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Ordnandef av 

stadens arki'v 
har påbörjats 
Arkivutt·ym.mena i Noras 

rådhus har utölrat.9 och om
ändrats, och därigenom har 
~~mpats förutsättningar för 
att göra arkivet ,s.ystematiskt 
och välordnat. Soc. .stud. 
Tage Engkvist från Socialin
stitutet i Lun-d hå:ller nu på 
med att ordna stadens arkiv. 
För att detta värdefulla ar
bete skall kunna slutföras o. 
ett ltomplett register upp
rätta9, vädjas till förutva
rande och nuvarande lwrn
mtmahnän att till arkivet in
lämna alla papper och hand
Ungar som rör staden. 

F. la11dsfiskalen Paul P eter 
.!j0:1 har tidigare nedlagt åt
s~•illigt med arbebe på att ord
na de handlingar som fanns 
i drätselkammarens arkivlokaL 
På grund av utrymmesbrist 
kunde arbetet då ej fullföljas, 
men sed·a.n ett rymligt arkiv 
med brandsäkert tak ordnats 
lnm det gamla önskemålet om 
orkivE t s ordnande förverkligas. 

De ä-ldsta handlingar som 
finns i aridvet är från 1600-
och 1700-talen och ·avser dåva
rande Hag.by bruk. Protokoll o. 
handlingar E.'::m b~rör &tndens \ 
fö.rvaltning och styrelse är av 
y11gre datum men har ända en 
Jan.!:ka respelttaJbzl ålder. Så-
! lunda finns protokoll från fat

tigvårds3tyrelsens arbete re
da.n år 1830, och denna fina se- l 
rie av protokoll är praktiskt 
taget h elt komplett un:l.er 1251 
år. Det 1:i:ld.9ta drätselkammar
protokollet daterar sig från år 
1846. Huruvida denna institu- ' 
tion funnits i staden redan ti
digare är inte känt, men det , 
var då inte länge sedan den in
rättades i l·andet. Föregånga
rren .till drätselkammaren v~ 
den .9. k. sjumanskammaren. l 
stadsfullmäktige i Nora inrät
tades år 1912. 

· Det omfattande arbete som 
hr Engkvigt nu är sy::.-Gelsatt 
med kan ·underlättas om utlå
.n.ade handlingar snarast möj
lig t åter9tälle~. Det finns ty
värr rö.tt stora luckor i en de'l 
för valtningsorgan. Även olika 
utredningar s om gjorts' under 
årens lopp och som kanske 
finns kvar hos utrednin.gsmän
n en bör .n u införlivas med ar
Jdvet. Hr .TIJngkvists arbete 
med de&S iordningställande be-

1955 
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Han a·nsvarar för historien 
Gamla handlingar hans jobb 

NORA. Sven Svensson heter den 
person i Nora som har hand om 
nrldveringen av handlingar, både 
från forna dar och dagens. J f~•ra 
olika Joltaler håUer han till och 
ordnar upp arkiven. Vld förra 
lwrunmnalkontoret, i Rådhuset och 
i lrvru1eret Duvan linner man Sven 
Svensson bland alla sina mångtu
sende handlingar. Även i Tingshu
set har han Joltaler tiU sitt förfo
gande men trots detta l<lm det vara 
''tl!t trångbott . 
.3land alla handUngar av äldre 

datum finns även en sammanställ
ning av sådana rörande Nora Bergs
församling och avseende tiden 1729-
1860. Dessa handlingar är från sk·ilda 
hall sammanförda och l<ronolog.iskt 

-Inade av Johan Johansson, riks
gsman och stor kännare av hem

bygden samt slu·U'tställare. 
Man fäster sig bl. a. vid ett proto

lwll från Nora sockens stämma där 
man ger uttryck för skyldigheten för 
Nora Bergs Församling att underhål
la s ina fattiga. Det här protokollet är 
daterat redan den 16 januari 18H. 

IL\STAR 
I en kungörelse från länsstyrelsen 

i Örebro län daterad den 14 februari 
1833 framgick det att man upprättat 
ett kontrakt med Extra Roten nr 259 
Ashyttan m fl i Nora Socken l Öre
bro Jän. Däri framgick bl a att rote
hållare istället för lmrlar lmnde få 
lämna hästar. De sistnämnda skulle 
vara friska och felfria, iclce under 
sex och inte över 10 år gamla. I öv
rigt fanns angoivet villca persedlar 
som simlie medfölja hästen. 

Vad som Jeanslee särskilt intresse-
not•aborna och speolelit då alla 

dem som är inbitna fiskare, är en 
kungörelse om fiske. Utfärdad av 
Konungens Befallningshavare 
öreb1•o län den 16 juni 1859. 

* Det fillll!l myclcet av intresse att ta del nv l den pärm med grunla handUngar som Sven .Sve~•
son hilller i banden. De välfyllda hyllorna viUnar om mycket arbete med arkivering av äldre handlln.

ru·, en 1Iel ända från 1'700-talet. 

få ha stolpe av endast ett halvt ver<k- h~llningen i fiOCimen forttarande liden första augusti 1860 och mot e11 

tums längd fick endast envända!l viss tre år skulle ombesörjas av Anders ersättning av lliO riksdaler riksmynt-
tid på året. Elilesson i Fdnshyttan. Räknat från årligen. 

