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FÖRENINGENS VERKSAMHETER HÖSTEN 2022 
 

Här nedan ser du verksamheter som görs under hösten 2022 av föreningen. 
Alla medlemmar är välkomna att medverka på samtliga tillställningar. 

 

FORSKARSTUGAN 
 
Nu har vi öppnat 
forskarstugan igen. Vi 
har bytt dag till 
tisdagar och tiden är 
16:30-19:30. 
Forskarstugan är i vår 
föreningslokal som 
finns i Nora stations-
hus. 

Här kan du få hjälp med att söka i Arkiv 
Digitals databas och även i andra databaser. 
 

Datum för forskarstugan är: 
20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 
8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12 och 13/12. 
 

SLÄKTSÖK 

Under hösten fortsätter även släktsöken på 
biblioteket på lördagarna. Har du frågor, är 
nyfiken på släktforskning eller behöver hjälp 
med din släktforskning, så är du välkommen 
till oss. 
 

Tiden är 11:00-14:00. 
Vi finns på plats följande datum: 
24/9, 8/10, 22/10, 12/11, 26/11 och 10/12. 
 

KURSER 
Under hösten kommer 
vi att ha grund och 
fortsättningskurser i 
släktforskning. Behöver 
du mer kunskap eller 
vill du ge bort en kurs 
till en vän? 

Ta kontakt med vår kursledare Lars Öjebo på 
kursledare@noraforskare.se 
 

ÄNTLIGEN MÅNDAG 

 
Under våren deltog Nora forskarna i ett 
projekt som heter Äntligen måndag. Nu 
startar höstens Äntligen måndag upp igen och 
projektet vänder sig till seniorer för att stoppa 
ofrivillig ensamhet. Flera föreningar är med 
och gör måndagseftermiddagarna trevliga i 
Tullbackagårdens samlingssal mellan 14:00 
och 16:00. Alla är välkomna.  
 

Hösten startade den 4 september och fortgår 
varje måndag till den 12 december. Då med en 
avslutning där alla föreningar deltar. 
Se hela programmet på sid 4. 
 

FÖRELÄSNING 
I samarbete med Hembygdsföreningen Nora 
Skog har Nora Släktforskare anordnat en 
föreläsning om Victor Emanuel Öman. 
Föreläsningen 
äger rum den 
26/10 kl. 18:30 i 
Nora Biblioteks 
Konsthall. 
Föreläsare är Clas 
Thor och Astrid 
Lindén. 
 
Utställningen om 
Viktor Emanuel 
Öman som 
vanligen finns att 
se i Vagnslidret 
Göthlinska gården flyttas till biblioteket inför 
Föreläsningen.  
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TRÄFFPUNKT 
ÄNTLIGEN MÅNDAG 

 
Träffpunkt Äntligen måndag är en mötesplats 
och vänder sig främst till seniorer. Olika 
föreningar anordnar olika kulturarrangemang 
som bland annat musik, modevisning och 
inbjudna föreläsare. 
 
Nora släktforskare är med i samarbetet 
tillsammans med Röda Korset, Nora Kommun 
Nora Bergslagsförsamling och PRO Nora. 
 
Aktiviteterna sker i Tullbackagårdens 
samlingssal och den 12 september stod Nora 
Släktforskare för programmet och 40 seniorer 
kom och lyssnade.  
 
De lyssnade på Lars Öjebo som läste några 
insändare om skolan ur en gammal tidning, 
vilket ledde till diskussioner vid de olika 
borden. Det pratades om hur det var när man 
själv gick i skolan. En skola som såg 
annorlunda ut jämfört med idag. En skolgång 
som var även på lördagar. Något som dagens 
ungdom har svårt att förstå. 
 

SÄSONGS PROGRAM 
Tid 14:00-16:00 

19/9 PRO 
26/9 Väntjänsten 
3/10 Seniordagen 
10/10 SeniorNET 
17/10 SPF 
24/10 Svenska Kyrkan 
31/10 Nora Släktforskare 
7/11 PRO 
14/11 Röda Korset 
21/11 Väntjänsten 
28/11 Svenska Kyrkan 
5/12 SPF 
12/12 Säsongsavslutning med alla 

förningar. Förskolan kommer 
och sjunger. Julavslutning. 

