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Nora släktforskare 
 

Släktfrågor?	Kontakta	
kursledare#noraforskare.se		

	
 

 
Forskarsupport 

 
Forskarstugan, Nora station 

Öppet torsdagar 16.30–19.30 
från och med 13 jan till 19 maj 

(stängt tors 14 apr) 
Besök för medlemmar gratis.  
Icke medlemmar 40 kr/besök 

 
Släktsök på Nora bibliotek 
följande lördagar 10–13: 

15 jan, 5 feb, 5 mars, 2 apr, 7 maj 
 

 
Styrelsen 2021 
 
Linnéa Hedkvist 
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Sekreterare 
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Kassör 
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mona.hallin#noraforskare.se 
 

Bitthe Klingstedt 
Styrelseledamot   
073 626 11 50 
bitthe.klingstedt#noraforskare.se 

Björn Lindquist 
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bjorn.lindquist#noraforskare.se 
 
Lars Öjebo 
Kursledare 
070 587 72 35 
kursledare#noraforskare.se 
 
Else-Marie Saker 
Webmaster 
070 831 03 19 
webmaster#noraforskare.se 

	
Birgitta Magnusson in memoriam 

För	 någon	 tid	 sedan	 nåddes	 jag	 av	 beskedet	 att	 vår	
tidigare	 styrelsemedlem	 Birgitta	Magnusson	 somnat	 in	
den	7	december.	Birgitta	var	en	omtyckt	medlem	i	Nora	
släktforskares	 styrelse	 redan	 när	 jag	 valdes	 in	 där	 i	
början	av	detta	sekel.	Hon	var	vår	sekreterare	ända	tills	
för	några	år	sedan	och	Birgitta	deltog	alltid	 i	styrelsens	
och	föreningens	arbete.	En	glad	och	vänlig	människa	har	
lämnat	oss,	en	fin	människa	som	vi	kommer	att	minnas	
med	stor	glädje	och	tacksamhet.	Må	Birgitta	vila	i	frid.		
	
För	styrelsen	
Lars	Öjebo	

		

	
Foto: Britt-Marie Lundell 
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Ordföranden har ordet 
 
Hej medlem i Nora släktforskare!  

 
Snart	är	2021	till	ända,	ett	märkligt	år	som	präglats	av	den	pandemi	vi	går	 igenom.	Vi	
genomförde	 vårt	 första	 digitala	 årsmöte	 under	 våren	 med	 många	 deltagare	 och	 ett	
intressant	och	roligt	kåseri	av	Calle	Lindström	från	Linde	Bergslags	Släktforskarförening	
som	berättade	om	roliga	fynd	han	gjort	under	årens	lopp	i	kyrkböckerna.		
	
Under	våren	var	alla	styrelsemöten	digitala	och	vi	genomförde	en	digital	nybörjarkurs	i	
släktforskning.	Efter	sommaren	har	vi	börjat	mötas	fysiskt	igen.	Forskarstugan	är	öppen	
torsdagar	 och	 vi	 har	 genomfört	 flera	 Släktsök	 på	 biblioteket	 samt	 en	 nybörjarkurs	 i	
släktforskning.	
		
Årets	 släktforskardagar	 var	 digitala	 och	 arrangerade	 av	 GöteborgsRegionens	 Släkt-
forskare.	Huvudtemat	var	Bygga	Broar.	2022	års	släktforskardagar	arrangeras	i	augusti	
av	Skövde	släktforskarförening,	förhoppningsvis	på	plats	i	Skövde.	
	
Arbetet	tillsammans	med	Hembygdsföreningen	Noraskog	med	projektet	Nora	1921	–	året	
då	demokratin	föddes	i	Sverige	fortsätter.	Den	6	maj	genomförde	vi	en	digital	föreläsning	
med	Torbjörn	Nilsson,	professor	i	historia	vid	Södertörns	högskola.	Torbjörn	berättade	
om	demokratins	framväxt	och	vad	som	ledde	fram	till	de	historiska	besluten	om	allmän	
och	lika	rösträtt	för	100	år	sedan.	Under	sommaren	visade	vi	en	Demokratiutställning	i	
Vagnslidret	på	Göthlinska	gården,	där	vi	också	beskrev	hur	kampen	för	allmän	och	lika	
rösträtt	fördes	i	Nora	kommun.	
	
I	november	och	december	har	vi	arrangerat	två	föreläsningar.	Vid	den	första,	”Kvinnor	i	
rörelse	1920–1950”,	berättade	Gunnela	Björk,	historiker	och	författare	från	Örebro,	om	
hur	 kvinnors	 liv	 och	 samhällsdeltagande	 utvecklats.	 Vid	 den	 andra,	 ”TBC	 –	 en	
ångermanländsk	släktsaga”,	berättade	Maria	Andersson	från	Fellingsbro	folkhögskola	om	
hur	TBC	präglat	människors	liv	genom	historien.		
		
Planeringen	 av	 2022	 års	 aktiviteter	 pågår	 även	 om	 vi	 i	 dagarna	 nu	 upplever	 ökad	
smittspridning	med	risk	för	nedstängning	en	period	framöver.	Den	15	januari	genomförs	
Släktforskningens	dag	på	biblioteket.	Temat	är	”Släktplatser”,	det	vill	säga	gårdar,	orter	och	
andra	släktrelaterade	platser.	Dagen	arrangeras	tillsammans	med	Hembygdsföreningen	
Noraskog.	Kanske	kan	vi	också	under	våren	genomföra	ett	studiebesök	hos	ArkivCentrum	
som	flyttat	in	i	nya	lokaler	i	Örebro.		
	
Besök	gärna	vår	hemsida	www.noraforskare.se,	där	vi	fortlöpande	informerar	om	våra	
aktiviteter.	Vi	 informerar	också	på	vår	Facebook-sida	Nora	släktforskare.	Om	du	vill	ha	
hjälp	med	din	forskning	besök	Forskarstugan	eller	ta	kontakt	med	någon	i	styrelsen.		
 

Linnea Hedkvist, ordförande föreningen Nora släktforskare 	
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En klädgalje berättar  
Om ”oäkta” gossen Alfred i Bastnäs som blev skrädderifabrikör och 
klädeshandlare i Nora stad 
 
Jag sneddar över gården vid Vattugränd och följer Svartälvsgatan upp mot 
korsningen vid Rådmansgatan, där det finns en stoppskylt idag. Minns det gamla 
ruffliga huset, det som revs 1972 för att ge plats åt det röda seniorboende som 
finns där idag. 
 
	

	
Nordöstra hörnet Rådmansgatan-
Svartälvsgatan, tidigt 1960-tal. 
Hembygdsföreningen Noraskog. 
 

		
Samma gathörn idag 
	

Det började med en klädgalje  
Här	på	hörnet	i	kvarteret	Göken	låg	
en	 gång	 en	 av	 Noras	 förnämsta	
herrekiperingar	 –	 något	 jag	 inte	
hade	en	aning	om	innan	Inger	Holm-
berg	 hittade	 en	 gammal	 klädgalje	 i	
sin	 garderob	 med	 texten	 Alfr.	
Ericsons	 Klädeshandel	 och	 Tel.	
84,	Nora		
	
”Fann	 denna	 i	 min	 garderob	 och	
undrar	om	någon	vet	var	denna	butik	
låg?”	
	

	
Alfr. Ericsons Klädeshandel, Tel. 84, Nora 

	
Inger	 hade	 vänt	 sig	 till	 Facebook-
sidan	 Nora	 Nu	 &	 Då,	 skapad	 av	
Stefan	”Yxan”	Bernström,	ett	 forum	
för	alla	som	älskar	Nora	av	idag	och	
igår.		
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Alfred Ericson (1876–1929) 

 
Med	de	digitala	släktforskarbaser	vi	
har	idag	var	det	enkelt	att	få	fram	att	
klädgaljen	 kom	 från	 en	 herrekipe-
ring	 i	 hörnet	 uppe	 vid	 Rådmans-
gatan	 och	 Svartälvsgatan.	 Här	 drev	
skrädderifabrikören	 och	 klädes-
handlaren	 Alfred	 Ericson	 sin	 verk-
samhet	under	1900-talets	tre	första	
decennier.	Han	bodde	också	i	huset	
tillsammans	med	 sin	 familj	 –	 hust-
run	 Alma	 och	 de	 tre	 döttrarna	
Dagmar,	 Maj-Britt	 och	 Kajsa.	 	 Här	
fanns	också	hans	gamla	mor	Katrina	
och	svärföräldrarna	Axel	och	Lovisa	
Lindgren.		

