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Ordföranden har ordet
Hej alla medlemmar i
Nora släktforskarförening!

Nu$är$det$precis$ett$år$sedan$jag$senast$skrev$denna$krönika$till$Anno$Domini.$Inte$kunde$
man$då$ana$vad$2020$skulle$föra$med$sig.$Tiden$går$men$pandemin$består.$Precis$som$
för$ många$ andra$ föreningar$ har$ Nora$ släktforskare$ framför$ allt$ fått$ ställa$ in$ och$ i$ viss$
mån$ ställa$ om.$ Våra$ styrelsemöten,$ som$ låg$ nere$ under$ våren$ och$ sommaren,$ sker$
numera$ digitalt.$ Ett$ tag$ trodde$ vi$ att$ vi$ skulle$ kunna$ öppna$ för$ besök$ i$ SläktF
forskarstugan$och$arrangera$Släktsök$på$biblioteket,$men$då$kom$den$andra$vågen$och$
vi$ fick$ ställa$ in$ igen.$ Ekonomiskt$ är$ det$ också$ kännbart$ för$ föreningen,$ men$ med$ ett$
bidrag$från$Sparbanksmiljonen$har$vi$klarat$av$att$hålla$näsan$över$vattenytan.$$
Tack%Bergslagens%Sparbank!%
$
Det$här$med$pandemier$är$inget$nytt.$I$detta$nummer$av$Anno$Domini$skriver$vi$om$vad$
Spanska$ sjukan$ betydde$ för$ Nora$ 1918–1920.$ CovidF19$ är$ framför$ allt$ farligt$ för$ våra$
äldre,$medan$Spanska$sjukan$skördade$många$unga$liv.$$
$
I$detta$nummer$finns$också$många$bra$lästips$som$kanske$kan$vara$intressanta$i$dessa$
mörka$tider.$Även$om$biblioteket$är$stängt$kan$man$i$Nora$teckna$avtal$om$Meröppet,$
som$ innebär$ att$ man$ kan$ besöka$ biblioteket$ på$ tider$ då$ det$ inte$ finns$ personal$ där.$
Dessutom$kan$böcker$reserveras$via$telefon,$eFpost$eller$hemsidan.$$
$
Släktforskningens. dag. 2021! firas! lördagen! 16! januari! med$ temat$Samhällets%
skuggsida% i% arkivens% ljus.$ Nora$ släktforskare$ planerar$ att$ uppmärksamma$ dagen$ med$
material$och$tips$på$vår$hemsida.$
!
I$övrigt$får$tiden$utvisa$vilka$aktiviteter$som$vi$kommer$att$anordna.$Allt$står$på$paus,$
släktforskarkurser,$utflykter,$föreläsningar$med$mera.$Men$så$snart$det$går,$drar$vi$igång$
igen.$Tills$vidare$kan$vi$rekommendera$besök$på$vår$hemsida$www.noraforskare.se.$$
Vi$kommer$fortlöpande$att$informera$om$vad$som$sker$i$föreningens$regi.$$
Om$det$är$någon$som$vill$ha$hjälp$med$sin$forskning$försöker$vi$lösa$det$digitalt.$$$
$
Min$ egen$ släktforskning$ pågår$ för$ fullt.$ Just$ nu$ forskar$ jag$ på$ min$ mans$ farmor$ Annas$
släkt.$ Anna$ och$ hennes$ fyra$ syskon$ verkade$ vara$ de$ första,$ som$ flyttade$ från$ den$
församling$i$Dalarna$där$deras$anor$bott$i$generationer,$allra$minst$från$början$av$1700F
talet.$Två$av$Annas$systrar$emigrerade$till$Canada$och$vi$har$nu$fått$kontakt$med$släkten$
”over$ there”.$ Ska$ bli$ kul$ att$ ta$ del$ av$ hur$ den$ delen$ av$ släktträdet$ ser$ ut.$ Det$ blir$ nog$
också$en$utflykt$under$våren$för$att$besöka$de$byar$i$Dalarna$där$släkten$bodde.$$

!
$

!!

Linnea Hedkvist, ordförande, Föreningen Nora släktforskare

!
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Spanska!sjukan!i!Nora!$

%
”Den%infektionssjukdom,%som%under%året%haft%den%utan%all%jämförelse%värsta%
omfattningen%är%den%epidemiska%influensan,%eller%såsom%den%denna%gång%
kallats%’spanska%sjukan’.”%
%(ur!Ämbetsberättelse!från!förste!provinsialläkaren!i!Örebro!län!för!år!1918)!
Hösten$ 1918$ drog$ en$ farsot$ över$
världen$ kusligt$ lik$ den$ covidF19$ vi$
tampas$med$idag.$Den$kom$över$till$
Europa$ med$ amerikanska$ soldater,$
men$kom$att$få$namn$efter$det$land$
som$ först$ rapporterade$ om$ fallen.$
”Spanska$ sjukan”,$ en$ dödlig$ epiF
demisk$ influensa$ som$ främst$
drabbade$unga$vuxna$mellan$20$och$
40$år.$$
$$$$De$ första$ fallen$ i$ länet$ dök$ upp$ i$
Örebro$ i$ mitten$ på$ juli$ 1918$ hos$
personer$som$blivit$smittade$i$GöteF
borg$ och$ Norge.$ Antalet$ fall$ ökade$
snabbt,$ men$ avtog$ i$ augusti$ för$ att$
sedan$ blossa$ upp$ igen.$ Nora$ hade$
de$ första$ dödsfallen$ i$ slutet$ av$
september$med$kulmen$i$november.$
$$$$Influensan$verkade$inte$alls$farlig$
till$ en$ början$ utan$ var$ av$ den$
mildare$sorten.$Hosta,$feber,$frossa,$
ont$i$kroppen…$Lite$konstigt$var$det$
ändå$att$se$fall$av$influensa$redan$i$
juli.$I$Örebro$noterade$provinsialF$
$

$
$

läkaren$att$det$var$mest$vuxna$män$
i$industrin$som$drabbades,$bl.$a.$vid$
Statens$ järnvägars$ CentralverkF
städer.$ I$ augusti$ minskade$ antalet$
fall.$Faran$verkade$vara$över.$$
$$$$Som$ vid$ alla$ smittoutbrott$ hade$
man$ ändå$ på$ vissa$ håll$ tagit$ till$ de$
vanliga$ åtgärderna$ som$ att$ stänga$
skolor,$ förbjuda$ sammankomster$
och$ påmint$ medborgarna$ om$ att$$
följa$ samma$ slags$ rekommenF
dationer$ som$ vi$ får$ idag.$ Kanske$
ännu$ viktigare$ i$ en$ tid$ då$ det$ sakF
nades$vacciner$och$antibiotika.$
$
Oxhälja(marknad(tilläts(
$I$Filipstad$stod$man$just$inför$årets$
stora$ begivenhet,$ Oxhälja% marknad$
som$ går$ av$ stapeln$ den$ första$
helgen$ i$ september$ varje$ år.$ Då$
samlas$ massor$ av$ människor,$
många$ också$ långväga$ ifrån.$
Myndigheterna$ i$ staden$ beslöt$ att$
öppna$ upp$ samhället$ inför$
marknaden.$$
$
I!år!satte!pandemin!stopp!för!Oxhälja.!1918!
valde! Filipstad! att! öppna! upp.! ! Oxhälja!
liksom! den! årliga! marknaden! i! Arjeplog!
antas!ha!bidragit!till!att!spanska!sjukan!fick!
en! allvarlig! spridning.! Bildkälla:! Vykort! från!
1905,! ”Oxhälja! i! Filpesta”.! Lindebilder.se.!
Okänd!fotograf.!

!!
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117(000(värnpliktiga(inkallade((
Samtidigt$ tog$ regeringen$ beslut$ om$
att$ trots$ influensaepidemin$ genomF
föra$ en$ gigantisk$ repövning.$ Tre$
årskullar,$117$000$värnpliktiga,$kalF
lades$ in.$ Att$ man$ prioriterade$
denna$ övning$ är$ förståeligt.$ 1918$
rasade$ det$ första$ världskriget$ på$
fjärde$ året$ ute$ i$ Europa.$ Ingen$
kunde$ veta$ att$ Tyskland$ skulle$
kapitulera$ bara$ några$ månader$
senare.$
$$$$De$ värnpliktiga$ från$ FilipstadsF
trakten$ liksom$ de$ från$ Nora$ och$
Linde$ tillhörde$ Västmanlands$ regeF
mente$ med$ förläggning$ i$ Västerås.$
Den$ 10$ september$ ryckte$ 2357$
soldater$ in$ här.$ Redan$ dagen$ därpå$
fylldes$ regementets$ sjukhus$ av$
inkallade$ från$ Filipstadsområdet$
som$bar$på$smittan.$$
$$$$$
Blossade(upp(igen(
I$ Örebro$ län$ blossade$ spanska$
sjukan$ upp$ igen$ i$ slutet$ av$ sepF
tember$1918$och$hade$sin$kulmen$i$
oktober$ innan$ den$ började$ avta.$ I$
denna$ andra$ mer$ aggressiva$ fas$
spreds$ smittan$ i$ hela$ staden$ och$ ut$
över$ länet.$ Inte$ längre$ i$ ”härdar”,$
det$vi$idag$kallar$klustersmitta,$utan$
som$ en$ ”familjeepidemi”$ som$ drabF
bade$ alla$ samhällsklasser,$ men$
främst$ åldersgruppen$ 13–40$ år.$
Äldre$ och$ spädbarn$ klarade$ sig$
bättre,$noterar$provinsialläkaren.$%
!!!!!
Sjukvården(räckte(inte(till(
Vanligen$ kunde$ man$ vårdas$ i$
hemmen,$ men$ man$ tog$ också$ emot$
ett$ stort$ antal$ sjuka$ vid$ Örebro$
lasarett.$ Läkare$ och$ sjuksköterskor$
$

var$ ”hårt$ anlitade”$ och$ man$ kunde$
konstatera$ att$ ”behovet$ av$
sköterskekrafter$ ej$ tillnärmelsevis$
kunnat$fyllas”.$$
$$$$Man$är$särskilt$bekymrad$över$att$
patienter$ just$ när$ de$ ser$ ut$ att$
tillfriskna$ i$ stället$ kan$ drabbas$ av$
akut$ lunginflammation,$ något$ vi$
också$ känner$ igen$ från$ covidF19$
idag.$ I$ dödböckerna$ möter$ vi$
varierande$ benämningar$ som$
dödsorsak.$ Utom$ Spanska% sjukan%
oftast% Epidemisk% influensa% +%
lunginflammation,$ ev$ med$ tillägget$
spanska% sjukan% inom$ parentes.$ Vi$
noterar$ det$ också$ i$ provinsialF
läkarens$ årsrapport$ som$ i$ en$ rad$
fall$observerar:$
”en$ massa$ elakartade$ fall$ med$ svåra$
komplikationer$ framför$ allt$ i$ form$ av$
bronchopneumonier”$
$
Nora(sjukhus(tog(emot(patienter(
Provinsialläkare$ i$ Nora$ distrikt$ var$
denna$ tid$ E$ A$ Jernström$ och$
stadsläkare$ P$ B$ Axelsson.$ Vid$ Nora$
nya$ sjukhus$ på$ Kvarnvägen$ fanns$
24$sängplatser.$Nora$hade$också$en$
epidemisjukstuga.$
Från$
Nora$
rapporterades$ 1918$ 128$ fall$ av$
spanska$sjukan$som$krävde$läkare.$
!

