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Tema sekelskiftet. Inför dagens arlctvdag har Ove Pettersson för
djupat sig i en gammal årgång .av Nora Stads och Bergslags nä
ni ng. Han räknar med många besåkare l(nder dagens öppet hus. 

·Arkivens dag 
blickar till
bakapå1899 

• NORA 

Kommunarkivarien i 
Nor a har plockat fram 
årgången 1899 av Nora 
Stads och Bergslags Tid
ning tilllördagens öppet 
hus. . 
·-J ag har plöjt den från 
pärm till pärm, säger 
Ove Pettersson som 
själv forskår i gamla No
ragårdar. 
Idag är det "arkivens dag" i 
hela landet och temat är se
kelskiftet. En bra förberedel
se får Ove Pettersson har 
därför varit att plöja de gam-· 
la ticb,tingarna. 

Som f9rsta exempel på' 
händelser under 1899 tar 
han att den nya vattenled
ningen släpptes . på. Brand-. 
posten vid torget provades 
och va.ttn~t sprutade över ho-

telltaket som var Naras 
högsta byggnad fårutom kyr
ltan och det nya vattentor
net. Samma år upphörde 
också ångbåtstrafiken på 
Norasjön, 

På lördagen är det alltså 
fritt fram för allmänheten 
att fördjupa si~ i denna his
toriska ska~t. Här finns t ill 
exemp~l protokoll om-fattig
vården ända från 1844 vilket 
kan vara en intressant jäm
fårelse med vår tids social
tjänst. En annan pärm är 
fyllq med "jämmer och elän
de" för den som vill fördjupa 
sig i mord och straff. 

Ove Pettersson bjuder ock
så på tipspromenad med tea
terpris och videovisningar av 
gamla Naramiljöer där man 
kan se den stad där man som 

. barn lekte. 
PER KAHNBERG 
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Arkivens dag 1998 

. ~ -... . _ ............. ~ 

... och ta en titt i arkivet 
NORA 

Är du intresserad av No
ras historia? 

I så fall ska du leta dig 
in på gården p å Skolga
tan 13 och besöka Nora 
kommuns arkiv. 

På lördag är det Arki· 
vens dag och arkiv runt 
om i Sverige har öppet .. 

I Nora kan man bland myc~ 
ket annat hitta skrifter efter 
Noras enda riksdagsman, 

utom en del protokoll och 
handlingar från Järnboås 
och Vikers gamla kommu-
ner. ' 

Lars-Ove Pettersson har 
hand om arkivet t Nora. Han 
berättar att det ofta besöks 
av forskare från högskolan 
som letar material. Han tror 
att även historieintresserade 
Narabor skulle ha glädje av 
ett besök. 

- Genörn arkivet kan man 
få en aning om hur det var 
förr, säger han. 

Johan Johansson. Här finns .---
orgitlalen till hans avhand-· 
ling "Nora skogs arkiv", men 
också en del outgivna·rnanu-
skript. 

Bland hyllorna finns dess-

----------------------
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Intresse för arkivarie-tjänst 
NORA. Intresset för tjänsten som arkivarie-informatör 
i Nora kommun är stort. Den nuvarande arkivarien 
Lars-OlofPettersson kommer att sluta, eftersom han 
vill syssla med annat. Hittills har ett 20-tal ansök
ningar kommit in. De flesta sökande kommer från 
Nora med omnejd, men det finns även sökande från 
Luleå, Borås och Västerås. 



Arkivens dag 2005 

Arkiveo öppoa 
på lördag 

en 
talet. 

