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Leif Broms in memoriam
I slutet av november naddes vi av budet att Leif
gatt bort. Det var svart att riktigt ta in meddelandet. Hur kunde han sa plotsligt vara borta, han
som betytt sa mycket for var forening? Leif blev
ganska snart, efter att ha deltagit i en kurs i foreningens regi, en del av var styrelse och var webmaster. Leif var ju alltid beredd med sin kamera
vid utflykter och moten och hans bilder hade sin
givna plats pa var hemsida. Han var alltid glad
och samarbetsvillig, deltog i slaktsokslordagarna
pa biblioteket saval som i annat arbete inom foreningen.
Genom sitt maleriarbete, sitt politiska och kyrkliga engagemang och sitt tillmotesgaende satt var
Leif en valkand och omtyckt person, inte bara i
var forening utan overallt dar han verkade. Nora
slaktforskare har forlorat en vardefull medarbetare och vara tankar gar till hans Eva och hans
ovriga familj.
Ma Leif vila i frid!
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Foto: Annika Dahlin

Ordföranden har ordet
Hej alla medlemmar i Nora släktforskarförening!

Under 2019 har samarbetet mellan Nora slaktforskare och Hembygdsforeningen Noraskog tagit fastare former.
Under sommaren hade Nora slaktforskare en utstallning om kanda personer med anor i Nora i Vagnslidret
intill Gothlinska garden, dar hembygdsforeningen har ett museum om Nora.
I september deltog flera av vara medlemmar i Noraskogs och Lindesbergs hembygdsforeningars resa till
bergsmansgardar i Nora och Linde.
I oktober arrangerade vi tillsammans en kvall om kartor och Sveriges kartverk med lantmataren Morgan Berg
Nyberg.
Under hosten har vi i en arbetsgrupp diskuterat hur vi tillsammans, foreningarna emellan, ska kunna fordjupa var kunskap om Nora i studiecirkelform. Vi har tagit fasta pa firandet av ”Demokratin 100 ar i Sverige”
och kommer under varen 2020 att bjuda in till arbete pa temat ”Nora 1921 – aret da demokratin foddes i
Nora”. Tanken ar att undersoka hur det sag ut i Nora for 100 ar sedan, vilka som var fortroendevalda, hur den
allmanna rostratten togs emot, se narmare pa foreningsliv och folkrorelser, naringsliv och hantverkare, skola,
halso- och sjukvard, hur man roade sig osv. Hur var stamningen efter det nyligen avslutade varldskriget? Vad
skrevs i tidningarna? Det finns mycket att skildra. Malet med arbetet ar att ta fram en utstallning som kan visas under sommaren 2021. Ar du intresserad av att delta, sa hor av dig till var styrelse!
Under hosten har vi ocksa anordnat Slaktsok pa biblioteket i Nora och pa torsdagkvallar har vi hallit oppet for
slaktforskarsupport i var foreningslokal, nagot vi fortsatter med aven under varen liksom med studiecirklar i
slaktforskning. Ar du intresserad, sa anmal dig till kursledare@noraforskare.se.
Under hosten har vi ocksa avtalat med Arkiv Digital om vart register ”Fodda i Nora”, vilket innebar att det sa
smaningom kommer att vara tillgangligt i AD:S registersok.
Den 18 januari anordnas i hela landet Slaktforskningens dag, sa aven i Nora. Arets tema ar ”Officerare och soldater, deras liv och bostader”. Vi finns da i Nora biblioteks lokaler och planen ar att i samarbete med hembygdsforeningen visa fram trangregementet T2N, som fanns i Nora vid mitten av 1900-talet. Hall utkik pa var
hemsida noraforskare.se och var Facebook-sida for fler detaljer.
Pa det privata planet rullar min egen slaktforskning pa. I somras besokte jag tillsammans med en kusin en
gard i en by utanfor Pitea, dar min farfars farfar och farmor bodde och dar min farfars far foddes. Sa kul att se
pa vilka stigar de vandrade.
Jag har ocksa under hosten last Maja Hagermans bok ”Käraste Herman: Rasbiologen Herman Lundborgs gåta”.
Lundborg anvande slaktforskningen som ett verktyg for att forsoka leda sina ideer om raser och rasblandning
i bevis, vilket han ju naturligtvis inte langsiktigt lyckades med. Boken ar en viktig dokumentation av morkt
tankegods och datidens fake news som inte ligger mer an 100 ar tillbaka i tiden.

Välkomna att delta i föreningens aktiviteter!
Linnea Hedkvist, ordförande, Föreningen Nora släktforskare
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Lanthandeln i
Åshyttan
Om en handelsbods betydelse för byn
av Ylva Högberg
Mitt intresse för ämnet kommer sig av att mina farföräldrar drev en lanthandel, där min far är uppväxt
och som han så småningom tog över. Jag fick själv vistas i denna miljö mina första åtta levnadsår, innan
min far 1955 öppnade snabbköp i Striberg och familjen flyttade dit.
Det här är en förkortad version av en större gymnasieuppsats från 1998, där jag undersökte den svenska
lanthandelns betydelse kommersiellt och kulturellt med affären i Åshyttan som exempel.
Utom litteraturstudier bygger texten på min far Allan Högbergs minnen och en genomgång av bevarade
handlingar från min farmor.

