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KARL IX -
FÖRETAGARFURSTEN
OCH ENVÅLDSHÄRS-
KAREN

av Håkan Karlsson, Karlskoga

Blodtörstig tyrann, skicklig före-
tagarfurste, ömsint familjefar,
krigsherre, idog byggherre och
stadsgrundare. Örebrohistori-
kern Lennart Hedberg dispute-
rade 1995 med en avhandling om
hertig Karl som företagarfurste, i
vilken han belyser hur hertigen i
sitt furstendöme metodiskt bygg-
de upp en ekonomisk maktbas.

Hedberg återkommer nu med en
heltäckande tematisk biografi
över Karl IX. Hertigen är inte bara
en framgångsrik köpman, utan
framträder också i andra roller
som byggherre, lagstiftare, reli-
giös och politisk maktspelare.

Författaren skildrar hertig Karl
som en rastlöst verksam entre-

prenör vid järnbruk och slotts-
byggen. Men han beskriver också
det komplicerade triangeldramat
mellan hertigen, rådet och kung
Sigismund som ledde till att Karl
tog över makten i Sverige och
gjorde sig till envåldshärskare.

Karl var en usel krigsherre på
slagfältet, skriver Hedberg. Han
segrade visserligen över Sigis-
munds svensk-polska armé vid
Stångebro 1598, men därefter
följde en rad missgrepp som blev
ödesdigra. Han avseglade som-
maren 1605 med en armé på
11000 man för att erövra Riga. Ett
par mil från Riga, vid Kirkholm,
blev förintelsekriget en katastrof.
Det tunga polska kavalleriet red
ner de svenska soldaterna som
samlats på höjderna. Över 8000
man stupade och Karl IX själv
lyckades med nöd undkomma till
hemlandet med resterna av den
svenska hären. Sämre gick det i
Kalmarkriget. Slottet erövrades i
slutet av juli 1611 av danske
kungen Kristian IV och den slag-
rörde Karl IX tvingades retirera
med djup förbittring.
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Efter påstötningar från flera håll,
inte minst från Leif G:son Nygård,
vågade styrelsen för Örebro släkt-
forskare föreslå årsmötet att vi
skulle anhålla hos Sveriges Släkt-
forskarförbund att få i uppdrag
att ordna släktforskardagarna den
28-29 augusti 2010. Vi räknade
med att få stöd av det stora pro-
jektet Örebro 2010, som ju har
tronföljarriksdagen i Örebro 1810
som tema. Då kom ju represen-
tanter för adel, präster, borgare
och bönder från hela landet till
Örebro, så vi kan som motto lan-
sera: Örebro i centrum - redan
1810.

Årsmötet beslöt anta utmaningen
och vi inbjöd de andra släkt-
forskarföreningarna i länet att
vara med. De ställer upp på  att
samverka med oss, men det har
blivit Örebroföreningen som har
fått uppdraget. Föreningen star-
tade genast genom att tillsätta en

planeringsgrupp med fyra perso-
ner och undergrupper för olika
uppgifter. Vi sökte också tidigt
kontakt med länets hembygds-
förbund, som  beslutat samverka
med oss, eftersom våra intresse-
områden ligger så nära varandra.

Den första uppgiften var att skaffa
en logga och göra en slagkraftig
presentation vid årets släktfor-
skardagar i Falköping. Vi sökte
och fick ett mindre startbidrag
från Örebro kommun och vi vå-
gar nog säga att ingen av besö-
karna i Falköping kan ha missat
att Örebro står i tur och många
fick det info-blad vi hade tryckt
upp.

Vi har bokat Conventum för
själva mässan och Kongressen för
invigningen, årsstämman, ban-
ketten på lördagskvällen m.m. och
det kunde vi göra när vi fått en
huvudsponsor i Arkiv Digital. Nu

pågår redan bokningen av utstäl-
larplatser och engagerandet av
föredragshållare och medverkan-
de vid invigningen och banket-
ten. Men det är fortfarande plats
för förslag hur vi ska göra SFD
2010 till en både nyttig och trevlig
samlingspunkt för både släktfors-
kare och hembygdsintresserade.
Följ vår planering och de nyheter
som läggs ut på vår hemsida
www.sfd2010.se!

Apropå riksdagen 1810 tänker vi
lägga ut namnen på de riksdags-
män som valde Bernadotte till
tronföljare och uppmana alla
släktforskare att ta reda på vilka
ättlingar till dem som finns idag
och uppmana dem att komma till
SFD2010. Tänk vilket gruppfoto
det kan bli!

För ledningsgruppen
Erland Bohlin

SLÄKTFORSKARDAGARNA 2010 TILL ÖREBRO
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av Leif G:son Nygård, Örebro

För inte så länge sedan - för egen
del blott 15 år - var släktforskare
vanligtvis hänvisade till en un-
danskymd vrå på biblioteket.

Här på stadsbiblioteket fanns en
sådan vrå i källaren, i tre små rum
i anslutning till bokmagasinet. I
varje rum fanns tillgång till ett
par mikrofilms- och kortläsare.
Det var där jag gjorde mina första
erfarenheter i släktforskningens
konst - utan utbildning, utan trä-
ning i läsning av gammal text och
oftast på egen hand. Och den
förste i släkten som gav sig i kast
med denna fantastiska hobby.
"Trial by error" är ett passande
uttryck för dessa, mina första
stapplande steg.

Och det dröjde inte länge - knappt
3 månader - innan jag kom på
den geniala idén att beställa en
bouppteckning från 1810. Det
gällde skomakaren Jan Jansson
från Lönnmora by, Ramsbergs
församling, Örebro län. Inte
många ord blev uttydda, kan jag
säga. Och fortfarande ligger
bouppteckningen där och väntar
på att bli översatt. (Återkommer
för övrigt till skomakaren i nästa
artikel).

Det var på den tiden rullfilms-
läsaren allt som oftast strejkade.
Inte bara en gång tog jag med mig
en uppsättning verktyg till släkt-
forskningen; en skruvmejsel, en
tång, en liten skiftnyckel samt
någon reservdel i form av skruv
och mutter kunde ingå. För det
gällde att vara förberedd på vad
som kunde hända under sessio-
nen och vad som hade hänt sedan
sist (läs: över natten). Jag ville ju
inte att släktforskningen skulle bli
lidande av att rullfilmshållaren
var trasig och jag skulle bli tvungen
att inkalla bibliotekarien - som
ofta var upptagen när jag behövde
hjälp. Tiden var nämligen speci-
ellt dyrbar i min släktforsknings
gryning.