Men	jag	upptäckte	snart	att	det	var	
något	 speciellt	 med	 Alfred.	 Något	
mycket	 ovanligt	 för	 denna	 tid:	 Hur	
kunde	 en	 liten	 pojke	 som	 Alfred,	
”oäkta”	 son	 till	 en	 enkel	 piga,	 bli	
ägare	 till	 hela	 gård	 74	 och	 stadens	
förnämsta	skrädderi?	
	
”Oäkta” son till pigan Katrina på 
Bastnäs  
Den	15	september	1876	födde	ogifta	
pigan	Katrina	Ersdotter	i	Bastnäs	en	
liten	 pojke	 hon	 gav	 namnet	 Alfred.	
Alfred	 noteras	 som	 ”oäkta”,	 född	
utom	 äktenskapet,	 och	 det	 finns	
ingen	 far	 till	 Alfred	 noterad	 i	
födelseboken.	
Katrina	 var	 född	 1843	 i	 Sjulsbo,	

Hedemora,	 och	 hade	 kommit	 som	
piga	 till	 bergsbruksidkare	 Erik	
Olsson	på	Bastnäs	två	år	före	Alfreds	
födelse.	Alfred	var	hennes	enda	barn	
och	hon	kom	att	 förbli	 ogift.	Vi	har	
inga	uppgifter	om	vem	som	kan	ha	
varit	Alfreds	far.		
Alfred	 växte	 upp	 på	 Bastnäs	 och	

fick	som	ung	sedan	gå	i	skräddarlära	
i	 både	 Garphyttan	 och	 Uppsala	
innan	han	återvände	till	Nora.	

 
 

Alfreds födelsenotis. Nora bergsförsamling (T) C:13 (1875-–1899) Bild 41 (ArkivDigital) 

 
Alfred öppnar skrädderirörelse  
I	 augusti	 1899	 annonserar	 ”Alfred	
Eriksson	 från	 Uppsala”	 att	 han	
öppnat	 egen	 skrädderirörelse	 vid	
Bastnäs	 gård,	 men	meddelar	 också	

att	 han	 efter	den	1	oktober	 ”flyttar	
till	Erik	Olssons	gård	i	Nora”.		
På	gården	öppnar	vid	 samma	 tid	

Lina	Olsson	bageri	och	café.	Till	cafét	
kommer	 man	 så	 småningom	 också	
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att	 kunna	 vända	 sig,	 när	 man	 be-
höver	 hyra	 automobil.	 Hos	 Alfred	
Eriksson	 har	 Nora	 Velocipedklubb	
möten.		
	

 
Noratidningen 1900-07-25	

	
Från Eriksson till Ericson 
Som	 aktad	 skrädderifabrikör	 och	
klädeshandlare	ändrar	Alfred	Eriks-
son	 nu	 också	 sitt	 namn	 till	 Ericson	
med	 C	 och	 bara	 ett	 S.	 I	 skrädderi-
affären	 finns	 kavaj-,	 bonjour-	 och	
frackkostymer,	 överrockar,	 ulstrar,	
sport-	och	uniformskostymer.	
	
Alfred och Alma 
I	 januari	 1903	 kan	 man	 läsa	
förlovningsannonsen	 för	 Alfred	
Ericson	 och	 Alma	 Lindgren.	 Året	
därpå	 i	 oktober	1904	vigs	paret	 av	
prosten	Låftman.	

 
Nerikes Allehanda 1903-01-10 

	
De	fick	tre	döttrar	–	Dagmar,	född	
1906,	Maj-Britt,	född	1912	och	
Kajsa,	född	1914.		
 

 
Alfred och Alma Ericson med döttrarna 

Dagmar och Maj-Britt (8 resp 2 år) 
Fotograf KGF Norberg 1914. 

Hembygdsföreningen Noraskog 
	
 

 
 

 
Noratidningen 1903-07-04 

2021-11-13 22:39Sök bland svenska dagstidningar

Sida 1 av 1https://tidningar.kb.se/2611932/1903-01-10/edition/164103/part…H%20BERGSLAGS%20TIDNING&from=1894-10-27&to=1906-12-31&page=17
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Gård 74 och ”Larsbo” i kvarteret Göken 
 

 
Gård 74 till vänster i bild med Lina Olssons bageri i envåningslängan med markiser.  

I bakgrunden Norra kyrkogården med kapellet. Beskuret foto.  
Fotograf: KGF Norberg. Hembygdsföreningen Noraskog  

	
Alfred	har	inga	egna	medel.	Har	han	
gift	 sig	 rikt?	 Nej,	 den	 som	 ligger	
bakom	 är	 Erik	 Olsson	 på	 Bastnäs,	
som	 verkar	 förbereda	 för	 Alfreds	
ankomst	 till	 gården	 efter	 hans	
utbildning	till	skräddare.		
1894	 köper	 Erik	 Olsson	 gård	 74	

på	 exekutiv	 auktion.	 En	 gård	 som	
tidigare	 hade	 utskänkning	 och	
häststallar	 för	 resande	 bergsmän	
och	bönder.		
	

	
…	

	
Noratidningen 1894-10-27 

 
Det	går	bra	för	Alfred.	1912	bygger	
han	till	hörnhuset	så	att	det	rymmer	
2	lokaler,	11	rum	och	2	kök.	(Bygg-
nadsnämndens	protokoll	1911).		

     Kvarteret Göken 

 
Gård 74 (Göken 1) och  

”Larsbo”/jordäg 134b o 135b (Göken 2) 
Nora 1925 (Eckerbom & Ekeberg) 

 

 
Ur Gårdar och Folk (L O Pettersson,  

otryckt, Nora kommunarkiv)

2021-11-13 21:47Sök bland svenska dagstidningar

Sida 1 av 1https://tidningar.kb.se/2611932/1894-10-27/edition/164103/par…DS%20OCH%20BERGSLAGS%20TIDNING&from=1894-10-27&to=1906-12-31

2021-11-13 21:46Sök bland svenska dagstidningar

Sida 1 av 1https://tidningar.kb.se/2611932/1894-10-27/edition/164103/par…DS%20OCH%20BERGSLAGS%20TIDNING&from=1894-10-27&to=1906-12-31
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Bouppteckning efter Alfred 

Alfred	 Ericson	 dog	 1929,	 relativt	
ung,	 bara	 53	 år	 gammal.	 Döttrarna	
var	då	15,	17	resp.	23	år	gamla.		
Det	 var	 bouppteckningen	 efter	

Alfred,	 som	 gjorde	 mig	 extra	 ny-
fiken.	 Varje	 bouppteckning	 blir	
också	berättelsen	om	ett	liv.	Alfreds	
omfattar	hela	11	sidor	och	visar	på	
ett	 för	 tiden	 mycket	 burget	 Nora-
hem.	Alfred	var	vid	sin	död	god	 för	
80	000	kr	motsvarande	2,5	miljon	i	
dagens	penningvärde.	
Utom	 fastigheterna	 i	 kvarteret	

Göken	 ägde	 familjen	 sommarstället	
Sjövik	på	Alntorps	Ö:		
 

 
 
Karta över Ericsons fastighet Sjövik. En av 
de tomter för sommarboende som 1916 
avstyckades på Alntorps Ö. (Lantmäteriets 
historiska kartor) 
 

Bouppteckningar	 från	 denna	 tid	
förtecknar	noggrant	alla	inventarier	
i	ett	hem.	Vi	får	därför	också	en	god	
bild	 av	 Ericsons	 hem,	 en	 femrums-
bostad	med	herrum,	salong,	sovrum,	
flickornas	 rum	 och	 kontor.	 Vi	 får	

också	veta	hur	 hall	och	 tambur	var	
inredda,	vad	som	rymdes	på	vinden	
och	i	tvättstugan.		
	