Nora! distriktssjukhus! 1910.!
Lindebilder.se.!Okänd!fotograf.!
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!
Bildkälla:!

(

Inte!bara!spanska!sjukan!
(

1( okt( 1918! ! Järnvägsolyckan! i! Getå! strax! norr! om! Norrköping.! Den! hittills! allvarligaste!
olyckan!i!svensk!järnvägshistoria.!Minst!42!personer!dog.!
!
20(nov(1918!!S/S!Per!Brahes!förlisning!på!Vättern.!Samtliga!24!ombord!omkom,!!
däribland!konstnären!John!Bauer,!hans!hustru!Esther!och!deras!son.

$
Spanska$ sjukan$ var$ den$ utan$
jämförelse$ värsta$ infektionssjukF
domen$ under$ 1918,$ men$ även$
andra$smittsamma$sjukdomar$härF
jade.$$
$$$$Det$ var$ viktigt$ ur$ folkhälsoF
synpunkt$ att$ ha$ koll$ på$ smittoF
läget.$ DistriktsF$ och$ stadsläkare$
skickade$ därför$ löpande$ in$ rapF
porter$om$alla$sjukdomsutbrott.$$
$$$$En$sådan$var$difteri$eller$”strypF
sjuka”,$en$vanlig$sjukdom$i$Sverige$
i$början$av$1900Ftalet,$som$årligen$
dödade$ tusentals$ barn.$ Förbättrad$
vattenförsörjning$ och$ hygien$
minskade$ dödstalet,$ men$ inte$
förrän$ vi$ fick$ vaccin$ och$ vacciF
neringsprogram$ på$ 1940Ftalet$
försvann$sjukdomen$från$Sverige.$

$$$$$$
%
”Difteri% har% härjat% hela% året.% Några%
dödsfall% hafva% inträffat,% där% läkare% ej% i%
rätt% tid% sökts.% De% sjuka% hafva% sändts% till%
kommunens% epidemiHsjukhus% och% där%
vårdats% tills% de% blifvit% friska% och% ej%
smittförande.% En% à% två% sköterskor% hafva%
hela% året% med% några% dagars% undantag%
haft%full%sysselsättning%med%de%sjuka.”%
%

$

Ur!1918!års!distriktsläkarrapport!från!Nora

!
Spanska! sjukan! skördade! lågt! räknat! 21,6! miljoner! människoliv.! Vissa! källor!
talar! om! uppemot! det! dubbla.! Det! är! den! värsta! farsot! som! drabbat! världen,!
sett! till! antalet! människoliv! och! till! den! relativt! korta! tid! som! sjukdomen!
härjade! (1918P1920).! Fler! dog! i! spanska! sjukan! än! i! krigshandlingarna! under!
första!världskriget.!
!
Sverige!hade!denna!tid!en!befolkning!på!5,8!miljoner.!Ungefär!en!tredjedel!av!
befolkningen!smittades.!Av!diagnosticerade!fall!dog!uppskattningsvis!2!procent!
att!jämföra!med!ca!0,1!procent!i!en!”vanlig”!influensavåg.!I!Sverige!dog!38.000,!
de!flesta!unga!vuxna!mellan!20!och!40!år.!Jämtland!sticker!ut!med!en!dödlighet!
på! över! 800! fall! per! 100! 000! invånare.! Arjeplogs! kommun!hade! den! största!
andelen!döda!i!Sverige!med!cirka!3!procent!av!kommuninvånarna.!!
!

$
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$

Fem!värnpliktiga!från!Nora!dog!vid!regementet!i!Västerås$
!
Berg,$ Eriksson,$ Groth$ och$ Karlsson$
från$ Nora,$ Lundvall$ från$ Järnboås,$$
fem$ unga$ män$ som$ kallats$ in$ som$
värnpliktiga,$ dog$ alla$ i$ spanska$
sjukan$ på$ regementet$ i$ Västerås$ i$
september$1918.$
!

krävde$storskaliga$åtgärder,$som$att$
alla$ skolor,$ restauranger$ och$ bioF
grafer$ skulle$ stängas.”$ Men$ ansvaF
riga$ myndigheter$ med$ MedicinalF
styrelsen$ i$ spetsen,$ valde$ att$ ligga$
lågt.$$
$$$$Därför$ kom$ man$ inte$ heller$ att$
avblåsa$ de$ stora$ svenska$ repF
övningar$som$var$på$gång.$Trots$att$
den$svenska$krigsmakten$kände$till$
att$ spanska$ sjukan$ drabbat$ striF
dande$ arméer$ i$ Europa,$ valde$ man$
att$ kalla$ in$ till$ stora$ regementsF
övningar$ hösten$ 1918.$ Omedvetna$
om$hur$stor$fara$det$skulle$innebära$
vägd$ mot$ oroligheterna$ i$ Europa$
var$ man$ inte$ alls$ förberedda$ när$
sjukdomen$slog$till.$$
$
!

!

Nora! bergsförsamling! (T)! F:13! (1901P1931)!
Bild!1570!/!sid!151!(ArkivDigital)!

!
Influensan$ som$ dök$ upp$ i$ Sverige$ i$
juli$ 1918$ verkade$ först$ vara$ av$ en$
lindrig$sort$med$klassiska$symptom,$
hosta,$ hög$ feber,$ huvudF$ och$
muskelvärk.$ Visst$ var$ det$ ovanligt$
med$ influensa$ på$ sommaren,$ men$
från$ Västerås$ kunde$ Ingeborg$ af$
Billbergh$ skriva$ till$ sina$ döttrar:$
”Den$ är$ så$ lindrig$ att$ man$ ej$
behöver$ oroas$ om$ man$ får$ den.”$ I$
det$ stora$ hela$ var$ också$ influensan$
”av$ mild$ natur”.$ Bara$ enstaka$
personer$ dog$ trots$ att$ 10.000$
insjuknat$ redan$ under$ sommaren.$
Men$ i$ augusti$ kom$ en$ ny$ våg$ av$
influensen,$ betydligt$ mer$ aggressiv.$
Alltfler$ dramatiska$ rapporter$ kom$
in$ från$ olika$ håll$ i$ landet.$ Särskilt$
skrämmande$ var$ att$ unga$ personer$
drabbades.$ ”Vissa$ högljudda$ röster!
$

$

Gymnastiksalen blev sjuksal under Spanska
sjukan på Västmanlands regemente 1918.
Foto: Ernst Blom.

$
Värst$ drabbat$ blev$ Västmanlands$
regemente$ vid$ Viksäng$ i$ Västerås.$$
De$ värnpliktiga$ ryckte$ in$ den$ 10$
september.$ En$ vecka$ senare$ var$
redan$ 240$ man$ sjuka,$ man$ tror$
genom$smittan$de$värnpliktiga$från$
Värmland$förde$med$sig.!
7$

Man$ förstod$ först$ inte$ hur$ allvarlig$
sjukdomen$ var$ och$ det$ tog$ några$
dagar$innan$övningarna$avbröts.$$
$$$$Vid$ vissa$ regementen$ skickade$
man$ hem$ de$ soldater$ som$ blev$
sjuka,$ vid$ Gotlands$ regemente$ $ såg$
man$ till$ att$ utöka$ de$ öppna$ ytorna$
mellan$ de$ sjuka$ och$ begränsa$ anF
talet$ till$ max$ 14$ i$ varje$ sjuksal.$ Där$
insjuknade$720$man,$men$bara$fyra$
av$dem$dog.$$
$$$$I$ Västerås,$ där$ mer$ än$ tusen$
soldater$ insjuknade,$ isolerades$
också$ de$ sjuka$ direkt,$ dels$ på$
regementssjukhuset,$ men$ också$ i$
tillfälliga$ förläggningar.$ Den$ stora$
gymnastiksalen$ gjordes$ om$ till$
vårdsal$ med$ sängarna$ tätt$ intill$
varandra.$
$
96(personer(dog(vid(regementet(
När$ epidemin$ var$ över$ den$ 21$
oktober$ hade$ 96$ personer$ vid$
regementet$i$Viksäng$fått$sätta$livet$

till.$Inte$bara$värnpliktiga$och$befäl.$
Fem$ som$ dog$ tillhörde$ sjukvårdsF
personalen,$ varav$ tre$ frivilliga$
rödakorssystrar.$ I$ Västerås$ dog$
totalt$ 225$ personer$ i$ spanska$
sjukan.$ Varje$ dag$ rullade$ likvagnar$
genom$Västerås$gator.$$
$
Fördes(hem(till(sista(vilan(
De$fem$unga$männen$från$Nora$och$
Järnboås$ fördes$ alla$ hem$ till$ sista$
vilan$på$hemorten:$
$
Emil% Eugen% Groth,$ gjutare$ från$
Hammarby,$ Karl% Helge% Karlsson,$
hyttarbetare,$ också$ han$ från$
Hammarby,$ Alf% Sigfrid% Napoleon%
Berg,$ gruvarbetarson$ från$ TimansF
hyttan$och$Per%Harald%Eriksson$från$
Nora$stad,$körkarl$vid$Ekhult.$Gustaf%
Volf% Lundvall$ var$ bergsmansson$
från$Järnboås.$De$var$mellan$21$och$
23$år$gamla$vid$sin$död.$

$
$

$

ArkivDigital:!Nora!bergsförsamling!(T)!F:13!(1901P1931)!Bild!1570!/!sid!151!