Och det var på den tiden man
ivrigt tog papperskopior av kyrk-
böckerna för att i hemmets lugna
vrå försöka uttyda namn på per-
soner, platser, yrken och annat av
intresse. Och dessutom kopior av
ett källmaterial bevarat för fram-
tiden. Jag har en hel del sådana
kopior bevarade. Till vilken nytta
frågar jag mig idag? För jag tit-
tade nyligen på några av dessa -
och de flesta är ju hart när omöj-
liga att läsa! Särskilt de som har
tagits från mikrofiche.

Därför är det mycket glädjande
att nya friska vindar blåser i släkt-
forskningen. Gamla pappersko-
pior från svårläst film är ett minne
blott. För nya aktörer på markna-
den erbjuder källmaterial av en
betydligt bättre kvalité, som följ-
aktligen ger utskrifter med en helt
annan skärpa. Aktörerna har var
och en lite olika koncept och in-
riktning. De jag närmast har i
åtanke är Arkiv Digital, som er-
bjuder bilder i färg av original-
böcker. De lyfter onekligen släkt-
forskningen till en helt ny nivå.

För genom att få tillgång till bilder
i färg kan jag dels tyda och förstå
sådant som hittills har varit svårt
eller omöjligt, dels få tillgång till
källmaterial som jag inte annars
har möjlighet att studera (i alla
fall inte utan betydande tidsåt-
gång och kostnad för resor och
boende), dels bli gladare under
släktforskningen (och inte frus-
trerad!) när man efter lite träning
- jo, det krävs fortfarande övning
för att förstå gammal text - kan se
och förstå vad som står skrivet.
Dörrar öppnas som varit stängda.
Ny kunskap tillförs om gamla för-
hållanden. Knuten på släkttråden
kan nystas upp. Vår släkthistoria
kan utökas, fördjupas och bred-
das. Och den kan ta en helt annan
vändning.

En sådan vind svepte in hos mig i
samband med Släktforskningens
dag i våras. Fortsättning följer!

Örebro 2009-09-14

Läs följande artiklar inför
Släktforskningens dag 2010 på
SFD2010:s hemsida
http://www.sfd2010.se/

NYA FRISKA VINDAR I SLÄKTFORSKNINGEN

Släktforskningsnostalgi - släktforskning på
gamla stadsbiblioteket på Fabriksgatan 1980,

alltså ännu något tidigare än artikeln beskriver.
Bildkälla: Örebro stadsarkiv.
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ATT SLÄKTFORSKA -
ÖVERRASKNINGAR,
BESVIKELSER

av Karin Lindeberg, Kumla

Det är svårt att leta sin släkt utan
att leva sig in i hur de hade det i
sin vardag. Vad blev det av deras
drömmar? Hur blev det sedan?

När vår Elias Melifskoff, född
1783, kom till Södertälje mellan
åren 1810-1815, varför kom han
till Sverige och hur såg hans var-
dag ut?

Jag tror att det var så här: Elias
kom med ett knyte på axeln från
Litauen och hoppades att få nå-
gonstans att bo, ett jobb, kanske
någon att bilda familj med. Elias
fick arbete på Göta kanalbolag i
Motala med att gräva Göta kanal.
Hårt, slitsamt, långa arbetsdagar,
dåligt betalt men kanske bättre än
den tillvaro han kom ifrån.

Elias träffade Britta Lena från
Sätterbo socken i Västmanland.
De gifte sig 1819 men de fick inga
barn. Men vem var lilla Matilda
född 1822 som adopterades bort
1829? (Här var det svårt att få
klara besked).

Elias och hans Britta Lena flyt-
tade i oktober 1821 till Oppebo i
Sätterbo socken. Elias arbetade
då på Hjelmare kanalbolag, med
att bygga Hjelmare slussverk.
Hoppas han fick lite bättre betalt.

1829 veckan före jul avled Britta
Lena. Året därpå gifte Elias sig
med Maja Grip Andersdotter.
Maja var änka efter Mats Matts-
son Grip som dog 1829. Hur träf-
fades dom? Kom Maja som hus-
hållerska till Elias eller...?

1831 föddes Emma och 1836 föd-
des Carl Gustaf. Anna Kajsa föd-
des 1840. Samma år avled både
Anna Kajsa och Maja. Jag sörjer

med Elias, det kan inte vara lätt
att ta hand om två små barn på
fyra och nio år själv. Hoppas nå-
gon hjälpte honom.

När Emma var 14 år flyttade hon
till Stockholm. Var det för att för-
sörja sig som piga? Här finns
mycket forskning kvar att arbeta
med. Carl Gustaf var 15 år när
han flyttade till Stockholm. Kom
de hem till Elias och såg till ho-
nom något, jag bara undrar?

1844 flyttade Elias till Wallby rotes
fattige, kanalbolagets fattighus.
Elias avled 1853 i kolera.

Carl Gustaf flyttade till snickare-
mästare A. Stenström i Klara för-
samling som lärling. Fick han mat
och husrum som betalning? 1856
flyttade Carl Gustaf till bildhug-
gare Wahlqvist i Jakobs försam-
ling. Fyra år senare flyttade både
Carl Gustaf och familjen Wahl-
qvist till Klara församling.

1864 flyttade Carl Gustaf till
Storkyrkoförsamlingen, sedan till
Lossa, Maria församling. Det blev
mycket flyttande (jag var med all-

tid och packade!). Några år, 1879
-1881, smet Carl Gustaf iväg från
mig, men 1881 hittade jag honom
i Askers församling i Örebro län.

Carl Gustaf träffade Anna Stina
från Asker och tycke uppstod.
Anna Stina hade två pojkar, Gus-
taf Edvard och Carl Frithiof Emil.
Innan de gifte sig 1888 föddes
även Olga Cecilia och Anna The-
resia. Men Carl Gustaf tyckte att
bara flickorna var hans! Här finns
det många frågetecken.

Anna Stina bodde med sina barn
hos föräldrarna i Asker tills de
gifte sig och flyttade sedan till
Valsta där Carl Gustaf fick arbete
på något av de stenhuggerier som
fanns i Asker. Han var nu utbil-
dad bildhuggare.

Carl F Emil blev vår morfar. Mor-
mor hette Alma och kom från
Sköllersta. Hennes far var husar.
Carl och Alma fick sju barn.

