jarnboas, och hans
hustru Lena Cajsa Svensdotter (1816-1897),
Nora.

finns alla med pa tradet tillsammans med den
ende sonen Erik. Fyra av flickorna gifte sig:
Karin med folkskollararen Erik Eklof, Fasjohyttan, Maria med handlaren Öscar Ekman, Grythyttan, Carolina med timmermannen Per Gustaf Johansson, Grythyttehed, sedermera Stockholm,
och Anna med fattiggardsforestandaren Israel
Israelsson, Lindesby, sedermera Gamla Viker. De
fick barn och vi kan folja dem och deras familjer
uppat pa tradet till toppen, dar vi som ar fodda
pa 1950-talet huserar.

Den knuttimrade mangardsbyggnad vi ser idag
byggde Ölof Ölsson 1862. Men garden Paradiset,
ett bergsmanshemman klassat som ett sextondels skattehemman, fanns redan pa 1830-talet.
Jag forsoker aven ta reda pa var det huset lag och
hur det sag ut.
Slakttradet malades 1942 av min morfar, arkitekten Waldemar Johanson, Stockholm. Hans mor
var Carolina, en av de sex flickorna i Paradiset
och den forsta generationen barn i huset. De

Olof Olofsson...

Bergsmansgården Paradiset i Nyhyttan, Nora. Nuvarande mangårdsbyggnad byggdes 1862. Men
gården Paradiset fanns redan på 1830-talet.

...och Lena Svensdotter byggde Paradiset 1862

Foto: Arkivet Bygden i Bild, Järnboås
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Min mamma Alice Wikland pekade och berattade om manniskorna bakom namnen och
gjorde dem sa levande. Vi skrattade at deras
egenheter och suckade over sorgliga oden.
Kanske kan slakttradet i Paradiset inspirera
andra som slaktforskar att skapa nagot liknande for jag lovar: Det ger stor samhorighet
och kunskap om slaktleden fore oss.
Eva Dahl, Lindesberg

Karin gifte sig med Erik Eklöf, folkskollärare i
Fåsjöhyttan. De fick bland annat sonen Ejnar
Eklöf, känd kompositör
Morfar dog 1955, sa darefter har andra fatt fylla
i namnen pa de nya slaktingar som fotts. Sa sent
som i somras fick jag veta att ett namn ur slakten Eklof fattas hogst upp pa tradet. Det ska vi
nu fylla i.

Nar jag for ett par ar sedan gick en nyborjarkurs i slaktforskning hos Nora slaktforskare berattade jag om min onskan att hitta och fa kontakt med nu levande slaktningar, som finns pa
tradet. Sagt och gjort, jag fick ypperlig hjalp, och
efter idogt sokande fann vi den forsta! Jag tog
mod till mig och kontaktade Anna Zanden i Eksjo och jovisst var det hon som heter AnnaMarta pa tradet, fodd Israelsson, fran Gamla Viker. Hennes farmor Anna foddes i Paradiset.
Jag raddes att installera slaktforskarprogrammet ArkivDigital och jakten pa slaktingar fortsatte. Jag fick flera napp aven via Facebook och
det ledde till flera besok i Paradiset. Jag hoppas
fa mota annu fler.
Slakttradet har alltid varit viktigt i min familj.
Redan som barn fick jag veta mycket om manniskor och oden knutna till tradet. For har finns ju
kunskap om gangna tider, om tragiken med
barnadodlighet och sjukdomar man kunnat
bota idag.

Bengt och Anna-Märta från Gamla Viker är
barnbarn till Anna, yngst av ”flickorna i Paradiset”.

Har finns en familj med tva Öscar. Varfor det?
Jo, den forste dog som liten och da doptes nasta
son till Öscar for att fora faderns namn vidare.
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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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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 .
anlande New York den 4 april 1907, for att bosatta sig i Warsaw i delstaten New York. Han var
da alltsa knappt 20 ar gammal och hade kanske
innan dess inte ens varit sa langt som till Örebro.

