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Omslagsbilden:

Syskonen Vindahl i Örebro ca 1900
Thore, Ingeborg, Emily, Olof

De var barn till grosshandlaren Axel
Vindahl och Julie Broady.

Axel var bondson från Asker och
blev riksdagsman, samt ordförande i
stadsfullmäktige i Örebro. Julie var
dotter till översten i amerikanska

armén och baptistpredikanten
K. O. Broady.

Ingeborg (1892-1965) blev lärare på
Risbergska skolan och Kommunala

flickskolan. Olof (1894-1918)
utbildade sig till jägmästare i Jörn,

men dog hastigt vid ett besök i
Örebro i spanska sjukan. Thore

(1896-1910) dog under skoltiden i
Örebro. Emily (1897-1923).

INSKANNADE
BÖCKER

Vi har tidigare skrivit om att äldre
böcker kan finnas inskannade på
hemsidan Google Books. På hem-
sidan Internet Archive
(www.archive.org)
kan man hitta gamla hemsidor
men också inskannade böcker.

Böckerna kan finnas i olika for-
mat, bl.a. Read online, DjVu, PDF
och textformat och innehållet är
därmed fritextsökbart.

T.ex. finns Johan Johansson.
Noraskogs arkiv: Berghistoriska
samlingar och anteckningar, vo-
lym 2 (1895) och volym 3 (1897).
Exemplaren är inskannade på
Harvard University Library.

Stefan Nilsson

SKILDA I STOCK-
HOLM

I Rötterbokhandeln finns skivan
med namn, titel och skilsmässo-
datum på frånskilda i Stockholms
stad 1796-1916! Dataregistret om-
fattar 7.220 skilsmässor, alltså
drygt 14.400 personer.

Skivan är producerad av Genea-
logiska Föreningen som utgått
från ett handskrivet register som
gjordes som ett arbetsmarknads-
projekt 1947-1949 i GF:s regi och
som finns som lösa lappar i GF:s
släktnamnskartotek och häng-
mappar med släktutredningar.
Originalhandlingarna som ligger
som grund för dataregistret finns
på Stockholms stadsarkiv.

Källa: Rötter

TACK!
Örebro Släktforskare vill tacka alla som hjälpte till att göra SFD2010
till ett så genomlyckat arrangemang! Vår önskan att få samarbeta
med de andra släktforskarföreningarna i länet fick ett fint gensvar och
den s.k. "storgruppen" bidrog till att planeringen gick smidigt och att
både SläktSök, den gemensamma länsmontern och alla funktionärer-
na fungerade så bra och blev uppskattade inslag i de minnesvärda
släktforskardagarna. Vi är ju också överens om att samarbetet ska
fortsätta.

Fler artiklar om Släktforskardagarna 2010 i Örebro finns att läsa längre
fram i tidningen.
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PEREGRINUS-
ELDNING ORSAKADE
ELDSVÅDA I
RINGKARLEBY 1852
av Ingmarie Wiggh, Asker

Den 15 maj 1852 firade man högti-
den Peregrinus i Ringkarleby soc-
ken. Att tända eldar var ett tradi-
tionellt nöje denna dag bland or-
tens ungdom. I Värmland, norra
Västergötland, västra Västman-
land och i Närke var det vanligt
att man eldade vid Peregrinus i
maj.

Klockan ½ 11 om aftonen hade
flera drängar, gossar och pigor
nyss tågat förbi torparen Nicklas
Svedbergs torpställe. De bar med
sig antända bikupekransar av
halm som var uppsatta på långa
stänger. Deras ovarsamhet med
elden ledde till att träskomakaren
Nicklas Svedbergs loge, lada, fä-
hus och smedja på torpstället
Enebacken på Mejsta ägor brann
ned.

Boningshuset antändes, men kun-
de räddas tack vare att vatten
fanns i en nästan outtömlig brunn
invid stugan och de nära boende
grannarna genast infann sig med
en mängd brandsprutor, även två
kyrksprutor, och annan redskap.

