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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 
 

Hej medlem i Nora 
Släktforskare! 
 
 
Vår verksamhet har äntligen kunnat öppna 
fysiskt igen efter en lång pandemi och det är 
vi väldigt glada för. Forskarstugan har varit 
öppen torsdagar och vi har genomfört flera 
Släktsök på biblioteket samt två fortsättnings-
kurser i släktforskning, en digital och en 
fysisk. 
 
Vid årsmötet, som var välbesökt, hade vi 
förmånen att digitalt få en föreläsning om 
DNA-forskning av Christina Sagersten. 
Intressant och uppskattat. 
 
Två nya personer valdes in i styrelsen; Else-
Marie Saker och Eva Carlsson. Dessutom 
valdes Ewa Hallberg som valberedare och har 
adjungerats till styrelsen eftersom hon 
kommer att fungera som redaktör för Anno 
Domini. 
 
Senare under våren anordnade vi också 
tillsammans med Hembygdsföreningen 
Noraskog en föreläsning av Gunilla 
Zimmerman från Västerås, som berättade om 
Gustav Eklöv från Nora. Som det står på den 
bok som Gunilla skrivit om Gustav: 
”Kommunfullmäktigeordförande, fackför-
eningsman, sjukförsäkringspionjär, 
kooperationspionjär, nämndeman, 
socialdemokrat, hedersman, min morfar!” 
 
Vid byggnadsvårds- och vintagemässan den 
17 maj fanns vi på torget och presenterade vår 
förening samt sålde litteratur vi har som 
dubbletter. Samma dag i maj invigdes också 
en utställning i Vagnslidret, Göthlinska 
gården, som har temat Med hjärtat i 
Bergslagen. 
 
I utställningen som är ett samarbete mellan 
Nora släktforskare och Hembygdsföreningen 

Noraskog presenteras tre personligheter - en 
telegrafkommissarie (Alfhild Cnattingius), en 
tidningsman och skald (Viktor Emanuel 
Öman) och en konstnär (Ragnhild 
Nordensten), alla födda på 1800-talet och med 
anknytning till Norabygden och Bergslagen. 
 
Utställningen pågår fram till 4 september så 
passa på att se den! 
 
Hembygdsföreningen Noraskog anordnar 
flera arrangemang i Nora med omnejd så titta 
gärna in på deras hemsida 
https://www.hembygd.se/hembygdsforenin
gen-noraskog. 
 
Om du är intresserad av att lära dig mer om 
släktforskning, anmäl dig till våra kurser som 
vi anordnar löpande, både nybörjar- och 
fortsättningskurser. Du som är medlem, prata 
gärna gott om vår förening. Vi behöver fler 
medlemmar som kan vara aktiva i det vi gör.  
 
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 

Nora släktforskare 
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NY REDAKTÖR FÖR ANNO DOMINI 
 

Hej alla läsare. 
 

Ewa Hallberg heter jag, är 48 år, utbildad inom 
religionsvetenskap, arkeologi och ledarskap. 
Jag har nyligen gått med i Nora släktforskare 
då jag tänkte att utbyte och hjälp med 
släktforskningen är ju alltid bra att ha.  
 

På årsmötet nu i år, så var det ingen som 
kunde tänka sig att vara valberedare så jag 
tänkte ”jag lär känna massor med människor 
om jag ställer upp” så jag räckte upp handen 
och sa jag kan ställa upp. 
 

Nu sitter jag här på posten som valberedare 
och som redaktör. Jag fick frågan om 
redaktörsjobbet på första styrelsemötet som 
jag blev inbjuden till. Jag tackade ja då jag även 
jobbar för fler föreningar med deras 
föreningstidningar. (Dock ingen annan 
förening i Nora.) Så varför inte göra en till? 
 

Mitt intresse för släktforskning startade 
väldigt tidigt. Min mammas kusin släkt-
forskade och visade upp sin forskning för mig 
och min familj, när jag var 12 år.  Men på den 
tiden var släktforskning inget för ett barn att 
klara av, speciellt inte pengamässigt. Så det 
fick läggas på is. I stället utbildade jag mig 
inom arkeologi och religionsvetenskap för att 
stilla min nyfikenhet av historia. Och tur var 
nog det. Jag har nu i min forskning haft 
mycket hjälp av att kunna läsa historiska 
dokument när jag försökt hitta min farmors 
släkt. Har hittat en riddare från 950-talet som 
hon härstammar ifrån. Det var lite slit att leta i 
historieböckerna för att hitta dit, men ibland 
så har man bara tur i sitt sökande och tur att 
ha kungar i släkten. 
 