Bröderna Karlsson emigrerar
Morfars far och mor, Karl Johan Karlsson, fodd
1848, och hans fru Ida Mathilda Andersdotter,
fodd 1859, bodde i Övre Holmtorp i Svennevads
socken i Narke. De fick fyra barn: Gerda Maria
1884, Karl Edvin 1887, Johan Herman 1893
samt min morfar, Henrik Matteus 1896.

Brodern Johan Herman, fodd 23 september
1893, reste fyra ar senare, den 5 april 1911,
endast 18 ar gammal, med angfartyget Eldorado, ocksa via Grimsby och vidare med fartyget
Saint Louis. Han ankom New York den 16 april,
men med destination Wellsville i Öhio, dar jag
forstatt att brodern Karl nu bodde.

Karl Edvin, som foddes den 14 augusti 1887,
reste ensam med angfartyget Örlando fran Goteborg till Grimsby den 27 mars 1907 och vidare
fran Southampton med fartyget New York, som

Högg av de syndiga klackarna
Det kom ibland paket fran farbroderna i Amerika med markvardiga saker i. En gang ett par
damskor med klackar, men som den troende
baptist min mormor var, tog hon ut dem till
huggkubben och hogg av de syndiga klackarna.
Karl Edvin träffar Edith
I Amerika traffade markligt nog farbror Karl Edvin en flicka, Edith fran Satrafallet, ett grannstalle till Övre Holmtorp, Svennevad, dar han
vaxt upp. De gifte sig 1909, 21 ar gamla. Öm farbror Karl visste jag inte sa mycket men desto
mer om tant Edith, som jag brevvaxlade med
och hamtade pa Torslanda flygplats nar hon

Ångfartyget Orlando (1869) hade specialbyggts
för Göteborgslinjen till England av Wilsonrederiet. Emigranterna reste denna tid oftast via
England med stora ångfartyg specialiserade på
emigranttrafik. Fartyg som Orlando tog ca 800900 passagerare.
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1976 vid 88 ars alder, efter att hennes tredje
make avlidit, antligen hade mojlighet att se sitt
gamla hemland igen.

Edith blev anka tidigt och gifte 1933 om sig
med Earl Westrom, en ankeman och konstnar
med tre unga dottrar, Eva, Alma och Lillian. Sa
hade hon plotsligt fem dottrar att ta hand om.

”Still active at 100”
Tolv ar senare, 1988, fick jag mig tillsant ett tidningsurklipp: ”Still active at 100 Ediths ideas
are far from old fashioned”, ett reportage om
henne som publicerats i tva olika tidningar. Sin
100-arsdag firade hon pa en restaurang i narheten av sitt hus och alla som ville komma var
bjudna. Trots sin alder var hon valdigt aktiv och
som alltid starkt engagerad i kvinnofragor. Vid
sitt hus odlade hon gronsaker bade till sig sjalv
och till dottrarna.

Fräsig dam i byxdress
En av Earls dottrar, Eva, foljde med Edith nar
hon atervande till Sverige vid 88 ars alder. Min
davarande man Erik och jag fick i uppgift att
hamta dem pa flygplatsen i Goteborg. Vi vantade
pa en gammal 88-arig tant men sag ingen, da det
plotsligt kom fram en frasig dam i byxdress och
undrade om det var vi som skulle hamta henne.
Da hade hon alltsa rest anda fran Amerika.

Skrev inköpslistor på engelska
Nar hon kom over till Amerika akte hon tillsammans med hela sin familj, foraldrarna Johan och
Matilda Persson och broderna Maurits och Karl
och hamnade i Middlebury i delstaten New
York. Hon berattade att ingen kan forestalla sig
hur svart det ar att komma fran ett annat land
till en plats dar du varken kan spraket eller kanner nagra manniskor. ”You leave everything
behind and you can’t talk to people or understand them”. Hon larde sig engelska genom att i
borjan skriva inkopslistor, eftersom hon var for
gammal for att fa ga i skolan.