!

$

!
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(
Minnessten(vid(Viksäng(i(Västerås(
!

SR!P4!Västmanland!2020P08P09!med!foto!
av!Anette!Wennerström!
https://sverigesradio.se/artikel/7277581!

”Åt$ minne$ av$ dem$ som$ vid$ I:18$ år$
1918$ dukade$ under$ i$ spanska$
sjukan”$
$
$
Monumentet$ som$ fått$ förfalla$
återställdes.$ Genom$ projekt$ och$
utställningar$kunde$man$reflektera$
över$ vilka$ konsekvenser$ en$ panF
demi$ som$ spanska$ sjukan$ kunde$
ha$ 1918$ och$ ”vad$ som$ kan$ hända$
idag”$ –$ ännu$ inte$ medvetna$ om$
den$ pandemi$ som$ kom$ att$ prägla$
livet$ för$ oss$ alla$ några$ månader$
senare.$
!

$

!
Förra$året$var$det$hundra$år$sedan$
spanska$ sjukan$ drabbade$ Sverige.$
Hösten$ 2019$ uppmärksammades$
detta$ i$ Västerås$ genom$ flera$ förF
eningar$ och$ arrangemang,$ bland$
annat$Västerås$släktforskarklubb.$I$
september$ 1919$ hade$ en$ minnesF
sten$ avtäckts$ för$ att$ hedra$ de$
döda.$ På$ ett$ stort$ stenblock$ nära$
kasernerna$ vid$ Viksäng$ monF
terades$bronsplattor$med$namn$på$
alla$ med$ anknytning$ till$ regeF
mentet$ som$ dog$ i$ spanska$ sjukan.$
Här$ fanns$ också$ de$ unga$
norabornas$namn:$$
$
A S N BORG
P H ERIKSSON
E E GROTH
K H KARLSSON
G W LUNDVALL$
!

(

$

!

!
!
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Minnestavla!med!K!H!Karlsson.!
Arbetarrörelsens!arkiv!
!

(

!

Åtgärder!för!att!hindra!smittspridning!
(
%

!
Smittsamma$ sjukdomar$ har$ varit$
ett$gissel$genom$århundraden.$Olika$
varianter$av$influensa,$smittkoppor,$
difteri,$mässling,$tuberkulos…$$
$$$$Vi$känner$igen$föreskrifterna$från$
för$ hundra$ år$ sedan.$ HygienF
rutinerna$ är$ desamma.$ Sedan$
medeltiden$har$vi$vetat$att$man$ska$
se$ till$ att$ hålla$ sjuka$ åtskilda$ från$
friska.$ När$ spanska$ sjukan$ slår$ till$
1918$ finns$ därför$ redan$ färdiga$
anvisningar$ om$ lämpliga$ åtgärder.$
Det$är$sedan$upp$till$varje$kommun$
att$bedöma$hur$råden$ska$tillämpas$
och$se$till$att$befolkningen$på$orten$
får$information$om$vad$som$gäller.$$
$$$$Man$ tog$ till$ en$ rad$ principiella$
åtgärder$ för$ att$ hindra$ smittF
spridning$ och$ gav$ särskilda$ råd$
med$ anledning$ av$ spanska$ sjukan.$
Från$ Örebro$ län$ rapporterar$ förste$
provinsialläkaren$ hur$ man$ agerat$ i$
regionen:$!

(

%

”En% del% skolor% hafva% varit% inställda%
emellanåt%och%folksamlingar%förbjudits.”%

%

%
$

!

Åtgärderna mot sjukdomen hava i allmänhet bestått i förbjudande
av sådana möten och sammankomster, som orsaka onödiga
folksamlingar, såsom biografer och teaterföreställningar, offentliga
danstillställningar o. dyl., vidare i inställande av skolor, detta dock
endast i jämförelsevis ringa utsträckning, samt i övrigt genom
spridande av råd och upplysningar till allmänheten, huvudsakligen
genom ortspressen.
$
Ur!Ämbetsberättelse!från!förste!provinsialläkaren!i!Örebro!län!för!år!1918!om!
åtgärder!under!utbrottet!av!spanska!sjukan
!
!
!

!
$
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Det$ är$ också$ i$ tidningar$ man$ $ får$
läkarråd$ om$ hur$ man$ bäst$ ska$ ta$
hand$om$och$kurera$sjuka$familjeF
medlemmar.$ De$ allra$ flesta$ vårdaF
des$ ju$ hemma$ och$ överlevde$
influensan.$ Det$ blev$ också$ diskusF
sion$ om$ bästa$ behandlingen.$ Och$
rusning$till$apoteken.$$
$$$$Den$aktade$läkaren$Henrik$Berg$
reagerar$ starkt$ när$ han$ får$ se$ en$
artikel$ i$ Stockholmstidningen,$ där$
en$ anonym$ källa$ förespråkar$
Kinakapslar$ och$ konjak.$ Konjak$
var$en$av$de$vanligaste$huskurerna$
och$ kunde$ denna$ tid$ också$
ordineras$ som$ medicin.$ De$ popuF
lära$ kinakapslarna% [chinini$ sulfas]$
hjälpte$ inte$ mot$ just$ spanska$
sjukan,$ menade$ Berg,$ och$ konjak$
var$ direkt$ olämpligt.$ Vila,$ mycket$
vätska,$ febernedsättande$ medicin$
–$men$inte$några$2F3$msk$konjak$i$
varje$kopp$fläderte!$!

Råd! med! anledning! av! spanska!
sjukan!
!

!
!

”Allmänheten!
rusade!till!apoteken!och!köpte!kinakapslar!!
och!acetylsalicylsyrepulver!i!sådana!mängP
der,!att!till!slut!ransonering!måste!införas”!
(Dr!Henrik!Berg,!1919)!
!
(
”Så(Carl(matade!Elin!med!konjak,!teskedsP
vis,! medan! hon! yrade! av! feber,! kräktes!
blod! och! började! få! mörka! hudfläckar! i!
ansiktet! och! på! bröstet.! Samtidigt( var(
han!förstås!tvungen!att!sköta!om!familjen!
och! gården.! Och! han! såg! ingenting! konsP
tigt! i! det:! Korna! mjölkade! inte! sig! själva.”!
(Bitte! Assarmo! om! sina! morföräldrar! i!
Katolskt$magasin,!2018P10P08)!

!

Här$ är$ det$ polismästare$ Oscar$
Hofvander,$ ordförande$ i$ HälsoF
vårdsnämnden$ i$ Eskilstuna,$ som$
uppmanar$ allmänheten$ att$ undF
vika$ smitta.$ Liknande$ information$
och$ rekommendationer$ förekom$ i$
lokalpress$ över$ hela$ landet.$ Det$
var$ genom$ tidningar$ och$ pappersF
anslag$man$spred$information.$

$
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I!Nora!förbjöds!alla!möten!och!nöjestillställningar!
$

Det$ var$ upp$ till$ varje$ kommun$ att$
bestämma$ vilka$ restriktioner$ man$
ville$ införa.$ I$ Nora$ förbjuder$
stadens$styrande,$magistraten,$tills$
vidare$ alla$ möten$ och$ nöjesF
tillställningar$ och$ uppmanar$
allmänheten$ att$ avhålla$ sig$ från$
onödiga$ sammankomster.$ Nora$
missionshus$ ställer$ därför$ in$ ett$
Fredsmöte.$
Bara$
söndagens$
predikan$hålls.$$$
$
$
$

Nora$Stads$och$Bergslags$Tidning,$
lördag$5$okt$1918$

!

$

$

$

!
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$

!
Birgittadagen(1918(ställdes(in(
Även$ Birgittafirandet$ den$ 7$
oktober$ställdes$in.$Firandet$var$en$
ny$ tradition$ inrättad$ av$ LKPR$ –$
Landsföreningen$ för$ kvinnans$
politiska$ rösträtt.$ En$ kvinnornas$
gemensamma$ rösträttsdag$ med$
möten$ och$ fester$ i$ de$ många$
lokalföreningarna$över$landet.$$
$$$$Året$ innan$ hade$ föreningen$ i$
Nora$liksom$på$många$andra$orter$
bjudit$ in$ till$ en$ uppläsning$ av$ Elin$
Wägners$ ”Medan$ vi$ väntar”.$ Men$
1918$ställdes$firandet$in$på$grund$
av$ pandemin.$ Och$ än$ skulle$ det$
dröja$ några$ år$ innan$ kvinnlig$
rösträtt$infördes$i$landet.$$
$$$$Först$den$24$maj$1919$beslutade$
riksdagen$ i$ Sverige$ om$ lika$ och$
allmän$ rösträtt! för! kvinnor.! Det$
första$ valet$ till$ andra$ kammaren$
där$kvinnor$deltog$hölls$1921.$$