Annars har jag mina rötter i Uppsala, 
Sörmland, Värmland, Västra Götaland och 
Skåne. Men det vidgar sig ut till andra ställen 
ju längre bakåt jag kommer. 
 

Jag har rest från Stockholm, där jag är född, 
genom Nederländerna till Floby utanför 

Falköping där jag bott i nästan 15 år. Nu har 
jag landat i Nora efter att jag blivit förälskad i 
den här staden (som så många andra har 
blivit). Har hittat mitt drömboende i gamla 
Sågbladsfabriken i Bryggeriområdet och det 
gör att jag känner mig hemma här i Nora. Just 
nu jobbar jag som merchandiser i Örebro och 
hoppar in när det behövs som butiksbiträde på 
Willys här i Nora.  
 

Min tanke med att ställa upp som redaktör för 
Anno Domini är att vi ska göra tidningen mer 
aktuell och jag vill gärna ge ut den 3 gånger 
om året. Nästa nummer räknar jag med att ge 
ut redan i september, då vi startar upp igen 
efter alla semestrar och numret efter det i 
årsskiftet 2022/2023. 
 

Vill du vara med och skriva eller bidra med 
någon artikel, som vi kan publicera här i 
tidningen, är du varmt välkommen att höra av 
dig. Vi sitter alla på intressanta berättelser som 
är värda att berättas. Har du något bra tips om 
släktforskning så får du gärna skicka in det 
också. Jag tar emot alla bidrag med varm 
hand.  
 

Mig når ni lättast på mejl. 
redaktion.ad@teacorner.se 
 

 
 

På återhörande inom kort. 

Ewa Hallberg 
  



 
5 

 

NYFIKEN PÅ!  
 

Nyfiken på! Är en nystartad följetong om de 
personer som jag är lite nyfiken på. Som ny 
medlem i föreningen, och i Nora, undrar jag 
förstås vem personen bakom ansiktet i 
styrelsen är. Så jag har ställt några frågor till 
de som representerar Nora Släktforskare. Håll 
till godo med en snabb presentation av 
styrelsen.  Ewa Hallberg 
 
 

Ordförande Linnea Hedkvist 
Vem är du? 
Jag är 64 år, jobbar som 
utvecklingsledare folk-
hälsa, Region Örebro 
län 
 

Hur länge har du 
släktforskat? 
Jag tror att jag hängett 
mig åt denna underbara 
sysselsättning i åtta år. 

 

Vad fick dig att du började släktforska? 
Jag är jättenyfiken på historia och i synnerhet 
min släkts historia. Bland annat har det sagts 
att vi på min mammas sida har samiska anor 
och det vill jag undersöka. 
 

Vad är dina anknytningar till Nora? 
Vi flyttade till Nora 1983 och sen dess är vi 
”fast”. Att vi hamnade i Nora hade med arbete 
att göra. Vi har, såvitt vi vet, inga släktband till 
Nora 
 

Vad fick dig att gå med i föreningen? 
Jag gick till biblioteket vid ett Släktsök och sen 
dess är jag fast. Jag visste vad jag gjorde. För 
mig var det självklart att gå med i föreningen. 
Jag och min man gick dessutom ett par 
släktforskarkurser för att lära oss mer.  
 

 

Kassör Örjan Jansson 
Vem är du? 
Jag är 75 år och har 
jobbat som Drifts-
tekniker och Metall-
arbetare 
 

Hur länge har du 
släktforskat? 
Cirka 6 år 
 

Vad fick dig att du började släktforska? 
Min dotter lurade in mig i forskningen. 
 

Vad är dina anknytningar till Nora? 
Ingen, är inflyttad sedan 1957. 
 

Vad fick dig att gå med i föreningen? 
Genom kontakt med Lars Öjebo och sedan 
kurser. 
 
 

Sekreterare Eva Carlsson 
 

Vem är du? 
Jag är 70 år och har arbetat 
med forskning och ut-
veckling inom landstinget 
/regionen. 
 

Hur länge har du 
släktforskat? 
Till och från ca 10 år. 

 

Vad fick dig att du började släktforska? 
Fick höra spännande saker om min pappas 
släkt och ville ta reda på om det var sant. Är 
allmänt intresserad av historia och 
människors liv på olika platser och vad som 
har påverkat deras liv. 
 