Handeln innan lanthandeln Varor skulle fraktas till staden, darfor stor betydelse. Helt
eftersom det var lattare att orga- kunde kopenskapen pa landskom till
nisera och kontrollera inrikeshandeln fran staderna. Man var
radd for en forsvagning av
stadsvasendet. Naringstvanget
(forbudet mot att bedriva handel pa landsbygden) upphavdes
forst vid 1800-talets mitt, da
industrialiseringen och forbattrade kommunikationer innebar
en valdig okning i varuomsattningen. Risken att stadsvasendet
skulle forsvagas av att forsaljI ett mandat fran 1580 mot ning blev tillaten pa landsbyg”handelns missbruk” utfardades den blev da obefintlig.
forbud mot att bonderna ”sig Tidigare fick borgarna inte helmellan, thär the möte var annen ler gora affarer med bonderna
på väger, förbyte theris gods och genom att uppsoka dem i deras
thär med drager var hem sitt hemorter. Handel fick endast
igen”. Brot man mot forbudet bedrivas pa marknader. Varorna
var straffet att sattas i Sala Sil- som bonderna hade skulle saljas
vergruva. (citer efter Ejdestamm oppet i staden under fri konkurfl, s. 18)
rens fran borgarnas sida. MarkFran medeltiden fram till mitten
av 1800-talet var sadan kopenskap som bedrevs som egentligt
naringsfang, dvs mellanhandshandeln, kop, forsaljning eller
varubyte forbjudet pa landsbygden. Detta fick enbart ske i staderna. Stranga straff blev foljden
om en bonde bytte varor med en
annan bonde som han motte pa
vagen till staden.

bygden anda inte avskaffas, den
fortsatte under hela naringstvangets tid och overlevde
denna.

Innan lanthandelns tillkomst var
det mycket besvarligt for landsbefolkningen att foreta forsaljning och inkop. Transporterna
pa den tidens vagar innebar
stora svarigheter. Handelsfarder
kunde ta veckor och till och med
manader i ansprak. Vagarna var
daliga och dar sjovagarna var
bra underholls inte vagarna.
Bast farbara var vagarna pa vintern, da de var frusna.

Ibland kunde det handa att
handlarna i staderna hade sa
fullt upp av en vara att de inte
kunde kopa mera av bonderna,
da dessa kom med sina lass. Sadana saker som smor och fagel
naderna som den i Nora hade kunde ju inte lagras hur lange
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som helst . Bonden fick da forsoka att salja sina varor pa torget, ga runt och knacka dorr eller aka till en annan stad.
Bonden hade med sig matsack
och foder at hasten som tackte
for hela resan, sa han behovde
inte kopa mat, men kunde kosta
pa sig dryck. Kaffe och brannvin
var billiga njutningsmedel och
krogar fanns det gott om. Ett exempel pa krogtatheten i landet
ar Nora (Nora kommun i Vastmanland), dar det pa 1770-talet
fanns 42 krogar och 420 mantalsskrivna.

Handeln efter lanthandelns
tillkomst
Forst 1846 havdes naringstvanget. Da blev det tillatet att
oppna lanthandel, bara den lag
minst tre mil fran narmaste
stad. Ar 1864 togs aven denna
restriktion bort, vilket innebar
att landsbygden fick ratt till sadan handel, som tidigare varit
forbehallen staderna. Nu uppstod handelsbodarna, som fick
stor betydelse for landsbygden
bade i kommersiellt och kulturellt avseende. Den stora expansionen kom pa 1870-talet
och kring 1890 hade antalet
lanthandlar vaxt till 9000!

Under naringsfrihetens forsta
tid existerade inte nagon enhetlig typ av handelsbodar. En butik kunde inrymmas i stugans
kammare, i koket eller i en bod
pa garden. Butiken i stugkammaren hade oftast ett ganska
begransat lager varor som salt,
socker, kryddor, sill och strom-

ming, tobak och fotogen medan
en nyuppford handelsbod med
bra lage kunde ha stor varusortering. Med tiden minskades
skillnaderna. Forbattrade kommunikationer gjorde att det blev
lattare att skaffa hem varor och
sorteringen kunde da utokas.
Kopkraften hos kunderna blev
storre och omsattningen livligare.
I handelsboden kunde man nu
kopa fabriksmassigt framstallda
verktyg och redskap sasom
skyfflar, grepar och hotjugor av
jarn, spik, plogar, knivar och
yxor. Det var inte langre lonande for lantmannen att sjalv
lagga ner arbete pa att tillverka
redskap. Det var ocksa billigare
att kopa skor och stovlar i lanthandeln an hos skomakaren. Att
salja ullen och kopa tyg var
battre an att bereda ullen
hemma for vavning. Man kan
darfor saga att lanthandeln till
stor del varit delaktig i rational-

iseringen av bade jordbruksoch hushallsarbetet pa landsbygden.
Aven kladedrakten forandrades.
Tidigare hade det varit narmast
otankbart for en bonde att
komma hem fran staden med
nagot modernt kladesplagg. Han
var radd att bli betraktad som
hogfardig. Detta andrades tack
vare handelsboden.

Handlarna larde sig ocksa att
skapa behov hos folk av de artiklar de saluforde genom att
sjalv anvanda dem och aven genom att salja dem billigt i borjan. De kunde erbjuda sina kunder att fa ta hem litet pa prov for
att fora in nyheter. Att kaffet har
blivit en nationaldryck i vart

Lanthandlarfamiljen Amanda Högberg med make Erik Eriksson och Eriks bror Elof.
Foto Eric Venström. Bygddeband, Degerfors hembygdsförening.
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land beror till stor del pa lanthandeln.
Handelsboden blev ocksa en
samlingsplats for de som bodde i
trakten. I handelsboden fick man
hora skvaller och nyheter fran
trakten.
Via
handelsboden
kunde man ocksa formedla
muntliga budskap och meddelanden till varandra som sjukdomsfall, inbjudningar till kalas
och bud till slaktaren.