 

 

Lars Öjebo läser insändare ur en gammal tidning. 
 
 

 

VAD KÄNNETECKNAR 

EN SLÄKTFORSKARE? 
Du vet att Du är en riktig släktforskare om… 

 
1. Du ser dåligt semesterväder som en möjlighet  
 
2. Du har bättre koll på döda än levande 
släktingar 
 
3. Du hoppas på att åtminstone någon i släkten 
inte alltid hållit sig inom lagens råmärken 
 
4. Ditt senast inköp var ett USB-minne med 
Sveriges Dödbok 8 
 
(efter Lars-Göran Jansson, ordförande i Värmlands 
släktforskarförening) 
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VÄLKOMMEN TILL 

ARKIVENS DAG DEN 

12/11 2022! 
Myter och mysterier 
Arkiv… Själva ordet hintar om 
upptäckarglädje och gömda skatter. Att vara 
arkivdetektiv innebär att ge sig ut på en 
upptäcktsfärd i historien.  
 

Går det att hitta mormors okända farfar? Vem 
undertecknade ett kärleksbrev med ”Din egen 
Alma”? Vilka är det som gömmer sig bakom 
inskriptionen ”P A S och E S D 1884” som står 
snirkligt målat i kistan i hallen? Finns det 
belägg för att den avsatte häradsdomaren 
sköts av sin egen bror eller är det en skröna? 
 

På Arkivens dag avslöjar vi en del av myterna 
och mysterierna som finns i våra arkiv. En del 
kan vi hjälpa dig få svar på. Annat får fortsätta 
att vara ett frågetecken ett tag till – tills den 
sista pusselbiten blir hittad, den som gör att 
bilden blir fullständig. Om det någonsin sker, 
den som letar i arkiven brukar oftast hitta nya 
spännande frågor att besvara. 
 

Ta med upptäckarlusten och besök Arkivens 
dag. Du är varmt välkommen! 
 

I Nora hålls kommunarkivet öppet och 
arkivarie Sofia Berlin finns på plats för att visa 
och hjälpa besökare till rätta. I biblioteket firar 
man också Arkivens dag och Nora 
släktforskare finns på plats för att visa de arkiv 
vi använder och även hjälpa till att söka efter 
personer. 
 

Vilka myter känner du till som rör vår 
kommun? En är förstås Gruvmaja, men finns 
det fler myter i Nora? 
 

Under arkivens dag kommer ett samplanerat 
arrangemang att äga rum i bibliotekets 
lokaler. Arrangemanget kommer att anordnas 
av Nora Släktforskare, Hembygdsföreningen 
Nora Skog, Noras arkiv och Nora Bibliotek. 
Mer information kommer senare 

UR JÄRNBOÅS C:3 

(1717–1774) 

 
1761 Den 13 Oct. Föddes ett oägta barn wid 
Lindesby gruvor. Moder är Kerstin Larsdotter, 
Sven Anderssons gruvpiga, Fadren angafs 
wara drängen Erik Larsson wid Lindesby, 
samma barn döptes d. 15 ejusd. Och blef 
kalladt; Catrina. Wittnen. Olof Larsson och 
dess Hustru Kerstin Jansdotter, drängen Hans 
Larsson och Pigan Stina Svensdotter, alla på 
Lindesby. 
 

D. 12 Decembris föddes ett oägta barn wid 
Rågrekstorp, hwars moder är walkullan 
Cathrina Pärsdotter, felas mer än mycket för 
henne på förstånder. Fadren angafs wara 
Saltpetter Siudaren och Salmakaren Christian 
Riström wid Pärshyttan i Nora Sn, samma 
Barnet döptes d. 15 ejusd. Och blef kalladt: 
Maria. Witnen Olof Frebelius, Hans Jansson 
wid Gubbetorp, Hustru Anna Pärsdotter wid 
Rågrekstorp, och Hustru Brita Jacobsdotter 
wid Bengtstorp. 
 