Nar vi sedan narmade oss Palsboda och mitt foraldrahem, dar hon skulle bo, undrade hon om vi
inte kunde ta en svang forbi hennes barndomshem, nar vi anda var ute och akte! Vi som var
unga var trotta efter en resa tur och retur Goteborg men inte hon! Trots att hon inte varit i Sverige pa over 70 ar, sa pratade hon mycket bra
om an lite gammaldags svenska.

”You leave everything
behind and you can’t
talk to people or understand them”

Julkort med pressade blommor
I de manga brev hon skrev sen hon besokte oss,
berattade hon med stor karlek om sina gronsaksodlingar och allt hon sadde, sa det aven
rackte till dottrarna. Vi fick tomatfron varje var i
paskbreven, Hon var konstnarligt lagd och i
varje brev till jul fick vi vackra kort som hon
gjort med olika pressade blommor och glitter
pa.

Fem döttrar att ta hand om
Efter giftermalet med Karl Edvin flyttade makarna till Wellsville, Öhio. De bodde nara Öhio
River och hon berattade hur underbar musik
hordes fran flodbatarna och ekade fran bergen.
Hon bodde sedan med sin make och de tva dottrarna i Wellsville, Öhio i manga ar, men atervande sa smaningom hem till Middlebury.

Hon var aven duktig pa olika hantverk och specialist pa vackra lapptacken.
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Diskuterade världsproblem
Nar hon fyllde 100 ar 1988 kunde hon konstatera att hon hade varit med om manga forandringar i varlden: ”Sometimes I think the world is
almost falling apart”. Hon berattade att nar hon
var tillbaka i Sverige och bodde hos slaktingar
satt vi uppe sent och diskuterade detta och
mycket annat om situationen i varlden. Vi analyserade och forsokte att losa problemen, men jag
tror inte att vi kom pa nagra svar, sa Edith.
I mitt stilla sinne undrar jag vad hon skulle ha
sagt om hon levt idag vad det galler laget i varlden.

Blev 107 år
Som 100-aring var Edith ingen hemmasittare
utan fortfarande valdigt aktiv i olika foreningar,
speciellt om kvinnors ratt.
Vid 102 ars alder lakte hon ett larbensbrott och
kom pa fotter igen. Hon bodde kvar ensam i sin
stuga, men hade da hjalp tva ganger i veckan av
en flicka som handlade at henne. For ovrigt var
hon 97 ar innan hon for forsta gangen kom i
kontakt med sjukvarden, da pa grund av en
lunginflammation.
Hon blev hela 107 ar, efterlamnade tva egna
dottrar och andra maken Earls tre dottrar,
manga barnbarn och barnbarnsbarn. Hon ar begravd i Middlebury, Wyoming, New York.
Nyfikenheten väckt
Nu har min nyfikenhet vackts, och jag ska forsoka hitta tant Ediths barnbarn som alltsa ar
mina sysslingar. De lar ska finnas bade 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 slaktforskande har det kommit fram att ”tant Edith” inte bara var maka till morfar Henrik Matteus bror Karl Edvin utan ocksa kusin till dem. Karl Edvin traffade alltsa inte en flicka fran
Svennevad av en slump utan gifte sig med en kusin i den familj han kom till i USA som emigrant.

Karl Edvin Karlsson, fodd 1887, gick bort redan 1912, bara 24 ar gammal, och Edith gifte snart om
sig med en annan Karl – Karl Emil Karlsson – ocksa bordig fran Svennevad, men fodd 1873. Det var
med honom bade Karl Edvins dotter Margaretha (”Ritha”) och deras gemensamma dotter Ruth
vaxte upp.
Sa kan den muntliga slakthistorien komma att andras genom tillgangen till dagens digitala arkiv. I
detta fall genom nyfikenheten pa en spannande flytt, som ledde till att en ”tant” inte langre bara forblev en ingift tant utan visade sig vara en nara slakting gift tva ganger med en Carl E Carlson, bada
fodda i Svennevad.
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Ediths familj 1920
I den amerikanska folkrakningen fran 1920 hittar vi Edith Westroms davarande familj:
Maken Carl E Carlson, 47, Edith, 32, med dottrarna Marguret (Margaretha/Ritha), 10 och Ruth, 3 ar.
Övanfor dem Ediths foraldrar och syskon: John Pierson (Johan Persson) med maka Mathilda och sonerna Maurice och Carl.
Vi ser ocksa att Edith emigrerade med sin familj 1905 och hennes make Carl 1901. Dottrarna ar
fodda i USA.