Handelsboden och handlaren
blev inte bara en forbindelselank mellan stad och landsbygd.
Genom handelsboden spreds
ocksa tidningar och nyheter, nya
ideer och tankesatt. Handelsmannen var ofta en foregangsman som forst av alla i byn provade nyheter som t ex indragning av telefon och elektricitet
och seden att ha julgran.

Vid förrättningen framvisades följande
Muntligt Testamente
Att Handlanden Erik Jansson i Kärnatorp kallats af undertecknade att bevittna
hans sista och yttersta vilja, hvilket han med fullt och sundt förstånd och af fri
vilja muntligen uttalt, hvilken var, att hans Syster dotter, Amanda Lovisa Högberg skulle efter hans död få allt som i hans bo finnes både fast och lös egendom
Och Erik Jansson tillade kom ihåg vad jag sakt
Hvilket vi med ed kan intygaKärnatorp den 14 augusti 1902
Johan Söderström
Nya byn

Krakatorp

Testamente i Bouppteckning efter Erik Jansson.
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt (T) FII:63
(1902-1903). Bild 2230 (ArkivDigital AD AD AB)

Till stor del ar det lanthandlarens fortjanst att den moderna
tiden fick sitt intag pa landsbygden, menar folklivsforskaren Ej- honom. Amanda gifte sig 1905
destam. Hur var det da i Ashyt- med handelsbokhallaren Erik
Eriksson, bordig fran Degerfors,
tan?
dar hans familj hade en annan
Lanthandeln i Åshyttan på
lanthandel. Amanda blev anka
1920-, 30- och 40-talet
och ensam med en liten dotter
redan efter tre ar, 1908.
Amandas arv
Strax efter att naringstvanget
upphort 1864 genom naringsfrihetsreformen, startade min farfars morbror Erik Jansson (1847
-1902) affaren i Ashyttan, en by
6 kilometer nordvast om Nora
stad.

Teodor Grönlund

Amanda Lovisa Högberg, Bygdeband, Degerforshembygdsförening

enskilda egendom. Hennes far
var verkmastare och hon var
enda barnet. Foraldrarna hade
det gott stallt och delade med sig
till sin dotter.

Firma Napoleon Högberg

Ar 1916 lamnade Amanda over
affaren till sin bror Napoleon
Hogberg och hans maka sedan
ett ar, Fanny Gustafsson.

Det var Fanny som stod som
agare. I ett aktenskapsforord
I denna affar anstallde han sin som upprattades 1 november
systerdotter Amanda Hogberg, 1916 blev egendomen Ashyttan
som 1902 fick arva affaren efter 4, bostadshus med affar, Fannys
6

Fanny Högberg, ca 12 år

Min farfar Napoleon, daremot,
son till en gruvarbetare och med
flera syskon, hade inte rad att
kopa nagon affar. Han hade dock
skaffat sig erfarenhet av affarsarbete genom att hjalpa sin syster Amanda i affaren, bland annat med att kora ut varor och
expediera kunder.
Trots att det var min farmor
Fanny som agde affaren, fick den
bara min farfars namn: Firma
Napoleon Högberg. Tyvärr blev
aven Fanny anka tidigt och ende
sonen Allan fick tidigt borja
hjalpa till i hennes affar.

hantverkare. For dessa fanns
darfor ingen annan kreditmojlighet an hos handelsmannen.
En lanthandlares bouppteckning
Min farfar Napoleon dog tidigt,
endast 35 ar gammal. I bouppteckningen fran 1928, finns
bland annat alla fordringar pa
hans kunder upptagna. Det ar
langa listor med namn och
adresser och skuldbelopp. De
har listorna ar idag aven intressanta for slaktforskare, for de
upptar i stort sett alla manniskor som bodde pa orten. Nar
Napoleon Högberg, 1916
jag tillsammans med min far titnars tjanades in pa manadens tade igenom listorna, kom han
ovriga dagar. Darfor kan man ihag i princip varenda person
saga att aven handlaren fick sin och deras betalningsformaga.
lon den 8:e i manaden.
Sammanlagt uppgick summan

Att handla pa kredit var en
mycket vanlig foreteelse pa landet. Folk hade inte tillrackligt
Lille Allan på
med pengar att betala varorna
skidor
med, lonen rackte inte ens till
det nodvandigaste. Att lana i
Kassaböckerna bevarade
bank var praktiskt taget omojligt
Kvar i sin ago har min far Allan for torpare, smabonder och
kassabocker fran farmors och
farfars tid. I dessa kan man se
alla utgifter och dagskassan dag
for dag.
Man handlade på kredit
De flesta kunderna handlade pa
kredit och betalade sina varor
den 8:e varje manad. Det var da
de anstallda vid Stribergs Gruvbolag fick sin lon. Den dagen och
dagen efter, den 9:e, blev dagskassan mer an tio ganger sa stor
som de andra dagarna. Ja, i vissa
fall fick man in lika mycket
pengar de tva dagarna som an-