Vad är dina anknytningar till Nora? 
Min mormor och morfar köpte en gård utanför 
Nora 1919. 
 

Vad fick dig att gå med i föreningen? 
Roligt att träffa människor med samma 
intresse och kunna få stöd att utveckla mina 
kunskaper. 
 

 

Ledamot och Webmaster Else-Marie Saker 
Vem är du? 
Jag är pensionär men 
har tidigare drivit 
HVB-hem för ung-
domar och även 
arbetat som familje-
rådgivare mm. 

 

Hur länge har du 
släktforskat? 
Tror jag gick min för-
sta kurs i släktforsk-
ning hösten 2019 

 

Vad fick dig att du började släktforska? 
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När jag fyllde 60 år fick jag i present av min 
väninna som var hängiven släktforskare en 
redogörelse för min morfars släkt. Hade 
berättat för henne att han alltid sa att han 
stammade från Ryssland. 
 

Det gjorde han inte. Han var född i 
Skinnskatteberg men med djupa rötter i 
Ramsberg! Det gjorde mig nyfiken på min fars 
sida, hade dokumentation på min mors sida 
redan. Min far hade anor från trakten runt 
Nyköping under flera generationer var de 
statare både på hans mors och fars sida. 
 

Vad är dina anknytningar till Nora? 
Jag är född i Göteborg och uppvuxen i 
Linköping och min första mans föräldrar 
bodde i Nora och 1975 gifte vi oss här. 
 
1992 flyttade jag och min nuvarande man hit 
när vi startade HVB-hem i Järle. I år har vi 
alltså bott 30 år i Nora och i våras upptäckte 
jag anor här i Nora!  
 

Vad fick dig att gå med i föreningen? 
Eftersom jag snabbt blev en inbiten forskare 
upptäckte jag fördelarna med att kunna 
använda litteratur mm i föreningens lokal. 
Här fanns också många kunniga släktforskare 
att rådfråga. 
 
 

Ledamot och Kursledare Lars Öjebo 
 

Vem är du? 
Jag är 76 år och 
pensionerad lärare. 
 

Hur länge har du 
släktforskat? 
Jag gick en kurs 2004 
ungefär 
 

Vad fick dig att du 
började släktforska? 
Jag har en antavla efter 
min far som jag ville 

kontrollera. Det har jag gjort samtidigt som jag har 
utvidgat min databas till att även omfatta anornas 
barn. 
 

Vad är dina anknytningar till Nora? 
Jag har bott i Nora sedan juni 1971 och arbetat i 
kommunen sedan 1980 och till min pension 
augusti 2010. 
 

Vad fick dig att gå med i föreningen? 
Det var en naturlig följd av att jag gått två kurser i 
föreningens regi med Mats Eliason som 
kursledare. 

 

 

Ledamot Björn Lindquist 
 

Vem är du? 
Jag är 72 år och 
pensionär. 
 

Hur länge har du 
släktforskat? 
I 20–25 år. 
 

Vad fick dig att du 
började släktforska? 
Min morfar och min 
farbror släktforskade 
och deras träd har 

alltid intresserat mig. 
 

Vad är dina anknytningar till Nora? 
Tillhör Ringshyttesläkten. 
 

Vad fick dig att gå med i föreningen? 
Då det i min farbrors träd fanns personer 
födda i Nora tyckte jag att det var ett naturligt 
val att gå med. 
 
 

Ledamot Bitthe Klingstedt 
 

 

Vem är du? 
Jag är 66 år och 
pensionär men har 
tidigare jobbat som 
biomedicinsk analy-
tiker. 
 

Hur länge har du 
släktforskat? 
Gick första kursen 
våren 2020 

 

Vad fick dig att du började släktforska? 
Ville veta hur länge släkten hetat Klingstedt 
och ta reda på min farfar. 
 

Vad är dina anknytningar till Nora? 
Inga 
 

Vad fick dig att gå med i föreningen? 
Bra stöd i forskningen och hade inte klarat av 
att börja utan deras hjälp.  
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EMILIA AUGUSTA FRÅN NORA 
 

 
 

Under ett besök på Polismuseet i Stockholm 
och utställningen Avtryckaren - 150 år av 
polisfotografi, upptäckte jag en bild av Emilia 
Augusta född i Nora. 
 