Familjerna Pierson/Persson och Carlson/Karlsson 1920 i Middlebury, Wyoming, New York.
Källa: 1920 US Census Records/USA:s folkräkning 1920
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Årsmöte med pigor och drängar
Tisdag 12 mars holl Foreningen Nora slaktforskare sitt arsmote. Det var ett valbesokt mote (36
deltagare), som inleddes med en uppskattad forelasning av Ann-Charlotte Laudon-Tegerhult om
drangars, pigors och hembitradens sociala villkor
och vardag genom tiderna.
Linnea Hedkvist ledde arsmotesforhandlingarna,
dar hon sammanfattade arets manga aktiviteter
som kursverksamheten under Lars Öjebos ledning, forskarsupport som ges bade vid oppet hus
torsdagkvallar i forskarstugan och vissa lordagar
i Nora biblioteks lokaler, vara utflykter och foredrag.
Vid arsmotet lamnade veteranen Mats Eliason sitt
mangariga styrelseuppdrag, en uppskattad frontfigur i Nora slaktforskare. Vi ar manga som lart
och fortsatt lar oss av Mats gedigna kunnande.
Han ar en fortsatt tillgang for foreningen genom
den forskarsupport han staller upp med i Forskarstugan.
Övriga ledamoter i styrelsen sitter kvar kommande mandatperiod tillsammans med nyinvalda
Kerstin Grek. Linnea Hedkvist ar fortsatt ordforande och Kerstin Grek eftertrader Birgitta Magnusson som sekreterare.
Avtackning av Mats Eliason
Den 17 maj gavs antligen tillfalle att avtacka Mats
Eliason med en god lunch pa Bryggeriet. Mats har
verkligen gjort skillnad i foreningen och det var
sa fint att med aven Britt-Marie Lundell med i
ganget, fa tacka bade Mats och Britt-Marie for vad
de tillfort Nora slaktforskning och det flera av oss
personligen fatt lara oss genom dem.

Ann-Charlott Laudon-Tegerhult

Ett välbesökt årsmöte
Foto: Lars Öjebo
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DNA-café

Släktforskargruppen i Bergslagen

I februari gjordes en uppfoljning av forra hostens
medlemsmote med dna-fragor i fokus. DNAcafeet lockade denna gang ett tiotal personer.
Stamningen var god och det utbyttes manga tankar och erfarenheter. En viktig erfarenhet ar att
man behover ha sin egen forskning inlagd i ett
slaktregisterprogram och uppladdad till databasen FamilyTreeDNA for att ha nagon riktig nytta
av testningen. ”Fast a andra sidan kan man ha valdigt trevliga slaktingar aven utan att veta riktigt
hur man ar slakt”, kommenterade Lars Öjebo motet med en glimt till ett par slaktforskarkolleger
han delar anor med – inte alltfor ovanligt att stota
pa nar man ar bordig fran samma trakt.

Slaktforskar du i Bergslagen ar du valkommen till
Facebook-gruppen Slaktforskning i Fellingsbro,
Lindesberg, Ljusnarsberg och Ramsberg
halsar administratoren Lasse Ericsson.
https://www.facebook.com/groups/
bergslagenslaktforskning/

Medicinhistoriska databasen

Medicinhistoriska databasen vid Linkopings institut innehaller idag lite drygt 11.000 dokument
fran en tidsperiod pa cirka 100 ar, bland annat
aresberattelser fran provinsiallakare (tiden 1814
–1816). Har finns aven Inspektorsberattelser
(Asyl o Hospital), Halsovardsnamndens protokoll,
Fordonsregister 1930
Arsberattelser fran lasarett och hospital, MedikoPa sidan Örebro stadsarkiv kan du nu ta fram ett legala (obduktions-) rapporter, Medicinalstyrelfordonsregister for Örebro lan aret 1930. Mer an sens protokoll, Överinspektorens arsberattelser
5 500 personbilar, lastbilar, bussar, brandbilar for sinnessjukvarden. www.ep.liu.se/databases/
och ambulanser finns registrerade detta ar.
medhist.