Konfirmander i Asker 1897
Prästen Hedström sitter i mitten längst fram. Olga Melifskoff född

1882 är en av konfirmanderna.
(bilden hämtad ur boken Sant och sån´t från Asker del 1)
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EN BERÄTTELSE OM
MÄNNISKORNA
LÄNGS EN BYVÄG

av Håkan Karlsson, Karlskoga

Hans Thorildsson från Karlskoga
skildrar livet längs en till synes
oansenlig och ödslig byväg mitt i
skogen. Vägen sträcker sig nord-
öst om Karlskoga från Utterbäcks-
vägen fram till torpet Åbylund.
Det finns förbindelse från Grane-
lund ner till Forsen vid Immetorp.
När man börjar ta reda på detal-
jer om vad som döljer sig bakom
vare husfasad, finner man många
intressanta familjehistorier och
människoöden.

Det handlar om enkla anspråks-
lösa människor som efter sina för-
utsättningar fått slita hårt för att
få vardagen att gå ihop. Allt från
1800-talets fattiga torpare som i
sitt armod levde för dagen, fram
till dagens utvecklade samhälle.
Många av de yngre emigrerade i
slutet av 1800-talet till Amerika
för att få bättre levnadsvillkor och
en ljusare framtid.

Boken kostar 100:- kr + porto och
kan beställas hos författaren, tel
0586-326 98 eller 073-075 14 36,
e-post: hans@thorildsson.nu

av Stefan Nilsson, Asker

Nu kan du söka fotografier med
miljöer och människor från Öre-
bro med omnejd hemifrån. Det är
Örebro stadsarkiv som har lagt ut
delar av sitt stora bildarkiv på sin
hemsida. Till att börja med hand-
lar det om närmare 20.000 foto-
grafier från 1860-tal till och med
1970-tal.

Du kan sitta hemma och titta på
arkivets fotografier och skriva ut
eller ladda ner dem om du vill. I
bildarkivet finns fotografier från
gångna tiders Örebro med omgiv-
ningar, arbetsplatsbilder, skol-
foton m.m.

Totalt har arkivet över en halv
miljon bilder, varav över 90.000
fotografier är inskannade, så fler
kommer att läggas ut efter hand.

Man kan botanisera bland foto-
grafierna  geografiskt, ämnevis
eller via tid. Eller så kan man helt
enkelt fritextsöka.

Intresset har varit mycket stort.
Under de första fem månaderna
har besökarna tittat på närmare
700.000 bilder!

Vid den senaste uppdateringen i
oktober lades 350 klassfoton ut.
En stor del är från flickläroverket
i Örebro, Högre allmänna läro-
verket för flickor, som fanns mel-
lan 1931-1960. Nytt är även skol-
foton från t.ex. Mosjö, Axbergs-
hammar, Kilsmo, Stora Mellösa
och olika örebroskolor.

Direktlänk
www.orebro.se/5025.html

Tuffa grabbar och tjejer vid Almbro skola ca 1895.
Bildkälla: Örebro stadsarkiv/okänd fotograf.

ÖREBROBILDER PÅ WEBBEN
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INFÖR SLÄKT-
FORSKARDAGARNA
2010
Nu snurrar hjulen med plane-
ringen inför släktforskardagarna
2010.

Vi efterlyser alla  medlemmar som
frivilligt kan tänka sig att ställa
upp och arbeta någon av dessa
tre dagar i augusti nästa år.  Det
kommer att gå åt många funktio-
närer som skall ta hand om besö-
karna så att de kommer till rätt
ställe och får den service de behö-
ver.

Det är långt till augusti nästa år
och mycket kan hända fram till
dess men för planeringens skull
är det bra om vi är ute i god tid.

Ett önskemål är att ni ute i före-
ningarna i Örebro län hör efter
med medlemmarna hur många
som kan tänkas ställa upp, och
sedan kontaktar arbetsgruppen
för Släktforskardagarna 2010. Ni
hittar kontaktinformationen på
hemsidan
http://www.sfd2010.se

En uppmaning till er ute i fören-
ingarna är också att börja tänka
på om ni har något speciellt att
presentera på dessa dagar i en
egen monter.  Tiden går fortare
än man tror, och det gäller att
visa vad vi har i Örebro län!

Det kommer också att gå åt en del
personer som skall sitta statione-
rade vid "Släkt-Sök" dit besökarna
kan gå med sin frågor och få hjälp
med att leta upp någon släkting
de ej vetat om.

De som skall sitta stationerade
vid "Släkt-sök" kommer när vi
närmar oss de aktuella dagarna
att få en genomgång på hur de
olika databaserna fungerar. Kra-
vet på dessa personer är att de är
vana datoranvändare.

Är du intresserad av att vara med
någon av dagarna lördag 28 eller
29 augusti 2010 i gruppen för
"Släkt-sök" kan du redan nu skicka
ett intresse-mail till mig på adress
jeja.klin@telia.com

Hör gärna av dig om du också har
särskilda idéer inför dessa dagar.

Glada hösthälsningar

Jeanette Klingberg,
Kumla Släktforskarklubb

HUSARER OCH
SOLDATER I LÅNGA
RADER

av Marie Esplund-Lynn, Örebro

F.d. husaren vid Livregementets
husarer Karl August Nederman
avled år 1930 i sitt hem i Neder-
gård, Glanshammar, 77 år gam-
mal.

I dödsnotisen i lokaltidningen skri-
ver man:

Den avlidne har under 32 år tjänat
som husar för Nedergårda rote. Han
tillhörde en gammal husarsläkt, både
hans far och tre bröder ha tjänat som
husarer vid samma regemente. Han
var en intresserad hästkarl och hade
gjort sig känd som en skicklig ryt-

tare. Som människa var han glad-
lynt och hade förskaffat sig många
vänner. Han sörjdes närmast av sju
barn.

I släktforskningen hittar man föl-
jande:

Far: Husar nr 42 Lars Persson
Esplund, Rinkaby  
Morfar: Soldat nr 64 Erik Jansson
Rytter, Rinkaby
Morfars far:  Soldat nr 55/56 Jo-
han Gabrielsson Kohl, Rinkaby
Morfars farfar: Soldat Gabriel Ga-
brielsson Regsten Myrman, 1734-
1802, soldat i Rudskoga (S)
Morfars farfars far: Soldat Gabriel
Andersson Sundberg, ca 1690,
soldat i Visnum (S)
 
Karl Augusts bröder blev husarer
med namnet Oppstedt, Nystedt
och Esplund. Karl August är min
farfars farbror.