När jag kom hem letade jag och hittade henne 
i födelseboken 1848-08-14. Fadern Anders 
Holmberg var krögare i här i staden och 
modern hette Sabina Brattström. 
 

Emilia Augusta var äldst av fyra syskon när 
familjen flyttade till Lindesberg 1854 från 
Skärmarboda, fadern var krögare även där. 
 

I Lindesberg blir han handlare och ytterligare 
sex barn föds. Här finns en anteckning om att 
Emilia Augusta är examinerad barnmorska. 
Hon gifter sig med en skomakare från 
Fellingsbro och de bor i Lindesberg innan de 
flyttar till Stockholm. 
 

En fosterdotter finns antecknad hos dem i 
Stockholm. 1912 skiljer hon sig från 
skomakaren och 1914-01-01 blir hon 
rannsakad, satt i häkte och dömdes för 
fosterfördrivning. Det är troligen då som 
fotografiet är taget. 
 

Emilia Augusta avlider 80 år gammal i Örby 
Brännkyrka 1929. 

  Else-Marie Saker 
 

RAPPORT FRÅN KURSLEDAREN 
 

Hittills i år har vi hunnit genomföra två fördjupnings-
kurser.  
 

Jag har till min hjälp haft två handledare, enligt det 
system vi arbetat efter sedan åtskilliga år tillbaka. 
 

Vi planerar att starta hösten med en nybörjarkurs och 
sedan får vi se om vi kan få deltagare till ytterligare en 
kurs för nybörjare eller för medlemmar som vill 
förkovra sig i möjligheterna att komma vidare. 
 

Är du intresserad går det bra att anmäla sig till höstens 
kurser senast den 28 augusti 2022. 
 

Det görs lättast genom att skriva ett mejl till kursledare@noraforskare.se 
Lars Öjebo 
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VAR DET BÄTTRE FÖRR? 
När någon säger ”det var bättre förr” då 
undrar jag, som redaktör, om hen läst något 
av de nedan insända skrifterna? /Ewa H. 
 

 
 

Här är en avskrift av kyrkoreglementet i 
Västerbottens län från 10 juli, 1681 
 

Reglemente för Kyrko-tourer i de större och 
vidsträcktare socknar i Westerbottens Län, 
fasth stäldh på allmänt Lands-Ting den 10 juli 
1681, af Landshöfdingen Herr Johan Clerk, till 
följe hvaraf Folket efter byarnes närmare eller 
längre afstånd ifrån Kyrkan, böra framkomma 
till Gudstjensten, nemligen, de som bo 10 mil 
ifrån Kyrkan, infinna sig minst hvar 5te 
söndag, de som bo 6 mil hvar 3dje söndag, 4 
mil hvarannan, och 2 mil samt derunder hvar 
söndag; men till alla Högtider och Bönedagar 
mangrant. 
Försummelse i Gudstjensten, må Kyrko-
herden, med någre af de förnämste i 
Församlingen och sexmännen, i Kyrko-rådet 
eller Sokne-stämman föreställa slike 
obetänksamma personer deras elaka 
förhållande, och om de ej låta rätta sig, 

öfverlägga saken, samt sedan låta den 
försumlige en eller flere söndagar utanför. 
Kyrko-dörren uti Stocken sättas, eller ock efter 
omständigheterna med arbete till Kyrkan eller 
penninge böter, såsom den sista 
varningsgraden, belägga. Framhärdar en 
sådan ändå i sin försummelse och ondska, 
angifves saken vid Domstolen, hvarvid Krono 
Betjenterne skola räcka Prästerskapet nödig 
handräkning. Prest privil d.16 october 1723. 
§23. – Plikt för försummelse i Gudstjensten är 
tio daler smt, enligt Cap. 3. § 3 Misgernings-
Balken. Håller någor sitt husfolk ifrån Kyrka, 
är lag samma. 
 
Källa: Fredrika (AC) AI:1 (1800–1820) 
 

 

Fler små upplysningar hämtade från 
Fredrika (AC) AI:1 (1800–1820) 
 
Det första stycket återfinns i början av boken, 
medan det andra finns i slutet av boken. 
 
Bröllopp, Barnsöl och Graföl å Landet skola ej 
längre hållas än högst 2ne dagar. Alla (utom 
Föräldrar, Barn och Syskon), som längre 
qvarbliva böte hvardera till Kyrkan och 
socknens Fattiga 1 Dal. Slfmt. Kongl. Resol. 
Den 14 sept. 1731. 
 