1762 d. 1 Februarii föddes ett oägta barn wid 
Bengtstorp, hwars moder är Maja Jansdotter, 
fadren angafs wara Bergs Säxmans Sonen 
Daniel Larsson wid Öskewik och Lindesbergs 
Sn, barnet döptes samma dag och kallades: 
Elisabet witnen Jan Jansson wid Bengtstorp, 
Hans Christophersson och dess Hustru Sara 
Jansdotter wid Finshyttan och Hustru 
Lamberts dotter wid Smålandstorp. 
 
Ofvanstående afskrifvet ur wigselboken för 
samma år. 

Insänt av Lars Öjebo
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SLÄKTFORSKARDAGARNA 2022 
Ett besök på mässan och en föreläsning om finländsk släktforskning. 

 
Under släktforskardagarna i Skövde i augusti 
tidigare i år, så var jag på plats under lördagen för 
att lyssna på flera olika föreläsningar och gå på 
själva mässan förstås. 
Jag träffade flera gamla bekanta och så hälsade på 
Christina Sagersten, som vi hade som föreläsare 
under vårt senaste årsmöte. 
 
Under mitt besök på mässan så lärde jag mig 
väldigt mycket. Jag valde två föreläsningar som jag 
kände att jag har nytta av, så det blev DNA med 
Peter Sjölund och Släktforska i Finland med Kari-
Matti Piilahti. 
 
Föreläsningen med Peter Sjölund gav mig lite mer 
inspiration till att så snart jag kan, ta upp min 
forskning efter min farfars farfar som troligen är en 
ogift präst i Skåne, som gjort minst 2 pigor med 
barn (finns dokumentation på det). Det är att leta 
DNA för de släktingar som finns efter honom. Om 
det nu finns några. Däremot fann jag mycket 
lärdomar i föreläsningen om ”Släktforska i 
Finland”. 
 

 
 

Eftersom jag har hittat tre kopplingar till Finland i 
min egen forskning så kände jag att jag behöver nog 
veta mer så jag kan hitta längre tillbaka än de tre 
finländare som flyttat till Sverige. Nu har jag fått 
lite länkar som jag vet att jag kommer att ha nytta 
av inom kort. Och självklart vill jag dela dem med 
dig så även du kan hitta det du söker i de 
finländska arkiven. Nästan allt material är på 
svenska eftersom Finlands huvudspråk i alla 
kyrkoböcker varit svenska fram till 
självständigheten 1918. 

Föreläsningen gav mer information om hur 
släktforskning online i Finland fungerar just nu. 
Genom Finlands släkthistoriska förening (FSHF) 
har digitaliseringen snabbt kommit på plats. 
Genom Didiarkisto, som bildarkivet heter, kan man 
läsa kyrkoböcker, domböcker och militära 
handlingar. Det har gjort att 125 åriga kyrkböcker 
finns användbara för alla. Det finns självklart mer 
information att ta del av, men för att få tillgång till 
allt material behöver man ett medlemskap och det 
går att läsa på hemsidan hur man blir medlem. 
Priset är 27 euro. Det är en anslutningsavgift på 10 
euro och en medlemsavgift på 17 euro.  
Didiarkisto: 
https://www.sukuhistoria.f/sshy/index_sve.htm 
 

Vidare finns riksarkivet som ger oss bland annat 
kyrkoböcker och kartor. Riksarkivets hemsida: 
https://astia.narc.fi/uusiastia/index.html 
 

Det går även att leta i tidningar efter information 
som hittas lättast i Nationalbiblioteket digitala 
samlingar. 
https://digi.kansalliskirjasto.fi/search?formats=N
EWSPAPER 
 

Det Genealogiska Samfundet i Finland har genom 
sitt HisKi-projekt digitaliserat och renskrivit 
material för att underlätta för släktforskningen.  
Det finns två länkar som hjälper dig hitta i 
projektet; 
Genealogiska Samfundet i Finland (GSF) 
Speciellt HisKi-Projektet (historieböcker) 
https://hiski.genealogia.fi/hiski?fi 
https://hiski.genealogia.fi/historia/indexr.htm 
 

När man släktforskar i Finland kan man hamna i 
Karelen som en period varit en del av 
Sovjetunionen. Därför kan man träffa på ryska 
texter, speciellt i de ryskortodoxa kyrkböckerna. 
Men det är övervägande svenska texter som finns i 
resterande kyrkböckerna.   
Karelen-databasen KATIHA är en databas över 
karelska kyrkoböcker.  
https://katiha.kansallisarikisto.fi/index.php?kieli
=sv 
 

Hoppas att de här länkarna kan hjälpa dig i ditt 
letande för att få fatt i dina finländska släktingar.  
 