Blad ur kassabok från mars 1927
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av fordringarna pa enskilda personer till 4.532 kr, en ofantlig
summa pa den tiden. I dagens
penningvarde motsvarar det
cirka 130.000 kr. Av slutsumman forstar man verkligen omfattningen pa de krediter som
handlaren beviljade sina kunder.
Handlaren sjalv hade pa motsvarande satt krediter hos de han
kopte av. I vissa fall betalades
sadana krediter bara en gang om
aret.
Normalt uppgick skulden per
person till mellan 10 och 60 kronor (idag ca 100-1000 kr).
Nagra hade skulder pa over 100
kronor och till med anda upp till
200 kronor. De som hade de
storsta skulderna var oftast de
som var fattigast, men aven de
med oregelbunden inkomst, som
till exempel malare, sotare och
andra hantverkare. De betalade

oftast mera sallan an en gang i riga delar av landet kordes ut av
manaden, nagot som gjorde att de olika foretagen och levereraskulden okade.
des vid affaren. En del varor
fraktades pa tag till Striberg
I bouppteckningen noteras
station, dit farmor skickade navarenda vara i affären
gon, mestadels min far, att
Bouppteckningen
innehaller hamta varorna med hast och
ocksa en forteckning over alla vagn. Farsk sill och stromming
varor som fanns i affaren och anlande den vagen.
vad de kostade vid Napoleons
dod 1928. Vanligtvis upptar de
uppraknade foremalen i en bouppteckning bara ett par sidor.
Napoleons bouppteckning ar pa
over tjugo sidor! I denna lilla affar fanns allt man kan tanka sig
och som idag endast skulle rymmas i de stora varuhusens sortiment. Eller vad sags om att i
Bonder och torpare salde ocksa
samma affar hitta inte bara
sina varor till affaren. Det var
toppsocker, sill och strumpekalrotter, rovor, agg och smor,
band i metervara, utan aven bemen aven kalvar, grisar och far.
gagnade cyklar, kragar och roDjuren slaktades av min farmor
setter. Har fanns ocksa galooch styckades for att saljas i affascher, flugsprutor, liar och hackren.
or, karameller och damhattar.
Härsket smör billigare

Varor ur bouppteckning
Nora domsagas häradsrätt (T) FI:25
(1928) Bild 2070 (ArkivDigital AD AB)

Varifrån kom varorna?
Varor till affaren koptes in fran
olika hall i landet. Det fanns en
stor grossist i Nora, Karl Soderstrom, som man kopte mycket
av. De varor som kom fran ov-

avlonades personer av min farmor for att saga upp is i pa tjarnen. Isen forvarades sedan i en
hog med sagspan utomhus. Sa
snart isen smalte i isskapet
plockades det in ny is fran denna
sagspanshog. Denna is holl sig
langt in pa hosten. Da borjade
det bli sa kallt att man i stallet
kunde forvara kylvarorna i lador
i bodar utomhus.
Vika påsar

Pa lediga stunder vek man pasar
i affaren. n. Alla olika sorters
mjol, havre, salt och socker kom
i sackar fran leverantoren. Da
fick min fars lekkamrater hjalpa
honom att vaga och packa pasar
till lamplig mangd. Sirap och sill
anlande i 100-kilostunnor och
saldes ocksa direkt ur dessa. Sirapen halldes upp i kundens
egna karl och sill forpackades i
papper och vagdes. Ett handelsbitrade denna tid skulle kunna
gora sa tata pappersstrutar att
En del bonder var inte sa noga det inte ens skulle lacka igenom
med hygienen och salde smor vatten.
som borjat harskna, medan
andra var kanda for ett mycket
gott smor. Alla pa bygden visste
vems smor de kopt i affaren och
hade hemma pa bordet. Det kandes pa smaken. Det harskna
smoret koptes ofta av bagerierna i Nora, eftersom det var billigt. Det fanns aven kunder som
ville kopa det harskna smoret av
samma anledning.
Is förvarades i sågspånshög
For att forvara kottfars och
andra kansliga varor i affaren
fanns ett isskap. Pa vintrarna
8

Portmonnä i sirapskrukan

Varor en gång i månaden

Sirapen rann langsamt nar det
var kallt. Darfor satte man ofta
kundens karl under pipen till
tunnan och lat det rinna under
tiden man expedierade andra
varor. Min far berattade om en
episod, som intraffade nar en
kvinna som hade handlat fardigt
skulle betala, men saknade sin
portmonna. Slutligen kom hon
underfund med att den lag i botten pa den kruka hon tagit med
for att hamta sirapen i. Krukan
var nu fylld med sirap och att fa
upp den portmonnan var inte
latt!

Den 8:e i varje manad kordes Min farmor var aldrig hemmaocksa varor ut fran affaren till de fru. Hon hade storre gladje av att
kunder som ville ha servicen att arbeta i affaren. Darfor hade hon
fa dem levererade till hemmet.
Den farden foretogs med hast
och vagn, och ofta var det min
far som fick kora.

Snattare fanns även då
Min far berattade ocksa om en
aldre kvinna, som var notorisk
snattare. Nar hon gick ifran affaren fick min farmor alltid
springa efter henne for att kontrollera vad hon tagit med sig
utan att betala. Denna kvinna
ville ocksa alltid plocka sillen
sjalv ur tunnan, for hon hade
kommit pa iden att nypa huvudet av sillen och slanga tillbaka i
tunnan. Pa det viset blev ju kilopriset lagre.

Min farmor var ingen hemmafru

Han borjade med detta redan
som 11-aring. Det kunde rora sig
om strackor pa 4 till 5 mil, vilket
med tanke pa fardsattet tog en
hel dag i ansprak. Kunden betalade inget extra for att fa varorna hemkorda.
Bokstavskod för inköpspriset
Att pruta var en vanlig foreteelse i affaren pa den tiden. Darfor hade man markt varan med
inkopspriset, men ocksa en bokstavskod. Kunden kunde inte se
vilket pris varan betingat i inkop, men handlaren kunde se
det genom bokstavskoden. Pa sa
satt visste handlaren nar det
inte fanns nagon prutman kvar.

Fanny Högberg. Foto: Vivan Norberg

pigor anstallda som skotte allt
hushallsarbete. Darutover hade
hon nagra affarsbitraden och en
boddrang.
Pigorna bodde pa vinden i ett
litet rum och boddrangen bodde
i ett eget rum intill koket. Han
skotte om det jordbruk som
horde till – hast, kor, grisar, kaniner och hons – och sag ocksa
till underhallet av bodar och
vagnar. Boddrangen fick aven
paketera och kora ut varor till
kunder samt hamta varor och
packa upp dessa. Ja, det var standig sysselsattning.