EN EMIGRATIONS-
BLOGG

En blogg med många intressanta
artiklar och tips för emigrant-
forskaren finns denna adress

http://
emigrantforskning.blogspot.com/

Nedan följer några exempel på
artiklar som publicerats de se-
naste månaderna

• Döda i Illinois 1916-1951
• Emigranter från Norge
• Telefonkataloger i Kanada
• Land Grants i Kanada
• Avresta från Hamburg
• Immigranter via Quebec

1865-1900

SN
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SLÄKTFORSKAR-
DAGARNA I
FALKÖPING
21-23 AUGUSTI 2009
av Jeanette Klingberg, Kumla

På fredagen hölls studieledarkon-
ferens, ordförandekonferens och
redaktörkonferens.

Jag, Jeanette, närvarade på stu-
dieledarkonferensen där jag även
föreläste om Pedagogik och meto-
dik med utgångspunkt från mina
egna erfarenheter som kursledare.

Två föreläsningar till hölls på
denna konferens.

Anna-Karin Westerlund, 1:a ar-
kivarie på Uppsala Landsarkiv
(ULA), föreläste om vad som finns
på ULA i andra källor utöver
kyrkböckerna.

Bl.a. Länsstyrelsens och Lands-
kansliets arkiv där man kan hitta
uppgifter om poliser, fångvård,
lösdrivare, fattigvård, försvar,
samt listor på barnmorskor.

Oäkta barns föräldrar kan om
man har tur hittas i Domkapitlets
avlösningslängder fram till ca
1855.

Mariia Mähler från SVAR berät-
tade om vad som finns på SVAR:s
hemsida. Att skanning av bilder
pågår hela tiden.

Bl.a. har man ett samarbete med
Family Search där man skall skapa
en sökbar personhistorisk data-
bas.

Eftermiddagen veks för diskus-
sion om utbildning för kurs- och
cirkelledare behövs. Och i vilken
regi detta skulle göras.

De flesta var överens om att det
behövs en grundutbildning för de
som skall driva kurser i släktforsk-

ning och att huvudman bör Släkt-
forskarförbundet vara.

Gunilla Didriksson, styrelsemed-
lem i förbundet tillika med ordfö-
rande i Lindesbergs släktforskare
presenterade ett studiehäfte som
kan ligga till grund för denna ut-
bildning.

Ordförandemiddagen hölls i Cae-
sarstugan i Östra Tunhem och
avslutades med en rundvandring
i Bondens år på samma ställe.

Mässdagarna den 22 och 23
augusti
Klockan 10 kom bussen från Öre-
bro med släktforskare från både
Örebro, Kumla och Nora. De
skulle ha en heldag på mässan
innan de vände hem igen. Vi
Kumlingar träffade f.d. Kumlabon
och f.d. kassören i Kumla Släkt-
forskarklubb Marianne Lund som
åkt från sin nuvarande bostads-
ort i Västra Götaland.

Första föreläsningen på program-
met stod Gull-Maj Lindström för.
Hon är författare, född i Stock-
holm, men nu bosatt i Dalsland.
Hon berättade om oäkta barn,
med exempel från sin egen släkt
där hon är första barnet i sjunde
generationen som är född inom
äktenskapet. Denna föreläsning
var mycket uppskattad.

Dick Harrison, den välkände his-
torieprofessorn och författaren,
var dagarnas huvudtalare och
drog naturligtvis mycket folk. För
att få en sittplats var man tvungen
att vara ute i god tid före de två
föreläsningarna han hade.

Den första handlade om de
okända kvinnorna i historien. De
som bl.a. startat stora upplopp,
varit överhuvud i många länder
men aldrig blivit nämnda i histo-
rieböckerna för sina stordåd. En-
dast deras män som kanske varit
döda i många år har blivit omta-

Full aktivitet i Örebro-montern i Falköping.
På bilden ses till höger monterbyggarna i Falköping Åsa, Erland

och Rolf.Vår monter var bra placerad och nästan alla som
passerade fick broschyrer om Örebro och SFD 2010. De flesta

besökarna bar sina broschyrer i örebrokassar som syntes
överallt både inom mässområdet och ute på stan.

Monterväggarna var dekorerade med gamla örebrobilder (från
Stadsarkivets samlingar) och på en TV-monitor visades ett

bildspel som jämförde hur ett antal stadsbilder har förändrats
under 130 år.
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lade och upphöjda. Men om vi
letar efter dessa kvinnor i olika
dokument kommer vi att finna
massor om deras historia.

Andra föreläsningen handlade
om Sanningen bakom Arn.

Bengt-Olof Käck föreläste om
"Kartan i Datorn, berättar hem-
bygdens historia", om lantmä-
teriets hemsida med digitala his-
toriska kartor samt eventuella
dokument till dessa. T.ex. laga
skifte, byhandlingar och gårds-
handlingar. Från 2 september kan
man köpa kartor genom att ladda
hem dem på nätet och få en fak-
tura.
(www.lantmateriet.se)

Jan Klingberg som löjtnant i Svea
Trängkårs uniform (mod 1917).

Han blev med stor säkerhet mässans
mest fotograferade person.

Ingen besökare på mässan i Falkö-
ping kan ha missat att nästa års
mässa kommer att bli i Örebro.

Arkiv Digital (AD) som är en av
de som tillhandahåller abonne-
mang på digitaliserade kyrk-
böcker m.m. informerade om sin
sida och sitt arbete runt om på de
olika landsarkiven. Planeringen
för deras arbete kan man läsa på
deras hemsida. Anledningen till
att Visby landsarkiv och Öster-
sunds landsarkiv saknas är att
dessa landsarkiv inte tillåter AD
att fotografera av deras material.
Men AD hoppas på en lösning på
detta genom Riksarkivet.

Man har nu bytt sökprogram och
det är enklare att ladda hem bil-
derna. Man har även gjort för-
bättringar i bildvisningen.
(www.arkivdigital.se)

För Smedsläktforskare har före-
ningen för Smedsläktforskning
kommit ut med Smedskivan 6.
(www.genealogi.se/smed)

Företaget "Old Books" som bl.a.
har gett ut Svenska Gods och
Gårdar på CD, har nu skannat in
Sveriges bebyggelse-böcker där du
kan hitta de flesta hus som finns i
de olika församlingarna inom ett
visst län. Tidsperioden för dessa
böcker är från mitten 1940-tal till
slutet 1950-tal. Jönköping, Ble-
kinge och Skaraborg är klara.
Örebro län är så gott som klar och
kommer snart ut till försäljning.
Dessa är även sökbara.  Flera an-
dra intressanta CD-skivor för
forskningen finns att köpa.
(www.obdr.se)

Genom Sveriges Släktforskar-
förbund kan du nu köpa den
nyutgivna boken om Emigrant-
forskning som är skriven av Ted
Rosvall och Anna-Lena Hultman,
samt Ted Rosvalls bok "Teds tan-
kar" släktforskningskåserier 2000-
2008. (www.rotter.se)

Inför Släktforskardagarna i
Örebro 2010

På släktforskarmässorna där även
Släktforskarförbundets årsstäm-
ma hålls, är det bestämt att nästa
års arrangör får en egen monter
för att göra reklam för sitt kom-
mande arrangemang. I år var det
alltså Örebros tur.