Det var från november månads · 
början bill den 15 mars som mjärde J) ~ J '-t. ) '- / (-. .J.tt' / 'j j1' O 

FöRBUD FöR GARN fick användas och den lmnde få vara l_TC. ~u- .,-._:_;c..~............., 0 · ' 
len här fiskestadgan innefattas bunden av vad slags tråd fiOm helst, 

sjöarna Saxen, Vikern, Asbosjön och med undantag av bast. 
Norasjön. Som grund för stadgan Föreskrifler fanns också utfärdade 
fanns ett protolcoll fört vid samma n- om utseende på drag- och Jögnot. 
träde med delägarna i dessa sjöars Allt notdrag var förbjudet under ti
flskevatten den 7 juni samma år. den fr o m 1 september till dess vatt-

Fiskestadgan förbjuder använda n- net om våren blir fritt frA n is. 
de av fislu·edskap utav garn, bast 
eller mässingstråd, som var bundna 150 UR OM ARET 
finare än vissa fastställda mått. Sist bland aHa dessa handlingar, 

Det nämnes i fisleestadgan också sammanställda av Johan Johansson, 
om fångande av löga eller nors samt finns en handJ.ing om gästglveri
rnö.~·t och äv.~n om använ.dan.?e av hällningen vid Järnboås. 1 en den 26 
mjarde. Beträffande det mstnamnda . . 
fångstredslcapet föresicrives bl. a. föl- juh 1860 dagtecknad slmvelse från 
jande. Ett sådant redskap som be- Konungens Befallningshavare över 
gagnas i egentHga sjön och som kau Örebro Jän föreskroives att gästgivel1i-



Kungligheter och bokbindar 
trängs 

NORA. I Nora kommun• arkiv 
fin1111 mycltet av lntre5se att ta del 
av Gamla protokoll, tidningsur
klipp och mycket annat trängs pli 
hyllorna t orldvet. En hel del av 
olll detta ordn11& och 5ammanställt 
av arldvvllrdaren Sven Svensson, 
en person med brinnande Intresse 
för sAdant jobb. I samlingen finns 

·· även ett portTllttpllerl där signera
de foton DV Jron&llgheter IOIDSQI 

med bilder liV mera kända norabor. 

Efter många Ari. tillvaro l skilda 
gömmor har dessa porlrätt ordnats 
upp och fogats In l skilda album. 
Ordnade efter bokltåvsordning för 
alt Ingen skall känna alg diskrimine
rad. I den mAn nu vederbörand9 
fortfarande tlnns l livet Vilket torde 
höra till undantagen. 

MANGA PERSONER 
Under O Aterfinns alledes rådman

nen och brandchefen P Olsson me
dan Kung Carl XV placerats vid 
bol{sto.ven C. För att nu börja l bolt
stavsordning så hittar man under A, 
sonen till den kände och mäktige 
brukspatronen Andersson pA Sigge
bohyttan, K A AnderliSon-Meljer
helm och hans hustru Natalia, 
Fredrlltsdotter. Ett par kända perso
ner på sin Ud l norabygden. 

Borgmästaren M Axell, doktor 
Gotthold Arbman och rAdman 
Bergstrand hör ocltså till kända no
raprofller pA sin Ud. Liksom rektor 
Billmansson vid Nora Samskola och 
prosten Osltar Bohm. Känd person 
på sin tid var även disponenten vid 
Dalkarlsbergs gruvor, Gustav Bratt. 

HAMMARBl.' -PATRONEN 
Kung Carl XV gästade brukspatro

nen pA bl a Hammarby bruk, Carl 
Herman Wedberg. Kvar som minne 
av dessa besök finns kungens foto 
med egenhändig namnteckning att 
skåda 1 samlingen av porträtt. Flera 
porträtt aV' lmngen finns fÖr övrigt l 
porträttsamlingen. Där även tra!il<
chefen vid Nora Bergslags järnväg, C 
Coliett är med. 

Konstnären Bror Dralte har del<o
rerat taket l hotellsalongen 1 Nora 
och den norsfödde målaren finns 
iiven med. Liksom kronofogden 
Agathon Götnlln och hela hans ta
milj. .Ägare till det gamla borgar
hemmet i Nora som nu är museum. 

K.ÅNDISAR 

Att riksdagsmannen Johan Johans
son l Naraskog är med bland porträt
ten av Itända personer t Nora är ju 
självklart. Han, om någon, har gjort 
bygden känd genom sina många 
böclter om Nora med omgivningar. 
En annan känd norabo, greve C H 
Mörner finns även med l samlingen 
jämte hans hustm Fanny. 

C J Nyvall verltade som lärare l 
Nora-bygden och Sveriges förste lok
förare, Per Persson l stora Mon var 
kända profiler l Nora. Lll<som b;uks
patronen Per Persson 1 V8BBland. 

kommunens galleri • 
l 

Sven SVellBson med en fotosamlloi l handen, en av de många som finns 1 Nora kommun& äiO• 

GENERALDffiEK.TöREN 
Generaldirektören vid Statelll 

Järnvägar C O Tro!Jlus har ett atort 
foto l uniform med l samlingen l vil
ken även häradshövding Magnus 
Unger och borgmästaren Watz flnn1 
med. 