Gästabud vid Catechismi Förhören, böra 
såsom skadelige alldeles afskaffas, hvaröfver 
Landshöfdingen i orten har att hålla sträng 
och alfvarsam hand, Kongl. Förordn. D. 18 jan. 
1743 
 
Under 1800-talets början blev vaccinering mot 
smittkoppor allt vanligare i Sverige. I 
husförhörsböckerna noterades med ett v vilka 
som vaccinerats. I Fredrika hade under åren 
1812 – 1822 307 personer vaccinerats varav 126 
vaccinerades 1813. De vaccinationerna bidrog 
stort till att antalet döda i smittkoppor 
minskade i landet. 
 

Insänt av Lars Öjebo 
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FORSKNING OM SPÄDBARNSDÖDLIGHET 
TEMPERATUR OCH HÄLSA 

 

 
 
I en forskningsstudie vid Umeå universitet har 
forskare använt data från SMHI och 
digitaliserade kyrkböcker för att kunna följa 
temperaturen och nyfödda barn under de 28 
första levnadsdagarna i tre regioner i 
Västerbottens kustland mellan 1880–1950. 
 
Totalt fanns 135 738 barn med i datamaterialet. 
Undersökningen visade att spädbarnsdödlig-
heten ökade vid både låga och höga 
temperaturer under den studerade perioden. 
Forskarna kunde också se att spädbarns-
dödligheten hos pojkar var högre än den hos 
flickor. Både kyla och värme hade betydelse 
för risken att dö under första levnads-
månaden. Nyfödda pojkar var speciellt 
sårbara. 
 
Än idag är den neonatala dödligheten 
generellt sett högre bland pojkar än bland 
flickor. Orsaken till det är att pojkar har större 
risk att födas för tidigt, vilket i sin tur ökar 
risken för både sjukdom och neonatal dödlig-
het. Pojkar har högre dödlighet under hela 
första levnadsåret och innan födelsen i form 
av högre risk för dödföddhet. Under den 
period som forskarna studerade förbättrades 
levnadsstandarden i Västerbotten vilket ledde 
till en generellt minskad nivå av spädbarns-
dödlighet. 
 
Särskilt betydelsefull var utvecklingen av 
mödra- och förlossningsvården som skedde 
från 1930/40 och framåt samt införandet av 
antibiotika. Sanitära förbättringar i förloss-

ningsvård och levnadsstandard under 1900-
talet var också faktorer som minskade risken 
för bakteriella infektioner, särskilt under 
varma sommarmånader. Förbättringen i och 
med uppvärmning av bostäder var ytterligare 
en viktig faktor. Den gjorde både mödrar och 
nyfödda mindre exponerade för extrem kyla 
under vintermånaderna. 

 
Trots en allt bättre 
levnadsstandard ökade 
den köld- och värme-
relaterade dödligheten 
för pojkar under 

perioden 1930–1950. En tänkbar förklaring är 
att amningen generellt sett sjönk i Sverige 
under 1940–1950-talen vilket påverkade 
nyföddas hälsa negativt. Pojkars biologiskt 
sett större sårbarhet under första levnads-
månaden kombinerat med den alltmer 
sjunkande amningsfrekvensen kan göra att 
effekten av extrem kyla och värme fått större 
betydelse under denna period. 

 
 
För nyfödda som flask-
matades under varma 

sommarmånader 
ökade risken för 

infektion i mage och tarm genom konta-
minerat vatten. Under de kallaste vinter-
månaderna ökade risken för bland annat 
luftvägsinfektioner där amningen har en 
skyddande effekt. 
 
Internationell forskning visar att klimat-
förändringar och luftföroreningar har negativ 
påverkan på gravida kvinnor, deras foster och 
det nyfödda barnet. Värme ökar risken för att 
födas för tidigt eller att dö under sin första 
levnadsmånad redan vid temperaturer strax 
över 20 grader. 
 
Källa: Spädbarnsdödlighet högre hos pojkar - 
| forskning.se  
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MIN FÖRSTA KONTAKT 
MED SLÄKTFORSKARNA I NORA.

 
 

2005 köpte vi ett fritidshus i Salaboda vid 
Usken. Min mamma kom upp från Töreboda 
för att se stugan. Hon och Bente, min hustru, 
ville in till Nora för att gå i klädesaffärer. 
Hunden Disa och jag strosade i stan och gick 
ner till Turistbyrån vid järnvägsstation. Jag 
hittade en broschyr från Nora släktforskar-
klubb. 
 