Sprängde sin man i luften
Min far kunde ocksa beratta att
denna kvinna hade sprangt sin
man i luften med dynamit hon
placerat under dennes sang.
Bade mannen och huset sprangdes i bitar. Kvinnan fick ett langt
fangelsestraff. Hon traffade sedan en ny man och de byggde ett
nytt hus pa samma stalle som
det tidigare statt.

Först med att skaffa bil och radio

Allan Högberg kring 1920
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Min farmor och farfar var de
forsta pa orten som skaffade bil en T-ford - och radio i byn. De

nalisering av jordbruket och
hushallet.

Allan Högberg i lanthandeln i Åshyttan,
1947

var ocksa bland de forsta i byn
som lat dra in elektricitet i huset
(i december 1918). Telefon var
de ocksa snabba att skaffa och
blev darmed formedlare av meddelanden mellan manniskor.
Nödvändigt för verksamheten
Att mina farforaldrar var sa
snabba med att skaffa bil, elektricitet och telefon berodde pa att
dessa tre ting underlattade betydligt for verksamheten. Nu
kunde man kora ut varor med
bil. Elektrisk belysning i bodar
och affar underlattade arbetet
dar i och med att man nu kunde
se battre i alla horn, dit fotogenlampans ljus tidigare inte natt.
Telefonen kunde man anvanda
for att bestalla varor och fa meddelanden om nar varorna beraknades anlanda. Kunder langt
borta kunde nu ocksa bestalla
varor via telefon. Men telefonen
anvandes ocksa av andra skal.

son hade forolyckats vid gruvan.
Han hade fatt ett tungt stenblock
over sig och omkommit. Stribergs Gruvbolag ringde da till
affaren och meddelade detta.
Farmor skickade da min far, som
bara var en liten pojke, att framfora dodsbudet till den nyblivna
ankan. Han berattade att han
stannade utanfor pa garden och
skrek till henne da hon kom ut
pa trappen: ”Verner har blivit
ihjalslagen i gruvan”. Sedan
sprang han hem utan att vanta
pa svar, for att han tyckte det
var sa obehagligt att utfora det
har arendet.
Åshyttans lanthandel tidstypisk
Min studie visar att affaren i Ashyttan i alla avseenden var en
tidstypisk lanthandel, en lanthandel som kom att andra byns
vardag betydligt.

Kreditsystemet ”att skriva upp”
var utnyttjat av praktiskt taget
alla bybor och innebar en stor
ekonomisk lattnad for manga
hushall. Nu kunde man skaffa
skor till barnen, nar det var
kallt, aven om man inte hade
pengar just da, man ”skrev
upp”. Genom lanthandeln fick
manniskorna i byn en storre
social trygghet.
Agarna av affaren i Ashyttan var
ocksa de forsta att skaffa telefon, radio och bil och drog tidigt
in elektricitet i huset. Nyhetsformedlingen gick ocksa via affaren, via telefonen lamnades bud
till manniskorna i byn, t ex fran
gruvbolaget och lansman.
Lanthandeln upphörde 1955
Lanthandeln i Ashyttan upphorde 1955, da min far ville modernisera handeln och uppforde
ett snabbkop i Striberg. Idag ar
ocksa den handeln nedlagd och
ett foretag som tillverkar karameller hyr lokalerna av min far.
Lanthandelns epok forbi. Den
kom att vara i cirka 100 ar och
hade stor betydelse for livet pa
landsbygden. Jag ar tacksam
over den nara inblick jag fatt genom min far Allan Hogbergs
manga berattelser och att familjen har sa manga spannande
handlingar bevarade, som gjort
att jag kunnat dela denna historia om den lilla platsen Ashyttan.

Liksom pa andra hall blev affaren i Ashyttan nyhetscentral och
lyxvaror forvandlades till var- Det som hande pa andra platser
Gruvbolaget ringde om olycka
dagsvaror. Varorna som forsal- hande ocksa har.
Min far berattade att en gruvardes medverkade aven till ratiobetare vid namn Verner KarlsYlva Högberg, Nora
10

Redaktören:

Två Verner Karlsson döda i olyckor
Nar vi soker efter data om olyckan, visar det sig att det i februari 1929 finns tva Verner Karlsson som
omkommer i arbetsplatsolyckor: Tyko Verner Karlsson, 41 ar, och Karl Verner Karlsson, 38 ar. Bada
efterlamnade hustru och barn, Karl Verner sex barn mellan 1 och 8 ar.
Maskinisten Tyko Verner kvavdes under en tegelmur som rasade under ett reparationsarbete vid en
masugn i Pershyttan. Karl Verner, gruvarbetare i Karrgruvan i Striberg, dog efter att ett stenblock
krossat hans brostkorg. Det ar denna olycka som den unge pojken Allan far springa med bud om till

Flera av landets tidningar hade notiser om de omkomna:

”Pa tisdagskvallen intraffade en olyckshandelse i Karrgruvan i Striberg da en gruvarbetare Verner Carlsson
skadades sa svart av en nedfallande sten att han senare pa kvallen avled. Han var 38 ar gammal”
(bl a Aftonbladet 1929-02-28, Dagens Nyheter 1929-02-29)

Dödsorsak: ”Contusio thoracis.
Olycksfall under arbete”

Dödbok för Nora bergsförsamling (T) F:13 (1901-1931)
Bild 2330 / sid 227 (ArkivDigital AD AB)