Jag lovar, ingen som besökte Släkt-
forskardagarna i Falköping i år,
missade att nästa år hålls dessa
dagar i Örebro!

Titta in på www.sfd2010.se  och
se bilderna från Falköping. Passa
även på att följa planeringen fram
till nästa års Släktforskardagar
genom att prenumerera på ny-
hetsbrevet på denna sida.

Det fanns naturligtvis mycket
mera intressant, men att räkna
upp allt får inte rum i tidningen.
Men jag rekommenderar er att
redan nu vika helgen den 28-29
augusti nästa år då ni skall be-
söka Släktforskardagarna i Öre-
bro. Jag lovar att ni får en massa
ny energi till er släktforskning ef-
ter detta. Jag vet för jag har efter
dessa tre dagar fått energi som
kommer att räcka hela hösten.

Ha en trevlig släktforskarhöst!
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RESTAURERA DIN
HISTORIA

av Katarina Janehult, Vintrosa

Våra mor- och farföräldrar har
byrålådor fulla av minnen i form
av gamla foton. Det sorgliga är
behandlingen dessa foton fått ut-
stå under åren. Precis som idag
var bilderna konsumtionsvaror.
De har tejpats in i album och nålats
upp på väggar. Det har spillts kaffe
på dem och så, förstås, har bläck-
pennan ringat in de snygga killar-
na i 1941 års sjätteklass.

Våra fotografier är vårt arv. Oav-
sett hur trasigt eller bleknat ett
fotografi är, så hjälper det fortfa-
rande oss att minnas det förflutna.
Fotografier presenterar vår histo-
ria, vilka vi är och var vi kommer
ifrån. Med tiden tynar de dock
bort och förstörs. Med digital res-
taurering kan du redan idag återfå
det som gått förlorat.

Restaurera innebär inte att allt
behöver fixas. Ett bättre foto är
det du söker - inte ett perfekt.

Avsikten är att få fram resultat
där tidens skador inte längre är
ett hinder för upptäcktsfärder i
historien.

Det handlar inte om att laga de
gamla originalfotografierna utan
att använda modern teknik. Med
en avancerad digitalkamera foto-
graferas det gamla originalet och
sedan sker restaureringen i da-
torn. Slitna kanter tas bort.
Damm, missfärgningar, repor och
fläckar kan också tas bort, ja t.o.m
störande bakgrunder kan tas bort.
Lagning är när delar av en bild
måste återskapas, t.ex. om det sak-
nas bitar eller om revor går rätt
över ansikten (se bild). Och till sist
- om du så önskar - colorering. Att
måla för hand på svartvita foton
har alltid gjorts. Eller tänk dig att
få det svartvia fotot i gammal-
dags sepia!

Att låta restaurera dessa foton är
en mycket givande upplevelse. För
glädjen hos farmor eller mormors-
mor är obeskrivbar när hon ser
resultatet när vi bläddrar i al-
bumen. Det är otroligt belönande
arbete och värt investeringen!

Fotografi av mormor Tekla Karlsson omkr. 1903 - före och efter.
Min lycka grumlades något när jag såg i vilket skick fotografiet var på min

mormorsfar Pehr Alfred (f. 1856), med min lilla mormor Tekla (f. 1897) stående framför sig.
Men en digital lagning gjorde susen. I övrigt är ingenting gjort med fotografiet, men man

skulle kunna "damma av" det mer om man så önskar.

GAMLA FOTOGRAFIER

Är dina gamla fotografier illa
åtgångna? Få dem ”lagade”!

Så här går det till:

• Jag fotograferar av ditt foto-
grafi i studio till digitalt format.
• Utför restaurering där spric-
kor, damm, smuts och repor av-
lägsnas.
• Jag skickar tillbaka ditt origi-
nal samt e-post med länk att
ladda ner eller CD-skiva via post.

Kontakta mig för pris och
referensbilder!

Fotograf/retuschör
Markus Pettersson
tfn: 0768-55 99 44
e-post:  info@markusp.se
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SVENSKAR PÅ KUBA

av Stefan Nilsson, Asker

När man tänker på Kuba, så tän-
ker man kanske på Havanna-
cigarrer, Grisbukten och Fidel
Castro. Däremot inte på ”det
svenska Kuba” och den svenska
koloni som fanns där för hundra
år sedan.

Ett 1000-tal svenskar bodde de
första årtiondena av 1900-talet
på Kuba. Även Närke var repre-
senterat. Elof Persson från Asker
köpte i början av 1910 mark på
Kuba. Locktonerna om den exo-
tiska platsen hade nått honom
och en kamrat i Amerika. De hade
även pratat med svenskar som
varit på plats och lämnat positiva
besked om klimatet och förhål-
landena där.

Den svenska kolonin som star-
tade 1904 låg i Bayate på östra
Kuba. De svenska kolonisterna
som bodde där, ca 200-300 famil-
jer, ägnade sig i huvudsak åt
sockerrörsodling. Initiativtagare
var Alfred Lind. Denne tycks ha
varit en hederlig ledare för pro-

jektet enligt kolonisterna själva.
Till skillnad från vissa ansvariga
för kolonier i t.ex. Brasilien som
lurade svenska immigranter på
olika sätt.

Elofs kamrat som köpt mark intill
Elofs åkte i förväg till Kuba. Men
för Elofs del dröjde det. Han ville
tjäna ihop mer pengar då han
förstod att det skulle kosta att
starta en plantage och bygga hus.
Vid denna tid arbetade han i sko-
gen i Washington och i British
Columbia.

Lugnande besked kom i början av
1911 från Elofs kamrat. Dessa be-
sked kunde Elof vidarebefordra
till sin bror Otto hemma på går-
den i Köpsta i Asker. Brodern
hade uttryckt oro över det vansk-
liga i att köpa mark helt osedd på
en plats så långt borta. Elof hän-
visade till de goda referenserna
han fått från andra svenskar och
tillade att det faktiskt var när-
mare hem till Sverige från Kuba
än från USA:s västkust och staten
Washington där han just då be-
fann sig. Liksom för många andra
av de svenska kolonisterna hand-
lade det i Elofs fall inte om en
direktutvandring från Sverige.