Spanska!sjukan!i!Noras!dödböcker!
!
Dödböckerna!för!Nora!visar!att!spanska!sjukan!drabbar!de!första!Noraborna!i!
september!1918!och!grasserar!som!värst!i!november!och!december.!Flera!fall!
med!dödlig!utgång!noteras!också!i!januari!1919,!men!sedan!ebbar!sjukdom!ut.!
Vi!hittar!något!enstaka!fall!1920.
I$ Nora$ finns$ denna$ tid$ fyra$
dödböcker$ för$ fyra$ olika$ förF
samlingar:$ Nora% stad,% Nora% bergsH
församling,% Järnboås$ och$ Viker.$ I$
dödböckerna$för$1918$räknar$vi$till$
230$ dödsfall,$ varav$ 49$ unga$ vuxna$
som$dog$i$spanska$sjukan$under$en$
3Fmånadersperiod.$$
$$$$Noras$ befolkning$ hör$ varken$ till$
de$ svårast$ drabbade$ eller$ de$ som$
kom$ lindrigt$ undan.$ Väldigt$ många$
blir$ sjuka,$ men$ de$ som$ dör$ är$
framförallt$ unga$ människor$ –$ äldre$
tonåringar$ och$ unga$ vuxna$ ännu$
inte$fyllda$30$.$$
$$$$De$ förbättrade$ levnadsförhållanF
dena$ i$ början$ på$ 1900Ftalet$ hade$
minskat$ särskilt$ spädbarnsdödligF
heten,$men$dödligheten$i$olika$sjukF
domar$ var$ betydligt$ högre$ än$ idag.$
Detta$ år$ finns$ det$ barn$ i$ Nora$ som$
dör$ i$ kikhosta,$ påssjuka,$ difteri$ och$
akut$”barnförlamning”$(polio),$sjukF
domar$som$idag$finns$vaccin$mot.$$
$$$$En$annan$fruktad$sjukdom$denna$
tid$ var$ tuberkulosen.$ Den$ började$
kunna$behandlas,$men$många$NoraF
bor$ vistades$ vid$ sanatorier$ för$ att$
tillfriskna.$ När$ man$ smittades$ av$
influensa$ ökade$ risken$ att$ lungF
tuberkulosen$ skulle$ flamma$ upp$
och$bli$dödlig.$
$$$$Så$ dog$ Norafödde$ Karl$ Vilhelm$
Boqvist$ i$ april$ 1919$ vid$ sanatoriet$
Österåsen$ i$ Jämtland,$ då$ spanska$
$

sjukan$slog$till$med$full$kraft$i$norra$
Sverige.$Hans$son$Lars$Erik$Boqvist$$
var$då$bara$7$månader$gammal.$$
$

Österås!sanatorium!1903.!Bildkälla:!
Digitalmuseum.!Järnvägsmuseet.!Fotograf!
okänd.!!

$$

$
Smittan$kunde$drabba$hårt,$när$den$
tog$ sig$ in$ på$ institutioner:$ Vid$
Örebro% läns% sinnesslöanstalt$ i$
Askersund$ (Kristinaskolan)$ –$ ett$
skolhem$ för$ barn$ med$ intellektuell$
funktionsnedsättning$–$bodde$också$
barn$ från$ Nora.$ Här$ blev$ 42$ av$ 54$
elever$sjuka,$3$elever$dog.$$
$$$$Vid$ mentalsjukhuset$ i$ KristineF
hamn,$en$stad$som$drabbades$extra$
svårt,$dog$flera$patienter$från$Nora.$$
Här$dog$också$sjuksköterskan$Hilda$
Emilia$ Petersson,$ född$ i$ Järnboås.$
Patienterna$ begravdes$ på$ sjukF
husets$ egen$ kyrkogård$ och$ dödsF
attest$ skickades$ till$ pastorsF
expeditionen$ i$ Nora.$ Hilda$ fick$ sin$
begravning$hemma$i$Järnboås.$
13$

$
Dödnotiser!för!sjuksköterskan!Hilda!och!hennes!
arbetskamrat!Amelie:!!

Kristinehamn!(S)!FI:9!(1907P1922)!Bild:!197!Sida:!187!
(ArkivDigital)!

$

Hilda$ Emilia$ PetersF
son$ hade$ en$ gång$
börjat$ som$ ”lasaF
rettspiga”$ vid$ länsF
sjukhuset$ i$ Örebro$
och$ sedan$ utbildat$
sig$ till$ sjuksköterska$
inom$mentalvården.$$
$

$
Hildas$ föräldrar,$ bergsmannen$ Per$ Erik$ Olsson$
och$ Anna$ Augusta$ Larsson,$ förlorade$ båda$ sina$
barn.$ Hildas$ bror$ Karl$ Ejnar,$ som$ $ led$ av$
”fallandesot”$ (epilepsi),$ hade$ några$ år$ tidigare$
gått$bort$i$ett$epileptiskt$anfall$18$år$gammal.$
$
Gottfrid!Emanuel!från!Viker!begravdes!på!hospitalskyrkogården!i!Kristinehamn:!

Viker!(T)!F:3!(1895P1938)!Bild!1190!/!sid!111!(ArkivDigital)!

!
Hufvuddödsorsak:!!
Influensa!
(spanska!sjukan)!
Bidragande!ors:!
Dubbelsidig!akut!
Lunginflammation!
!

Öfverläkaren! Dr! E.! Vestberg,! Kristinehamn! (hospitalet).!
Attest! fr.! hospitalspredikanten! A.! Fr.! Kilstedt,! af! d.! 26/10!
1918.!
Begrafningsort:!Kristinehamn!(hospitalets!kyrkogård)!
!
!

$
$
I$ alla$ släkter$ finns$ berättelser$ som$
traderas$ mellan$ generationer$ om$
exceptionella$ händelser.$ Även$ hänF
delser,$då$någon$överlevde$mirakuF
löst.$ Släktforskande$ handlar$ nog$
också$ om$ detta.$ När$ vi$ studerar$
våra$dödböcker$får$vi$sammanhang$
och$en$möjlighet$att$besinna$alltings$
förgänglighet$och$livets$nåd.$$$

$
Spanska$ sjukan$ var$ 1900Ftalets$
värsta$ farsot,$ idag$ är$ vi$ mitt$ i$
coronapandemin.$ Dagligen$ presenF
teras$vi$för$de$senaste$siffrorna$om$
antalet$smittade$och$döda.$$
$$$$För$ den$ som$ drabbas$ är$ det$ inte$
katastrofens$ omfattning$ globalt$
eller$ nationellt$ som$ räknas.$ Bakom$
varje$siffra$$finns$en$människa.$$
$

$
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(

Möjligt(att(söka(dyrtidshjälp!!

$
Under! första! världskriget! steg! också!
levnadsomkostnaderna! drastiskt.! Många!
fick! svårt! att! klara! sig! på! sin! vanliga! lön.!
Bland!annat!kvinnliga!lärare.!!
!
Under! en! annons! om! mötesförbud!
påminner! Livsmedelsnämnden! i! Nora! om!
sista! datum! att! söka! dyrtidstillägg! från!
Nora!Livsmedelsnämnd:$
$

Nora!Stads!och!Bergslags!Tidning!
4!okt!1918!
!

!
!
Birgitta%Magnusson%och%Lars%Öjebo%
har%tagit%fram%information%vid%
Regionarkivet%i%Örebro%

!
Mona%Hallin%har%sammanställt%%
text%och%bild(

%
$

$
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Karl!Gretsson!och!!gruvraset!på!Grönvållsön!!
Text!och!bildsammanställning:!Mona!Hallin!!
!
$

Gruvarbetare!vid!Grönvållsöns!gruva!1894!!
Foto:!L!W!Andersson,!Lindesbergs!kulturhistoriska!arkiv!
!

$

Karl!Gretsson!
(1868P1895)

$

”…morfars% släkt% är% svår% att% hitta% något% om.% Varför% bytte% de% till% namnet%
Gretsson?”%
%
Det! är! Sigtunabon! Anders! Viberg,! som! söker! information! på! Facebooksidan!
Nora$ Nu$ &$ Då! om! sin! morssläkt! från! Uskaboda.! I! november! 1895! hade! hans!
morfars!far!Karl!Israel!Gretsson!omkommit!i!det!stora!gruvraset!på!Grönvållsön!
i!sjön!Usken.!En!historia!som!Anders!var!uppväxt!med!och!som!han!tagit!reda!
på! mera! om! genom! bland! annat! Margareta! Nordahls! uppsats! om!
gruvbrytningen!på!ön!och!den!svåra!olyckan.!!
$
Karl$ Israel$ Gretsson$ var$ gruvF
kontrollera$ ”konsten”$ eller$ $ pumpF
byggare$ vid$ Grönvoldsgruvan.$ Man$ systemet,$ som$ fanns$ en$ bit$ ner$ i$
arbetade$ i$ treskift$ och$ arbetslaget$ gruvan.$ Pumparna$ verkade$ vara$ i$
hade$just$kommit$upp$för$skiftbytet$ gott$ skick$ och$ Viktor$ hade$ precis$
fredag$ kväll$ vid$ 18Ftiden,$ när$ man$ börjat$ klättra$ uppför$ stegen,$ när$
hörde$ ett$ knakande$ ljud$ nerifrån$ olyckan$ skedde.$ Men$ kamraterna$
gruvan.$ Gretsson$ och$ de$ två$ hann$inte:$
bröderna$ Gustaf$ och$ Viktor$ Nordin$ ”Innan% dock% de% båda% olycksH
gav$ sig$ därför$ ner$ igen$ för$ att$ kamraterna% hunnit% lemna% bron,%
$
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Många(dagstidningar(skrev(om(olyckan(($
!
I! Noratidningen! inleds! nyheterna! som!
vanligt!med!det!aktuella!marknadsvärdet!på!
järn:!Jernnoteringar$i$Glasgow.!!
!
Därefter! följer! en! detaljerad! skildring! om!
vad! som! hände! vid! gruvraset! på!
Grönvållsön:!!
!

lossnar% en% större% bergmassa% från%
hängande% väggen,% hvarvid% bron%
jemte% syllar% och% stämplingar,%
fastgjorda% i% de% med% väldiga% jernH
durkar%försedda%bergväggarne,%samt%
de% två% nämnda% personerna% förH
svunno%i%djupet.”%
$
En$ annan$ gruvarbetare,$ som$ dröjt$
kvar$ på$ botten$ av$ gruvan$ för$ att$
slutföra$ ett$ arbete,$ överlevde.$ Han$
hade$ också$ hört$ ljudet,$ märkte$ att$
det$föll$sten$uppifrån$och$tog$snabbt$
sin$tillflykt$till$en$ort$i$närheten,$där$
det$fanns$en$annan$stegväg$upp.$
$$$$I$ raset$ fylldes$ gruvhålet$ med$ 20$
meter$ bråte$ av$ sten$ och$ sönderF
slagen$byggnad.$Man$började$direkt$
undersöka$vidden$av$raset$och$söka$
efter$ de$ omkomna.$ Vid$ 1Ftiden$ på$
natten$ fann$ man$ Gustaf$ Nordins$
döda$ kropp$ 15$ meter$ från$ botten.$
Man$ fortsatte$ sökandet$ till$ klockan$
4$på$morgonen$och$nästa$dag.$$$Men$
det$ fanns$ risk$ för$ fler$ ras$ och$ hade$
kommit$ in$ vatten$ i$ gruvan,$ så$ man$
måste$ avbryta$ sökandet$ efter$ Karl$
Gretssons$lik:$
$
”Möjligen% torde% man% ej% finna% det%
förrän% nybyggnad% verkställts% och%
rengöring% af% grufvan% kommit% till%
stånd”,$skriver$Noratidningen.!$
$
$

%

!
Nora!Stads!och!Bergslags!Tidning!
6!nov!1895!(klipp!ur!Nordahl)!