Här vad som rymdes i herrummet: 

	
Nora rådhusrätt och magistrat (T) F2:39 
(1929–1930) Bild 850 (ArkivDigital) 

	
Hemmet	har	också	ett	rikt	förråd	av	
glas	 och	 porslin,	 linne	 och	 annan	
utrustning.	Vi	 får	 veta	detaljer	 som	
att	det	i	familjen	fanns	42	dricksglas,	
120	 vin-	 och	 andra	 glas,	 2	 hela	
serviser	 för	12	 resp.	18	personer.	 I	
linneförrådet	 fanns	 bland	 annat	 80	
lakan,	 72	 handdukar	 och	 60	 köks-
handdukar.	
Även	varulagrets	mängd	av	tyger,	

tråd	 och	 knappar	 inventeras.	 Det	
finns	vid	Alfreds	död	 färdigsytt	 ”25	
regnkappor,	 25	 kavajer,	 146	 ko-
stymer,	29	vinterrockar,	71	sommar-
rockar,	25	ulstrar,	6	 st	 vita	västar	o	
54	par	byxor”.	
Hos	 handelsidkare	 är	 även	 för-

teckningen	över	fordringar	och	skul-
der	 intressant.	 I	 Alfreds	 boupp-
teckning	 finns	 inte	 mindre	 än	 130	
kunder	 noterade	med	 kända	 Nora-
namn	som	skollärare	Ringström	och	
Uno	Schollin,	Hallander,	Carl	Nilsson	
och	Eliason,	som	alla	handlade	här.	
Hur	hade	en	son	till	en	enkel	piga	

kunnat	 göra	 en	 sådan	 resa?	 Vi	
kommer	förklaringen	på	spåret	i	en	
annan	bouppteckning.
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Koppling till Sjulsbo i Hedemora

 

”Herr Birger Amén 
Sjulsbo, fodran” ur 
bouppteckning efter 
Erik Olssons maka 

Erik	Olsson	på	Bastnäs	blir	änkling	i	
januari	 1899.	 Det	 är	 i	 bouppteck-
ningen	 efter	 hans	 maka	 Katrina	
Israelsdotter	vi	upptäcker	en	kopp-
ling	till	samma	by	som	Alfreds	mor	
kom	ifrån	–	Sjulsbo	i	Hedemora.	Här	
finns	 en	 fordran	 på	 583	 kr	 till	 en	
”Herr	Birger	Amén,	Sjulsbo”:		
Det	visar	sig	att	Birger	Améen	var	

gift	 med	 en	 dotter	 till	 bergsbruks-
idkaren	Johan	Persson	på	Lars	Jons-
gården	 i	 Sjulsbo.	Där	hittar	 vi	 även	
två	av	Erik	Olssons	barn:	Matilda	gift	
med	 Johan	 och	 Erik	 Wilhelm	 gift	
med	Johans	syster	Karin.		Två	bergs-
mansfamiljer	 som	 gifte	 ihop	 sina	
barn	med	varandra.		
Alfreds	mor	Katrina	född	i	Sjulsbo	

var	 alltså	 ingen	 piga	 varsomhelst	
ifrån.	Hon	har	sökt	sig	eller	erbjudits	
pigplats	i	just	Bastnäs	i	Nora	för	att	
det	 redan	 fanns	 kontakter	 mellan	
två	gårdar	med	bergsbruksidkare.		
	

Erik Olsson struken ägare 
Men	mest	intressant	är	att	vi	här	ser	
Erik	 Olsson	 från	 Bastnäs	 noterad	
även	som	struken	(del)ägare	till	Lars	
Jonsgården	 och	 en	 annan	 gård	 där	
sedan	 son	 resp	 svärson	 står	 som	
ägare.	 Bastnäsbarnens	 far	 verkar	
alltså	 köpa	 eller	 köpa	 in	 sig	 som	
ägare	 i	 fastigheter,	 som	 han	 sedan	
säljer	 till	 son	resp.	svärson	mot	 lån	
de	betalar	av	mot	ränta	över	tid.	På	
liknande	sätt	 tycks	Erik	Olsson	15–
20	 år	 senare	 stötta	 Alfred.	 Erik	
Olsson	 köper	 troligen	 gård	 74	 för	
Alfreds	 räkning,	 förbereder	 hans	
ankomst	 som	 färdig	 skräddar-
mästare	 och	 Alfred	 tar	 sedan	 över	
ägandet	som	lån.	
Om	 Erik	 Olsson	 är	 far	 till	 Alfred	

förtäljer	inte	historien,	men	klart	är	
att	 han	 behandlade	 Alfred	 som	 en	
son	av	Bastnäs.		
	

 
Egare: : f bergsbruksidkaren Erik Olsson (289) i Bastnäs … ägare skrädd Alfr Eriksson 
Nora stad AIIa:1, s. 20 (ArkivDigital)
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Döttrarna och Alma lämnar Nora 
 

 
Dottern Dagmar, 8 år. Fotograf: KGF 

Norberg (1914). Hembygdsföreningen 
Noraskog 

 

	
Alfreds	 och	 Almas	 äldsta	 dotter	
Dagmar	gifte	sig	med	en	tandläkare	i	
Nora,	som	var	född	i	Göteborg	och	de	
flyttade	 strax	 efter	 giftermålet	 till	
hans	 hemstad.	 De	 två	 yngre	 syst-
rarna	 Maj-Britt	 och	 Kajsa	 följde	
efter,	så	snart	de	blivit	vuxna.		
			Deras	mor	Alma	bodde	kvar	i	huset	
fram	till	1947,	då	hon	67	år	gammal	
flyttade	 till	 Göteborg,	 där	 alla	 tre	
döttrarna	 bildat	 familj	 och	 Alma	
hunnit	få	fem	barnbarn.		
			Alma	 gick	 bort	 1964,	 84	 år	
gammal.	 Hon	 begravdes	 på	 Norra	
kyrkogården	 i	 Nora	 intill	 sin	 make	
Alfred	och	sina	föräldrar.

 
Från Svartälvsgatan följer jag Rådmansgatan fram 
till Norra kyrkogårdens grindar. Det börjar skymma 
och svårt att läsa den inglasade kartan över kyrko-
gårdens gravar, men så tänds en automatisk lampa 
och jag kan se var Kv 15, NO 15 109 är beläget.	Det 
är allhelgonatid och många ljus som brinner på ena 
sidan om gångvägen bakom kapellet. Men på fältet 
till höger med äldre gravar är det påtagligt mörkt. 
Inga tända ljus och bara någon enstaka grav-
smyckning, minnen som bleknat eller är borta med 
en fjärde och femte generation. Här vilar Alfred 
med sin Alma och Almas föräldrar Axel och Lovisa.  
Den lille pojken från Bastnäs med okänd far, som 
blev skrädderifabrikör i Nora.  
 
 

 
 

 
Alfred Ericsons familjegrav, 

Norra kyrkogården, Nora 
 

Nora stad den 22 november 2021 
Mona Hallin
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Anette Mallalieu Sandh till minne 
 
”Jag	behöver	få	veta	om	det	är	en	skröna	jag	berättar,	när	jag	säger	att	jag	
känt	någon	som	suttit	i	knä	på	en	person	född	på	1700-talet.”	
 
Så skrev Anette till mig en vinterdag i januari 2021. Idag finns hon inte längre 
med oss. Jag saknar henne. Saknar Anette som en av de där man alltid räknar 
med. Därför att vi delade så mycket av samma berättelse. Både om Nora och 
annat. Och inte alls var färdiga. 
 