”Under pagaende reparationsarbete vid en masugn i Pershytte gruvor rasade pa mandagen en mur, varvid 41-arige maskinisten Verner Karlsson blev begravd under raset. Forst efter fyra timmars arbete lyckades man fa fram honom. Han var da dod.”
(bl a Falu lanstidning 1929-02-13, Trelleborgstidn 1929-02-14)

Referenser

Dödsorsak:
”Olyckshändelse under
arbete. Kvävning. Begravd
und. en rasande tegelmur”

Bilder ur lanthandelns historia av J. Ejdestam, N. Hedin & E. Nygren (ICA-förlaget, Västerås 1965,
2:a omarbetade och utökade upplagan)
Lanthandeln – marknadsekonomins första och sista utpost av Fredrik Sandgren
http://www.handelnshistoria.se/historien/olika-sorters-handel/lanthandeln-marknadsekonomins-forsta-och-sista-utpost
Lanthandeln förändrade livet. Släkthistoria 1 juni 2018 av Karl-Olof Andersson
Publicerad i Släkthistoria 5/2017. Se särskild fil
https://slakthistoria.se/livet-forr/handel/lanthandeln-forandrade-live
Lanthandeln som fenomen av Lars Kaijser
https://www.ica-historien.se/artiklar/lanthandeln-som-fenomen
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Ann-Sofi och Gull-Maj Norin blev kända artister i Danmark
En manad efter lille Allans fodelse i april 1917 kommer ”franskiljda hustrun Maria Jonsson, fodd Olsson” till lanthandlarfamiljen Hogberg som ”hushallerska”.
Tillsammans med henne kommer fastmannen platslagare Karl Teodor Andersson och hennes tva
barn fran tidigare forhallanden, sonen Evert, 13, och dottern Anna Sofia, 27, med sin lilla dotter Gull
Maja, da 4 ar.
Skådespelerska i Åshyttan?
Som slaktforskare reagerade jag direkt
pa det ovanliga att familjen kom anda
fran Goteborg och att dottern Anna
Sofia stod noterad som skadespelerska! Familjen flyttade från trakten
efter bara ett par ar. 1919 kom Anna
Sofia med sin dotter Gull Maja till
Stockholm och nagra ar senare, nar
Gull Maja ar i 10-arsaldern, flyttade de
vidare till Kopenhamn, dar de kom att
stanna. Bade mor och dotter, Ann-Sofi
och Gull-Maj Norin, kom att gora stor
scenkarriar inom teater, revy och film
– bade som skadespelare och sangar- Församlingsbok Nora bergsförsamling (T) AIIa:4 (1909-1919) Bild 1170, sid
105 (ArkivDigital AD AB)
tister.
Ann-Sofi Norin (1893-1942)
Efter att ha turnérat som skådespelare i operetter och lustspel i svenska landsorter i 5-6 år engagerades
Ann-Sofi vid Folkteatern i Stockholm. Där fick hon 1920 sitt genombrott i den franska
farsen Kokottskolan. Hon deltog också i revyföreställningar hos Karl Gerhard och
Ernst Rolf. 1921 gästspelade hon på Apolloteatret i Köpenhamn, mottogs med förtjusning där, och fick sedan fast anställning. Från 1925 blev hon del i den danska revyn Co-optimisterna under ledning av teaterdirektören och revymannen Ludvig
Brandstrup, som hon ett par år senare kom att gifta sig med.

Gull-Maj Norin (1913-1997)
Dottern Gull-Maj Norin (1913-1997) inledde sin bana med måleri, men hamnade även hon inom teatern.
Hon medverkade i en rad populära danska filmer på 1930- och 40-talen. Ofta hade hon liksom sin mor roller som vacker ”femme fatale”. Gull-Maj gästspelade också i Stockholm som revystjärna och kuplettsångare och medverkade i flera svenska filmer. Hon var gift med den danske film- och tv-regissören
Søren Melson.
Mona Hallin
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”Varför har Apolloteatret en sådan dragningskraft på svenskarna?

... är det
för att en liten svensk aktris, Ann Sofi Norin, under ett par år lagt hela Köpenhamn för sina små fötter från dess tiljor?” Tidskrift för teater, musik och
film, 1928.
http://runeberg.org/scenen/1928/0500.html

Musiktips:
”Ljug, men ljug som en gentleman”med Willy Rooths orkester.
Här kan ni lyssna till Gull-Maj Norin i en populär foxtrot från 1934:
”Om du har som alla män en svag natur, och bedrar din fru som du
gör (eller hur?)”.
https://www.youtube.com/watch?v=bUtqDQIBet4&list=PL2Q7fMwSj2fMWtnVQ1uDePZZ3zypiG5J&index=2

”Nyn en valsemelodi”
https://www.youtube.com/watch?v=YJ9cBddv4uc

Lästips:
Ann-Sofi Norins biografi: Dansk kvindebiografisk leksikon
https://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1134/origin/170
”Svenskan som blivit köpenhamnska.” Scenen, tidskrift för teater, musik och film, 1927. http://runeberg.org/
scenen/1927/0387.html
Gull-Maj Norins biografi: Dansk film database.
https://danskefilm.dk/skuespiller.php?id=338
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Rundtur till bergsmansgårdar i Nora och Linde
Den 15 september hade Noras och Lindesbergs hembygdsföreningar arrangerat en heldags guidad rundtur med buss runt Fåsjön och Usken med
stopp vid flera bergsmansgårdar. Flera aktiva i Nora släktforskarförening
deltog i rundturen.
Det var en fornamligt upplagd och innehallsrik
rundtur, som vi hoppas kan upprepas for de som
inte hade mojlighet att delta denna gang. Bland
annat gjordes ett stopp vid bergsmansgarden Paradiset vi skrev om i forra numret.