Brul<spatronen Carl Hennan Wed
berg och hans familj titerhnns också 
l samlingen av foton där ett egen
händigt signerat porträtt .av dåvaran
de kronprinsessan Wiktorla är place• 
rot. 

liTMAllUT FOTO 
Sist skall också berlittoa att l Mm· 

!Ingen av porträtt av kända noraber 
förr l tiden ~terfinnes även kyr
ltomusikern, Axel Hambreaus, !ar till 
porsten i Orsa med· samma nomn. Ett 
utmäl"ltt foto av bokbindaren,· ltyrk
vih:d!ln och amatörfotografen, Gust 
Karlsson pryder även den stora sam
lingen av porträtt. Nu är liven den 
kända gatuprofllen l Nora försvun
nen ur bilden sedan flera år tlllbalta, 
Han v41r doclt ett gott stycke över 00 
å• när han slutade sin långa levnad. 

~.tU .? - - . .l ) . 
~J'-·e.O"-{) - ~~ LL't.:..ce,...(;..._ 

Resultaten från 
Milans Natt-KM 
Något försenat kan resultaten 

från OK Milans Natt-KM, som 
arrangerade av OK Järnbärarna, 
redovleae. Tävlingen gick l sko· 
gama öster om vägen Koppar· 
berg-Ställdalen. Rolf Karlsson 
vann överraskande lAnga banan 
och tog därmed aln första lnteck· 
nlng l vandringspriset "Bergs· 
mannen". 

Resultat: Sen: l Rolf Karlsson 
1.29,46; 2 Åke Mosaberg 1.40,12; 
3 östen Eklöf 1.48,07; 4 Guetaf 
Wldström 1.49,42; Il Bo Larsson 
2.05,36; 6 HAkan' Gransten 2.111,19. 
YO: l Bror Israelason 1.47,21; 2 
Lare Israelsson 1.53,1·8; 3 Stlg 
Jedsellus 2.00,27; 4 Slgurd Hallor 
2.08,18. ÄO: 1 Gösta Andersson 
1.37,18. ÄJ: l Markko Pihlman 
2.01,34. YJ: l Leif Johansson 
1.44,09. ÄP: l Åke Lov~n 35,30; 2 
Eddie Israelsson 48,00; 3 Lars 
Jacobsson 62,81; 4 Hans Larsson 
1.36,211. DJ: 1 Kristina Wilhelms· 

l son 1.21,47. Av 24 startande bröt 6 

==~---~ attävllngen . .Jr.')f. '0~ 7, -'fJ_. , •=== 
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Nora kom.muns arkiv 
rik källa för forskning 

Cirka 500 hyllmeter väl~ 
fyllda med olika doku
ment allt sedan mitten av 
1600-talet fram till våra 
dagar gör Nora kommuns 
arkiv till en rik källa att 
ösa ur för den som är in
tresserad av gamla tider. 

Arkivet - som är upp
lagt av ' arkivvårdare 
Sven Svensson - består 
av handlingar rörande 
det mesta som timat 
inom Nora'skogs, Vikers, 
Järnboås, Hjulsjö, och 
Nora Bergsförsamlingar 
samt Nora stad. 

1952 bildades Naraskogs 
kommun av VIker, Järnboås, 
Hjulsjö och Nora Bergsförsam· 
Ungar, och 1965 kom storkom· 
munen som Innebar en sam· 

;manslagnlng av Naraskogs QCh 
Nora kommuner. Detta innebär 
att man i arkivet kan finna 
handlingar perfekt ordnade ef· 
ter de olika kommunernas akti· 
va perioder. 

KOMMUN FÖR KOMMUN 

Arkliret omfattar jproto~olloch 
föredragslistor, koncept och 
diarler, liggande reglater och 
ankommande handlingar samt 
handlingar ordnade efter ämne. 
Vidare räkenskaper, statistik, 
kartor och ritningar, fotografis· 
ka avbildningar samt övriga 
handlingar. Allt detta är ordnat 
'kommun · för kommun och 
nämnd för nämnd. 

De äldsta handlingarna i Nora 
kommuns arkiv är från 1640·ta· 
le t och gäller Hagby i Nora. 

Arkivet är för närvarande 
utspritt på fyra olika platser, 
vilket gör det hela en aning 
tungarbetat. De sammanslagna 
kommunerna finns l ett arkiv på 
Bergslagsgatan medan hand· 
llngarna föt: Nora stad finns dels 
l Rådhuset och dels l Tlngshu· 
set. I fastigheten Duvan finns 
skolarkivet 

FÖREGÅNGARE 

Om man studerar olika delar l 
av arkivet kan man naturligtvia l 
finna massor av Intressanta 
saker. l en av de lO.OOO·tals 
handlingar som finns har vi bl a l 
hittat ett dokument som bevisar l 
att Nor a Socken l början av 1800· 1 
talet förmodligen var en av fö· 
regångarna i det här landet l 
Inom den sociala sektorn. I ett 
protokoll från 16 januari 1814 ' 
heter det bl a: 

"Nora Bergs Fösamllng fln· 
ner å ena sidan skyldigheten at 
underhålla sina fattige ; men 
fordrar å den andra sidan, at en 

•• 
Arkivvårdare i Nora är sedan några år tillbaka Sven Svensson. 
Han har ungefär 500 hyllmeter med dokument och handlingar 

att pyssl~ med. 

hvar af dem skall efter sin ar· 
betaförmåga sjelf bidr:aga till 
dess underhåll." 