Anette var oerhört kunnig i Norahistoria och visste mycket om sin egen släkt, 
men ville alltid ta reda på mer. Året före pandemin, innan allt stängdes ner, sågs 
vi därför också i släktforskarsammanhang. Jag som handledare och hon som 
deltagare i en av Noraforskarnas kurser. Men nu handlade det om Anettes 
granne på Allégatan nedanför Frälsningsarmén, som hade berättat att hennes 
mormor var född på 1700-talet:  
 
 ”När	 jag	 var	 liten	 hyrde	 vi	 lägenhet	 i	 Frälsningsarmén.	 I	 huset	 nedanför	
(Allégatan	6)	bodde	Tant	Persson	med	två	av	sina	tre	vuxna	barn.	Martin	som	
jobbade	vid	elverket	i	Nora	och	Ingrid	som	hölls	som	piga.	Anna	Persson	var	
änka	och	hade	varit	gift	med	en	skräddare.	Ingrid	tilltalade	henne	’mor’	och	
’I’!”	
	
Anette tyckte det var	”så	häftigt	med	tidsavståndet”	och undrade: 
”Tror	du	att	du	kan	klura	ut	något	av	det	här?”	
	
Några dagar senare kunde jag svara:	Det	stämmer,	Anette!	Du	kände	en	person	
som	suttit	i	knät	på	sin	mormor,	född	1799.		
	
Jag hann säga till Anette att det skulle vara roligt att göra en sida i Anno Domini 
om detta. Det blev mer än så.   
 
Tack, Anette, för att du ville dela ditt minne och din nyfikenhet!  Så fick vi de 
första nycklarna till Anna Andersdotters historia, ett engagerande kvinnoöde 
från Björksjön i Hjulsjö.  
 

Mona Hallin, redaktör 
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Tant Perssons mormor Anna Andersdotter från Björksjön 
 

• Anna Amanda Eriksson, gift Persson (1874– ) 
• Annas mor: Karolina Nilsdotter (1846–1932) 
• Annas mormor: Anna Andersdotter (1799–1881) 

 
	

Med	Anette	Mallalieus	uppgifter	och	

tillgång	till	släktforskarbasen	Arkiv-

Digital	var	det	enkelt	att	få	fram	att	

”tant	 Persson”	 måste	 vara	 Anna	
Amanda	 Eriksson,	 född	 1874	 i	
Björksjön,	 Hjulsjö	 och	 änka	 efter	

skräddaren	 Jöns	 Persson	 i	 Nora	

(Sveriges	 befolkning	 1940	 och	

1950).		

Men	 kunde	 det	 här	 med	 att	

hennes	mormor	skulle	vara	född	på	

1700-talet	verkligen	stämma?		

En	 koll	 i	 Hjulsjös	 församlings-

böcker	 visade	 att	 Anette	 hade	 rätt.	

Anna	 Amandas	 mor	 hette	 Karolina	

Nilsdotter,	född	1846,	och	var	dotter	

till	Anna	Andersdotter	i	Hjulsjö,	född	

1799.		

Fram	ur	arkiven	växte	en	historia	

om	 bergsmanshustrun	 Anna	

Andersdotter	 från	 Björksjön	 som	

var	 gift	 två	 gånger.	 Första	 gången	

med	 en	 18	 år	 äldre	 bergsman	 som	

blivit	 änkling.	 Hon	 fick	 sju	 söner	

med	honom,	men	alla	dog	som	små.	

Hon	 gifte	 sedan	 om	 sig	 med	 en	

annan	 bergsman	 18	 år	 yngre	 än	
henne	själv,	född	1817	och	så	ung	att	

de	fick	gå	till	kungs	för	att	få	tillstånd	

att	gifta	sig.	De	fick	fyra	barn.	Tre	av	

dem	nådde	vuxen	ålder.	Det	var	den	

yngste,	Karolina,	född	1846	när	mor	

Anna	hunnit	bli	46	år,	som	skulle	bli	

mor	till	tant	Persson	på	Allégatan.  
 
Vi vet inte säkert var Anna kom ifrån 
Anna	 Andersdotter	 var	 troligen	

dotter	 till	 torparparet	 Anders	 Ers-

son	och	Maja	Ersdotter	 i	Ängmoss-

åsen,	Hjulsjö,	men	vi	vet	inte	säkert.	

Något	lurt	har	hänt	med	siffrorna	på	

vägen.	Deras	Anna	var	född	19	juni	

1799	 och	 döpt	 den	 23	 juni,	medan	

vår	 Anna	 har	 födelsedatum	 22	 juli	

1799.	Vi	misstänker	ändå	att	det	kan	

vara	hon:		

	

 
Hjulsjö (T) C:2 (1796–1827) Bild: 29 Sida: 23 
(ArkivDigital) 
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Sångesnäs låg nära Gunnarshult: 
 

	
Häradsekonomiska kartan 1864-1865. Lantmäteriets historiska kartor

Hennes	 föräldrar	 Anders	 och	 Maja	
finns	senare	noterade	som	föräldrar	
till	 en	 liten	pojke	 som	 föddes	1803	
och	dog	samma	år.	De	var	då	bosatta	
i	 Sångesnäs,	 som	 ligger	 geografiskt	
nära	Gunnarshult,	där	vi	1824	hittar	
den	 första	 säkra	 källan	 till	 ”vår”	
Anna	 Andersdotter.	 Hon	 står	 då	
noterad	som	piga	hos	bergsman	Erik	
Olsson	i	Gunnarshult.	Året	efter	blir	
hon	hans	maka.	Vi	ser	här	att	Anna	

då	fått	sitt	födelsedatum	ändrat	från	
23	juni	till	22	juli	1799,	en	förväxling	
med	drängen	Jan	Isacsson	på	raden	
under	hennes.		Från	1825	och	under	
hela	 sitt	 liv	 kommer	hon	därför	 att	
noteras	som	född	22	juli	i	Hällefors.	
Men	1799	är	inte	ändrat.			
	
Någon	 av	 våra	 släktforskare	 därute	
som	 kan	 hjälpa	 oss	 knäcka	 denna	
nöt?	Var	kom	Anna	ifrån?

Pigan Anna Andersdotter och drängen Jan Isacsson i Gunnarshult: 

	
Hjulsjö (T) AI:6 (1816-1825) Bild: 630 Sida: 56 (ArkivDigital)	
 
I nästa husförhörsbok 
får Anna drängen Jan 
Isacssons födelse-
datum:  

Hjulsjö (T) AI:7 (1826-1833) Bild: 680 Sida: 61 (ArkivDigital)

	
	
	

	

Sångesnäs låg nära Gunnarshult: 

		
Häradsekonomiska kartan 1864-1865. Lantmäteriets historiska kartor

Hennes	 föräldrar	 Anders	 och	 Maja	
finns	senare	noterade	som	föräldrar	
till	 en	 liten	pojke	 som	 föddes	1803	
och	dog	samma	år.	De	var	då	bosatta	
i	 Sångesnäs,	 som	 ligger	 geografiskt	
nära	Gunnarshult,	där	vi	1824	hittar	
den	 första	 säkra	 källan	 till	 ”vår”	
Anna	 Andersdotter.	 Hon	 står	 då	
noterad	som	piga	hos	bergsman	Erik	
Olsson	i	Gunnarshult.	Året	efter	blir	
hon	hans	maka.	Erik	är	18	år	äldre	
än	Anna	och	änkling	sedan	två	år.	Vi	

ser	 här	 att	 Anna	 då	 fått	 sitt	
födelsedatum	ändrat	från	23	juni	till	
22	 juli	 1799,	 en	 förväxling	 med	
drängen	 Jan	 Isacsson	 på	 raden	
under	hennes.		Från	1825	och	under	
hela	 sitt	 liv	 kommer	hon	därför	 att	
noteras	som	född	22	juli	i	Hällefors.	
Men	1799	är	inte	ändrat.			
	
Någon	 av	 våra	 släktforskare	 därute	
som	 kan	 hjälpa	 oss	 knäcka	 denna	
nöt?	Var	kom	Anna	ifrån?

Pigan Anna Andersdotter och drängen Jan Isacsson i Gunnarshult: 

	
Hjulsjö (T) AI:6 (1816-1825) Bild 630 / sid 56 (ArkivDigital)	
 
I nästa husförhörsbok 
får Anna drängen Jan 
Isacssons födelse-
datum: 	klipp,	förstora	

Hjulsjö (T) AI:7 (1826-1833) Bild: 680 Sida: 61 (ArkivDigital)
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Pigan Anna gift med husbonden	 
I	december	1825	vigs	Anna	Anders-

dotter	 och	 bergsman	 Erik	 Olsson.	