Många hade först bott i USA en
tid innan de köpte mark på Kuba.
Kolonibolagets kontor låg i Min-
neapolis, den stad kolonins grun-
dare Lind kom ifrån. Sannolikt
var det där Elof och hans kamrat
fått kännedom om kolonin. Elof
arbetade nämligen en tid på ishus
i Minneapolis.

Om nu Elof någonsin kom fram
till Kuba vet vi inte med säkerhet.
Hans brev upphör 1911. I flera
brev under 1 ½ års tid hade han
då skrivit om sina planer att åka
till Kuba och sin mark där.

Enligt databasen Emiweb emig-
rerade 44 svenskar från Sverige
till Kuba. Av dessa reste hela sju
stycken från Örebro län (Lerbäck,
Lindesberg, Längbro, Nora). Dess-
utom reste en person född i Öre-
bro län (Hallsberg) från Falkö-
ping. Utflyttningsåren är 1909,
1911, 1925, 1926, 1930. En av
emigranterna som var sjöman
rymde 1898 då han lär ha flyttat
till Kuba.

Hur gick det då med kolonin och
svenskarna på Kuba. En ”socker-
boom” i början av 1900-talet
gjorde att många tjänade bra med
pengar. Men på 1910-talet fick
det svenska sockerbruket på ön
en tuff och mindre hederlig kon-
kurrens av ett amerikanskt sock-
erbruk. Genom mutor till lokala
tjänstemän lyckades det ameri-
kanska bolaget hindra en rättslig
process och det svenska socker-
bruket tvingades att göra kon-
kurs. Oroligheter i slutet av 1910-
talet och konkursen 1922 ledde
till att kolonin upplöstes. Nästan
alla svenskar, utom en handfull,
flyttade från Kuba. Många åter-
vände till USA.Svenskar avverkar tropisk urskog

i svensk-kolonin på Kuba
(bilden hämtad ur boken Bayate av Thomas Gustafsson)

>>>
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FOLKBOKFÖRINGS-
UTREDNINGENS FÖR-
SLAG - FOLKBOKFÖ-
RING I DISTRIKT LIK-
NANDE TIDIGARE
FÖRSAMLINGAR

Folkbokföring ska inte längre ske
i församling inom Svenska kyr-
kan utan i kommun. En ny indel-
ning, distrikt, ska införas. Distrik-
ten ska utgå från församlingsin-
delningen 1999/2000. Distriktens
namn och exakta geografiska ut-
bredning ska utredas särskilt.
Detta föreslår Folkbokförings-
utredningen som i dag har läm-
nat sitt slutbetänkande Folkbok-
föringen (SOU 2009:75) till stats-
sekreteraren Ingemar Hansson.
Utredare är enhetschefen Birgitta
Pettersson.

Staten har inte längre något infly-
tande över församlingsindelnin-
gen och det kan av principiella
skäl inte anses lämpligt att folkbok-
föringen även i framtiden ska
bygga på ett trossamfunds interna
indelning. Indelningen har också
blivit mycket instabil. Sedan år
2000 har antalet församlingar
minskat från cirka 2.500 till cirka
1.800. Det finns ett behov av att
det i folkbokföringen finns en an-
nan motsvarande indelning som
är stabil. Uppgift om den nya in-
delningen i distrikt ska därför fö-
ras in i folkbokföringsdatabasen.
Förslagen får konsekvenser för
främst Svenska kyrkan och han-
teringen av begravnings- och
kyrkoavgiften. Skatteverket och
Svenska kyrkan föreslås få i upp-
drag att närmare utreda hur upp-
börden av dessa avgifter ska fun-
gera.

När föräldrar inte bor tillsammans
och särskilt i de fall barn har väx-
elvis boende är det svårt att av-

göra var barnet ska vara folkbok-
fört. Om föräldrarna är överens
ska de själva kunna anmäla var
ett barn som bor lika mycket hos
dem båda ska anses bosatt. För att
underlätta bedömningen i de fall
föräldrarna inte är överens ska
särskilt kunna beaktas om en dom
eller ett avtal som godkänts av
socialnämnden reglerar frågan
om ett barns vårdnad, boende el-
ler umgänge. För att förbättra
rättssäkerheten ska en vårdnads-
havare ha rätt att ensam över-
klaga ett beslut om barnets folk-
bokföring. Utredningen föreslår
också vissa regeländringar för att
minska problemen med uteblivna
bidrag för den förälder som flyt-
tar tillsammans med sitt barn, när
den andre vårdnadshavaren inte
vill lämna sitt samtyckte till flytt-
ningsanmälan.

För att förbättra rättssäkerheten
för personer som är förföljda eller
som riskerar att utsättas för hot
eller våld, ska Skatteverket i folk-
bokföringsdatabasen efter ansö-
kan registrera en uppgift om att
personen har ett skyddsbehov. Ett
avslag på en sådan begäran ska
kunna överklagas av den enskilde.
Även ett beslut att ta bort en så-
dan uppgift ska kunna överkla-
gas.

Utöver nu nämnda förslag har
utredningen gjort en allmän över-
syn av hela folkbokföringslagen
och lämnar förslag som bland
annat rör var olika personer ska
vara folkbokförda och hur olika
anmälningsförfaranden ska gå till.

Källa: Pressmeddelande från SOU
(Sveriges offentliga utredningar)

Inte så många spår finns kvar av
Bayate-kolonin. Området lades
nämligen under vatten på 1970-
talet. På kyrkogården som var
högre belägen finns ännu grav-
stenar med svenska namn kvar.

För den som vill läsa mer, finns
numera en del skrivet om svensk-
arna på Kuba. Journalisten och
utrikeskorrespondenten Tomas
Gustafsson har skrivit om svensk-
arna, dels i reportageboken Kuba
– konflikt och salsa i Karibien,
dels i den för två år sedan ut-
komna boken Bayate, som är skri-
ven på både svenska och span-
ska.

En annan utförlig skildring av
svenskarna på Kuba skrevs på
1990-talet av kulturjournalisten
Jaime Sarusky i Havanna. I boken
som är skriven på spanska finns
bl.a. flera intervjuer med svensk-
ättlingar.