Nora kommuns arkiv omfat· 
tar förutom protokoll och övriga 
handlingar även en hel del bild· 
material. För närvarande finns 
~~~ album färdiga med bildma· 
terlal och dessutom finns en hel 
·del bilder som ännu Inte ordnats 
i .album. Dessutom finns även en 
del diabilder och smalfilm. En 
35·mm film finns också såväl i 
form av råkopia som färdig 
film. Ingen har på senare år 

titta t på den, men .förmodligen 
är det fråga om en hembygds· 
film om Nora tagen någon gång 
1920-1930. 

HEMBYGDSFILM 

Den film~n kan mycket väl 
lämpa sig för offentlig visning' 
under förutsättning att den Inte 
kommit till skada under alla 
dessa Ar, och skulle kunna bli en 
verklig bestseller på Nora bio· 
graf. Kanske en uppgift för 
Hembygdsföreningen att få en 
sådan visning till stånd? 



~ NORA. Bland de kändisar l 
. Norn som även är doldisar intar 
· nog IU'kivvårdaren !iiven Svens~on 
• en siirsläUning. Inte nog med att 

hans arbete inte märles så myclcet 
utåt, han hl'llle1' under arbetslid 
mest till l lcällarutrymmen på 
olika ställen l stoden. IUcn är 
Sven inte oUt lör mycket känd i 
somband med sitt arbete av den 

· stora allmänheten är han så myc-

1 

ket mer känd av kommunens 
tjänstemän som hos arkivvårdn
r en hnr möjligbet att Inhämta 

:; m~·clcet av värde, både ifråga om 
fornt och från senare tid. !\linne 
för deta.l.jer l1ar även Sven Svens
son, n/lgot som kommer honom 
väl till pass l jobbeet. 

J de olika arkivutrymmena 
sträcker sig hyllmeter efter hyll
meter fyllda med arkivhandling
ar. Hur många meter det är fråga 
om finns Ingen uppsift på men 
nog rC:ir det sig om flersiffrigt tal. 
Volymer står l långa rader för
sedda med etiketter och med re
gister. 

!lan är blygsam av sig, Sven 
Svensson. Själv anser han att det 
inte är mycl;et att orda om be
träffande hans arbete. Men en 
besölcare kan Inte undgå att im
poneras av det arbete. han utfört 
under årens lopp. 

'l'ILL Nl'Tl'A . 

Det är ett arbete .som sälteJ·li· 
gen är ti il s tor nytta fp r alla dem 
som Önslear någon uppgift av 

l
. sldlda slag. Ett besök hos nrldv· 
1 vårdaren Sven Svensson torde 
• inte vara resultatlöst, så · mycket 

han nog sägas uta'n att man gör 
t skyldig till överdrifter. 

Intressant är det att häl
sa på nere J någon källarvåning. 

' Där finns oändligt mycket av in
tresse ifråga om stadsplaner, skol
väsende, sammanträdesprotolcoll 
och dylil<t. Bland handlingarna 
finns även dokument från mera 

• . privata sammanslutningar som 
· överlämnats till vård i kommu
.nens regi. Vad sägs om protokoll 

. t1·ån "Nora Assamblee direktion"? 
Det var en illuster sammonslut

ning som bl a sysslade med väl· 
. görenhet, då fattiga biU'n flclc 
beklädnad till julen. I samband 
med en festlighet fick barnen 
visa upp vad de erhålllt av skor 
och kläder. Det var inte allo 
gånger så roligt för dessa hjälp
behövande att bli föremål för en 
l<ansl<e närgången granslming av 
givarna med familjer. 

EN ARBE'l'ARFöRENING 

~; Protokoll finns det även från 
~.·. vet·lcsamheten l Nora Arbetare
' .förening. En verksamhetsform 
, . som dock Inte fAr förväxlas med 
. ~ det arbete som dagens social de-.. 

S\tlll ;,_,.,,,,,Ull \;u bina !J.)'ilor, llinehålJondo en mängd liV yo}ynlci·, lHml lliUld!lu~ai . il'im j,UUJ;eU hw, 
iuen ä·ven från senare datum. 

mokratiska. föreningar utiör. 
Medlemmarna Arbetare-
föreningen torde till viss del ha. 
utgjorts av mindre företagare och 
dylilct. 

Att slwiväsendet har många 
hyllmeter till sitt förfogande 
torde inte förvåna. S lwlundervh;
ningen i vårt land är inte av se
nare datum som belcant. Bland 
alla volymer plockat· Sven fram 
en journal från Dalkarlsbergs 
skola och från 1 mars 1843. I den 
här journalen finns även anteclt
ningar om namnen på barnen 
en söndagsslmla på trakten. 

STRAFFJOURNAL 

GAIImtALT BRUIC 

Gamla köpelcontraltt finns även 
med i samUngen av äldre hand
lingar. Här !can ma n bl a se Att 
Gustaf Leljonhufvud år 1638 köp· 
te Hagby med tillhörande bruk 
av bot·gmästaren i Torshä lla Pe
der Hansson och Hans Torltilsson 