Erik	 är	 18	 år	 äldre	 än	 Anna	 och	

änkling	 sedan	 två	 år	 med	 sex	

minderåriga	barn.	Hans	första	maka	

Anna	 Hindersdotter	 dog	 35	 år	

gammal	i	”barnsbörd”.	 
Med	 Anna	 Andersdotter	 får	 Erik	

sju	 söner,	 men	 ingen	 av	 sönerna	

överlever	 småbarnsåren.	 I	 februari	

1836	blir	Anna	änka,	när	Erik	dör	 i	

”slag.”		

 
Yngste sonen drunknar 
Någon	vecka	efter	makens	död	föder	

Anna	deras	sjunde	son,	som	hon	ger	

namnet	Israel.	Ofta	gav	man	samma	

namn	 som	 ett	 tidigare	 bortgånget	

barn.	 Israel	 är	 tredje	 sonen	 med	

detta	namn,	men	inte	heller	han	får	

leva.	 I	 september	1837	omkommer	

han	 i	 en	 drunkningsolycka	 1,5	 år	

gammal.		

	

Anna gifter om sig 
Året	 efter	 gifter	 Anna	 om	 sig	 med	

den	 18	 år	 yngre	 drängen	 Nils	

Nilsson.	Efter	ett	par	år	flyttar	de	till	

”Torpet”,	 där	 Nils	 tar	 över	 som	

bergsman	 efter	 sin	 far,	 nu	 med	

tillnamnet	 Söder.	 De	 får	 tre	 barn	

som	uppnår	vuxen	ålder.	Anna	är	46	

år,	 när	 deras	 yngsta,	 vår	 Karolina,	

föds	1846.	

	

Nils tar sitt liv 
Det	blir	ett	olyckligt	äktenskap,	som	

slutar	i	tragedi,	när	maken	Nils	tar	

sitt	liv:	

	
	

	
Ur	Nils	Nilssons	dödnotis:		

”Hängde sig. Anledningen: drycken-
skap och husliga missförhållanden” 
 

	
Hjulsjö (T) F:7 (1850-1875) Bild 137		
	

I	flera	dagstidningar	kan	man	läsa	

om	tragedin:	

	

 
Nerikes Allehanda 1872-08-28 
 
Sjelfmord. Bergsmannen Nils Nilsson Sör i 
Björksjön, Hjulsjö socken, påträffades 21 
Augusti på aftonen, hängande i sitt stall. Han 
nedskars genast, men lifwet war och förblef 
borta. Nils Nilsson, som war mellan 50 och 60 
år gammal, hade warit olycklig som äkta 
man, och tros detta wara orsaken till det 
förtwiflade beslutet (Nerikes Allehanda 
1872-08-28)	
 
Två	 år	 senare	 föds	 Karolinas	 lilla	

Anna	 Amanda,	 barnbarnet	 som	 får	

namn	efter	sin	mormor	Anna.	

Lilla	Anna,	vår	”tant	Persson”,	är	7	

år,	 när	 hennes	 mormor	 går	 bort	

1881,	82	år	gammal.			
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I	mormoderns	bouppteckning	ser	vi	
inte	 något	 av	 den	 rika	 bergsmans-
gården	 Gunnarshult	 hon	 en	 gång	
bebodde.	Utom	sina	kläder	ägde	hon	
bara	 en	 fingerring	 och	 ett	 par	 ör-
hängen	 av	 guld	 samt	 två	 silver-
ringar.	 Kläderna	 fördelades	 mellan	
de	 två	döttrarna.	Övriga	ägodelar	–	

en	 psalmbok,	 ett	 par	 glasögon,	 två	
gamla	böcker,	en	tavla	och	en	kniv	–	
vet	vi	inte	vem	som	fick.	Men	vi	vet	
att	för	tant	Persson	på	Allégatan	6	i	
Nora	var	Anna	en	mormor	hon	fick	
sitta	i	knät	på,	när	hon	var	liten.	En	
mormor	som	var	född	på	1700-talet.

Mona Hallin
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Lilly Maria var född i Vattentornet! 
 
Snart ska det byggas bostäder i Noras gamla vatten-
torn. I samband med nyheten kom gamla Norabon 
Margareta att tänka på det som sas i släkten: Hon 
hade haft en syster som var född i Vattentornet. 
Men fick sedan tyvärr höra att det aldrig bott någon 
där. Hon vände sig därför till Noraforskarna.  
 
Som uppväxt i Nora kände jag väl till att det bott 
folk i Vattentornet. I alla fall på 1950- och 1960-
talet. I ett reportage i Nerikes Allehanda kunde 
också alla läsa om de två syskonen som bott där 
som barn och kunde berätta om de två små 
lägenheterna med runda väggar som fanns där. 
 
Men hur var det med Margaretas syster? 
 
Jodå, i födelseboken för Nora stad kunde Margareta 
få bekräftat att hennes syster Lilly Maria kom till 
världen i juletid 1919, när hennes föräldrar och två 
äldre syskon bodde i Vattentornet. Av något skäl 
skrevs Lilly Maria först in som Inga Britta, men 
namnet är struket och ändrat. Tyvärr fick Lilly Maria 
bara leva ett drygt år. 
 

 
 

  
Vattentornet i Nora 1908. 
Fotograf: S Lindskog. Örebro 
läns museum 
 

 
Vattentornet i kv. Barken,  
Nora. Stadskarta 1925  
 

             Lilly Maria i födelseboken: 

 
Nora stadsförsamling (T) C:1 (1901-1924) Bild 1200 / sid 114 

 
Lillasyster Margareta föddes långt senare, 1933, och växte upp i ett hus som 
familjen lät bygga på 1930-talet. Roligt att vi kunde hjälpa Margareta att få 
bekräftat att det hon hört om sin syster stämde.   

 
VÄLKOMMEN TILL NORAFORSKARNA MED ERA BERÄTTELSER OCH FRÅGOR! 

Mona Hallin, redaktör 
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VAD STÅR DET?  
Varsågod – här bjuder vår kursledare Lars Öjebo på en läsövning hämtad ur en 
bouppteckning från 1811. (Facit sid. 25) 
 
Bouppteckningar	är	en	fantastisk	källa	för	
oss	släktforskare.	1734	blev	det	lag	på	att	
upprätta	 bouppteckning	 efter	 den	 som	
avlidit.	Arvingarna	fick	originalet,	men	av-
skrifter	 arkiverades.	 Inte	 alla	 finns	 be-
varade,	 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	 emi-

grerat.	 Därefter	 följer	 en	 detaljerad	 upp-
räkning	av	precis	allt	som	fanns	i	hemmet	
–	 från	 minsta	 järngryta	 till	 namnet	 på	
korna.	 Allra	 först	 noteras	 om	 den	 döde	
lämnat	efter	sig	några	föremål	av	guld.	
				Genom	 digitaliseringen	 har	 det	 blivit	
mycket	 lättare	att	 söka	sig	 fram	 i	boupp-
teckningsvolymerna.	 ArkivDigital	 har	
upprättat	 ett	 sökbart	 boupptecknings-
register	 som	byggs	ut	 efter	 hand	 (kräver	
abonnemang).