Ewa Hallberg 
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MEMOARER AV  
CARL JULIUS HAGBERG VID 76 ÅRS ÅLDER 

Ett utdrag ur memoarerna från gruvarbetarsonen från Vikersbygden. 
 

Vid 76 års ålder, oduglig till arbete, ej heller vill 
eller behöver skall Jag nedskriva några minnen 
ur mitt växelrika liv och vad jag kommer ihåg. 
Det är både ljusa och mörka dagar. Ett liv av 
träldom, fattigdom och förtryck, ja även 
slavarbete. 
 
På 1800-talet då bergsmän, bönder och 
godsägare och penningmagnater var de 
ledande i landet, fanns ej något människovärde 
i en arbetare. Ingen talan, ingen fordran, intet 
behov, inga begär, ingen fritid, ingen vila, inga 
nöjen. Allt sådant fick inte ens tänkas på av en 
arbetare. 
 

 
 

Nej, arbete, försakelser, frysa och fara illa. Det 
var arbetarens rätt. Vid ålderdom då de ej 
kunde arbeta längre, då var vägen deras satt. 
Gå från gård till gård och be ödmjukast om en 
matbit, arbetare kunde dela med sig, fast de 
inte hade något att ta av. 
 
Hos de som hade makten och rikedomen samt 
bestämmanderätten, sade alltid frukta gud och 
lita på honom, han styr allt tillrätta. Det var ej 
mycket att få i en tom mage.  
 
Så innefattas även tiden till ett bättre samhälle 
genom socialdemokratin. Sedan dess har alltid 

varit strid mellan arbetare och borgare. För 
varje liten reform som vunnits har striden varit 
svår. Men ändock har mycket blivit genomfört, 
till arbetarnas fördel. Mycket att hoppas på att 
människovärdet ändå kommer till sin rätt till 
sist. 
 
 

Originalet är ett handskrivet och 84 sidor långt 
dokument som finns i privata ägor. Vi hoppas 
kunna publicera flera textavsnitt från Carl Julius 
Hagbergs memoarer inom kort. 
 
 
 

Lars Öjebo har läst delar ur dokumentet och 
skriver: 
 
Har just läst en text om en gruvarbetare som 
var borta från arbetet i två dagar då han hade 
ryggen full med bölder. Han fick order att 
inställa sig på gruvkontoret genast och gick dit 
trots att han visste att han skulle få stryk. När 
han kom frågade förvaltaren varför han varit 
borta från arbetet. Arbetaren tog av sig skjortan 
och visade upp ryggen varvid förvaltaren tog 
sin käpp och slog honom över ryggen. 
Arbetaren blev rasande och kastade ut 
förvaltaren och de fyra andra på kontoret och 
sedan gick han hem. 
När länsman och två poliser kom för att hämta 
honom till förhör, visade han ryggen för dem 
och berättade vad som hänt. Länsman sa då att 
det hela inte var arbetarens fel och lämnade 
honom i fred. 
 
Allt var inte bättre förr! 
 

- Det lär dessutom varit den sista arbetaren 
som fick stryk i den gruvan, berättar Staffan 
Wikström, ättling med Carl Julius Hagberg och 
som är nuvarande innehavare av memoarerna. 
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RAPPORT FRÅN EN SPRINGSCHAS 1953 
Till lön av en krona i timmen var jag 
springschas hos Kåges livs 1952–53. Ett inte 
alltför betungande jobb för en 13-åring, jag 
minns inte att det var tungt på något sätt. 
Vilken uppgift hade jag då?  
 