Drängarna Pehr Larsson och Jo-
han Olsson i Sjögesta dömdes
vållande till eldsvådan och skulle
betala böter, 122 riksdaler banco i
ersättning till Brandstodsbolaget
samt 10 riksdaler för rättegångs-
kostnader. Ett enormt belopp att
betala. Summan motsvarade tre
årslöner för en dräng.

I en framställan till Brandstods-
bolaget den 4 december 1854 för-
säkrar de på det kraftigaste att de
inte vet med sig att de varit vål-
lande eftersom otaliga eldar var
anlagda och brann i hela trakten

kring Swedbergs torp. Dessa el-
dar sköttes "av än den ena, än av
en annan".

Pehr Larssons släktingar är vil-
liga att betala hans del av sum-
man. Johan Olsson däremot upp-
ges vara alldeles obemedlad och
har inga pengar att betala med.
Båda bönfaller att Brandstods-
bolaget av Gunst och Nåd efter-
skänker beloppet och befriar dem
från att betala.

Brandförloppet
"Omnämnde dag afgingo Per
Larssons i Sjögesta Dräng Per
Larsson samt afl. Härads Doma-
ren Bengt Nilssons Enkas dräng
Johan Olsson, i sällskap med Jan
Janssons dräng Per Olof Jacobs-
son i Sjögesta, till en wid Torpet
Enebacken närbelägen bergskulle,
för att derå upgöra eld, men un-
der wägen dit, företogo sig yng-
lingarne att i Sjögesta bygata
upgöra eld i medhavda bikupe-
kransar af halm, som derefter
antända buros å käppar i bygatan,
men hade wid den så kallade höj-
den i gatan, belägen något stycke
från Swedbergs åt Sjögesta till,
Per Olof Jacobsson upmanat de
andra ynglingarna att utsläcka

elden innan de komma till Träds-
komakaren Swedbergs Ladu-
gårdshus, derwid Per Larsson ytt-
rade att han ej ämnade utsläcka
sin krans widare än att han ånyo
skulle kunna tända honom utan
att särskildt upgöra eld deri,
hwarpå han skyndadt förut ge-
nom gatan med detsamma förbi
Swedbergs Ladugård till stora
landswägen, der han i trakten af
Smeden Lars Janssons bostad
möttes af Drängen Gustaf Nils-
son i Sjögesta, då han uphissadt
den medhavda bikupekransen i
wädret.

Sedermera efterkommo Johan
Olsson och Per Olof Jacobsson i
sällskap med Pigorne Anna Låtta
Larsdotter och Christina Greta
Olsdotter äfwen från Sjögesta,
från hwars förut itända kransar,
ehuru de förment elden i det-
samma släckts innan de tågat förbi
Swedbergs hus, rök förmärktes
utgått då de woro komna förbi
Swedbergs. Skräddaren Nils Ad-
olf Jansson å Sjågesta ägor har
wid förhöret uplyst att yngling-
arna wäl sökt att släcka elden i de
anmärkte kranserne wid den så
kallade höjden i bygatan, men att
ånyo eld i kransar derstädes bliwit

Bikupekrans på stör
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upgjord, hwarmed tågats förbi
Swedbergs.

Genom detta, samt då winden
wid tillfället blåste från sydvest
till nordost eller från bygatan låg
på Swedbergs åbyggnad, synes
otwifwelaktigt att elden utbrutit
genom omförmälda personers
lättsinniga och ovarsamma bete-
enden med densamma."

Nicklas Swedberg
Född 1797 torpare och träskoma-
kare. Nicklas drabbades hårt av
bränder. Efter att 1852 ha förlo-
rat så mycket så blev han 9 år
senare, 1861, svårt brännskadad i
ansiktet vid en annan brand i
Sjögesta då han aktivt och med
stor iver deltog i släckningsarbetet.
Vid försöket att rädda kreaturen
blev han instängd i det brinnande
fähuset. När han i sista stund räd-
dades var både synen och hän-
derna så skadade att han blev
nästan oförmögen att kunna ar-
beta igen.