Koii)IIlunadtivet ligger i 
källaren i Saii)IIla byggnad 

oc.h 

2000 



Annann ocn prenumeration: u.1~·.1~ :>v uv t vaxet). Nenkes Allehanda torsdag l/ tetJruart t:uu:;, 

e a hi ätt· 
;ocialnämndens arkiv , 
·kivarien Mali n Hedström bakom mall för hur dokument hanteras 
A 
;ka . bli ännu enklare för 
tänheten att ta del av all
tna handlingar från social
tnden. 

ark' ~skrivning för social
)ldell" verksamhet har tagits 

av arkivarie Malin Hed
n. Den ska fungera som en 
för hur de olika dokumenten 
1 nämnden ska hanteras. 
Syftet är att underlätta för 
iboma, säger Gerd Erlands
ordförande i socialnämnden. 
Umänheten har enligt arkiv
r .. rätt att ta del av alhnänna 
~ngar. Och det har man Irun" 
öra i Norasedan tidigare. Men 

kivbeskrivningen gör är att 
rlätta sökandet. Den sanunan
hur myndigheternas arkiv är 

l.iserat samt vilka uppgifter 
kan hitta hos myndigheten. 

( 

Mall n Hedström är arkivarie i Nora 
kommun. BILD: MA LIN ERIKSSON 

- Här kan man titta på över
gripande frågor som olika planer 
och program för verksamheten. 
Budget, förändringar, riktlinjer 
och politiska beslut, säger Gerd 
Erlandsson. 

Från 1850·talet 

Socialnämndens arkiv finns i 
kommunarkivet Här finns Nora 
kommuns samt de upphörda 
kommunernas handlingar från 
och med r86o-talet och fram-

• Offentlighetsprincipen innebär 
att den offentliga maktutövningen 
ska ske under allmän insyn och 
kontroll. Det innebär att varje 
enskild individ har rätt till insyn i 
statlig och kommunal myndighets
utövning, vilket betyder i klartext 
att allmänna handlingar som förva· 

åt. Det kan även finnas en del 
spridda handlingar från läng
re tid tillbaka. De allra nyaste 
handlingarna finns i närarkivet i 
Tingshuset. 

Inom socialnämnden är många 
handlingar individärenden och 
skyddas därför av Personupp
giftslagen. De här handlingarna 
går inte att begära ut. Syftet med 
lagen är att skydda människor 
mot att deras personliga integri
tet kränks. Dessa aleter finns på 

ras hos myndigheter är offentliga. 
• Allmän är handlingen när den 
har anlänt till myndigheten eller 
när handlingen har expedierats, 
justerats eller på annat sätt fär· 
digställts. 
• sekretesslagen är undantaget 
från den här principen. 

Tullbackagården, Hagby ängar 
och i individ- och familjeomsor
gens lokaler i Rådhuset. 

Är man intresserad av några . 
allmänna handlingar ur aridvet 
tar man kontakt med kommun
arkivarien Malin Hedström och 
bokar tid. Hennes tjänst är delad· 
mellan Noras, Hällefors och Ljus-· 
narsbergs kommuner, vilket gör 
att hon inte alltid är på plats. 

JENNIE SJÖSTRÖM, 
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Arkivens dag 2006 

Arkiven visar 
mat och dryck 
NORA/JÄRNBOAs Arkiv för väl 
snarast tanken till papper och 
dammiga böcker. Men i år är fak
tislct temat mat och dryck. 
I Nora kommun håller tre arkiv 
öppet för allmänheten på Arlci
vens dag lördag kl n-16. 
På NBJ-arlcivet vid Nora station 
kan man se matsedlar från olika 
jubileurnstillfällen, bland annat 
årets, diverse notor och bilder på 
folk som äter. 
Kommunarlåv på Skolgatan 13, 
med ingång från gården, ställer 
också ut axplock med anlmyt
ning till temat. Dessutom bjuder 
de på kaffe och kaka. Här kan 
man också få inblick i hur du kan 
slälctforska, kanske titta på gam
melmormors skolbetyg, bläddra i 
gamla nummer från Nora stads
och Bergslags tidning från 1866 
och framåt samt titta på Narafil
mer och se vad som kan finnas i 
arkivet på ämnet Mat & dryck. 
Det tredje arkivet som håller 
öppet finns vid Jämboås bygde
gård, Finnsjöstrand. 
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Arkivens dag 2011 

Håberger berättar om Nora 
NORA. Det är Arkivens dag i morgon 
lördqg. Då håller Nora kommunarldv 
öppet hus, visar vad som finns och vad 
arldvet har att erbjuda. Personalen är 
med och svarar på frågor. På plats är 
också Anders Håberger som visar bil
der och berättar om Nara förr och nu. 
Aridvet håller öppet Id 10-15 och ligger 
i källaren under polisstationen, Sical
gatan 13. 