Noratillbakablick/Norathrowback
Ett ”syskon” till Facebookgruppen Nora Nu & Da,
men inriktat pa bilder fran det gamla Nora, har nu
skapats av Stefan Yxan Bernstrom pa Instagram.

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 kringvandrande, hvarförutan den derstädes bildade fruntimmersskyddsföreningen med oförtröttadt nit och god framgång till samhällets båtnad fullföljer sin välgörande verksamhet.
(Ur provinsiallakare Leon. Engstroms arsberattelse for Nora distrikt 1867, Medicinhistoriska databasen, Linkopings universitet)
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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 BrittMarie Lundells forskning om Bondebysläkten.

Foto: Eva Järliden

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
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VAGNSLIDRET
I Gothlinska gardens vagnslider har Hembygdsforeningen Noraskog gjort i ordning ett
litet museum om Nora.
Dar presenteras gruvdrift och jarnframstallning med Noraperspektiv, kanda Noraprofiler portratteras och Noras kulturliv illustreras.
https://www.hembygd.se/
hembygdsforeningen-noraskog/page/5175
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Utflykt till Järnboås och arkivet Bygden i Bild

Jan Forslund
Foreningens varutflykt gick i ar till Jarnboas. Vi
togs emot i den vackra bygdegarden Finnsjostrand av Kerstin och Jan Forslund. Tillsammans med nagra andra eldsjalar driver de idag
arbetet med arkivet Bygden i Bild, ett imponerande bildarkiv som byggts upp under en 20arsperiod.
Innan vi gick over till arkivlokalen fick vi del av
Jarnboas fangslande gruv- och hyttehistoria. En
gang i tiden var Jarnboas ”Noras hjarta”. Runt
1880 fanns har 2000 invanare, alltsa storre an
centrala Nora, innan krisen inom jarnhanteringen
dranerade Jarnboas pa manniskor. Svaltaren
1867-69 drabbade ocksa denna trakt och utvandringen blev stor. Jarnboas tappade ungefar en
tredjedel av sin befolkning mellan 1870 och 1900.
Hit kommer ocksa besokande skolbarn for att fa
veta mer om livet forr. Diskussionerna som kommer igang, nar det gar upp for dem att aven barn
arbetade i gruvan. Öm Syl-Jon, en ”lite eljest” man
som fo ddes nere i gruvan, om nar Lindesgruvan
rasade ihop och nio personer blev instangda, om
fangar som transporterades denna vag till tinget
och lastes in i kyrkan over natten, medan deras
fangvaktare inkvarterades i gastgiveriet.

Kerstin Forslund

Har kan du fa hjalp att soka dina Jarnboasrotter.
Du kan ocksa bidra till arkivet med eget material.
Man efterlyser sarskilt bilder kopplade till arbete,
men ocksa brev och dagbocker samlas har. Idag
ar det rika materialet pa vag att digitaliseras.

Bygdegårdsföreningen, Järnboås
http://jarnboas.se/se/bygdegardsforening
Skrivet om Järnboås:
http://www.jarnboas.se/se/skrivet-om-jrnbos
Foto: Mona Hallin