Andra personers saker som för-
stördes
En ny Vagnskorg - tillhörde Lars
Larsson i Siögesta
En Hagelbössa - Aléen
En Sele - Petter Pehrsson i Ram-
stena
Ett Skrin - Lars Pehrsson i Nasta
En Skruvskiva - Pehr Larsson i
Sjögesta

I och för brandens släckande
fördärvades
16 famnar långt Gärdesgård och
Staket
En Fönsterluft
20 Tegelpannor på boningshuset

Dessutom förlorades vid samma
olyckshändelse
Ett nyligen upptimrat, men icke
fullt färdigt hus, att begagna som
Smedja brann till en del och till
det mesta nedrevs för att så mycket
lättare kunna frälsa manbygg-
ningen. En ny Blåsbälg uppbrann
totalt. Städet och övriga verkty-
gen skadades.

Skador
2 byggnader, ett fähus med
redskapslider och en loge med
lada, brann ned totalt. Inbärgad
gröda och lösöre blev dels upp-
bränd och dels förstörd.

Uppbrunnit
Ett Fähus med Redskapslider
En Loge med Lada
I samma hus innebrunno 48 lis-
pund pundat hö
Två stycken Dragkälkar
En Skottkärra
Ett Kolfat
Två Grepar
En Spade
Två Krattor
Två Skyryxor
Ett Skakel
En Harvkrok
Sex st. nya Hjul
Diverse Oxel-, Ek- och Björkvirke
Huggen ved
En Hyvelbänk
En större Såg
Diverse Snickarverktyg
En Slipsten
En Täljbänk
En Bruksmaskin
En Ressel
Två Slagor
Två Tjugor
Tre Skovlar
Diverse bättre och sämre Rep
En Fiskhåv
Två tunnor
Ett Säte
En Stol
Ett Täcke
Ett Kuddvar
En tom Säck

Den som vill veta mer och hur det
gick för drängarna kan läsa i
Brandstodsbolagets bolagsstäm-
mas och Glanshammars härads-
rätts protokoll.

Källa: Örebro Läns Brandstodsbolags
direktionsprotokoll 1852 och 1854,
Örebro stadsarkiv.

ÅRET 2010 SÅ HÄR
LÅNGT

av Birgitta Edholm, Hallsberg

Här kommer några rader från
Hallsbergs horisont. År 2010 bör-
jade med en rivstart. Den 16-17
april hade vi Föreningsmässa i
Hallsberg med nära 7000 besö-
kare!

Under våren och sommaren lad-
dade Hallsberg tillsammans med
Örebro, Kumla m.fl. släktforskare
inför Släktforskardagarna i Öre-
bro den 27-29 augusti. Nu är det
gjort. Vilken grej!! Vi kan konsta-
tera att allting klaffade perfekt.
Över 5000 besökare och ett 100-
tal utställare från hela Sverige.
Nära 35 olika föreläsare, långt
mer välbesökta än någon kunnat
räkna med, med andra ord det
var fullsatt! och lunchställe med
gräddfil för oss utställare i "Con-
ventumstaden".

Banketten som hölls i Conventum
Arena var helt fantastisk. God
mat och dryck, underhållning av
Maria Johansson med sitt band
som bjöd på bl.a. Edith Piaf och
Thomas Di Leva. Lite lagom
ekivokt och medryckande. Den
blivande kungen Karl XIV Johan
framträdde på scenen med myn-
dighet och pondus!! Stafettpinnen
lämnades över till Norrköping.

Detta är en av de största och mest
välplanerade Släktforskardagar-
na sedan starten 1985. (Jag har
besökt alla utom två).  En stor
eloge till Örebro släktforskares
ledningsgrupp och ordföranden
Åsa Persson, som på ett magnifikt
sätt rott det hela i land.

Alla fina bilder som lagts ut, alla
glada tillrop och peppande av alla
som jobbat för Släktforskarda-
garna. Vi känner oss hedrade att
ha fått vara med och deltaga i
detta evenemang.
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NYHETER PÅ
STADSARKIVETS
HEMSIDA

Stadsarkivet fortsätter sin satsning
på tillgänglighet via webben.
Förra året lanserades det popu-
lära bildarkivet på webben. Detta
har därefter regelbundet upp-
daterats med nya bilder och texter
och omfattar nu över 26.000 foto-
grafier från Örebro med omnejd.
Sedan starten har besökare tittat
på mellan 1 och 1 ½ miljon foto-
grafier på hemsidan!