 
 

 
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt (T) FII:24 (1811) Bild 36 (ArkivDigital)



 18 

 

Första digitala släktforskarkursen 
Rapport från vår kursledare Lars Öjebo 
 
Nora	 släktforskare	 har	 under	
senvåren	 haft	 en	 digital	 nybörjar-
kurs	 i	 släktforskning,	 ett	 projekt	
som	 jag	 innerst	 inne	 var	 lite	 av-
vaktande	 inför.	 Men	 föreningen	
behövde	pengar	 så	 det	 fanns	 ingen	
återvändo.	 Att	 få	 till	 bra	 handled-
ning	var	knäckfrågan	för	mig	och	det	
lyckades	 verkligen.	 Till	 min	 hjälp	
som	handledare	har	jag	haft	Linnéa	
Hedkvist,	 Mona	 Hallin	 och	 Örjan	
Jansson.	Under	 sex	måndagskvällar	
har	 vi	 träffat	 sju	 deltagare	 digitalt.	
Jag	har	inlett	varje	kurstillfälle	med	
att	tala	om	och	visa	exempel	på	i	tur	
och	ordning	födelsebok,	husförhörs-
bok/församlingsbok,	 flyttbok,	 vig-
selbok,	 dödbok	 och	 till	 sist	 boupp-
teckning.	Därefter	delade	Linnéa	 in	
oss	i	rum	med	en	handledare	och	två	
deltagare	 i	 varje.	 I	 45–60	 minuter	
jobbade	 vi	 i	 rummen	 för	 att	 sedan	
återsamlas	 en	 stund,	 sträcka	 på	
benen	och	 ta	upp	vad	 som	varit	på	
tapeten	 i	 de	 olika	 rummen.	 Så	 en	
stunds	återgång	 till	 rummen	 för	en	
sista	 koll	 att	 inga	 frågor	 var	 obe-
svarade.	Vi	har	sedan	också	 funnits	
till	 hands	 via	mejl	 under	 veckorna.	
Digitala	möten	tar	på	krafterna,	inte	
minst	 för	 våra	 deltagare,	 som	 ska	

syssla	med	att	forska	i	källor	som	för	
dem	 kanske	 varit	 helt	 obekanta	
tidigare.	
I	 september	 var	 covidläget	 sånt	

att	 vi	 kunde	 starta	 en	 vanlig	 kurs	
med	 fysisk	närvaro.	Även	 en	 sådan	
kurs	 bjuder	 på	 utmaningar	 och	
överraskningar,	 men	 handledarna	
kan	 snabbare	 rycka	 in	 när	 någon	
fastnar	 i	 sin	 forskning	 eller	 inte	
riktigt	förstår	hur	man	ska	gå	vidare.	
Samma	 handledare	 som	 i	 våras	 bi-
stod	under	höstens	kurs	som	samlat	
sju	 ivriga	 och	 nyfikna	 nybörjare.	
Kursen	 var	 lyckad	 och	 deltagarna	
var	nöjda.			
Med	 facit	 i	 hand	 måste	 jag	 er-

känna	att	det	digitala	försöket	slagit	
mycket	 väl	 ut.	 Nu	 kan	 jag	 absolut	
tänka	mig	att	ha	en	ny	digital	kurs,	
åtminstone	 om	 jag	 får	 den	 fantast-
iska	 uppbackning	 som	 jag	 fått	 av	
mina	 handledarkamrater	 Linnéa,	
Mona	 och	 Örjan,	 ni	 är	 guld	 värda!	
För	 att	 inte	 tala	om	våra	deltagare.	
Ett	 stort	 tack	 även	 till	 er!	 Ett	 stort	
tack	även	till	min	tidigare	chef	Claes	
Dyst	 som	 låter	 oss	 nyttja	 Hjernets	
lokaler!	

	
/Lars	
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Föreläsningar i Projekt Nora 1921: 
Om kvinnor i rörelse och kampen mot TBC 
I november och december hölls två föreläsningar som del i projektet Nora 1921, 
året då demokratin föddes i Sverige. Fler föreläsningar blir det i vår. På Nora 
bibliotek och med fri entré, så håll utkik. Föreläsningarna är ett samarrangemang 
mellan Nora Släktforskare och Hembygdsföreningen Noraskog med stöd av 
Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan och Nora kommun.   
 
Kvinnor i rörelse 1920–1950 
1921 fick kvinnor för första gången rösta i ett 
riksdagsval. Vad hände sedan? Var männen villiga 
att dela med sig av makten? Gunnela Björk, för-
fattare och docent i historia, berättade om hur 
kvinnor, från tiden när allmän rösträtt infördes, 
agerade i politiska partier och genom sina egna 
föreningar för att få makt och inflytande i sam-
hället. Vår kursledare Lars Öjebo var där:  
  
I kväll lyssnade jag på Gunnela Björks föreläsning 
om kvinnor i rörelse, dvs kvinnor engagerade i 
politiska, religiösa och välgörenhetsrörelser samt 
kvinnoföreningar åren 1920–1950. Gunnela är 
kunnig i ämnet och visar på ett fängslande sätt 
vilket arbete och engagemang kvinnor hade i 
jämlikhetssträvandena under första hälften av 
1900-talet. Hon berörde även det motstånd mot 
kvinnors deltagande i politiska och fack-
föreningssammanhang som var så starkt. Tack 
Gunnela för en mycket intressant kväll. /Lars Öjebo 
 

 

 
 

 

        Foton från föreläsningen: Linnéa Hedkvist 

 
KVINNOR I RÖRELSE 1920 - 1950 

Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Nora Släktforskare och Hembygdsföreningen      

Noraskog med stöd av Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan och Nora kommun.   

 

 
 

1921 fick kvinnor för 
första gången rösta i 
ett riksdagsval.  
Men vad hände sedan? 
Var männen villiga att 
dela med sig av 
makten? 

  
 
Biblioteket i Nora 
Onsdag 3 november 
Klockan 18.00 
Fri entré  
      

Gunnela Björk, författare och docent i historia, 
berättar om hur kvinnor, från tiden när allmän rösträtt 
infördes, agerade i politiska partier och genom sina egna 
föreningar för att få makt och inflytande i samhället.   
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TBC – en ångermanländsk 
släktsaga 
 
”I varje familj finns de, skuggorna 
efter släktingar som drabbades av 
tuberkulos. För hundra år sedan höll 
den fruktade farsoten Europa i ett 
hårt grepp. Bara i Sverige dog män-
niskor i tusental varje år och mång-
dubbelt fler drabbades, samtidigt 
som inget botemedel fanns i sikte.” 
(ur annons för föredraget) 
 
Lars Öjebo lyssnade till Maria 
Andersson, bibliotekarie och lärare 
vid Fellingsbro folkhögskola:  
 
Maria inledde med att berätta om sin 
farmor som avled i tbc strax efter att 
hon fött en son som senare skulle bli 
Marias far. På ett intressant och 
nyfikenhetsstimulerande sätt redo-
gjorde hon sedan för varför tbc blev 
en så spridd sjukdom och dödsorsak 
i Sverige från 1800-talets början och 
fram till tiden för andra världskrigets 
slut. Trångboddheten blev allt vanli-
gare i städerna och överallt där indu-
strialiseringen lockade landsbygdens 
folk. Detta ledde till svårigheter att 
hålla bostäder och människor rena, 
fattigdomen ökade och det därav 
försvagade immunförsvaret gjorde 
folk mottagliga för smittan. 

Maria berättade också om be-
handlingen på de sanatorier som 
byggdes, hur botemedel mot tbc bör-
jade framställas och hur det ökade 
välståndet och vaccinet slutligen så 
gott som helt utrotade tbc i vårt land. 

Vi fick också se en jämförelse över 
tuberkulosens spridning i världen, en 
bild som med all tydlighet klargjorde 
att tbc frodas i tättbefolkade, fattiga 
delar av världen där människor inte 
har råd med vaccin och där korrup-
tionen möjliggör att det fuskas med 
vaccinets kvalitet. 

Avslutningsvis lät Maria oss höra 
Laleh sjunga En stund på jorden, vars 
text passade bra i sammanhanget.  
 

Hålahults sanatorium 1903. Foto: Okänd. 
 

Underläkare J P Sundström med tre 
sköterskor. Hålahults sanatorium 1915. 

Foto: Okänd. Örebro läns museum 

 
Tvåbäddsrum, Hålahults sanatorium, före 
1930. Foto: Okänd. Örebro läns museum  
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Öppet hus på temat Röster i arkiven 
I november var det också Arkivens dag, i år på temat 
Röster i arkiven. Nora kommunarkiv höll öppet hus, 
där vi bjöds på fika och lotsades runt av arkivarierna 
Sofia Berlin och Lilian Jacobsson. 
 
Årets Arkivens dag handlade om den långa kampen 
för rösträtt, om de som banade väg, om stora och 
små beslut och om arkiven som ett sätt att få insyn 
i den demokratiska processen.  
 