i Slwfttorp. Även· Lars Hansson 
och Nils Pedersen l Hagby var 
med bland säljarna. 

En samlins privilegier, l>rev och 
resolutioner rörande Nora stad 
och hänsyftande till gången tid 
finns oclcså i arkivet. Där figure
rar namn som lcon ung Gustaf II 
Adolf, drottning Christina och 
Axel Oxenstiema' bl a. 

'ÄLDRE BEBYGGELSE 

En straffjournal från Pershyt
tans sicoJa och doterad höstler
minen 1863 torde ha en del att 
törtälja om gången tids sl;olun- Av betydligt senm·e dlll.um är 
dervlsning. Med bestraffningsfor- en samllng telegram, · textode 
mer som betydligt avvll<er från adre3ser och dy lil;t som kom sta-
vår tid. Inte mindre än 40 elever den till del vid 300-årsjubileet år 
figurerar i den här straffjour- 1943. Ännu senare datum hat· den 
nalen under en enda termin. inventering av äldre lculturhisto-

Här är det fråga om anteclc- rislt märklig bebyggelse som 1958 
nlngar om lättja, osanning och - 1959 vea·l;stiilldes av örel>ro läns 
olydnad, snatteti samt svordomar. museum l samvet·kan med Nor-
Allt detta bestl·affades med var- dislca Museet. Eln Inventering som 
ningar jämte aga. Upp~ift finns omfa ttade · suclmorna HjulsjÖ, 
det också på alla dem som under Järnboås, Norn och Vil<er. Fem 
den här terminen erh:'\llit s. k folioband med besltrivninr.ar, bll-
bal\läxa. Något som förekommit det· och kartot· omfa tta•· den hör 

ett stort antal gånger. <1}-"t.~~n:en~~ e..c,.._ ' ~~ 

Om någon norabo lote skulle 
känna till var landshlfvdlngereai
deritet l Nora en gån~ var beläget 
så kan Sven Svensson upplysa 
därom. l arkivet finns nämligen 
en projelctkarta upprättad av W. 
de Besche år 1733 och pA den kal'
tan finns residentet inritad. Kal
lad Hengården och belligen diir 
nuvarande södra kyrkog ... den har 
sin plats. Det var åren ill2-1648 
som Noro var residensetad med 
Cnrl Bonde som landshövding de 
första åren för att sedan efterträ
das av sonen Christer Bonde. 

GAM~IAL STADSPLAN 

Innan Kuriren lämnar Sven 
Svensson och hans många värde· 
tulla handl ingar plocltar han fram 
Noras första stadsplan f1·ån år 
1644. Här benämndes t•esidentet 
liO.Tn Kungsgården.: · Sist · litall 
nämnas att el\ längd över tomter
na· och deras ägare finns upp
rättad l samband med 1733 års 
projektkarto. 

Det tinns således åtskUllgj: av 
intresse att taga del av bland de 
många hyllmeter som Sven 
Svensson har hand om. Dä~ vo
lym efter volym står försedda 
med register. Samordnade av en 
kändis som samtidigt är en dol-
dis, Y' 

• Vu /f T'-/ .. 

http:besltrivninp.ar
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agen den 12 april 1994 

Foto: Lars-Göran Månzon. 
Här på kommunarkivet har Helge E lfarsbo tillbringat många timmar. Denförre kommunaldirektörens forska
rmödor har lett till en kronologi över Nora, Sverige och arbetarrörelsen. På bilden ses även kommunarkivets 
föreståndare Lars-Ove Pettersson. 
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ALLEHANDA Tisd1 

Kommunarkivet har fakta 1 

Talet på första 
maj-firandet 
NORA 
Herr Fr. Aarnseth från 
Krylbo gjorde det 1906. 

Inga Thorsson har gjort 
det. 

Förre utrikeshandelsmi
nistern Mats Hellström 
ska göra det 1994. 

Det handlar om talet. 
Talet på forsta maj-firan
det i Nora. 

Noras historia under 1900-talet 
är till stor del arbetarrörelsens 
historia. Det var till jubileumså
ret som iden på en utställning 
väcktes. 

Tar lite tid 
- Men ibland tar det lite tid 

mellan ord och handling, säger 
Linnea Hedkvist, som tillsam
mans med andra från arbetar
kommunen tog sig an arbetet. · 

Men nu finns den där på bib
lioteket, invigd och allt. 

Förutom de fanor som gett ut-

ställningen dess namn (Skulle 
jag svika min fana röd?) finns 
det andra dokument från arbe
tarrörelsen som foton, protokoll 
och märken. Dessutom kan 
man alltså läsa om första maj
talama genom åren. 

Lokala profiler 
På fotografier från firandet 

kan man se lokala profiler som 
Arne P Ericsson och den trogna 
fanbäraren Wivan Pettersson 
och plakat med budskap som 
var både lokala och mer natio