!

Ett! år! efter! olyckan,! 2! dec! 1896,! ! publiP
cerade! ! Karlskoga$ tidning! årssiffror! för!
bergshanteringen! inom! Örebro! län! 1895!
med! produktionssiffror! för! länets! alla!
gruvor,! antal! anställda! och! antal! omkomna!
och!skadade!i!olyckor.!

!
Det!gick!bra!för!den!lille!pojken,!som!var!bara!11!veckor,!när!han!förlorade!sin!far,!berättar!
Anders! Viberg! om! sin! morfar.! Karl! Israels! son! Karl! Gretsson! blev! också! gruvarbetare,!
överlevde!själv!en!gruvolycka,!kom!till!Stockholm!och!blev!lite!av!en!uppfinnare!med!egna!
verkstäder.!Under!en!tid!arbetade!han!med!att!serva!bilar!och!var!enligt!uppgift!den!enda!
som!fick!serva!motorprinsens![prins!Bertils]!Alfa!Romeo.!Karl!gjorde!också!kakformarna!till!
mor! Annas! berömda! pepparkakor,! de! runda! med! halvcirklar! ytterst.! Anders! mamma! fick!
efter!skolan!sitta!och!borra!ut!dem!i!en!plåt.!
$
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$

!

$
$
$
$
$
$
$

Olycksfallsförsäkring?$!
$

Bergslagsposten!1895P11P06

$

$
$

Även$i$korta$notiser$om$arbetsplatsF
olyckor$ nämns$ denna$ tid$ om$ den$
förolyckade$var$försäkrad$eller$inte.$
Vi$fattar$nog$inte$idag$riktigt$vidden$
av$ vilken$ ekonomisk$ kris$ det$
innebar$ att$ förlora$ en$ familjeF
försörjare.$$
$$$$I$en$tidningsartikel$nämns$att$den$
omkomne$ Nordin$ detta$ år$ ”vägrat”$
att$betala$in$någon$premie,$trots$att$
han$ gjort$ det$ tidigare$ år$ och$
”oaktadt$ grufbolaget$ betalar$ halfva$
premien$ för$ sina$ arbetare”.$
Gretsson$däremot$var$försäkrad$för$
1000$ kr.$ Det$ motsvarar$ cirka$
70.000$kr$i$dagens$penningvärde.$
$$$$Vid$ sammanträde$ den$ 28$
november$tog$gruvledningen$beslut$

om$ att$ även$ fortsatt$ betala$ halva$
premien$ för$ försäkringen$ av$ sina$
arbetare.$
$$$$Gruvbolaget$ beslutade$ också$ att$
inte$ fortsätta$ brytningen$ i$ gruvan$
som$ rasat$ igen$ utan$ satsa$ på$
Kullgruvan,$ en$ annan$ gruva$ på$ ön,$
som$visat$sig$ge$god$avkastning.$$
$$$$Karl$ Israel$ Gretsson$ blev$ 27$ år.$
Han$ efterlämnade$ makan$ Selma$
Karolina$och$$tre$barn.$En$dotter$på$
4$år$och$en$son$på$3$år.$Den$yngste$
som$ kom$ att$ bli$ Anders$ Vibergs$
morfar$ var$ bara$ 11$ veckor$ gammal$
när$han$förlorade$sin$far.$$
$$$$Gruvbyggare$ Karl$ Israel$ Gretsson$
fick$sin$sista$vila$nere$i$gruvan.$
!

%

!
!

%
%
”Liket% ännu% 6/11% 95% ej% återfunnet.%
Dödsfallet% efter% företagen% undersökning%
styrkt%af%Kronolänsman%Gustaf%Carlsson%i%
Lindesberg.”$!
!

Dödbok:!Lindesberg!(T)!FIa:13!(1895P1915)!
Bild!150!/!sid!11!(ArkivDigital)$

!
$

!
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Var!kom!namnet!Gretsson!ifrån?!
!
Går$ vi$ två$ släktled$ bakåt$ ser$ vi$ att$
Karl$ Gretssons$ far$ Jan$ Jansson$
Gretsson$ fått$ namn$ efter$ sin$ mor$$
Greta$ Eliaedotter.$ Varför$ fick$
barnen$namn$efter$sin$mor$och$inte$
sin$far?$Det$är$mycket$ovanligt$med$
metronymikon,$ som$ det$ kallas.$
Vanligtvis$ fick$ man$ namn$ efter$ sin$
far$ som$ Greta$ fått$ namnet$
Eliaedotter$efter$sin$far$Elias.$$
$$$$Här$öppnar$sig$en$annan$gripande$
historia$ i$ Gretssonsläkten.$ Det$ var$
inte$ bara$ Karl$ Gretsson$ som$
omkommit$ så$ tragiskt.$ Hundra$ år$
tidigare$ hade$ hans$ farmor$ blivit$
soldatänka.$För$andra$gången!$$
$
Förste!maken!drunknade!
Greta$ hade$ som$ nygift$ kommit$ till$
Västra$ Skedvi$ med$ sin$ make$ Israel$
Jonsson$ Stolpe$ som$ fått$ soldatF
tjänst$ vid$ Kungsörs$ kompani.$ Fyra$
år$senare,$i$maj$1797,$omkom$han$i$
en$drunkningsolycka$och$Greta$blev$
änka$med$två$småttingar.$$
$
”Drunknat% i% Skedvi% Siön% d:% 21% Maj% om%
aftonen% jämte% en% Soldat% Hjelte% från%
Fellingsbro% genom% ökans% kantrande% då% de%
skulle%ro%hem%öfver%Sjön%i%Starkt%blåsväder.%
Trenne%andra%karlar,%som%voro%med,%blefvo%
likväl%med%stor%möda%bärgade.”%

$

$

$

Västra!Skedvi!(T,!U)!F:2!(1775P1813)!
Bild!48!(ArkivDigital)!
$

$$
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Andre!maken!försvann!i!kriget!
Något$ år$ senare$ gifte$ hon$ om$ sig$
med$ den$ nya$ soldat$ som$ kom$ till$
torpet,$ Jan$ Larsson$ Stolpe,$ och$ fick$
ytterligare$ tre$ barn,$ den$ yngste$ Jan$
Jansson$Gretsson,$född$1806.$
$

Västra!Skedvi!(T,!U)!AI:6!(1803P1812)!
Bild!78!/!sid!74!(ArkivDigital)$

%

$
Det$ här$ var$ samtidigt$ med$ oroligF
heterna$ i$ Europa,$ som$ ledde$ till$
Finska$ kriget$ 1808–1809$ som$
utkämpades$ mellan$ Sverige$ och$
Ryssland$ som$ ett$ led$ i$ NapoleonF
krigen.$Man$ville$få$Sverige$att$bryta$
förbindelserna$ med$ Storbritannien$
och$ i$ stället$ gå$ med$ i$ Napoleons$
kontinentalblockad.$$
$$$$Vi$ vet$ inte$ vad$ som$ hände$ Gretas$
andra$ make.$ Han$ kom$ aldrig$ tillF
baka.$ $ 1809$ noteras$ bara$ i$ husförF
hörslängden:$”Borta$i$tjensten”.$$
$$$$1813$ återvände$ Greta$ med$ sina$
barn$ till$ sitt$ föräldrahem$ i$ MårdsF
hyttan,$ där$ hennes$ bror$ Erik$ tagit$
över.$ Hon$ gifte$ sig$ en$ tredje$ gång$ –$
med$Olof$Andersson.$Hennes$yngste$
Jan$ Jansson$ kom$ att$ kallas$ Jan$
Jansson$Gretsson,$Gretas$son.$$

$
Greta!Eliaedotters!födelsenotis:$

!

$

Järnboås!(T)!C:3!(1717P1774)!Bild!142!(ArkivDigital)$!
!
!
Ur!Karl!Israel!Gretssons!bouppteckning:!

Christninge$Barn$För$år$$1765.$
Elias$Erssons$och$hust$Brita$
Ersdotters$i$Finshyttan$dotter$
Margta$

$$$$
Margta=Margareta=Greta

!
Lindes!och!Ramsbergs!bergslags!häradsrätt!(T)!AIIf:6!(1896)!
Bild!4100!/!sid!17!(ArkivDigital)!!
!
(
För(artikeln(har(vi(använt(följande:(
(
Svenska!digitaliserade!dagstidningar!https://tidningar.kb.se/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ett!20Ptal!svenska!dagstidningar!om!gruvolyckan!i!november!1895.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$
Grönvoldsön$och$Grönvolds$Grufve:bolag$av!Margareta!Nordahl.!Uppsats!Örebro!univ.!2003!
Historik!över!Grönvoldsöns!gruvbrytning!med!fokus!på!gruvrasåret!1895.!Finns!för!utlån!
på!Bergslagsbibblan!och!på!nätet!!
!
Släktforskarbasen!Arkiv!Digital!
!!!!!I!släktsök!och!släktforskarkurser!använder!vi!främst!ArkivDigital!(kräver!abonnemang)!
!
Bildkälla:!Lindesbergs!kulturhistoriska!arkiv.!Fotograf!L!W!Andersson!
!
Tack%Anders%Viberg%och%Margareta%Nordahl%%
för%inspirerande%samtal%och%material!$$

$
$
$
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VAD!STÅR!DET?!!
Varsågod!–!här!bjuder!vår!kursledare!Lars!Öjebo!på!en!liten!läsövning!hämtad!
ur!en!bouppteckning!från!1838.!(Facit!sid.!23)!
!
Just! bouppteckningar! är! en! fantastisk! källa!
för! oss! släktforskare.! 1734! blev! det! lag! på!
att! upprätta! bouppteckning! efter! den! som!
avlidit.! Arvingarna! fick! originalet,! men!
avskrifter! arkiverades.! Inte! alla! finns!
bevarade,! men! i! de! som! arkiverats! finns!
mycket!spännande!att!ta!del!av.!!
!!!!I! inledningen! får! vi! uppgifter! om! den!
döde! och! dennes! arvingar.! Här! kan! vi!
kanske! hitta! nya! spår! efter! borttappade!
!

släktingar! om! någon! exempelvis! emigrerat.!
Därefter! följer! en! detaljerad! uppräkning! av!
precis! allt! som! fanns! i! hemmet! –! från!
minsta!järngryta!till!namnet!på!korna.!
!!!!Genom! digitaliseringen! har! det! blivit!
mycket! lättare! att! söka! sig! fram! i!
bouppteckningsvolymerna.! ArkivDigital! har!
upprättat! ett! sökbart! bouppteckningsP
register! som! byggs! ut! efter! hand! (kräver!
abonnemang).