Jag blev nyfiken då jag hade ett anträd efter 
min farbror, som han gjorde på 60-talet. I 
trädet fanns 2 personer från Nora, dels Lovisa 
Olsdotter f. 27/2 1819 i Nora, död i Grangärde 
9/6 1898, dels hennes mor Catrina Ersdotter f. 
9/3 1775 i Nora. 
 

Min nyfikenhet satte in: Var de levde i Nora?  
 

Jag gick till Forskarstugan i Eliasonska gården 
och frågade första bästa. Och första bästa var 
inte vem som helst utan ordföranden Britt-
Marie Lundell. Hon tog Antavlan (släktträdet) 
och sa att Catrina Ersdotter lät bekant. Britt-
Marie gick till sin dator och sökte i sitt 
släktforskningsregister. Hon kom tillbaka 
med en massa utskrifter. Det visar sig att jag 
tillhör Ringshyttesläkten, som har anor ner till 
1500-talet. Äldsta kända ana är Erik Larsson, 

bergsman i Ringshyttan. Född i mitten av 
1500-talet. 
 

Många Norabor tillhör Ringshyttesläkten.  
Ett känt namn som ingår är till exempel Inga 
Gill. Vad gäller mina två anor Lovisa 
Olsdotter och Catrina Ersdotter så var Lovisa 
född i Bälgsjöbodar och bodde hemma hos 
sina föräldrar Olof Olsson, bergsman och 
Catrina Ersdotter i vad som i dag heter 
Änghagen, Östra Öskevik. 
 

Hon träffade Garvaregesällen Emil Mauritz 
Hellenberg f. 5/10 1821 i Borås och flyttade till 
Grangärde. Catrina var född i Ringshyttan och 
dog i Öskevik 17/1 1855. 
 

Slumpen gjorde att vi kom till trakter där min 
Farmors Mormor och Farmors Mormors Mor 
bodde. Det hade jag ingen aning om och var 
det därför vi så snabbt föll för vår stuga på 
Älgvägen?  
 

Vidare släktforskning har senare visat att jag 
haft anor i många byar i Nora bergslag. 
Släktingar finns även i Föreningen och även i 
dess styrelse. Visst är släktforskning kul? 

 

Björn Lindquist 
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EXPRESSEN ELLER AFTONBLADET 
INTE I NORA 1949 

 
 

Någon kvällstidning fanns inte att köpa i 
Nora den gången, man kunde prenumerera 
på Afton Tidningen AT.  
 

Tidningen kom till Nora med rälsbussen 17.40, 
varje dag. Den medförde ca 80 tidningar som 
jag och min kollega Tore Israelsson skulle dela 
ut, till lösnummerköpare och prenumeranter. 
 

Tidningsbud vid 10. 
Det var en ynnest för en tioåring att få vara 
tidningsbud, att få en liten inkomst var inte 
alla tioåringar förunnat. Vi hämtade in 
tidningarna till väntsalen, in i högra hörnet 
som finns kvar än idag, jag räknade till mig 
mina 43 tidningar och så for jag min noga 
uträknade runda som var ungefär östra delen 
av staden och så upp emot Kolmätargaten. Sist 
var en uppförsbacke till Västantorp, dock må 
erkännas att det hände sig att ingen tidning 
kom dit. OBS! Det är i dag preskriberat. 
 

Tidningen kostade 20 öre. 
Ungefär 30 kunder var prenumeranter, där 
fick de tidningen i brevlådan, resten sålde jag 
mot betalning. Då fick jag knacka på dörrarna 
och ropa ”AT”. 20 öre kostade tidningen och 
min andel av det var 5 öre. För prenumeranter 
fick jag 4 och ett halvt öre. De pengarna fick 
jag av ombudet, först herr Elwin och senare 
herr Tallberg. Ofta hände det att en 
tjugofemöring blev min, då blev ju förtjänsten 
tio öre för den tidningen, bonus. Ungefär två 
kronor varje kväll blev min inkomst. 
 

Så kom katastrofen, priset på tidningen höjdes 
till 25 öre, ytterst sällan blev det någon extra 
femöring efter den höjningen. Det blev mer en 
lönesänkning alltså. 
 