nella. "Bohmans upplåning gör 
Sverige fatt igt" och "Bevara 
Lindesbergs lasarett" var några 
av parollerna. Vidare krävde 
SSU en ungdomsgård i Nora. 

Lite perspektiv 
En kronologi över arbetarrö

relsens utveckling i Nora har 
sammanställts av Helge E Hars
bo. Intressanta händelser på 
riksplanet har också tagits med 
för att ge lite perspektiv. Många 
forskningstimmar på kommu
narkivet ligger bakom häftet 
som sträcker sig över 150 år. 

Helge E Harsbo är före detta 

kommunaldirektör och medlem 
i arbetarkommunen sen sin 
"gröna ungdom". Han berättar 
att många minnesbilder dykt 
upp under arbetet, framförallt 
från sin egen verksamma tid i 
kommunen. 

Milstolpar 
Det hela började som en jakt 

på milstolpar, men intresset 
väcktes och rätt som det var 
hade han böljat forska i arbetar
rörelsens utveckling. 

- Visst sitter samhällsintres
set i, säger Helg~ E Harsbo. 

Han har ju ändå jobbat med 
sådana frågor hela livet. 

Kan köpas 
I häftet, som nu fiims tryckt 

och kan köpas, kan man inte 
bara läsa om en regnig första 
maj 1907' utan också att soltu
net byggdes 1962 och att Kon
sumhallen på Prästgatan öppna
des året därpå. Sittstrejk på Ni
tro Nobel var det 1971 och 
1990 såldes stadshotellet. Men 
det året sätter häftet punkt. Åt
minstone för den här gången. 
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Nora lcomtiwns arkiv har oersättlig historile om Nombygden. 
Lars-A Iee Pellersson är själv hislorieinlresserad. Han/dr sill 
lyslmäte L iiifredsstä/lL pd sin arbelsp/als. 

Naraarkivet en pärla 

l(ulturskatt 
som·få anar 
NORA 
Fulla latrintunnor simile 
fårvaras under marken -
helst på stampad jord
bädd. 

Istället för pudervippor 
skulle renad bomull an
vändas vid friserstugorna. 

Om någon syndade kun
de 'helsopoliseu' komma. 
Hälsovårdsnämndens regler 
från sekelskiftet var glasklara. 

Bestämmelserna finns kvar
som gulnade dokument i Nora 
kommuns arkiv. · 

- Det här ska vi vara rädda 
om. Tiden går inte att vrida till
baka! säger Lars-Ove Petters
son. 

Som fcireståndare fcir kommu
narkivet är han van att röra sig 
bland gamla ordningsfcireskrif
ter, drätselkammarhandlingar, 
glasplåtsfolografier, samt oräk· 
neliga protokoll frän fattig· 
vårdsstyrelser, hästullagnings· 
nämnder, kommunslyrelsemö
len, familjebidragsnämnder, 
nykterhetsnämnder och annat. 

Kulturskatt 
Grå handlingar? 
Nej, Lars-Oves !lrbetsplats in

rymmer en skall. Oersättliga 
dokument från 1846 och fram 
till nutid - samlade i källaren 
under socialkontoret på Skolga
tan. 

Kommunens folk visste vad 
de gjorde när beslutet logs om 
all rensa forråden fcir att fcira 
allt till en plats. 

Glada blev Itembygdsforskare 
och andra som är intresserade 
av bygdens historia. 

Vi visas runt i lokalerna. 850 
hyllmeter är fyllda med pärmar 
och böcker. Här finns även slif· 
telsen Noraskags arkiv - bara 
det en kulturskall med hand· 
skrifler och böcker producerade 
av riksdagsmannen Johan Jo
hansson. 

Hästar på krigsfot 
Lars-Ove Pettersson gör ett 

nedslag i en av pärmarna. 
- Se här, några rader berättar 

om ell livsöde, säger han och vi
sar ett protokoll från Nara: Berg
sforsamlings socialnämnd, date· 
rat 1865. 

En kvinna från Sågheden i 
Järnboås hade förfryst fcitterna, 
och fått båda underbenen am
puterade. "Läkan•Ard och till
syn ej erforderlig i vidare måt
to", Ileter det i skri Ilen. 

- Ett sorgligt kapitel, kom· 
menterar Lars-Ove. Fick hon 
klara sig siä.lv? 

Ur mobiliseringsnämndens 
handlingar från fårsta världskri
get fromgår att hästar ställts på. 
krigsfot. 

Gårdsägare Bryngelssons bru
na sto "Perlan" hade uttagits, 
liksom rådman Johanssons 
"Lilly". 

Beklagade sig 
Alla som tror att dagens mil

jösatsningar är ett nytt påfund 
rekommenderas ett besök i 
kommunarkivet. 

Redan 1888 utfardade hälso
vårdsnämnden fåreskriller om 
"allräden, svinhus, stallar, ladu
gårdar och soplårar". 

"Orenlighetens bortforslande 
ur staden överlemoas åt en eller 
flere entrepenörer", står att läsa 
i ett protokoll. 

På samma sätt hanteras sop
hämtningen i dag. 