NYC«~p 1 re nynmeter l<opior ur W ed bergs arkiv i gåva till_ kommunen 

Historiskt material. Tre hyllmeter guldgruva för alla som är Iniressade av hembygdshl 
to ria, bergshantering, släktforskning. 

; 

l rev från 1828. Ett av alla de gamla personllea brev till och från Anders We d berg som finns l samling· 
n, visar Mali n Hedström. Brevet är skrivet 14 augusti 1828, och fullt läsbart. 

Nora har fått en 
historisk "guldgruva" 
\lu har Nora kommun fått 
m riktig guldgruva för 
1Jia hembygds-qch släkt
'orsknlngsintresserade. 
;rnst-Folke Lindberg, 95, 
1ar skänl1t tre hyllmeter av 
\nders Wedbergs per!ionli
:a arkiv med kopior av brev, 
otografier, dagböcker och 
nycket annat. 

.rkivarie Ma lin Hedström och 
Ssistent Lilian Jacobsson på 
ommWJarkivet ltan knappt 
ärga sig med att gå igenom 
Jmlingen. För så spännande 
r den. 

- Trots att det "bara" är 
kopior så är det stort för oss, 
berättar Lilian. 

Här finns kopior av per
sonliga gamla brev till och 
från "NoraicWJgen" Anders 
Wedberg, bergsrådet DeUof 
Heijkensjöld, Oriel Afzelius, 
Marie Louise Forselis dag
böqker i både handsicrivet och 
tryckt format, fotografier, kar
tor, personregister. 

"Något alldeles extra" 
.:.. Det är jättekul, säger Malin 
som tycker att särsiclit breven 
är något alldeles extra. 

- Och personregistren med 
namn, familj, yrke och var de 
bodde, föridarar Lilian. 

Det kommWJen fått är den 
mer personliga delen ur Wed
bergska samlingen (Anders 
Wedbergs arkiv) på landsariå
vet i Uppsala som omfattar 26 
hyllrneter. 

Fick det om de hämtade 
Ernst-FoUte Lindberg från 
Stocldtolm arbetade med ordna 
upp arkivet och fick då också 
göra kopior på allt han ville. 

Malin och Lilian har nu 
döpt gåvan till "Ernst-Fol-

ke Lindbergs samling". Han 
ringde och erbjöd kommunen 
samlingen mot att de åkte och 
hämtade den. 

Han skulle ha börjat forslca 
på materialet men hinner inte 
och vill nu att alla No ra bor slca 
ICWJna ta del av del 

Omåttligt rik brukspatron 
Malin och Lilian tvekade 
inte en selrund när de fick ett 
sådant ebjudande. 

- Det är en så 'naturlig del 
av det här arkivet, föridarar 
Malin. 

Brukspatron Anders We_d-

berg (1795-1864) hade jätte
stor betydelse för Nora Han 
var dessutom omåttligt rilc, 
riksdagsman och ägde ett antal 
gårdar och brulc, däribland 
Hammarby, Hagby, Yxe, Järle. 

Nu kommer Malin och Lili
an att ordna upp och förteck
na handlingarna i gåvan. Det 
är fritt fram för alla intresse
rade att ta del av eller forska 
på det som finns i samlingen . 
Kommunaridvet är öppet tis
dagar och torsdagar Id 8- 16. 

THOMAS ERII(SSON 

019·155453 

lhomas.eri'ksson@na.se 

hyllmeter
omfattar 
arkivetsom 
nu finns l 
Noraskom· 
munarkiv. 

mailto:We_d�thornas.eriksson@na.se
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NA Torsdag-9 februari 2012 

NORA. Skärpt lag ställer till d~t för donerad 1800-talsbössa 

Skrotas. Kommunen fick den gamla husarkarbinen i donation för 70 år sedan. Men med nya vapenlagen kan kommunen inte ha kl 
bössan som nu kommer att skrotas. Den har lämnats in hos Norapolisen, här Annika Hedlund, och vidare till Örebropolisen. 