Fattades ett halvt öre. 
En gång då min kollega, hovslagarens Tore, 
redovisade sina pengar för ombudet skilde det 
sig på ett halvt öre: Ombudet herr Tallbergs 
kommentar blev ”Vi kan ju komma ihåg det 
till nästa gång”. Men icke det sa Tore som for 
hem till smedjan på Rådstugugatan. Där klöv 
han en ettöring på mitten och for tillbaka till 
ombudet herr Tallberg med den. 

 
En fundering så här i efterskott: 
Det var stor andel av tidningspriset som jag 
fick, fem öre, alla andra som fixat papperet, 
skrivit och tryckt tidningen fick dela på 15 öre. 
Och herr Tallberg, han borde väl också fått 
något? En cykel för 150 kr blev småningom 
resultatet, den köpte jag begagnad av 
skomakare Ahlgrens pojk. 

Så minns 
Kjell Öberg, Täby   
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IN MEMORIAM  
Den sjunde december 2021 avled vår 
mångåriga styrelseledamot Birgitta 
Magnusson efter en lång tids sjukdom. 
 

Hon är sörjd och saknad av många, inte bara 
av oss i Nora släktforskares styrelse. 
 

Birgitta var sekreterare redan när jag valdes in 
i styrelsen och hon innehade den posten tills 
hon avgick ur styrelsen. Birgitta gillade inte att 
skriva protokoll, men hon var lojal och skötte 
sin syssla ändå. 
 

Desto mer tyckte hon om att arbeta med andra 
saker i föreningen och var aktiv i projektet 
Nådd, Namn åt de döda, det arbete som 
Sveriges släktforskarförbund drev och som 
utmynnade i Sveriges dödbok. 
 

Inget arbete i föreningen var henne främ-
mande. Birgitta var också engagerad i 
föreningens projekt Födda i Nora och 
registrerade tillsammans med Ingrid Berg-
lund stora delar av födelseböckerna i Nora, 
Järnboås och Viker. 
 

När vår tidning Anno Domini skulle tryckas, 
vikas, häftas och slutligen distribueras, fanns 
Birgitta alltid på plats.  
 

Under de år Nora släktforskare samarbetade 
med Hembygdsföreningen Noraskog kring 
arrangerandet av midsommarfirandet på 
Hyttbacken i Pershyttan deltog hon förstås 
också. 
 

Birgitta var en glad och positiv person och 
spred sin glädje omkring sig. Hennes vänliga 
och positiva inställning gjorde det lätt att lära 
känna henne och samarbeta med henne. 
 

 
Vila i frid! 

Lars Öjebo 

SLÄKTFORSKAR-
DAGARNA 2022 

20 och 21 augusti 
Plats: Arena Skövde 

Temat är ”Från viking till soldat”. 
Se hela programmet på https://sfd2022.se/ 
Öppettider är 9–17 lördag och 9–16 söndag. 

 

Fredagen den 19 augusti att ägnas åt Sveriges 
Släktforskarförbunds riksstämma. 

 

Det kommer många föreläsare med spänn-
ande föreläsningar för en släktforskare på 
släktforskardagarna, men jag rekommenderar 
dig som är intresserad av historia, att gå och 
lyssna på Anders Josefson som föreläser om: 
 

Kristna vikingar i Varnhem. 
Under föredraget sätts det senaste decenniets 
intressanta forskningsrön om tidiga kristna 
vikingar i Varnhem in i ett större samman-
hang. Dels ges en tillbakablick till tiden före 
vikingatiden och de fynd av en mäktig släkt 
som kan anas redan då. Vidare gör vi en 
utblick från Västergötland mot de avlägsna 
platser dit vikingar kan ha rest. 

 

Anders Josefson är född 
1950, utbildad vid Lunds 
universitet med en 
kulturvetarexamen och 
en fil. kand. i arkeologi. 
 

Han har varit verksam 
som arbetsledare och 
arkeolog vid Malmö 
museum, Jönköpings 
länsmuseum, Skara 

museum samt under lång tid varit knuten till 
Falbygdens museum i Falköping och Eke-
hagens Forntidsby. Han är nu auktoriserad 
guide inom föreningen Västgöta guide. 
 

Anders har givit ut boken ’Från det inre av 
Västergötland’ som han skrivit med sonen 
Egil Josefson. Det är en berättelse om två 
arkeologers resa genom historien.  

Ewa Hallberg 