Till affären kom från någon bonde med en 
halvmeterlång fyrkantig, inslagen i vaxat 
papper, smörlängd, vi kallade det den tiden för 
bondsmör, hemkärnat förstås.  
 
Smöret var av en kvalité som man kan drömma 
om idag, gult i färgen, superfint smör var det. 
Min uppgift var att väga upp i halvkilos bitar 
och slå in i vaxat papper, det var noga med 
vikten, en våg hade jag som var inställd på ett 
halvt kilo. 
 
Samma våg hade jag då jag från en femtio kg 
tung säck hällde upp socker i enkilos 
papperspåsar, det gick också bra. Kinkigare 
var det att väga upp ägg i samma sorts påse, 
det gick också bra, jag minns inget krossat ägg. 
 
Hämta bröd var också min uppgift, Jakobssons 
bageri fanns då i Jakobssons backe, deras limpa 
och siktkakor var också av den fina sorten som 
inte finns idag. För att inte tala om att det var 
färskt, det hade inte kallnat när det såldes över 
disken, fyra personer skötte försäljningen.  
 
Deras franska bröd var läckert, inte heller 
sådant bröd finns idag, nu har brödet kallnat 
på sin väg från Norrbotten eller Skåne. 
 
En rent äcklig uppgift var det att hämta saltsill 
i boden som fanns bredvid Asplunds 
cykelverkstad. I en trätunna simmade döa 
sillar, lukten var skrämmande. 
 
En schascykel hade jag när jag skulle köra ut 
varor, ett litet framhjul hade den och en kraftig 
hylla fram som jag hade korgen på. Väl framme 
hos kunden, in i köket och plocka upp på deras 
bord. Betalning skötte inte jag. Att äggen kom 
fram hela var en prestation som jag klarade. 
Hos en minnesvärd dam fick jag plocka upp 

äggen på hennes våg, koll alltså, att äggen var 
hela och höll vikten. 
 
I övermod lastade jag en gång på två 
förpackningar mjöl om 12 kg på cykeln. Den 
blev ju framtung, jag var för lätt, mot en 
trottoarkant stupade hela ekipaget överstyr, 
dock inget mjöl spillt och inte heller någon 
blessyr på själva springschasen. 
 
Noraglass fanns ju den tiden. Jag körde varor 
till deras kök, därinne satt en dam, fru Idemo? 
vid ett bord. Hon hade en sorts karusell på 
bordet, en rund apparat med ca 8 våffeljärn på 
utsidan som hon gjorde glasstrutar i, hon la på 
smet i ett öppet järn, stängde locket, så gick 
karusellen ett hack, hon öppnade locket på 
nästa och rullade den heta färdiga struten, la på 
ny smet, hon fick ingen ro för det kom hela 
tiden en ny strut som skulle rullas. Smaskig var 
både struten och glassen, det kan alla gamla 
Norabor minnas, man undrar ju nu vart 
recepten på strutsmeten och glassen tog vägen. 
 
En sorts godis kom 1953. Det hette Dajm, jag 
köpte många för 15 öre, storleken på Dajm den 
tiden finns ännu idag att köpa. 
En hedersam person var min kollega, Putte 
Landgren. Vi turades om att hämta bröd, han 
ringde till Stinas bageri varje dag och beställde 
bröd, samma sorts bröd och lika mycket varje 
dag. Jag har goda minnen av Putte Landgren. 

Så minns 
Kjell Öberg, f d Springschas 
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MÅNGA FÖDDA I SLUTET AV 1800-TALET FICK 

ALDRIG BARNBARNSBARN 

 
 

Forskare vid Stockholms universitet har 
studerat varför nära hälften av män och 
kvinnor i Skellefteåregionen födda 1885–1899 
aldrig fick några barnbarnsbarn, trots en hög 
befolkningstillväxt under perioden. 
 

Martin Kolk, forskare i demografi, säger att det 
är representativt för Sverige i stort. I första 
generationen var barnafödandet dock något 
högre i Skellefteå så antagligen har något fler i 
den här regionen barnbarnsbarn än i övriga 
Sverige. 
 