$

Nordmalings$och$Bjurholms$tingslags$häradsrätt$FII:5$(1828F1839)$$
Bild$8120$/$sid$192$(ArkivDigital)$
$

$
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$

$

I!juletid:!
VI!KNÄCKER!GÄRNA!SLÄKTNÖTTER!
!

I!dessa!tider!kan!vi!varken!hålla!kurser,!ha!forskarstugan!öppen!eller!bistå!med!
släktsök!på!biblioteket.!Därför!har!vi!”knäckt”!lite!fler!släktnötter!än!vanligt!på!
distans.!Och!fortsätter!gärna!med!det.!Välkommen!med!era!frågor!till!styrelsen.!
!

!
”Fann denna i min garderob och undrar om någon vet
var denna butik låg?”

!

Det! är! Inger! Holmberg! som! undrar! och! diskussionen! går!
igång!på!Facebooksidan!Nora$Nu$&$Då.!Otroligt!spännande!
bara! med! ett! sådant! här! litet! föremål,! vad! det! triggar! av!
minnen! och! vad! en! klädgalje! med! namnet! Alfr.( Ericsons(
Klädeshandel(och(Tel.(84,(Nora!kan!berätta.!

”Tack,$så$roligt$att$någon$visste”,$$skriver!Inger,!när!hon!ser!mitt!svar.!Men!jag!hade!faktiskt!
ingen!aning.!Inte!när!hon!visade!bilden.!Men!som!släktforskarnörd!och!hembygdsaktivist!kan!
jag!inte!låta!bli!att!ta!reda!på.!Vi!berättar!mera!i!nästa!nummer!av!Anno$Domini.!!
!
Facebooksidan!Nora$Nu$&$Då,$skapad!av!Stefan!”Yxan”!Bernström,!är!ett!forum!för!alla!som!
älskar!Nora!av!idag!och!igår.!Där!dök!det!i!höstas!också!upp!en!fråga!från!Anders!Viberg!om!
var!släktnamnet!Gretsson!kom!ifrån.!Hans!morfars!far!Karl!Israel!Gretsson!hade!omkommit!i!
det!svåra!gruvraset!på!Grönvållsön!i!Usken!1895.!!
!
”Bläddrandet”! efter! namnet! Gretsson! växte! till! en! gripande! historia! som! blev! till! en! hel!
artikel!i!denna!tidning.!Men!visst!blev!det!lite!lurigt!och!klurigt!på!vägen,!eftersom!en!präst!
skrivit!fel!ort!och!födelsedatum!i!en!husförhörslängd.!”Greta”!var!inte!alls!född!i!Linde!1766!
utan!i!Järnboås!1765.!Inte!helt!ovanligt!med!den!typen!av!fel!i!gränstrakter!som!de!mellan!
Nora,!Linde!och!Järnboås.!!
!
Ruskiga! historier,! ovanligt! gripande! livsöden,! men! hur! såg! den! vanliga! vardagen! ut?!
Kvinnorna! kommer! ofta! i! skuggan,! påpekade! en! släktforskare! nyss.! Hon! deltar! i! en! studieP
cirkel! på! sin! hemort,! där! man! kombinerar! släktforskning! med! skrivande! och! ville! veta! mer!
om!sin!ana!Karolina!född!i!Nora.!”Hur$var$det$att$vara$flicka$i$Norra$Ås$på$1880:talet?”.!!
!
Sådana!gånger!kan!vi!Noraforskare!vara!till!stöd.!Både!med!hur!vi!tar!oss!fram!i!arkiven!och!
med!det!lilla!extra.!Visste!vår!släktforskare!att!hon!hade!anor!som!bott!alldeles!intill!Noras!
första!galjbacke?!Eller!att!Karolinas!mormor!jobbade!som!laveskjutare!i!en!gruva?!!
!
Vi!tror!att!många!av!våra!medlemmar!bär!på!historier!som!vill!bli!berättade.!Kanske!kan!det!
bli!ett!bidrag!till!vår!tidning?!Dra!er!heller!inte!för!att!fråga,!när!ni!känner!er!osäkra!eller!kört!
fast.$
!
Mona%Hallin,%redaktör%%
$
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VAD$STÅR$DET?$$

Varsågod$–$här$bjuder$vår$kursledare$Lars$Öjebo$på$en$liten$läsövning$h
Facit!till!VAD!STÅR!DET?!(s.!21)!!!
!

ur$en$bouppteckning$från$1838.$Facit$finns$på$sidan$22?$Checka$i$slutve
År$ 1838$ den$ 14$ augusti$ instälte$ sig$ under$ $ Teknad$ på$
begäran$ af$ änkan$ Maria$ Jons$ Dotter$ i$ Näs$ Sund$ och$
$
Nordmaling$ att$ upp$ rätta$ boupptekning$ efter$ sin$ afl:$ man$

de
Just$ bouppteckingar$ är$ en$
fantastisk$
källa$
släktingar$
exempelvis$
Johan$
Zakrisson$ som$
genom$ döden$
af$ gåt$ om$
den$ 8någon$
$ i$ ofvan$
nämnde$månad…$$
för$ oss$ släktforskare.$ 1734$
blev$ det$ lag$ på$
Därefter$ följer$ en$ detaljerad$ uppr
…och$änkan$som$egendomen$om$hände$hade$före$lästes$9de$
att$ upprätta$ bouppteckning$
efter$
den$balken$
som$ och$ precis$
allt$inventarien$
som$ fanns$
Capitlet$
i$ Ärfda$
så$ företogs$
och$ i$ hemme
och$ Bjurholms$
avlidit.$ Arvingarna$ fick$befant$som$följer$näml…$[Ur$
originalet,$ men$ Nordmalings$
minsta$järngryta$till$namnet$på$ko
tingslags$häradsrätt$FII:5(1828F1839)$Bild$8120$/s.$192]$$
avskrifter$ arkiverades.$ $ Inte$ alla$ finns$
$$$$Genom$ digitaliseringen$ har$
$ arkiverats$ finns$
bevarade,$ men$ i$ de$ som$
mycket$ lättare$ att$ söka$ sig
$$$
$
$mycket$spännande$att$ta$del$av.$$
bouppteckningsvolymerna.$ ArkivD
Modern$svenska:$
$$$$I$ inledningen$ får$ vi$ uppgifter$ om$ den$
upprättat$ ett$ sökbart$ boupp
$
döde$ och$ dennes$ arvingar.$ Här$ kan$ vi$
register$ som$ byggs$ ut$ efter$ han
År!1838!den!14!augusti!inställde!sig!undertecknad!på!begäran!av!änkan!Maria!Jonsdotter!i!
Nässund!och!Nordmaling!att!upprätta!bouppteckning!efter!sin!avlidne!man!Johan!Zakrisson!
kanske$ hitta$ nya$ spår$ efter$ borttappade$
abonnemang).$

som!genom!döden!avgått!den!8:e!i!ovan!nämnda!månad!och!efter!sig!lämnat!4!döttrar!och!
en!son!i!förra!giftet,!alla!är!gifta!och!myndiga,!en!son!och!en!dotter!i!det!senare!giftet,!sonen!
$$
Jonas! 13! år! och! dottern! Carolina! 8! år;! och! förstnämnde! son! Johan! Sjölund! åtog! sig! vid!
bouppteckningen! att! bevaka! de! omyndigas! rätt.! Änkan! som! egendomen! omhänderhade!
förelästes! 9:e! kapitlet! i! Ärvdabalken! och! så! företogs! inventarien! och! befanns! som! följer!
nämligen

1838! var! det! ingen! som! anmärkte! på! den!
typ!av!isärskrivning!eller!stavning!som!finns!
i! texten.! Det! fanns! ännu! inga! bestämda!
regler! som! idag! om! än! en! bildad! person!
visste! att! VPljudet! skrevs! som! F! sist! i! ord!
som!”af”!och!inuti!ord!före!konsonant,!men!
med! FV! före! vokal.! Diskussionen! om!
stavning! tog! fart! när! folkskolan! blev! obliP
gatorisk.! 1906! genomdrevs! en! stavningsP
reform.!I!skolan!fick!barnen!nu!skriva!huvud!
i!stället!för!hufvud$och!vad!och!vilka!i!stället!
för!hvad!och!hvilka.!

$

Vi! ser! också! att! vissa! bokstäver! skrivs!
annorlunda.! Knepigast! i! den! här! texten! är!
nog! utformningen! av! S.! Ser! ju! ut! som! det!
står!”Johan!Lakrits”,!tyckte!någon,!men!ska!
läsas!Johan!Zakrisson.!Lilla!s!inne!i!ord!liknar!
dagens!f,!medan!det!i!slutet!liknar!det!vi!är!
vana! vid! fast! med! en! liten! ögla.! Här! ser! vi!
hur! dubbelPs! skrivs! i! sonPnamn! som!
Zakrisson.! En! kombination! av! de! båda! små!
s:en.!Här!också!det!stora!S!vi!ofta!ser!i!Son:!
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Rapport!