Arkivförteckningar
I år har arkivet lagt ut ett stort
antal arkivförteckningar på hem-
sidan (menyval Använd arkiven).
I dessa kan man läsa vilka hand-
lingar som finns och från vilka år.
Varje förteckning har en historik
där man kan läsa en kortfattad
text om den verksamhet det gäl-
ler. Till exempel kan man läsa om
vilka handlingar som finns från
Ervalla kommuns nämnder och
skolor. Ervalla var egen kommun
mellan 1863-1951. T.ex. finns
betygskataloger från Klysna skola
1876-1951, kommunalnämnds-
protokoll 1863-1951 och mantal-
slängder från 1948 och 1951.

Hittills har arkivförteckningar för
Örebro stad, Örebro kommun och
gamla kommuner Almby - Län-
näs publicerats i form av pdf-filer.
Totalt drygt 500 stycken. Arkiv-
förteckningar är ett bra sätt att
förbereda sitt arkivbesök. Det är
också möjligt att hitta arkiv-
förteckningarna via sökning på
Google.

Sökbara register
Nytt är också en söksida med olika
register (menyval Använd arki-
ven). Man kan välja att söka i ett
eller flera register samtidigt. I dags-
läget finns bl.a. tre register som
gäller Örebro år 1810:

- uppbördslängden 1810 (skatt-
längd för Örebro)
- valakten 1810 (riksdagsmännen
som valde Bernadotte)
- inkvarteringar vid riksdagen
1810 (vem bodde var)

Ett par andra register är:

- Örebro drätselkammares
protokoll 1899-1949 (motsvarar
kommunstyrelsen idag)
- böcker i stadsarkivets referens-
bibliotek (med sökord, mycket
lokalhistoria)

För varje register finns en kort
informationstext.

I registren finns mycket av per-
sonhistoriskt och lokalhistoriskt
intresse. Registren fungerar också
som en ingång för vidare sökning
i originalhandlingarna. Fler re-
gister kommer att publiceras allt
eftersom.

Sökfunktion på hemsidan
På stadsarkivets startsida finns
även en sökfunktion som gäller
artiklar och dokument på stads-
arkivets sidor. Här kan man söka
och få träffar i till exempel arkiv-
förteckningar och månadens do-
kument. Prova att söka t.ex. Karls-
lund. OBS Bildarkivet och Sök-
bara register har egna sök-
funktioner.

Arkivguider
Antalet Arkivguider (menyval
Om arkiven) har också utökats.
Nu finns till exempel översätt-
ningstabeller för gårdsnummer
och lägenhetsnamn i Örebro stad
där man kan se vilket gatunamn
de senare fick.

Under menyrubrikerna Använd
arkiven och Om arkiven hittar du
det ovan nämnda och mycket mer.

Adressen till Örebro stadsarkivs
hemsida är:
www.orebro.se/stadsarkivet

Stefan Nilsson

FINLÄNDARE I
STOCKHOLM -
UNDER SEX SEKLER!
DVD-skivan innehåller 100 ny-
skrivna artiklar, 1400 bilder, va-
rav 18 mycket högupplösta kar-
tor samt 14000 personposter. Bil-
derna är exempel ur arkiv och
hör i regel ihop med artiklarna.
Personposterna har skrivits av
eller hämtats från digitala källor.
20 olika källor finns, från tidspe-
rioden 1474-1981.

Källa: Stockholms stadsarkivs
hemsida
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av Stefan Nilsson, Asker

Släktforskning är en världsom-
spännande rörelse. Det märker
man till exempel genom de
släktforskningsprogram på TV
som är populära såväl i Sverige,
som i England och nu senast i
USA. Ett antal avsnitt av "Who
do you think you are?", eller i
svensk version "Vem tror du att
du är?", har sänts på svensk TV
på senare tid. I England, där TV-
serien började, har TV-serien gått
i åtta säsonger och det kan gå att
se vissa engelska avsnitt på nätet.
Mindre känt är kanske att pro-
grammen har sina ryska och

ukrainska motsvarigheter! Uk-
raina är liksom USA nya på om-
rådet med premiärsäsonger detta
år. Den ryska varianten går fak-
tiskt att se på nätet på den ryska
första kanalen (Pervyj Kanal).