Barnlöshet var relativt vanligt i slutet av 1800-
talet, över en fjärdedel av män och kvinnor fick 
inga barn, idag är barnlösheten 14 procent 
bland kvinnor och 22 procent bland män. 
Förutom barnlöshet var två omständigheter 
viktiga för att inte efterlämna några barnbarn 
och barnbarnsbarn: dels att många avled innan 
45 år, dels lågt barnafödande i första genera-
tionen. 
 

Att bara ha ett eller två barn ökade tydligt 
risken för att ens släkt skulle dö ut. Forskarna 
fann att personer med högst respektive lägst 
socioekonomisk bakgrund mer sällan hade 

efterlevande i följande generationer. Bönder 
som ägde sin egen mark fick i högre 
utsträckning barnbarnsbarn, mycket för att det 
var lättare för dem att gifta sig och bilda familj 
och de som hade mindre resurser blev oftare 
barnlösa. 
 

Martin Kolk säger att det bland bönderna fanns 
en livsstil och kultur där folk hade fler barn 
jämfört med arbetare och de högutbildade och 
att man vet från annan forskning att det var 
elitgrupper som minskade sitt barnafödande 
tidigast och det var bönderna som minskade 
sitt barnafödande sist när barnafödandet sjönk 
i Sverige på 1800-talet. 
 

Martin Kolk tror också att fler släkter kommer 
dö ut i framtiden eftersom de flesta får färre 
barn idag. Andelen som inte har några barn alls 
är idag lite färre än i slutet av 1800-talet men å 
andra sidan har män och kvinnor idag i 
genomsnitt färre barn. Det är därför troligt att 
fler som lever idag kommer bli utan 
efterlevande i framtiden, i jämförelse med de 
som var födda på slutet av 1800-talet. 

Källa: forskning.se 
Insänt av Linnea Hedkvist.  



 
10 

 

RASBIOLOGER FÖRSÖKTE VÄRVA SLÄKTFORSKARE 
 

 
 

En studie från Göteborgs universitet visar att 
det under första hälften av 1900-talet pågick 
värvningsförsök av släktforskare för att få 
dem att utöver vanlig släktforskning även 
registrera ärftliga sjukdomar, ögon- och 
hårfärg, personlighetsdrag och skallform hos 
olika släkter. 
 

Det kallades ”vetenskaplig släktforskning” och 
de som värvade var bland annat Herman 
Lundborg som var föreståndare för 
Rasbiologiska institutet samt ett antal tyskar. 
 

Idéhistorikern Britas Benjamin Eriksson har 
studerat olika försök att lära ut denna praktik, 
men menar att man måste sätta fenomenet i 
relation till att lekmän också användes inom 
andra kunskapsområden i syfte att generera 
kunskap till exempel inom naturvetenskapen. 
 

Mot slutet av 1930-talet hade Rasbiologiska 
institutet heltidsanställda genealoger som 
arbetade med att ta fram samma uppgifter och 
amatörsläktforskarna behövdes inte längre.  
 

Hur många släktforskare som faktiskt började 
samla in uppgifter åt vetenskapen är inte 

kartlagt, men det var ett betydande antal till en 
början. I takt med att Tysklands politik 
havererade vände svenskarna blad ganska fort.  

 
 

Källa: forskning.se 
Insänt av Linnea Hedkvist. 
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HAMMARE, BRUK OCH SMEDER I VÄSTRA 

VÄSTMANLAND 

 

Med Gunilla Didriksson 
i Tingshuset i Kopparberg 

Söndagen 2 oktober med start 14.00. 
 

Gunilla är släktforskare sedan många år. 
Hon kommer från Ramsberg och 

har tidigare gett ut en bok med titeln: 
"Gruvor och hyttor i Linde och Ramsbergs Bergslag". 

Nu har hon fortsatt sitt forskningsarbete. 
Det kommer att finnas möjligheter till frågor. 

 

Entré 50 kronor – 
medlemmar i Ljusnarsbergs Släktforskarförening gratis. 

 

Vi fortsätter att hålla avstånd. 
Fika finns till försäljning. 

 

Välkomna! 
 

Ljusnarsbergs Släktforskarförening 