Gammalt vapen 
o· 

maste skrotas 
Kommunens husarkarbin 
modell1874 kommer 
att skrotas. Pen gamla 
bössan do~erades på 
1940-tillet, men .en 
skärpning i lagen om . 
vapenförvaring gör . 
att de.n .inte längre k'!n 

. förvaras på kommunar
kivet -trots att den är 
plomberad och räknas 
som prydnadsföremål. 

. HUsarkarbillen ingick som 
en del i en donation från 
ett -dödsbo, berättar Malin 

He.dstrQm~· kommuriarkiva
rie. Karbinen är.etthistoriskt 
föremål som hon gärna sett 
att \mnnnunen kunde ha fått 
behålla. · 

- Men det gick inte att ha 
kvar den, föridarar hon. 

Plomberad 

Karbinen är plomberad 
och konnnunen beviljades 
år 1945 tillstånd av läns
styrelsen att ha vapnet för 
prydnadsändamål. Men det 
hjälper inte. Karbinen rä)<
nas som licenspliktigt vapen 

och måste förvaras i godl{änt 
vapenskåp. Att köpa in ett 
godkänt säkerhetsskåp blir 
så dyrt att kommunen inte 
_bar råd med det. 

Kommunen har 'försökt 
hitta andra lösningar. Malin · 
f{edström har pratat med 
både länsmuseet och arme
museum om att skänka kar
binen dit men de har tackat 
nej. 

- Och annemuseum hade , 
redan ett likadant vapen. 

som inte längre har råd att 
behålla gamla vapen i sina 
samlingar på grund av lag
ändringen, och som också 
hört av sig tt11 dem, föridarar 
Malin fledström; 

Så nu har kommunen 
länmat husarkarbinen till 
Norapolisen, och vidare till 
Örebropolisen för förvaring. 
och statens kriminaltelmis
ka laboratorium, SKL, för 
skrotning. 

Det är många hembygds- . 
föreningar och · liknande · 

THOMAS ERIKSSON 

019·155453 
thomas.erillsson@na.se 

-L_ägger krut på inspektioner 
Sedan lagstiftningen 
skärptes 20U lägger 

· ·polisen nu extra krut på 
att inspektera vapenför

. varingen i län_et. 
Husarkarbinen i Nora 
faller under den lagstift
ningen, trots aH det är 
ett historiskt föremål. 

- - Det är ändå ett vaPen Som 
ligger under licensplikt, för
Idarar Christer Hjärtmyr, 
chefför Örebropolisens till
ständsmyndighet och vapen-
handläggning. .. 

Föresl~rif!:erna är de~s
. utom i;innu skarpare när 

det ~äller ~apen som förva-

ras utanför henunet.. 

Frittfram' 

Däremot är det fortfarande 
: fritt fram att inneha äldre 

licensfria vapen som myn
ningsladdare, ·musköter och 
lilmande. Men husarkarbi
nenladdasm~d "enhetstäta 

. patroner" som det heter, för-
Idarar han, och det är skill
naden. Pluggade kulvapen 
går att hota med och göra 
brukbara igen; förklarar 
han. · 

·- Även. vi inom polisen 
- har haft äldre vapen på våra 

interna musetup., men de har 
vi städat b.ort nu. 

Den skärpta lagen är bra 
lycker han. 

- Syftet är att försvåra 
möjligheten för krtminella 
att komma åt legala vapen. 
))et ska inte vara så lätt att 
stjäla vapen. 

Inspektioner 
Polil;ien gör nu ett antal 
inspektioner i länet på hur 
vapnen förvaras. De vapen
innehavare som inte följer 
lagstiftningen med godkända 
vapensi\åp får sina tillstånd 
återkallade, föridarar han 

- - Vi ska ha så bra kontroll 
som möjligt på skjutvapen 
så att de inte kanuner i orät-

ta händer, oavsett om de är 
pluggade eller inte. 