Temat Röster i arkiven kan också ha flera andra 
betydelser. Det handlar också om berättelserna, de 
som var där när något hände, de som deltog eller 
stod bredvid, de som levt ett långt liv eller de som 
försvann för fort. Deras röster finns i arkiven och vill 
gärna bli hörda. Berättelserna finns där om vi bara 
lyssnar. 
 

 
Barnhemmet i Nora öppnades 1916	

 
 

    
Norakvinnor som 
kämpade för rösträtt 
 

    
Protokollsbok Nora 
Stadsfullmäktige, 1914 
 
Tack till våra arkiv-
lotsar Sofia Berlin och 
Lilian Jacobson!  

/Mona Hallin 
 

 
 
”Inte vem som helst som kan komma att höra till stadens fäder” skriver Ingrid 
Göthlin i ett brev om sin syster som fått en plats i Nora kommunfullmäktige 
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LÄS- och LÄNKTIPS  
 
Inlåsta. Släktforska i polis-, fängelse- 
och anstaltsarkiv av Roddy Nilsson 
(Sveriges Släktforskarförbund, 2020) 
 
Fängelser, hospital, sinnessjukhus, 
barnhem och alkoholistanstalter är 
exempel på institutioner där tusen-
tals och åter tusentals människor 
under de senaste århundradenas 
historia tillbringat längre eller 
kortare perioder i sina liv. För den 
person- och släkthistoriskt intresse-
rade utgör de arkiv som dessa 
inrättningar lämnat efter sig en 
guldgruva som i många fall kan hjälpa 
till att rekonstruera förfädernas lev-
nadsförlopp. En del av dem blev av 
ett oblitt öde hänvisade till ett liv 
med sjukdomar och handikapp och 
kanske till en livslång tillvaro på 
någon institution. Andra tillbringade 
endast en kort tid eller en viss period 
i livet som inlåsta. Många bröt mot 
samhällets lagar och fick för detta 
plikta med långa tider i fängelse. 
Ytterligare andra var de prostitue-
rade kvinnor som tvingades till 
vistelse på kurhus eller tvångsarbets-
anstalt. 

I boken presenteras olika institu-
tionsarkiv med tips och exempel på 
vilka uppgifter som kan hittas i dessa. 
Vid sidan av olika typer av institu-
tionsarkiv tar ett särskilt kapitel upp 
forskning i polisiära arkiv. Men boken 
har inte enbart personhistoriska 
ambitioner. Den syftar också till att 
ge bild av hur livet inom dessa ofta 

tämligen slutna institutioner gestal-
tade sig för de intagna och i vilket 
historiskt sammanhang detta ska 
förstås. Hur såg vardagen ut? Hur 
togs de omhand och hur behand-
lades de inom de institutioner där de 
vistades? (förlagspresentation) 
 

 

 
 
Genombrottet. Så löste släkt-
forskaren dubbelmordet i Linköping 
av Anna Bodin & Peter Sjölund 
(Norstedts, 2021) 
 
När det fruktansvärda dubbelmordet 
i Linköping kunde klaras upp efter 16 
långa år var det en släktforskare som 
stod för genombrottet. Peter Sjölund 
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gick 200 år bakåt i tiden och byggde 
ett släktnät som lyckades ringa in 
mördaren, som greps och erkände 
direkt. 

En lagändring hade gjort det 
möjligt att använda släktforsknings-
databaser och för första gången i 
Europa kunde ett mord klaras upp 
med den banbrytande metoden, ett 
genombrott som kan bli viktigare än 
fingeravtrycket. Nu väntar en lång 
rad kalla fall på sin lösning. Det här är 
boken om jakten som ledde fram till 

att Peter Sjölund kunde identifiera 
mördaren. Men också om alla liv som 
slogs i spillror av morden den där 
oktoberdagen 2004 och de anhörigas 
långa väntan på ett svar.                     

Journalisten Anna Bodin har följt 
Peter Sjölund från allra första början. 
Här är deras unika berättelse om 
jakten som satte punkt för den 
största mordutredningen i Sveriges 
historia efter Palmemordet. 
 (förlagspresentation) 

 
Linnea tipsar 
Den digitala utvecklingen för själva forskandet har ju pågått länge och tar 
ständigt nya stora kliv. ArkivDigital skriver på sin hemsida att deras bildarkiv 
består av över 200 000 volymer eller omkring 90 miljoner digitala färgbilder på 
kyrkböcker och andra historiska dokument samt drygt 216 miljoner sökbara 
namn i registren. Dessutom fyller de på med över en halv miljon nya bilder varje 
månad. Utöver detta finns Riksarkivet, Lantmäteriet och många andra digitala 
register. Sammantaget har det effektiviserat släktforskningen på många sätt. 
ArkivDigital har en YouTube-kanal som innehåller filmer där man kan få 
vägledning till register och föreläsningar i olika släktforskarfrågor. Gratis och lätt 
tillgängligt. Där hittar du bland annat: 
 

• Föreläsning om bouppteckningar och ArkivDigitals 
bouppteckningsregister (Arkivens dag 2021) 

• Fängelsearkiv hos ArkivDigital (föreläsning den 16 januari 2021), 30 min 
Niklas Herzman 

• Att hitta det förbjudna – eller lyckan att hitta en tjuv i släkten 
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NYINKOMMET I FORSKARSTUGAN 
 
Sveriges Dödbok 8 1830–2020 
Uppgifter om avlidna i Sverige ur 
myndigheters databaser och genom 
projektet ”Namn åt de döda”. 
(Sveriges Släktforskarförbund, 2021) 
 

 
 
 
Släktforska i Tyskland av Christina 
Kirchner och Mikael Hoffsten 
(Sveriges Släktforskarförbund, 2021) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bekant med Rötterbokhandeln? 
En nätbokhandel som drivs av 
Sveriges Släktforskarförbund. 
 

En värld vid sidan av. Hålahults 
sanatorium av Annemor Kirkbakk 
(2021) 
 

 
 
Hålahults jubileumssanatorium tog 
emot sina första patienter år 1900. 
De hämtades med hästskjuts vid 
Ervalla station och kördes till en 
imponerande anläggning uppe bland 
Kilsbergens högstammiga tallar. Där 
steg de in i en värld som låg vid sidan 
av, en värld som underhölls av 
personal med de mest skiftande 
uppgifter. Här får du möta några av 
de människor som levde och 
arbetade i Hålahult under sana-
toriets första tid. 

Författaren är född och uppvuxen 
på Hålahult. 62 sidor med en mängd 
foton som visar personal, sysslor och 
tidsbilder från sanatorietiden på 
Hålahult. 
 
 
 
 

 
Hålahults jubileumssanatorium tog emot sina första patienter år 1900. De hämtades med 
hästskjuts vid Ervalla station och kördes till en imponerande anläggning uppe bland 
Kilsbergens högstammiga tallar. Där steg de in i en värld som låg vid sidan av, en värld som 
underhölls av personal med de mest skiftande uppgifter. Här får du möta några av de 
människor som levde och arbetade i Hålahult under sanatoriets första tid. 
 