Dåtidens hälsovårdsnämnd 
hade ingen lätt uppgill all över
tyga borgare och bönder t,nr1I'e
tydelsen av att soplårar och göd
selkistor skulle ha tättslutande 
lock. 

l ett 106 år gammalt doku
mentet beklagar sig nämnden: 
"sedan den fårsta stormen lagt 
sig och sinnena börjatlugna sig
... då är missnöjelaf\'äpnadl". 

Nämnden t rodde även att del 
skulle komma en tid da männi
skor blickade tillbaka på 1800-
talet som en mörk tid: 

"hur var det möjligt all vi 
kunde lefva i och känna oss be
låtna med det skick hvari vårt 
samhälle befann sig i 
anno 18...?" heter det i ett gul· 
nal dokument. 

Nora får museum? 
Känner naraborna till den 

samlade historiken i arkivet? 
Lars-Ove Pettersson tror i,nte 

det. 
-Visst har vi hall en del be· 

sök, men fler är välkomna. 
Kommer arkivet att räcka till 

i framliden? l Lars-Oves arbets
uppginer ingår att forUöpandc 
arkivera kommunala handling
ar. 

-Del finns l 300 hyllmeter i 
nuläget - men mer behövs, säger 
Lars-Ove Pettersson som i 
framtiden boppas på att kunna 
få använda några rum i en intil
liggande lokal. 

Det kan även bli fler fåränd
ringar i framtiden. En folkpar
tisk motion finns om att inrätta 
ett kombinerat museum/nrkiv i 
No ra. 

Klart är att historianär viktig. 
För att fårstå nuet måste man 

fci~t ha kunskap om dåtiden . . 
LARS-GÖRAN MÅNZON 



·Nerike~ 

Nr '277 Vecka 48 · Årgång 153 

·Brott 
bakom 
brand? 
Tre innebrända 
Tre personer omkom vid lägenhets
branden i Nora på tisdagen. 

Två av de tre har identifierats. Den 
tredje personen är fortfarande okänd 
och kropparna har forts till rättsm!!
dicinska kliniken i Linköping for yt
terligare undersökning. 

Uppgifter som tidningen fått säger 
att personerna utsatts for våld innan 
branden utbröt. 

Hela .tisdagen ägnades åt att eva
kuera, fastighetens alla inventarier. 
Bland annat kommunens slutarkiv 
bestående av över 800 hyllmeter 
handlingar. SidanA4 

NERIKES-TIDNINGEN **** 

Stog larm •. Freed Pertersso.o l~rmade 
räddningstjänsten. Han Ilad: ~nappt 

..__ -~-...... -~_...._,;._ __ lfär dog tre. { den totalfö;s.~6rd!'f tåg.:r,'l<':en på Skotgatan i Nor;; .hittades tre döda: J:riga lägenheter i fa!!t igheten har utrrmts eftersom 
_ ••• ,.,., __ •.• ;.a,-""""b u.a.tt c nc_l, !:U'/:J.'!e. • • · 
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Nora fick snabbt diri
gera om snöröjnings
styrkoma till oper;r 
tion räddning av kom
munens arkiv. 



communairådet Hå- ~~~äel~~~:;s..4 tan Blomberg var en te 
rv dem som drog på p~~~ 
;tövlama och hjälpte 
iii att bära ut arlcivet k""-~:e 
If den vattenskada
le källaren. En liten 
'eJ av den ovärderli
;:i samling som be
f<river Noras historia 
ar burits in i en lokal 
~ brandstatiopen. 
1vrig material har 
pritt ut på andra håll 
ftlora. 

Horakommun 
har helt nyli
gen samman
fört sitt arkiv 
till källaren i 
det nu brunna 
huset. Nu h<r 
tades dock 
ovärderliga 
samlingar av 
vatten och 
rök. 

Rökdykaren Kent Östling och hans kollegor hittade tre människo; i den 
brinnande lägenheten. En låg i hallen, en annan i vardagsrummet och 
en tredje i köket. Deras liv var utom räddning. Lägenheten stod i full brand 
niir rii1LA.,,~.,,. ... , __ :-



( 

( 

( 

• • . - · •••• - • . · - · , • . ~: :.~-- . .• 1;-~..--- . - • · . - ~--~· ~- - --- -·-·:--·-

.. . .. ... . - ···-

l(ommuJi~arkivet~ 
klarade sig uffin 
;;1örre skador 

NORA. 
Lars-Ove Pettersson är ut
mattad, våt och ledsen. 

- Precis när jag fått ord
ning på arkivet, säger denne 
arkivarie inom Nora kommun. 

Han glömmer aldrig tisda
gens arbete med att evakuera 
850 hyllmeter handlingar från 
kommunens arkiv. 

Släckningsarbetet i och med 
branden på Skolgatan slår hårt mot 
Noras konununarkiv. 

Massor av vatten krävdes för 
att få bukt med elden. Men vatten 
kan skada, lika mycket som det 
hjälper. 

A v denna vara strömmade 
mängder ned i källarvåningen där 
arkivet hade sina lokaler. 

- En fuktdroppe kan förstöra 
mycket, säger Lars-Ove Petters
son som byggt upp arkivet. 

Här har funnits böcker, hand
lingar, fotografier, glasplåtar, dags