Ett stort tack till de ideella krafter i Järnboås
som gör detta möjligt!
16

Att söka i gamla dagstidningar
Svenska dagstidningar 1645-1902
Kungliga biblioteket (KB) har gjort det mojligt att soka fritt i alla
svenska dagstidningar som digitaliserats fram till idag
(tidningar.kb.se). Hemifran kan du ladda ner och lasa alla artiklar aldre an 115 ar (1645–1902). Artiklar fran 1903 och framat
ar upphovsrattsskyddade, men aven dessa kan du fa tillgang till
via sokdatorer, bl. a. vid Örebro universitetsbibliotek.
https://www.oru.se/ub/sok/dagstidningar-vid-orebrouniversitetsbibliotek/
Denna guldgruva for slaktforskare informerade bibliotekarie Kerstin Bjorn om vid en miniforelasning i samband med maj manads slaktsokslordag. Kerstin har ocksa sammanstallt ett 15-sidigt kompendium med lank- och soktips. Kompendiet finns tillgangligt i Forskarstugan. Har en kort oversikt:
Danmark, Finland och Norge har motsvarande databaser för dagstidningar.
Projekt Runeberg
Verk som inte langre skyddas av upphovsratten ar allman egendom och far spridas fritt. (Verk av
upphovsman som varit doda mer an 70 ar). Projekt Runeberg ar ett ideellt initiativ for att digitalisera
aldre nordisk litteratur och gora den fritt tillganglig pa natet. Har hittar du exempelvis Johan Johanssons Forsok till historisk beskrifning ofver Stadra och Finna bruk fran 1872.

KvinnSam – Digitalt arkiv över äldre svenska kvinnotidskrifter
vid Goteborgs universitet som Tidskrift for hemmet, Hertha och Idun.
www.ub.gu.se/kvinn/digtid/
Swedish American Newspapers/Svensk-amerikanska tidningar
Hundratals svensksprakiga tidningar gavs ut i USA fran 1850 och framat for att mota svenska invandrares behov. Idag kan du soka bland over 300 000 digitaliserade tidningssidor fran 32 olika
svensk-amerikanska tidningar som gavs ut over hela USA mellan 1857 och 2007.
http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican
Cirkusaffischer och Norafilm
Pa KB finns aven mycket annat roligt arkivmaterial som affischer, fotografier, kartor och vardagstryck.
Kerstin tipsade ocksa om Filmarkivet.se och den lilla filmen fran 1943:
Tre trehundraåriga städer. En film om Askersund, Lindesberg och Nora
En mäktig minikurs av en entusiasmerande och kunnig Kerstin!
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Recension av Lars Öjebo

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

Manga manniskor i Sverige, i synnerhet slaktforskare, har stott pa berattelser om de svara svaltaren 1867-69. Nu har Magnus Vasterbro skrivit
en bok pa hela 440 sidor om dessa ar. Svalten
med undertiteln Hungeraren som formade Sverige är ingen roman utan en väldokumenterad historisk redogorelse for vad som faktiskt hande de
dar forfarliga aren, 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 anklagade man de svältande för att själva ha orsakat
sin nöd.
Det ar latt att tro att svalten drabbade lika over
hela landet, men sa var inte fallet. Varst drabbades de delar av landet, dar jordbruket var primitivt, akrarna sma, redskapen enkla och godning
av akrarna var dalig. Bast klarade sig de delar av
landet, dar jordbruket var valutvecklat, akrarna
stora, dar nya, moderna redskap anvandes och
dar konstgodning borjat anvandas. Dar skapades
valstand som i sin tur skapade makt at de besuttna storbonderna.

Detta skulle visa sig ha betydelse for hur hjalpen
senare skulle fordelas, den hjalp som sent kom i
gang, sa sent att de nordligaste landskapen
knappast hann fa nagon hjalp alls innan isen lagt
sig pa Östersjon.
Riksdagen bestamde att nodhjalpen endast skulle
komma dem till del som hade pengar, alltsa de
som kunde visa att de hade rad att betala tillbaka,
nar skordarna blev battre. De fattiga, de som
ingenting hade, fick lite eller ingen hjalp och den
hjalp de fick bestod i nodarbete. De skulle till exempel bygga vagar, vilket i sig var en bra tanke.
Det var bara det att arbetarna var sa svaga att de
hade svart att arbeta hart en hel dag for att fa lite
hjalp. Da blev ocksa hjalpen annu mindre till de
allra svagaste.
Vill du veta mer bor du lasa Magnus Vasterbros
bok Svalten. Det ar en upplysande och skakande
skildring av svaltaren, hur hjalp organiserades
och fordelades och visar hur det nya marknadsekonomiska tankandet i Sverige slog hart mot
dem som led mest.
Lars Öjebo