Har var agaren Eva Dahl guide och pa liknande
satt fanns olika guider pa plats for att beratta om
det specifika for de olika bergsmansgardarna och
den kombination av jordbruk och bergsbruk, som
bedrevs av bonderna har i aldre tid.
Deltagarna fick aven lastips och litet texthafte
med sig hem.

Paradiset, Nyhyttan

Loftgångshus, Ermundboda, Vreten

Lästips:
Noraskogs NYA arkiv har gett ut två skrifter på temat.
Finns att köpa för 20 kr via Noraskogs Hembygdsförening


Ett Bergsmanshemman vid sekelskiftet 1800. Nr 9



Bergsmansliv och hyttdod. Nr 17

Katarina Westman

Foto: Birgitta Magnusson
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Historiska kartor 1628-1927
Den 6 november höll lantmätare Morgan Berg Nyberg ett mycket
uppskattat föredrag i Nora bibliotek.
Morgan ar expert pa historiska kartor och presenterade
denna kvall Lantmateriets kartor fran 1628 fram till 1900talet. Vilka kartor har upprattats? Vad visar de och hur kan
de anvandas?Morgan anvande en rad kartor fran Nora stad
och olika omraden i kommunen som exempel. Har fick
kvallens ca 65 nyfikna deltagare tips om hur vi kan lotsa

oss fram genom Lantmateriets arkiv for att hitta det vi ar
intresserade av som slakt- och hembygdsforskare
Kvallen var ett samarrangemang mellan Nora slaktforskarforening, Hembygdsforeningen Noraskog och Studieframjandet. Fler samarrangemang av detta slag ar att vanta.
Morgan Berg Nyberg

Länk till Lantmäteriets Historiska kartor:
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/search.html

Foto: Lars Öjebo
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DNA-träff i Vekhyttan
Av Lars Öjebo

Inbjudan från okänd släkting
Jag fick en dag en mail-inbjudan av en for mig helt
okand ”kusin”. Han skrev att trettio av mina
svensk-amerikanska slaktingar skulle besoka
Sverige och undrade om jag ville delta i en maltid
tillsammans med dem – antingen i Stockholm eller i Vekhyttan i Narke.

Jeff Olson, som han hette, pastod att jag var en av
hans basta dna-matchningar i testet han gjort i
Jag blev minst sagt forvanad och loggade genast
in pa FamilyTreeDNA for att se hur mycket dna vi
delade. Svaret blev 46 cM. Jamfort med de 100 –
300 cM som jag delade med de oversta i min traff-

Dear Swedish Cousin,
Thirty of your Swedish-American relatives are traveling to Sweden to visit where
our ancestors lived. As part of our experience, we are scheduling two meals with
Swedish relatives, one in Stockholm at 6 pm, Thursday, 12 September, and one in
Vekhyttan (25 kilometers west of Örebro) at noon on Saturday, 14 September.
I am inviting you as one of my most closely related FamilyTreeDNA matches who
might be living in Sweden and your partner to join us for one of these meals. Unfortunately, we have a limited number of spaces, so we will need to take the first
who confirm. We will need to guarantee the meals, so please do not respond affirmatively if you are not sure you can make it.
I might not be the only person sending this message and it is going to people who
have submitted DNA to other companies, so you might receive more than one invitation.
Meeting Swedish relatives will be the highlight of our trip.
I hope to meet you soon!
Jeff Olson
16

lista, var det ju en valdigt liten andel dna vi Julbord i september
delade, Jeff och jag.
Efter lite mailande fick jag slutligen tillgang till
En annan sak som forbryllade mig var de om- Jeffs slakttrad och jag letade febrilt efter en geraden i Sverige, dar vi har slaktingar. Jeff har sina mensam ana. Ingen sadan dok upp, men jag beslot
slaktingar i sodra Narke medan jag har mina i mig for att trots allt aka till Vekhyttan och traffa
Angermanland och Vasterbotten. Avstanden fick Jeff och de andra 30 amerikanerna, som alla vimig att fundera over hur vi over huvud taget kun- sade sig tillhora hans familj.
de ha gemensamt dna.
Vi spenderade tva trevliga timmar vid ett septemVar det en bluff?
berjulbord (!). En grupp svenskar var ocksa dar,
Jag fann dessutom tva Jeffery Olson i min traff- alla med rotter i sodra Narke. Jag hamnade vid ett
lista, bada med samma mailadress och bada utan bord med fem trevliga kvinnor, som jag nu har
synligt slakttrad. Konspirationsgenen i mig bor- kontakt med via Facebook och Messenger.
jade skissa upp tidernas scam, sa jag la ut en fraga Kanske kan det leda till fler traffar nagonstans i
i Facebook-gruppen Slaktforskning for att hora Sverige eller i Utah, dar de bor.
om andra fatt samma typ av mail. Till slut fick jag
en bekraftelse fran en person i Eskilstuna, som
fatt samma inbjudan. Han hade ocksa lyckats hitta gemensamma anor. Ingen bluff alltsa.

Jag har intensifierat min forskning pa min egen
slakt for att om mojligt hitta en lank mellan Vasterbotten och Narke. Annu har det inte gett onskat resultat.

Trevligt sällskap vid julbordet i september

FamilyTreeDNA (FTDNA) är ett företag i Houston, Texas, som fokuserar på tester för
släktforskning. Det är det företag som är vanligast för svenska släktforskare att testa sig hos.
cM=centimorgan, är en enhet som används för att ange mängden av DNA-segment. Om två
individer har långa identiska segment mätt i cM är personerna sannolikt nära släkt.