Polisen har under året 
haft en kraftig tillströmning 
av gamla vapen som .ägar
na lämnat in. Däribland en 
hel del hembygdsföreningar, 
bygdegärdsföreningar .och 
andra lokala museum. 

-Det blir väldigt kostsamt 
för hembygdsföreningarna 
med förvaringen ~ars. 

Ett alternativ kan vara att 
någon medlem i fö_reningen 
förvarar vapnet i ett goditänt 
skåp hemma och tar det med 
sig til) hembygdsgärden när 
någon vi.ll se, föridarar han.· 

THOMAS ERIKSSON 

mailto:thomas.erillsson@na.se
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NORA. H9pp för antik. bössa 

Hänglås 
kan rädda 
husarkarbin 
Kommunens gamla husar
karbin från 1874 går att 
rädda från skrotning. 
Häng upp den på väg-
gen och lås fast den med 
ett godki;nt hänglås. Då 
behövs varken säkerhets· 
skåp eller larm för flera 
tiotusentals kronor. 

. -Jag vill inte försvara poli
sen, men det är ganska sällan 
de här reglerna tillämpas och 
bestämmelserna är inte lätt
tillgängliga. 

Huvudfrågan är huruvida 
husarkarbinen exponeras för 
allmänheten eller inte. Ställs 
vapnet undan och arkive
ras· krävs säkerhetsskåp och 

Det menar Claes Johansson latm. Men hängs det upp på 
som är säkerhetsansvarig för väggen eller ställs på gol
vapen vid statens försvarshis-. vet så att besökare kan se 
toriska museer i Stockholm. det behövs bara ett godkänt 
Han reagerade när han l~ste · vapenhänglås, menar han .. 
artikeln om att kommunen 
tvingas lämna in husarkarbi
nen för att de inte hade råd 
med säkerhetsskåp och larm. . 
Han tycker att det finns skäl 
att rädda karbinen. 

- Det är kanske ing
et märkvärdigt vapen i sig, 
men för konununen kan det 
ju vara det, förklarar han. 

Svåra regler 

Claes Jöhansson hår själv 
jobb.at många år inom riks
pofisstyrelsen och varit med 
och skrivit det regelverk som 
gäller för vapenförvaring och 
som polisen.följer. Han anser 
att Örebropolisen bör ha 
upplyst No.ra konimun om 
att den här möjligheten finns. 
Samtidigt kan reglerna var'! 
svåra att förstå, menar han. 

Kommunen: Bra lösning 

- Det kostar några hundra
lappar. Meningen med att ha 
ett sånt här vapen är ju att 
visa upp det. 

Han anser att polisen bör 
lämna tillbaka bössan om 
kommunen förvarar karbinen 
exponerad med godkänt lås. 

Från konununens sida ser 
man det som en br~ lösning. 

- Det är klart att Vi gärnå 
tar tillbaka vapnet, det tillhör 
ju en donation och vi brukar 
inte göra oss av med donatio
ner.' Vi kan h~nga upp det på 
väggen och sätta fast det med 
ett godl<änt hänglås, säger Jan 
Norlund, konununchef. 

HIOMAS ERIKSSON 

019-155453 

thomas.eriksson@na.se 

mailto:thomas.erlksson@na.se
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Riksomfattande Arkivens Da 

Lilian Jacobsson visar gärna runt i arldvet. 

NORA. Andra lördagen i november öppnar alla arldv i Nora dörral'Da föl' allmänheten. Årets tema är 

flora och fauna. . . 
-Jag tog fram material om alla naturreservat i Nora och gått ner djupare på två av dem, säger L1han 
Jacobsson. 