Magnus Vasterbro fick det facklitterara Augustpriset 2018 for sin bok .
Filmtips: Ett satans år. Öm svalten 1867 i Angermanland. TV-dokumentar av Hans Villius och Ölle Hager (1977). Kan laddas ner gratis fran SVTPlays Öppet arkiv.
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NYINKOMMET I FORSKARSTUGAN
Svälten. Hungeråren som formade Sverige

Vad står det? Handbok i handskriftsläsning

av Ulf Berggren och Elisabeth Thorsell. SveriMissvaxten under aren 1867-69 ar en av de ges släktforskarförbund, 2017
av Magnus Västerbro. Bonniers , 2018

varsta naturkatastroferna i Sveriges historia, och
dess effekter forstarktes av politiska felbeslut och
misstag. Hungersnoden blev startskottet for massemigrationen, framst till Nordamerika. Genom
enskilda manniskors livsoden berattar Svalten en
skakande historia om ett avlagset Sverige, men
samtidigt ett som var har alldeles nyss. Se recension av Lars Öjebo i detta nummer.

Hur gor man for att lara sig lasa den gamla
handstilen? Nagot som bade nyborjare och mer
erfarna slaktforskare stalls infor. Svar pa detta
och manga andra fragor tas upp i denna handbok.

Migration i 1600-talets Sverige. Älvsborgs
lösen 1613–1618
av Martin Andersson. Universus Academic
Press, 2018
Öfta framstalls ”det gamla bondesamhallet” som
fullstandigt ororligt. Denna doktorsavhandling av
historikern Martin Andersson visar att det ar en
missuppfattning. Tvartom var migration mycket
vanligt forekommande och en helt nodvandig bestandsdel i historiska samhallen. Las mer om
boken har:
http://universus.se/arkiv/book/migration-i-1600talets-sverige
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Program hösten 2019
Släktforskarsupport och studiecirklar
Under hosten fortsatter foreningens aktiviteter som vanligt. Vi anordnar Slaktsok i bibliotekets lokaler under fyra lordagar och foreningens lokal ar oppen for besok varje torsdag afton mellan 5 september och 5 december. Vi fortsatter aven vara studiecirklar i slaktforskning. En nyborjarkurs ar
under planering. Ar du intresserad som nyborjare eller finns det annat du ar intresserad att lara
mer om? Meddela kursledare@noraforskare.se. Kurserna ar viktiga for att fler ska lara sig att forska,
men de ger ocksa ett viktigt ekonomiskt tillskott till var forening.
ArkivCentrum i Örebro
Vi planerar aven ett besok i ArkivCentrums nya lokaler, sa snart vi vet nar de oppnar igen.
Håll utkik på vår hemsida eller FaceBook, där vi vartefter lägger ut höstens program
Hembygdsföreningen Noraskog
I samarbete med hembygdsforeningen har Nora slaktforskare ocksa
spannande projekt pa gang kring var stad. Hembygdsforeningarna i
Nora och Lindesberg har just nu ett tema kring bergsmansgardar.
Den 14 september en guidad busstur med bl. a. stopp vid garden Paradiset, som Eva Dahl skriver om i detta nummer. Den 23 oktober i
Nora ett foredrag om Bergsmansgardar – färg, form, inredning och
bevarande med Charlott Torgén. Se annons i denna tidning.
Välkomna med bidrag
Vi valkomnar forslag fran vara medlemmar pa utflykter och foredrag. Valkomna aven att bidra till
tidningen med berattelser fran er egen slaktforskning eller nagot lokalhistoriskt intressant.
Släktforskardagarna 2019 i Borås 24–25 augusti

I ar ar Slaktforskardagarna forlagda till Boras. De arrangeras av Boras Slaktforskare i samarbete
med Sveriges Slaktforskarforbund och huvudsponsoren Arkiv Digital.
https://www.boras.com/sv/271695/Slaktforskardagarna-2019/

Ett särskilt tack till våra sponsorer!
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