Vilket test ska jag välja?
Läs mer hos Svenska Sällskapet för genetisk genealogi. http://ssgg.se/vilket-test-ska-jag-valja/
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NYINKOMMET I FORSKARSTUGAN
Från DNA-test till släktträd av Peter Sjölund
(Sveriges Släktforskarförbund, 2:a tryckn., 2019)
Tolka ditt DNA-resultat
Boken for dig som testat dig i slaktforskningssyfte, men som inte vet hur du ska tolka resultatet. Har far du av dna-experten Peter Sjolund lara
dig hur du steg for steg kan hitta och bevisa slaktskapet mellan dig och dina dna-matchningar.
Manga illustrationer och exempel.
Boken vänder sig främst till dig som testat dig hos
Family Tree DNA (testet Family Finder) eller My- Finnarna i Kilsbergen – kultur och bosättning 1580–
Heritage, men kunskaperna är värdefulla även när 1650 av Jan-Erik Björk (FINNSAM – Finnbygder i
du testat dig på andra ställen.
samverkan, 2019)
Släktforskning på riktigt av Håkan Skogsjö (Arkiv
Det finns tidigare utgivningar om finnarna i
Digital AD AB, 2019)
Kilsbergen, men har har man for forsta gangen
gjort en systematisk genomgang av relevant arDenna metodiska larobok ar skriven i ArkivDigi- kivmaterial for att kartlagga finnbosattningar i
tal-perspektiv och alla exempel utgar fran Arkiv saval norra som sodra Kilsbergen. Baserat pa
Digitals programvara. Du soker din narmaste detta arkivmaterial har Jan-Erik Bjorklund samslakt i de register som finns som Sveriges befolk- manstallt denna skrift.
ning. Du gar vidare till originalkallor som kyrkbocker och bouppteckningar och sedan till skattelangder, rattegangshandlingar och militara rullor.
Du far ocksa tips om hur du undviker forradiska
fallgropar. Har tas aven upp aldre tiders namnskick, myntrakning och tiderakning.

Släktforskning i Finland. Grundprinciper och källanvändning av Ritva Winter (Sveriges släktforskarförbund, 2015)
Har redogor en erfaren slaktforskare for grundprinciper och kallanvandning for slaktforskning i
Finland. Boken ingar i en serie om hur du slaktforskar i Norden. Motsvarande handbocker finns
for Danmark och Norge.
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Släktforska i städer av Bo Lindwall och Claes West- Vallonska rötter. Människorna, emigrationen, järnling (Sveriges Släktforskarförbund, 2019)
hanteringen och forskningen
Har far du hjalp att hitta det kallmaterial som ar
typiskt for stader och darigenom kunna hitta
uppgifter om gamla stadsbor och forhoppningsvis
spara deras ursprung. Fokus framst pa tiden fore
industrialismens genombrott under senare delen
av 1800-talet. Forfattarna tipsar om olika hjalpmedel och genvagar in i stadernas arkivinformation. Har finns sarskilda kapitel om att slaktforska
i Stockholm och Goteborg, men aven hur du soker
i mindre stader. Obs omslaget med Kungsgatebacken i Nora.

Sällskapet Vallonättlingar (Sveriges Släktforskarförbund, 2016)
Hur kom det sig att Louis de Geer, fodd 1587 i
Liege, byggde upp ett svenskt bruksimperium?
Varfor var vallonsk arbetskraft sa eftertraktad
och hur sag vardagslivet ut pa ett vallonbruk i
Sverige? Det ar bara nagra av alla fragor du far
svar pa i ”Vallonska rotter”.
Har ges en grundlig genomgang av hur du forskar
pa vallonska anor, men handboken tar ocksa ett
helhetsgrepp om vallonernas historia med allt
ifran vallonskt sprakbruk till vad som gjorde det
svenska vallonjarnet unikt.

Släktforska utanför Norden av Thomas Fürth
(Sveriges Släktforskarförbund, 2019)
Det har ar inte en nyborjarbok i slaktforskning
for den som har sina rotter utanfor Norden. Det
ar snarare en handbok for den som vill borja leta
efter anor som invandrat till Sverige under de
senaste 160 aren. Har far Du veta hur du forst soker efter uppgifter i svenska arkiv, sedan hur du
gar till vaga for att ta reda pa uppgifter om din
slakt i den gamla hemlandet.
Boken ar i forsta hand inriktad pa att soka dina
anor i olika webbplatser online.
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Årsmöte tisdag 25 februari 2020, kl. 18.30
Harmed kallas till arsmotesforhandlingar i Foreningen Nora Slaktforskare
Arsmotesforhandlingar finns i lokalen en timme innan arsmotet startar
Lokal: Nora bibliotek

Välkomna!

Program våren 2020
Varens planering av utflykter och forelasningar ar i full gang. Hall utkik pa var hemsida eller
Facebook, dar vi vartefter lagger ut varens program.
Lördag 18 januari: Släktforskningens dag – i Nora med fokus på T2N
I ar ar temat ”Officerare och soldater – deras liv och bostader”
I Nora kommer vi denna dag att ha fokus pa T2N:s trangregemente i Nora 1945–1952.
Lokal: Nora bibliotek
Studiecirklar i släktforskning
Vi fortsatter aven vara studiecirklar i slaktforskning. Vet ni nagon som ar intresserad eller behover
frascha upp kunskaperna, sa mejla oss pa kursledare@noraforskare.se
Välkommen till släktforskardagarna i Skövde 22-23 augusti 2020!
I ar pa temat Skaraborg – fran viking till soldat. Arr: Skovde slaktforskarforening i samarbete med
Sveriges Slaktforskarforbund och vardstaden Skovde. Huvudsponsor ar Arkiv Digital.
Information i denna lank: https://sfd2020.se/
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