I en källare på skolgatan finnsNora kommuns arkiv. Bland metervis av hyllor finna alla kommunens handlingar, 
tidningar, föreningars samlingar sedan mitten av 1800-talet. 
-Det ftnns ett gamalt arkiv från 1800 talet efter riksdagsmannen Johan Johansson här. Det är bibliotek och andra 
handlingar, berättar Lilian Jacobsson som jobbar på Noras arkiv. 
Många besöker arkiven för att släktforska men även studenter kommer när de vill veta något djupare om till 
exempel skolorna i kommunen. Arkivet är öppet för allmänheten att letaTeda på information men andra lördagen 
i november är det arkivens dag och öppet hus. 
Efter några år som anställd på arkivet tycker Lilian att det finns mycket spännande bland handlingama. men det 
som är roligast är att titta på skolomas papper 
-Vi har betygskataloger fi·ån 1800-talet på eleverna som gått i skolan, berättar Lilian. 
De vita handskama åker på när gamla handlingar plockas fram. Många av bladen i böckerna är sköra och måsta 
hanteras varsamt. 

( När vi tittar närmare på Älvfstorps småskola hittar vi en Hulda Gustavssons klass våren 1897. Den klassen gick 
det bra för. 
-Ingen blev underkänd, bara a och b i betyg, läser Lilian. 
I ett av tummen sitter Elna Jonsson, från hembygdsfåreningen, och visar bröllopsbilder från Norbergs fotoatelje. 
Askådrna känner igen de på bilderna även om bilderna är tagna år 1920. 
-Detta är ju en Ekberg, det syns ju tydligt, han som hade färghandeln. 

Arkivens dag 2013 
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En del av Noras historia 

NORA. I en l<ällare i Nora finns hela Noras historia samlad i pappersform. Men även en del textilier ligger 
gömda bland alla dolmment Lillian Jacobsson visar på Arkivens dag en spännande flagga. 
-Jag hittade denna och blev nyfilten och forskade vidare, berättar hon. 
Den andra torsdagen i november är det arkivens dag i hela Sverige. Temat är orostider och Lillian Jacobsson på 
Noras arkiv har letat i gömmorna efter passande dokument på temat. När hon stötte på en fana med texten "Bort 
med den 40-gradiga!" bland övriga flaggor så väcktes intresset och Lillian fick forska vidare. 

- Jag sökte på 40-gradiga, och hittade att det har med socialismens början i Sverige, berättar Lillian Jacobsson 
August Palm var med och startade den första arbetareföreningen i Sverige i slutet av 1800-talet. Det var en orolig 
tid i Sverige då och August Palm tyckte att arbetarna i städerna utnyttjades. En stor fråga i samhället var 
rösträtten, och den 40-gradiga skalan syftade till att rika hade upp til140 röster i kommunvalen. 
- Då fastslog det socialdemokratiska partiet att san1hället skulle omformas på ett demokratiskt och fredlig väg, 
berättar Lillian som sökt om flaggans historia. 
Texten på fanans baksida är "Kriget har stöld till mål och mord som medel" och efter att ha letat i historien tror 
Lillian att hon hittat vad det står för. 
-Det kom till en anarkistisk gren i Sverige som förespråkade en revolutionär 
anarkistisk linje, berättar Lillian. 
- De tyckte inte rösträtten var så viktig utan tyckte att genom våld och mord 
skulle man få sin rätt, fortsätter hon. 
Baksidans budskap är troligen en motvikt den anarkistiska grenen. 
Men efter några årtionden av kamp fick Sverige 1921 allmän rösträtt. Lillian tror 
att fanan har med kampen om rösträtten från dåtidens Nora. 
-Det här hade jag inte en aning om, säger Lillian. 
Fanan verkar vara sedan den tiden och är helt handsydd och har hängt i arkivet 
helt bortglömd. 
-Det är roligt när man lär sig något nytt och kul att få vara lite nyfiken, 
konstaterar Lillian. 
I arivet finns det utställningar på temat orostider och alla dokument är en del av 
historien och visar hur det var förr. Notiser om krigsförklaring mot råttor och 
brev som skvallrar om att grannar fuskade med ransoneringskupongema är små 
bitar av dåtidens samhälle. 
- Här har vi tidningsutklipp som visar vad som var orosmoment då, Lillian Jacobsson. 