Finding!Family!Together!LIVE!2020!
!
En! helg! i! oktober! deltog! några! av! oss! Noraforskare! i! en! stor! släktforskarP
konferens! online.! Flera! av! landets! ledande! experter! från! både! ”vanlig”!
släktforskning! och! den! nya! snabbt! växande! dnaPforskningen! bidrog.! Hemifrån!
kunde! vi! ta! del! av! en! rad! inspirerande! föredrag.! Det! var! ett! mäktigt! upplagt!
program!i!tre!parallella!spår!med!ett!30Ptal!entimmesPpass,!så!inte!alldeles!lätt!
att!välja.!Här!ett!axplock!från!redaktörens!digitala!konferensbesök.!
!
Timglas!med!anor!och!ättlingar!
!
Torgny!Larsson!tog!upp!olika!sätt!att!
snart!kommer!i!bokform.!Ett!handlar!
presentera! och! bevara! sin! släktP
om! yrkesverksamma! tapetmaP
forskning.! Här! fastnade! jag! särskilt!
kerskor! och! konstnärinnor! under!
för!”timglaset”,!dvs!en!översikt!som!
1700Ptalet,! det! andra! en! utgivning!
kan!visa!på!några!generationer!både!
om!Konsten$att$hitta$en$kvinna$i$det$
bakåt!och!framåt!utifrån!till!exempel!
förflutna.! Ett! tips! här! var! Alvin,! en!
en!morbror!som!emigrerat!till!NordP
portal! med! en! rad! intressanta! digiP
amerika.!Kanske!som!julklapp?!
tala! samlingar! av! bilder,! brev,!
!
föremål,! musik! med! mer.! Hon! påP
minde! oss! också! om! ”alla!
arkivänglar!vi!får!hjälp!av”.!
!

Två! föredrag! greps! jag! särskilt! av:!
Maria!Bouroncles!Hur$jag$hittade$en$
barnamörderska$ i$ familjen! och!
Malin! Wermelins! ! De$ försvunna$
Amerikaåren.!!
!

!

Nora$ rådhusrätt$ och$ magistrat$ (T)$ F2:28$
(1900:1904)$Bild$320$/$sid$8$(ArkivDigital!

!
Bouppteckningen!!
Av! Eva! Dahlberg! fick! vi! råd! och! tips!
för! att! hitta! våra! emigranter.! Ett!
bonustips! att! ta! vara! på! är! bouppP
teckningen.! ”Börja! alltid! med!
bouppteckningar! i! Sverige! när! du!
söker!en!utvandrare”,!menar!Eva.!!
!
Konsten!att!hitta!en!kvinna!
Historikern! Mia! Skott! gör! arkivP
forskandet! till! ett! äventyr.! Hon! har!
två!spännande!projekt!på!gång,!som!
!
$
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Barnamörderska!i!familjen!
Ibland!dyker!vi!som!släktforskare!på!
familjehemligheter! som! man! av!
olika! skäl! valt! att! tiga! om.! Ett! barn!
som! fötts! utom! äktenskapet,! någon!
som! avtjänat! ett! fängelsestraff! eller!
drabbats! av! psykisk! ohälsa.! ! Men! i!
författaren! Maria! Bouroncles! släkt!
hade! en! fruktansvärd! familjetragedi!
inträffat.! En! på! sin! tid! mycket!
uppmärksammad! historia! blev! helt!
nedtystad! i! släkten.! Maria! fick!
närmast! av! en! slump! reda! på! vad!
som! hänt:! Hennes$ mormors$ syster$
hade$ dränkt$ sina$ tre$ barn.! Maria!
blev! besatt! av! att! försöka! förstå! sin!
gammelmoster,! gick! igenom! rättsP
protokoll,! polisförhör,! sjukjournaler,!
pratade! med! släktingar,! prövade!
olika! sätt! att! skriva.! Idag! har! hon!
publicerat! en! dokumentärroman!
och! en! kortfilm! om! sin! gammelP
moster:! Det$ kom$ för$ mig$ i$ en$ hast.$
Historien$ om$ barnamörderskan$
Ingeborg$ Andersson.$ På! vägen! har!
Maria! också! fått! stor! kunskap! om!
kriminalP!och!mentalvården!i!Sverige!
under!1900Ptalet.!!
!
Referenser!

På!jakt!efter!försvunna!Amerikaår!
Vad! hade! farfar! gjort! i! Amerika?!
Malin! Wermelins! farfar! hade! aldrig!
berättat!om!sina!20!år!som!emigrant!
innan! han! flyttade! hem! till! Sverige!
och! bildade! familj.! Denna! nedP
tystade!period!i!farfars!liv!beslutade!
sig! Malin! för! att! följa.! De! enda!
ledtrådarna! var! två! efterlämnade!
svartvita!foton.!Det!kom!att!leda!till!
en! resa! som! ”snirklar! sig! fram!
genom!mystiska!sammanträffanden,!
bleknade! Amerikabrev,! övergivna!
präriesamhällen! i! Kanada! och!
många!magiska!möten!på!vägen”.!
!
”Vill!historien!bli!berättad?”!
Både! Maria! Bouroncle! och! Malin!
Wermelin! tog! också! upp! etiska!
frågor! som! väcks.! ”Vill! historien! bli!
berättad?”! Det! handlar! också! om!
rätten! till! sin! egen! historia.! För!
Marias!släkt!kom!det!att!bidra!till!en!
läkning!av!ett!trauma.!Malin!betonar!
att! de! egentligen! inte! sökte! efter!
släktingar,! utan! vetskap! och!
förståelse.!Det!kan!leda!till!insikt!om!
en!själv.!Och!de!fick!vänner!för!livet.!

Finding$Family$Together$LIVE$2020.$Program:!!https://www.fftlive.se/program!!
Släktforskarpodden.$ Christina! Sagersten,! grundaren! av! Finding$ Family$ Together! –!
gemenskapen$för$DNA:släktforskare,!driver!också!den!nystartade!Släktforskarpodden.!!!
Mia$Skott$–$kvinnors$rätt$till$sin$egen$historia.https://miaskott.se!
Alvin.$Nationell$digital$kulturarvsplattform.!Det!mesta!kan!laddas!ner!och!är!fritt!att!använda!
https://info.alvinPportal.org/omPalvin/!
Maria$Bouroncle$https://www.mariabouroncle.com/$
Bok:!”Det!kom!för!mig!i!en!hast”!–!Historien!om!barnamörderskan!Ingeborg!Andersson.!!
Kortfilm:!Barnamörderskan!i!Vesene.!!https://www.ssilab.se/barnamoumlrderskanPiP
vesene.html!

$
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LÄSP!och!LÄNKTIPS!
(
I$ år$ har$ vi$ inte$ haft$ möjlighet$ att$ köpa$ in$ litteratur$ till$ vårt$ lilla$ bibliotek$ i$
forskarstugan.$ Men$ vi$ har$ haft$ gott$ om$ tid$ att$ läsa$ och$ i$ Nora$ finns$ genom$
Bergslagsbibblan$ ett$ fantastiskt$ lånebibliotek.$ Här$ ett$ litet$ axplock$ som$ finns$ i$
handeln$ och$ på$ bibliotek.$ Det$ är$ en$ tuff$ tid$ vi$ lever$ i$ just$ nu,$ men$ det$ var$
definitivt$inte$bättre$förr.$$$
(
Fallna( kvinnor.( När( samhällets(
bottensats( skulle( lära( sig( veta( hut!
av! Eva! F! Dahlgren! (Thorén! &!
Lindskog,!2013,!pocket!2016)(
!
Under!sitt!arbete!med!boken!Farfar$
var$rasbiolog!hittade!författaren!ett!
fotoalbum! med! nakna! kvinnor! från!
Statens!
tvångsarbetsanstalt!
i!
Landskrona,! där! landets! prostiP
tuerade! kvinnor! spärrades! in! på!
!
1920P! och! 1930Ptalen.! Arbetet! med!
!
att! ta! reda! på! vilka! dessa! kvinnor!
(
var,! resulterar! i! ett! stycke!
(
kvinnohistoria.! Här! ger! Eva! F!
(
Dahlgren!kvinnorna!upprättelse.!
Usla,( elända( och( arma.( Samhällets(
!
utsatta( under( 700( år( av! Sofia!
!
Holmlund!och!Annika!Sandén!(Natur!
!
&!Kultur,!2013,!pocket!2015)!
!
Utsatta! människor! har! funnits! i! alla!
tider.!Många!har!fötts!in!i!fattigdom!
och!utanförskap,!andra!har!drabbats!
under! livets! gång.! I! fokus! står! den!
lilla! människan,! vardagen! och!
kampen! för! överlevnad! och! värdigP
het.! De! ogifta! mammornas! utsattP
het,!soldater!som!lemlästats!i!kriget,!
den!som!blev!psykiskt!sjuk.!I!femton!
texter! presenteras! en! annorlunda!
!
typ! av! historia! med! ett! uttalat!
!
underifrånperspektiv.!!
$
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Missdådare.( Brott( och( människoV
öden( i( Sverige( omkring( 1600! av!
Annika! Sandén! (Atlantis,! 2014,!
pocket!2015)!
!
Hur! tänkte! och! kände! egentligen!
människor!förr!i!tiden?!Utifrån!rättsP
protokoll!skildras!ett!antal!brottsfall!
som! speglar! vanliga! människors! oro!
och! längtan! och! drömmar.! Om!
mord,! hor,! könsöverskridande! beP
teende,! kyrkostölder! och! supande!
präster! i! sammanhang! där! mänP
niskors! livsföring! ofta! kom! i! konflikt!
med! överhetens! önskemål.! Hur! såg!
man! på! brott! och! straff,! på! heder!
och!skam?!!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
$

!

!
(
(
(
(
(
Bödlar.(Liv,(död(och(skam(i(svenskt(
1600Vtal!av!Annika!Sandén!(Atlantis,!
2016,!pocket!2017)!
!
Förutom! att! verkställa! prygelP! och!
dödsstraff! hade! bödeln! uppgifter!
som! ingen! respektabel! människa!
ville! befatta! sig! med:! tömma!
dasstunnor,! kastrera! hästar,! avliva!
hundar!och!dränka!katter.!Här!sätter!
historikern! Annika! Sandén! bödeln!
som! person! i! centrum! och! försöker!
förstå! honom! i! ett! kulturellt! och!
socialt! sammanhang.! Vem! kom!
ifråga! för! tjänsten,! vilka! umgicks!
med!bödeln?!Vem!ville!gifta!sig!med!
en!man!som!han?!!
!
!
!!