Läs mer:
Thomas Gustafsson. Bayate (2:a uppla-
gan 2008).
Thomas Gustafsson. Kuba – konflikt och
salsa i Karibien (1997)
Thomas Gustafsson. Kuba (2006).
Jaime Sarusky. La adventura de los suecos
en Cuba (1999).
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Folkbokföringsutredningens förslag
kommenteras på följande sätt av Ted
Rosvall på släktforskarförbundets
ordförandelista:

Klang och jubel!

Folkbokföringsutredningen före-
slår i sitt slutbetänkande nästan
exakt det som Släktforskarrör-
elsen i många år kämpat för, näm-
ligen att den instabila församlings-
indelningen skall överges som
grund för folkbokföringen till för-
mån för sockenbegreppet så som
det var vid tiden för svenska kyr-
kans skiljande från staten, d.v.s.
vid årsskiftet 1999/2000. Visser-
ligen har man bytt ut namnet
”socken” mot det nya begreppet
”distrikt”, men det kan vi leva
med.

Utredaren lyfter fram två hu-
vudskäl för denna förändring,
båda två mer eller mindre lyfta
från förbundets argumentation:
1. Instabiliteten i församlingsin-
delningen, och 2. Det principiellt
felaktiga i att låta folkbokföringen
bygga på ett trossamfunds inter-
na indelning.

Det förefaller faktiskt som om
släktforskarrörelsen har vunnit
den sega kampen om socknarna -
detta under förutsättning att riks-
dag och/eller regering följer ut-
redarens förslag.

Vykortskampanjen ”Rädda våra
socknar” inspirerade ett antal riks-
dagsledamöter att skriva motio-
ner och till sist tog riksdagen be-
slut om att tillsätta en utredning.
En eloge till utredaren, som up-
penbarligen släppt all prestige i
frågan och kommit fram till den
enda rimliga slutsatsen!

Låtom oss jubla och vara glada!

Ted Rosvall

JÖNS ERIKSSON
GRUBB

av Hans Lundmark, Karlskoga

Jag har med stort intresse läst ar-
tikeln i Strödda Annotationer nr
41 om Jöns Eriksson Grubb. Jag är
själv av Grubb-släkten som är en
förgrening av Bure-släkten. Jag
har fattat ett speciellt intresse för
Jöns eftersom Svartå ligger nära
Karlskoga där jag bor sedan 40
år. Jag har många uppgifter om
Bure och Grubb. Mina källor är
Elof Lindberg i Skellefteå som nu
är död. Dessutom Ulf Lundström
och Bengt Carlsson. Och nu se-
nast Marc Hernelind, som skrivit
en bok på 300-400 sidor om Bure
och Grubb. Marc Hernelinds bok
Bure-släkten är slutsåld men man
kan få tag på den genom fjärrlån
på biblioteket.

Nedan följer ett utdrag ur min
släktforskning med Jöns anfäder
varav framgår att Jöns far var
Erik Petteri Grubb, rådman i Gävle
och hans far var Per Andersson
Grubb, borgmästare i Gävle osv.

1
Jöns Eriksson Grubb. Startade
Svartå Bruk. Född 1609. Död
1690-01-30 Örebro.
Familj med Anna Persdotter
Helsingius

Generation I
2 f
Ericus Petri Grubb. Rådman i
Gävle år 1572.
Familj med ?
Barn:
1 Jöns Eriksson Grubb. Född 1609.
Död 1690-01-30 Örebro.
Lars Ericsson Grubb.
Petter Ericsson Grubb.
Mårten Ericsson Grubb.
Anders Ericsson Grubb.

Generation II
4 ff
Per Andersson Grubb. Borgmäs-
tare i Gävle. Han levde ännu 1559.

Född 1497 Grubbe Umeå lfs. Död
1559 Gävle.
Familj med ?
Barn:
Andreas Petri Grubb. Född 1525
Gävle. Död 1611 Luleå (min anfa-
der).
Nicolaus Petri Grubb. Född 1552
Gävle. Död 1594-04-23 Linkö-
ping.
2 Ericus Petri Grubb.

Generation III
8 ff f
Anders Persson (Pedersson)
Grubb. Underlagman. Birkarl.
Fogde över Umeå lappmarker,
Storbonde i Grubbe.
Född 1470 Grubbe Umeå lfs. Död
1543 Grubbe, Umeå lfs.
Familj med Maria Jacobsdotter
Bure (Född 1473.) Vigsel 1494
Umeå stad.
Barn:
Jacob Andersson Grubb d.ä. Född
1495 Grubbe, Umeå lfs. Död 1565
Grubbe Umeå lfs (också min an-
fader).
4 Per Andersson Grubb. Född
1497 Grubbe, Umeå lfs. Död 1559
Gävle.
Anna Andersdotter-Grubb. Född
1499.
Catharina Andersdotter Grubb.
Född 1501 Grubbe, Umeå lfs. Död
Gävle.

9 ff m
Maria Jacobsdotter Bure. Född
1473.

Generation IV
16 ff ff
Per Andersson-Grubbe. Underlag-
man för Västerbotten. Storbonde.
Född 1445 Grubbe, Umeå lfs.
Familj med ?
Barn:
8 Anders Persson (Pedersson)
Grubb. Född 1470 Grubbe, Umeå
lfs. Död 1543 Grubbe, Umeå lfs.

18 ff mf
Jacob Andersson Bure. Underlag-
man i Västerbotten på Burehol-
men, Bureälvens mynning. Född

>>>
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ÖREBRO
SLÄKTFORSKARE

Program

Måndag 26 oktober 17:00 - 19:00
Forskningshjälp vid Stadsarki-
vet. Jourhavande släktforskare
från föreningen hjälper nybörjare
och andra att söka i arkiven.

Tisdag 27 oktober 18:30
Höstmöte i Centrumgården, Köp-
mangatan 19, Örebro. Faststäl-
lande av nästa års medlemsav-
gifter. Därefter lyssnar vi till
Pernilla Sundin som sjunger och
berättar om Lisselängen i Kils-
bergen. Lotteri och servering.

Onsdag 28 oktober 18:30
DIS-Bergslagens tematräff hos
Arkivcentrum, Örebro. Tema:
Arkiv Digital presenterar sin
släktforskartjänst AD Online,
kyrkoböckerna i färg som laddas
ner från Internet. Det kommer att
finnas möjlighet att teckna abon-
nemang till förmånliga priser.

Måndag 9 november 17:00 - 19:00
Forskningshjälp vid Stadsarki-
vet. Jourhavande släktforskare
från föreningen hjälper nybörjare
och andra att söka i arkiven.