Arkivens dag 2014 
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~0-CRADiCA , 
SLAGORD. Arkivarie Elisabeth Broström visar upp en fana som vänder sig mot 1907 års rösträttsreform. Den innehöll bland annat en fyrtiogradig skala som kunde g 
vissa (män) 40 röster i kommunvaleo. Budskapet på baksidan vänder sig mot första världskriget. Foto: Michael Land be 

!iAMLADERAPPORTER.Arkivarie Lillan Jacobsson 
lisar Benny Persson böcker med tidningsklipp. 

GRUVSÖKNING. Hembygdsföreningens Elna Jons
son letade namn från Pershyttan tillsammans med 
Stefan Sundström. 

~----•·'"·-~~o.J..I'--- ·~ ,., . . 
OAVOBOK. När riddaren och bruksägaren C.H. Wed
berg slog vantarna i bordet 1889 samlade underly
dande tilllivets uppehälle för sin forne patron. 



Rum llda av svar 
väntar på att få frågor 
Såhär ser den typiske arkiv
besökaren ut säger arkiva
rien Lillan Jacobsson. 
Ben ny Persson var förste 
besökaren innanför trös
keln i lördags på Nor a kom
muns arkiv på Arkivens dag. 

NDRA. Med typiskmenar hon 
at+ "esökarna oftast har en 
fr. _ . med sig där svaret ska 
·hittas i arlåvmaterialet. 

-Jag vill titta i gamla tid
ningarförattsevadsom hän
de året då jagföddes och det 
in· '· säger Benny Persson. · 
Se ........ 1 försjönk han i 1943 
och1944. 

På en skärm sitter bilder 
från Naras egna kortlivade 
regemente vid Hagby. 

- Morfar var snickare där 
o.ch jag ficl~ följa med någon 
gång och jag minns soldater 

( 

., 

som marscherade ned till 
stan för att ha gudstjänst, 
säger Benny Persson. 

Stefan Sundström satte 
sig tillsammans med hem
bygdsföreningen Naraskogs 
Elna Jonsson vid en dator 
med namnlistor. 

- Jag är intresserad av 
gruvor i bygden dit mina 
förfäder kom för att job
ba på 1860-talet. Särskilt 
Åsbobergsgiuvorna som det 
nästan inte finns några spår 
av längre, säger Stefan Sund· 
ström. 

Tillsammans letade de efter 
ett namn i Pershyttan utan 
större framgång. 

- Har. hon flyttat in till 
ålderdomshemmet i Nara så 
finns hon inte med här, säger 
Elna Jonsson. 

' ' Jag är intresserad 
av gruvor i bygden 
dit mina förfäder 
kom för att jobba 
på 1860-talet. 
Stefan Sundström 

Inför 1889 fanns en man 
i Nara som måste varit sär
slålt orolig. Det var Carl Her· 
man Wedberg. Noraleungen 
som gjorde konlcurs. Under
lydande samlade in efteråt
pengar. Gåvaboken lågupp
slagen på ett bord i arldvet. 
~11CHAEL LANDBERG 
mlchael.landberg@na.se 
0581·84421 

Arkivens dag uppmärk
sammas varje år den andra 
Lördagen i november. Arets 
tema var oro. Något många i 
första hand förknippar med 
krig och katastrofer, men 
som också kan orsakas av 
miljöhot, arbetslöshet och 
ekonomi. 

Förutom Nora kommuns 
arkiv hade Hällefors hem
bygdsgård med sitt arkiv 
Öppet hus tillsammans med 
släktforskarklubben. 

l Ljusnarsberg var kom
munaridvet vid tingshuset 
öppet där man också tagit 
fasta på orostemat 

Korum på Nor a torg för T2N. 

Andra vär ldskriget gav 
upphov till regementet T2N 
Nora 1945-55 som tillhörde 
T2 i Skövde och hade sam
röre med 13 i Örebro. 