!
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Staten( och( folk( på( väg.( Pass( i(
Sverige( från( Gustav( Vasas( tid( till(
1860! av! AnnaPBrita! Lövgren! (Nordic!
Academic!Press,!2018)!
!
Fram!till!1860!var!det!inte!tillåtet!att!
resa!från!en!plats!till!en!annan!utan!
att! kunna! visa! vem! man! var! och! ha!
ett!godtagbart!skäl!till!resan.!Staten!
såg! det! som! sin! rätt! att! kontrollera!
och! övervaka! hur! vi! rörde! oss! både!
inom! riket! och! över! dess! gränser.!
Vilka! var! motiven! bakom! denna!
kontroll?! Passets! historia! speglar!
politiska! och! ekonomiska! uppfattP
ningar! och! människosyn! över! tid.!
Samtidigt! utgör! den! historien! om!
den! lilla! människans! behov! av!
bevisbar!hemvist!och!identitet.!!
!

(
(
(
(
(
(
(
Istället( för( äktenskap.( Att( driva(
jordbruk( tillsammans( med( syskon( i(
1900Vtalets( Sverige( av! Martin!
Dackling! (Nordic! Academic! Press,!
2018)!
!
Landsbygden! förändrades! i! grunden!
under! 1900Ptalet.! Det! blev! svårare!
för! en! traditionell! familj! med! man,!
hustru! och! barn! att! driva! en! gård.!
Det!blev!därför!allt!vanligare!att!två!
eller! flera! syskon! övertog! gården,!
fortsatte!bo!ihop!och!förblev!ogifta.!
Här! får! vi! nya! perspektiv! på! det!
gångna!seklets!landsbygdshistoria.!!
!
!
!

$
$
$Istället$för$äktenskap!finns!att!köpa!
och! låna,! men! går! också! att! ladda!
ner!fritt!från!Kriterium.se!
!(
(
(
(
(
$
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Nyheter!i!ArkivDigital!dec!2020!
!
Onlinetjänsten$ ArkivDigital$ utökar$ hela$ tiden$ sitt$ bildarkiv$ på$ arkivhandlingar,$
men$utvecklar$också$vartefter$sina$register.$Du$kan$därför$t$ex$söka$en$person$i$
Sveriges$ befolkning$ och$ klicka$ vidare$ till$ rätt$ uppslag$ i$ en$ husförhörs:$ eller$
församlingsbok.$Två$nyheter$är$särskilt$intressanta$för$Noraforskare:$
$
Födda(i(Nora(med(omnejd(
Bouppteckningsregister((
Här!har!ArkivDigital!köpt!ett!register!
för(Västmanland(
från! Nora! släktforskarförening.! De!
Bouppteckningar! kan! vara! knepiga!
har! utgått! från! vårt! register! Födda$
att!hitta.!De!sattes!in!i!ordning!!som!
3.0$ i$ Nora$ stad,$ Nora$ bergsför:
de!inkom!och!vi!kan!få!bläddra!länge!
samling,$ Järnboås$ och$ Viker! och!
i! volymerna! även! när! vi! känner! till!
länkat! uppgifterna! till! sidor! i! kyrkoP
dödsdatum.! ArkivDigitals! register!
arkivens!födelseböcker.!!
med! direktlänkar! underlättar! därför!
!
betydligt! –! utom! att! just! bouppP
Födda! 3.0Pregistret! finns! även! att!
teckningar! är! spännande! och! en! av!
köpa! på! usb! direkt! från! Nora! släktP
våra! viktigaste! källor! i! släktforskP
forskarförening.! Registret! innehåller!
ning.!
alla!barn!födda!i:!
$
ArkivDigital$$kräver$abonnemang.$
! Nora bergsförsamling 1737-1939
I$forskarstugan$kan$du$använda$
! Nora stadsförsamling 1901-1924
tjänsten$fritt$och$få$hjälp$med$din$
! Järnboås 1673-1918
! Viker 1872-1918
sökning.$
Pris: 350kr + ev frakt

!
Här$vill$vi$också$tipsa$om$det$bouppteckningsregister$som$finns$online$i$Örebro$
stadsarkiv$ och$ som$ täcker$ ca$ 2/3$ av$ länet.$ Tyvärr$ finns$ inte$ Nora$ bergs:
församling$ med$ (Nora$ och$ Hjulsjö$ bergslags$ häradsrätt)$ men$ väl$ Nora$ stads$
rådhusrätt$1733:1899.$
$
Bekant'med'Rötterbokhandeln?''
En!nätbokhandel!som!drivs!av!
(
Sveriges!Släktforskarförbund.!
Nytt!där!är!bland!annat:!!
Stockholmsforska((
av!Mikael!Hoffsten(
Sveriges(befolkning(2000(USB((
$

(
$

(
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Svenska(gods(och(gårdar(1939(
”Klassikern”! Svenska$ gods$ och$
gårdar! finns! nu! fotad! i! ArkivDigital.!
För! Noraforskare! är! volym! 15! (XV)!
med!Örebro!läns!norra!del!den!mest!
intressanta.!Nora!landskommun!och!
stadsområde! finns! på! sid.! 558–601.!

Här! finns! bilder! och! uppgifter! om!
runt!160!gårdar.!Stadra!gård!har!en!
hel! sida.! Vi! kan! också! rekomP
mendera! den! fina! introduktionen!
Bondebygd$ och$ bergslag! av!
landsantikvarie!Bertil!Waldén.!

$

Huset!med!tornet!i!Haga.!På!1930Ptalet!fanns!här!1!häst,!2!kor,!2!svin!och!20!höns.!!
ArkivDigital:!Svenska!gods!och!gårdar!15:ÖrebroPNorra!(1939)!Bild!5780!/!sid!574$

!
Bygdeband!finns!nu!på!www.hembygd.se!
!
De! 400! 000! historiska! bilderna! och!
dokumenten!
på!
webbplatsen!
Bygdeband! har! flyttats! till!
hembygdsrörelsens!
webbportal!
www.hembygd.se.!!
!
Hembygdsportalen!drivs!av!Sveriges!
Hembygdsförbund.! Det! var! genom!
Bygdeband! vi! hittade! foton! på!
Amanda! Högberg! som! drev!
lanthandel! i! Åshyttan! (se! Anno!
Domini!75,!dec!2019).!

!

Amanda! Högberg! med! make! Erik! Eriksson!
och! dennes! bror! Elof.! Bildkälla:! Örebro!
läns! hembygdsförbund.! Degerfors! hemP
bygdsförening.!Okänd!fotograf.!!

!
$

$
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!

Demokratisamarbete!med!Hembygdsföreningen!Noraskog
!

!
PROJEKT!1921!
!

Nora(1921(–(året(då(demokratin(föddes(i(Sverige((
!

Under!2019!bildade!Nora!släktforskare!och!Hembygdsföreningen!Noraskog!en!
arbetsgrupp! för! att! se! hur! vi! tillsammans! kan! uppmärksamma! firandet! av!
Demokratin!100!år!under!temat.!
!
$

Vi! planerar! att! ordna! föreläsningar!
och!studiecirklar,!där!vi!kan!fördjupa!
vår! kunskap! om! hur! det! såg! ut! i!
Nora!för!100!år!sedan,!vilka!som!var!
förtroendevalda,! hur! den! allmänna!
rösträtten!togs!emot,!hur!föreningsP
livet! och! folkrörelserna! såg! ut,!
näringsliv,!hantverkare,!skola,!hälsoP!
och! sjukvård,! hur! man! roade! sig!
med!mer.!!
!
Hur! var! stämningen! efter! det!
nyligen! avslutade! världskriget?! Vad!
skrevs! i! tidningarna?! Det! finns!
mycket!att!skildra.!!
!
Om(du(är(intresserad(av(att(delta,(
hör(av(dej(till(någon(i(vår(styrelse!(
!
!
!

$

!
$
$
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Nora!Stads!och!Bergslags!Tidning,!
20!juni!1921!
!

$

Föreningen Nora släktforskare
våren 2021
Årsmöte!2021!
Datum$för$föreningens$årsmöte$2021$är$ännu$inte$bestämt.$Vi$avvaktar$på$grund$av$
coronaläget.$Vi$kommer$att$meddela$datum$via$mejl,$hemsida$och$Facebook.$

!
Lördag!16!januari!firas!Släktforskningens!dag!2021%
Tema:%Samhällets%skuggsida%i%arkivens%ljus!

Gripna,!fängslade!och!tvångsvårdade!personer.!I!stadsP!och!regionarkiv!kan!vi!hitta!källor!
med! både! spännande! och! skrämmande! ! information.! En! resa! in! i! släktforskningens!
mörka! vrår.! Nora! släktforskare! uppmärksammar! dagen! med! material! och! tips! på! vår!
hemsida.!Se!även!lästips!på!temat!i!detta!nummer.!
!!

Program!våren!2021

Tiden$ får$ utvisa$ vad$ vi$ kan$ genomföra$ av$ våra$ vanliga$ aktiviteter$ som$ släktF
forskarkurser,$utflykter$och$föreläsningar.$Håll$utkik$på$vår$hemsida$eller$Facebook,$där$
vi$vartefter$lägger$ut$information.$$
$

Projekt!”Nora!1921!–!året!då!demokratin!föddes!i!Sverige”!

Tillsammans$med$Hembygdsföreningen$Noraskog$fördjupar$vi$vår$kunskap$om$Nora$för$
100$år$sedan$(Läs$mer$på$föregående$sida$och$kom$med!)$$

!

!
Allt!var!inte!elände!

!

!

!
Rut! Adolfina! Bergman! var! 17! år,! när!
spanska! sjukan! härjade! i! Nora! 1918.! Här!
deltar! hon! i! en! skidtävling! samma! år,!
oklart! om! i! början! eller! slutet! på! året.! På!
väg! uppför! Storgatan,! där! hon! precis!
passerar! Nykterhetsrörelsens! café! i!
Eliasonska! backen.! Med! denna! positiva!
bild!önskar!vi!alla!ett!Godare!Nytt!År!!
!
Bildkälla:!Örebro!stadsarkiv.!!
Okänd!fotograf!

!

%
Tack,%Bergslagens%Sparbank för%bidrag%från%Sparbanksmiljonen!
$