tidningar från förra seklet, hand
lingar från gruvbolag,. gamla fö
retag ... 

Allt mellan strikta förhåll
ningsorder för rakstugor till stif
telsen Noraskogs arkiv. 

Turligt nog klarade sig histori
ken. Bidragande till det är de 50-
tal personer som hjälpte till att bä
ra alla dokument undan inläckan
de vattenmassor. 

Lite gick förlorat 
Lars-Ove själv fick vetskap om 

branden vid fy1.1tiden på morgonen 
då räddningstjänsten ringde. Hela 
dagen gick sedan åt att bära, bära, 
bära. 

~- -- -

Ledsen och blöt. Lars-Ove Pettersson, arkivarie, i No ra kom- 1 

mun fick ägna tisdagen åt att bära bort alla värdefulla hand
lingar som finns i No ras arkiv, beläget i källaren till huset som l 
brandskadats. 

- Turligt nog har väldigt lite 
gått förlorat, säger Lars-Ove. 

Redan halv sex på morgonen 
var kommunahådet Håkan Blom
berg på plats för att bära pärmar. 

-Då var det vattnet fem centi
meter ovanför golvet, och det reg
nade från taket, säger Håkan Blom
berg. 

Nu är dokument~.:n utplacerade 
på olika ställen i Nora. När upp
ståndelsen lagt sig ska kommunen 
fundera ut ett nytt ställe för dessa 
historiska dokument. 

-Det som måste till är nu att tit
ta efter ett arkiv som man åtmins
tone kan ha ett halvår, säger Håkan 
Blomberg. Det som en gång var ett 

arkiv är nu ett antal högar papper . . 

Arkivet värst drabbat 
Fast det var inte enbart kom

munarkivet som drabbades av 
branden. I huset härbärgerade även 
Assidomäns kontor. Det har nu 
flyttat till den angränsande ba
racken. 

Ä ven Röda Korset har flyttat , 
bort från sina lokaler i källaren. ' 

Dock så var det kommunala ar
kivet värst drabbat, mätt i historiskt 
värde. Inga försäkringspengar i 
världen kan helt ersätta dokumen
tation från flydda tider. 

LARS-GÖRAN MÅNZON 
MARITA JOHANSEN 



( 

( 

arkivet flyt-
• · lS. l och med 
n ·anden fick 
r Jmmunens 

< 'rdefulla arkiv 
' ·flyttas till o/i
f · '1/atser i No-

.. ~lattnet strömmade in i källaren ·: 

·r 
l, 



( 

( 

( 

( 

Arkivens dag 1999 

, Arkivet visades 
för int•·e·~sera.de 
NORA '• 

·. 
nas politiska engagemang, 
bland annat var pappa Nils 
en kommunhöjdare inom' so
cialdemokratiska partiet. 

Träffade Olof Pahne 

Liksom ålla andra arkiv 
höll även komn1l.marld
vej; öppet i lördags. 30-35 
be~ökare droppade ned 
i källa1'en där arkivet 
ligger. Däribland förs
tagångsb'l!sökaren · ·' 
Christer Granath med 
dottern Ås a, sQm fick en 
r~dguidning av arki
varien Lars-Ove P~tters
son. 

1 
- Farsan var kommunal

t • nämndsordförande i Nora
skogs kommun, berättar 
han. 

-Jag h·ar en del· sådana där 
gamla papper hemma, berät-
tade Christer. '· 

- De ligger i nån kar~;:det . 
är protokollböcker från so
cialdemokratiska kvinnoför
bundet i Järnboås och hand
lihgar från To.lvsböi:d.s eleh
riska forenll;tgar tror jåg. · 

De handlingarna tyckte 
Lars-Ove att Christer skulle 
deponera till kommm1arki
vet. 

- Här står de säkert och 
vill man låna tillbaka dem är 
det bara att göra det, f6rlda
rade Lars-Ove. 

-Huvudsaken är att det 
bevaras, till slut hamnar det 
mesta här i alla fall, långt ef
ter både miri och andras tid. 

Då .lovade Christer att 
komma ned till arkivet med 
handlingarna. 

Att han överhuvudtaget 
har sådana papper hemma 
hänger ihop med föräldrar-

P.å den ' tiden bodd.'e famil
jen ·Granath i Tolvsbörd ·ett 
stycke norr om Klacka Ler-. 
berg. 

- När jag var liten träffade 
jag 'Olof Palme, han var 
hemma i Tolvsbörd och häm-
tade pappa till något rn'öte .. 

- Men jag minns inte hur 
gammaljagkan ha varit, och 
det var någr!l·. mer gubbar 
med också. ~ .. 

'1964 slogs Naraskogs kom
mun och Nora stad ihop till 
enkomm~n. 

- Och daslutade farsan. 
Lars-Ov~ · Pettersson var 

rätt nöjd med antalet besö
kai·e, visserligen var det över 
60 förra året, men i år kon
kurrerade arkivet om besö
karna med både järnvägen 
och filmfestivalen. 

Film visades for övrigt 
även på kommunaridvet 
med hjälp av videobandspe
lare och teveapparat. 

Godis och kaffe fanns att 
tillgå for den sugne. 

JHOMAS ERIKSSON 