Tryckår 2021 - författaren är född och uppvuxen på Hålahult. 62 sidor med en mängd foton 
som visar personal, sysslor och tidsbilder från sanatorietiden på Hålahult. 
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Facit till VAD STÅR DET? (s. 17)   
 

Nora och Hjulsjö berg-
slags häradsrätt (T) FII:24, 
1811, bild 36. ArkivDigital 
 

 
År 1811 den 26te och 27de Februari blef af underskrifne 
påkallade goda män, Laga Boupteckning förrättad efter 
Nämndemannens välaktad Abraham Zackrissons i 
Skärmarboda Hustru Sara Larsdotter, hvilken den 9de 
December nästledit år genom döden aflidit och, utom den 
efterlefvande maken, endast qvarlåtet myndige Sonen Per 
som jemte fadren nämndeman Abraham Zackrisson, war 
härvid närvarande, och af hvilka denna förstnämnda angaf 
qvarlåtenskapen på sätt som följer 
 

              

Bokstaven A 

Inte	enkelt	att	uttolka	texten,	när	vi	går	ner	
mot	1700-talet,	men	vi	har	våra	knep	och	
bra	 att	 känna	 till	 hur	 man	 skrev	 ett	 par	
bokstäver.	Här	boktaven	A.		
Boupptecknaren	 inleder	med	 ett	 extra	

utsnirklat	 Å	 i	 ordet	 ”År”.	 Ett	 par	 rader	
längre	 ner	 ser	 vi	 hur	 han	 skriver	 ”år”	 i	
vanlig	 skrivstil.	 Lilla	 a	 skrevs	 nämligen	
öppet	denna	tid,	liknar	mer	ett	u	följt	av	en	
liten	 r-sväng.	 Inte	 blir	 det	 lättare	 av	 att	
pricken	 över	 i	 eller	 ringen	 över	 å	 ofta	
hamnar	över	nästa	bokstav.	Det	som	ser	ut	
som	ett	stort	skrivstils-r	i	det	utsnirklade	
”År”	 är	 alltså	 inte	 ett	 r	 utan	 en	 del	 av	
bokstaven	å.	Lilla	r	denna	tid	ser	däremot	
närmast	ut	som	ett	uppochnervänt	skriv-
stils-r.			
Namnet	Abraham	är	lite	lättare	att	läsa	

ut.	Här	har	boupptecknaren	valt	att	”texta”	
(vanligt	vid	namn)	–	och	då	används	ett	a	
vi	 känner	 igen,	 men	 obs	 att	 det	 inte	 går	
ihop	riktigt	här	heller,	liknar	mer	ett	u.	Den	
här	boupptecknaren	har	dessutom	format	
sin	egen	variant	av	öppet	a	med	r-slinga,	så	

att	det	för	oss	oftast	ser	ut	som	ett	litet	w.	
Se	detta	klipp	med	”wälaktad	Abraham”:	
	

 
 

Folk	skrev	förstås	”fel”	även	denna	tid.	Här	
att	 boupptecknaren	 råkat	 skriva	 den	
efterlefvande	makan	i	stället	för	maken:	
	

    
 
Några knep för ”närwarande” 

     

• Utgå från ord det ”måste” vara.  
• Ta det bokstav för bokstav 
• Gör ditt eget modellalfabet 
• Jämför med ortregistret i husför-

hörslängder. Finns ofta både i 
original och senare tillagd maskin-
skrift. 
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Projekt NORA 1921 
– året då demokratin föddes i Sverige 
 
Under 2019 bildade Nora släktforskare och 
Hembygdsföreningen Noraskog en arbets-
grupp för att se hur vi tillsammans kan upp-
märksamma firandet av Demokratin 100 år 
under temat. Nu är arbetet i full gång. 

I maj bjöd historikern Torbjörn Nilsson vid Södertörns högskola på en föreläsning 
med bildspel. Där berättar Torbjörn om demokratins framväxt och vad som 
ledde fram till de historiska besluten om allmän och lika rösträtt för 100 år sedan.  
 
Visste ni att de med höga inkomster i Nora hade åtskilligt fler röster än de med 
lägre i kommunalvalen. Och att de med inkomst under 500 kr inte hade rösträtt 
alls, eftersom de inte betalade kommunalskatt.  Eller hur mycket cykeln betydde 
för att sprida kunskap och få till en ändring.  

	

  

Rösträ'sinsamlingen/1914
Mer/än/1000/kvinnor/i/Nora/skrev/under
Örebro/län/samlade/16/652/namn

NORA/1921

Alfhild Cnattingius, telegraCommissarie/
och/ordförande/i/Noras/lokalförening/för/
kvinnans/poliHska/rösträ'.

Många/lärarinnor/var/akHva/i/rösträ'skampen:
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I somras anordnade arbetsgruppen en inledande utställning i Vagnslidret på 
Göthlinska gården: Riksutställningen Demokrati 100 år med små inblickar och 
utblickar ur Noraperspektiv. Under våren fördjupas arbetet i studiecirkelform 
och vi kan se fram emot kommande bilder av hur livet i Nora såg ut kring 1921. 

	
	
	

	
	
	
	

	

	

	
	

	
	

			
  

NORA%1921%

Alfhild%och%

LKPR%
Fröken%Alfhild%

Cnattingius,%

telegrafkommissarie%i%

Nora%som%kämpade%för%

kvinnans%rättigheter%%

%

1905%var%hon%med%och%grundade%Noras%

lokalavdelning%av%LKPR%–%Landsföreningen%för%

kvinnans%politiska%rösträtt%–%med%ett%20Gtal%aktiva%

Norakvinnor.%Hon%är%dess%ordförande%i%många%år.%%
%

1912%blev%hon%Noras%första%kvinna%i%stadsfullG

mäktige.%Enstaka%andra%kvinnor%tar%vartefter%plats%

i%nykterhetsnämnden%och%pensionsnämnden,%

styrelser%för%fattigvård%och%samskola.%
%

1914%samlar%hon%med%andra%Norakvinnor%in%över%

1000%röster%för%kvinnlig%rösträtt%i%allmänna%val.%

Men%än%ska%det%dröja.%

%

%
!

NORA%1921%
!

Möjligt%att%söka%dyrtidshjälp%
Livsmedelsnämnden%i%Nora%påminner%om%
sista%datum%att%söka%dyrtidstillägg:%
!

!
!

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

!

Under%första%världskriget%steg%levnadsomD
kostnaderna%drastiskt.%Många%fick%svårt%att%
klara%sig%på%sin%vanliga%lön.%%Bland%annat%
kvinnliga%lärare.%

!NORA!1921!

Här!samlades!man!i!Nora!
!

!
Godtemplarhuset!i!Nora!före!ombyggnaden!1924!
!
!

! !
Idag!Recordbiografen!
!

IOGT!kämpade!inte!bara!för!nykterhet!utan!även!
för!allmän!rösträtt.!

!

NORA!1921!

Från!syjunta!till!kommunfullmäktige!
!

Det!passade!sig!inte!för!kvinnor!att!lämna!
hemmet!på!sin!fritid.!Tillsammans!tar!de!ändå!
plats!i!samhället!långt!före!rösträtten.!!
!

!
!

De!verkar!för!att!göra!skillnad!genom!föreningar!
som!Tuberkulossyföreningen,!FruntimmersF
skyddsföreningen,!Röda!korset!och!MajblommeF
kommittén.!
!

Och!fortsätter!sedan!rösträtten!gått!igenom:!!
!
!

!!!
!

Inför!Sveriges!
första!folkomF
röstning!1922!i!
Klara!BryngelsF
sons!hem.!!
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Föreningen Nora släktforskare  

våren 2022 

Program våren 2022 
Tiden	får	utvisa	vad	vi	kan	genomföra	av	våra	vanliga	aktiviteter	som	släkt-
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.		
	
Släktforskningens dag 15 januari 
Årets	 tema	 är	 ”Släktplatser”,	 det	 vill	 säga	 gårdar,	 orter	 och	 andra	 släkt-
relaterade	 platser.	 Vi	 kommer	 att	 planera	 aktiviteter	 tillsammans	 med	
Hembygdsföreningen	Noraskog.	Vi	återkommer	med	mer	information.	
 
Släktforskardagarna i Skövde 20–21 augusti 2022 
	
2022	 är	 det	 Skövdes	 tur	 att	 stå	
värd	för	Släktforskardagarna.	Man	
bjuder	 in	 till	 ett	 trettiotal	 före-
läsningar	och	drygt	100	utställare.	
Släktforskarmässan	 lockar	 årligen	
ca	3000–5000	besökare,	vilket	gör	
evenemanget	 till	 ett	 av	 världens	
största	i	sitt	slag.	 	

	
	

	
NORA SLÄKTFORSKARE 
Medlemsavgift för 2022	

	
Årsavgift 200 kr för enskild medlem 

100 kr för ytterligare familjemedlem på samma adress 
 

Bg 108-4300 eller 
Swish 123 069 25 58 

Ange namn, adress och e-postadress vid betalningen 
	