KARLSKOGA-
DEGERFORS

SLÄKTFORSKARKLUBB

Klubbmöten hösten 2009

Torsdag 22 oktober 18:30
Klubbmöte.
Bengt Sarwe berättar om sin far-
far missionären Wilhelm Sarwes
dramatiska liv i Ryssland.
Lokal: Finska Föreningen.

Torsdag 19 november OBS!
kl 18:00
Klubbmöte.
Finnsam (Finnbygder i samver-
kan).  Skogsfinnarnas kultur och
historia.
Lokal: Finska Föreningen.

Släktforskarhjälp finns på bib-
lioteket den sista onsdagen i varje
månad:
28/10 och 25/11 mellan kl. 16.00
– 19.00.

Klubbmöten våren 2010

Torsdag 11 februari 18:30
Årsmöte.
Lokal: Finska Föreningens lokal
på Ferlinsväg 16.
Program bestämmes senare.

Lördag 20 mars 9:00 – 13:00
Släktforskningens dag med öp-
pet hus, utställning och informa-
tion.
Lokal: Karlskoga bibliotek.

Torsdag 22 april 18:30
Klubbmöte.
Program bestämmes senare.
Lokal: Finska Föreningens lokal
på Ferlinsväg 16.

FÖRENINGSSIDOR

NYA MEDLEMMAR
ÖREBRO SLÄKT-
FORSKARE

868 Ulrika Dimberg Örebro
869 Ingegerd Larsson Örebro
870 Elisabeth Johansson Uppsala
871 Per Brage Örebro
872 Gun Jansson Örebro
873 Per-Erik Öhrman Örebro
874 Aarre Olav Silander Örebro
875 Bengt Karlsson Örebro
876 Jan Antonsson Örebro
877 Ingrid Pincus Örebro
878 Håkan Schultz Örebro
879 Eva Örnskär Örebro
880 Rose-Marie Hagberg Örebro
881 Tore Josefsson örebro
882 Johnny Takman Örebro
883 Birgitta Lindström Pettersson
        Vretstorp
884 Sven Luthman Örebro
885 Berndt Hermansson Örebro
886 Clary Andersson Örebro

Släktforskarhjälp finns på bib-
lioteket den sista onsdagen i varje
månad:
27/1, 24/2, 31/3 och 28/4
16.00 – 19.00.

Besök vår hemsida:
www.kgadfsgenealogi.se

Styrelsen

1450 Bureå, Skellefteå lfs. Död
Bureå, Skellefteå lfs.

19 ff mm
Kålug. Från Grubbe, Umeå. Född
1452 Skellefteå. Död Bureå, Skel-
lefteå lfs. Vigsel 1472.

Generation V

32 ff ff f
Anders Claesson-Grubbe. Birkarl,
godsägare. Född 1421 Grubbe,
Umeå lfs.
Familj med Anna Olofsdotter.
Vigsel 1444 Skellefteå.
Barn:
16 Per Andersson-Grubbe. Född
1445 Grubbe, Umeå lfs.

33 ff ff m
Anna Olofsdotter. Född 1421
Bureå, Skellefteå lfs. Far: 66,72
Olof Herseson Bure.
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Program

Tisdag 3 november 18:30
Föreläsning, Lennart Lundström,
f.d. kyrkoherde, pratar om ”Kon-
sten att må bra i en värld som mår
dåligt”
Lokal: Kumla bibliotek. Efter före-
läsningen serveras kaffe.

Lördag 7 november 10:00-14:00
Öppet hus med diskussions-
forum och släktforskarhjälp.
Kom och prata släktforskning med
varandra. Vi försöker också lösa
dina släktforskarproblem och sva-
ra på de frågor du har.
Lokal: Vuxenskolan på Viagatan
9 (f.d. brandstationen).
OBS lokalen!! - Här har vi tillgång
till flera datorer.

OBS! NY ADRESS
TILL REDAKTIONEN

Stefan Nilsson,
Led 305, Södragården
715 94 ODENSBACKEN

E-post:
stefan.nilsson@passagen.se

ASKERSUNDS
SLÄKTFORSKAR-

KLUBB

Program

Hösten 2009

Onsdag 18 november 19:00
Ändrat datum!
Peter Johansson berättar om järn-
vägen Askersund – Skyllberg.
 
Måndag 14 december 19:00
Leif ”Linus” Larsson visar gamla
bilder.
Lucia! OBS! ”Lilla Caféet”.

Våren 2010

Måndag 11 januari 19:00
Maria Gunnarsson berättar om
Zinkgruvans gruva.

Måndag 8 februari 19:00
Lena Gribing, Finnvandring.

Måndag 8 mars 19:00
Årsmöte. Uno Sandkvist, Den
Blyge.

Måndag 12 april 19.00
Gunilla Didriksson, Bergsbruk.

Lördag 8 maj 10.00 avresa 09.00
Utflykt till Vadstena landsarkiv.

Se även föreningens hemsida:
www.askersundslaktforskarklubb.se

HALLSBERGS SLÄKT-
FORSKARKLUBB

Släktforskarakuten
öppen på Hallsbergs bibliotek.
5 november och 3 december kl.
14-16.

Har du kört fast i din släktforsk-
ning och behöver hjälp att komma
vidare? Här kan du få hjälp av
erfarna släktforskare.

Torsdag 19 november 18:30
Studiebesök hos Mormonkyr-
kan i Örebro. Sven Luthman be-
rättar för oss om vad de har att
erbjuda oss släktforskare. Ingen
föranmälan behöver göras.

Måndag 23 november 17:00 -
19:00
Forskningshjälp vid Stadsarki-
vet. Jourhavande släktforskare
från föreningen hjälper nybörjare
och andra att söka i arkiven.

Onsdag 2 december 18:30
DIS-Bergslagens tematräff hos
Arkivcentrum, Örebro. Tema:
Nya Disgen 8.2. Genomgång av
nya funktioner. Dessutom visar
vi Disbyt och Dispos.

Måndag 7 december 17:00 - 19:00
Forskningshjälp vid Stadsarkivet.
Jourhavande släktforskare från
föreningen hjälper nybörjare och
andra att söka i arkiven.

AMERIKANSKA
CENSUS 1890
Den för svenska forskare så in-
tressanta folkräkningen 1890 för-
stördes av en brand 1921. 1880-
talet var ju emigrationsårtiondet
framför andra och uppgifter om
många svenska emigranter blev
därmed lågornas rov. En infor-
mativ artikel om detta finns på
amerikanska Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/
1890_United_States_Census

SN
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