En som har erfarenhet av forsk-
ning i ryska och ukrainska arkiv
är Håkan Henriksson i Örebro.
Han har i flera år sökt i arkiven,
för släktforskning, men även på
jakt efter ukrainska kosacker som
var krigsfångar i Sverige under
stora nordiska kriget. Håkan be-
rättar att det inte är helt enkelt att
släktforska i Ukraina och Ryss-

land. Vanligen kräver arkiven att
man har intyg med sig som visar
att man är en "seriös forskare",
gärna från ett universitet eller
motsvarande. Håkans forskning
har lett honom till arkiven i
Moskva och Kyiv där han hittat
arkivhandlingar som berättar om
de ryska/ukrainska krigsfån-
garna i det fjärran Sverige. Hå-
kans forskning har uppmärksam-
mats i höstens säsong av radio-
serien Släktband i P1 och även på
en utställning om ukrainsk histo-
ria i New York.

Vad finns det då för material för
en släktforskare med anor i Ryss-

land? Fram till ryska revolutio-
nen skötte kyrkan bokföringen och
de förde böcker över födda, vigda
och döda, berättar Håkan. Däref-
ter tog staten över folkbokför-
ingen. Kyrkoböcker kan man hitta
på lokala statliga arkiv, men när
det gäller äldre tid, 1700-tal, kan
de finnas på riksarkiven i respek-
tive före detta sovjetisk republik.

Ett par hinder finns att övervinna:
dels språket, dels alfabetet. Men
är man van vid svenska kyrko-
böcker, tränar på det kyrilliska
alfabetet och lär sig vissa grund-
termer kan man nog ändå orien-

tera sig rätt bra, då kyrkböckerna
liksom i Sverige har en rätt struk-
turerad form.

Ryska folkräkningen 1897
1895 kom en "ukas" (ett påbud) i
Ryssland om att en folkräkning
skulle göras. Två år senare, 1897,
genomfördes folkräkningen och
resulterade i något som kan lik-
nas vid en amerikansk "census".
Varje familj skrevs upp på ett
fyrsidigt ark. Här finns informa-
tion om namn, ålder, religion,
språk, yrke m.m. Uppgiften om
språk är värdefull, för utifrån den
kan man se om personerna var
t.ex. ukrainare eller svenskar.

Statistik från folkräkningen har
givits ut i flera tryckta band men
finns även på webben. Med hjälp
av denna kan man t.ex. se var i
landet man ska söka svenskar
(svensktalande). Man kan se att
det totalt i ryska imperiet fanns
14199 svensktalande (6437 män

FORSKNING I ÖSTERLED
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och 7762 kvinnor). Finland del-
tog inte i folkräkningen och ingår
därför inte i denna summa. I Sibi-
rien fanns 261 svenskar och i Kievs
guvernement (gubernia) 39 sven-
skar. Ortodoxa kyrkan var mot-
ståndare till folkräkningen och
krävde att allt material skulle för-
störas, men som väl är gjordes
inte detta på alla håll. Har man
tur kan man hitta folkräkningar-
na på lokala statliga arkiv (typ
landsarkiv).

Stupade under andra världs-
kriget
Ett annat intressant personhisto-
riskt material är de tryckta böcker
med förteckningar över stupade
som gavs ut efter andra världskri-
get. Varje län (oblast) har givit ut
sådana och de redovisar såväl
soldater i reguljära armén som
partisaner. En bok brukar finnas
per "rajon" (region, som är en del
av ett län). Ett arbete pågår med
att lägga ut detta material på
Internet. I varje by finns vanligt-

vis också minnesstenar med namn
på stupade.

Kyrkoböcker
Kyrkoböckerna liknar våra. De
finns vanligen från 1800-talet och
framåt. Har man tur kan de fin-

nas från 1700-talet. Kyrkornas ar-
kiv togs om hand av staten i sam-
band med ryska revolutionen. Tro-
ligen behövdes de för att kunna
fortsätta folkbokföringen. Varje
kyrka förde egna kyrkoböcker.
Vanligast är rysk-ortodoxa för-

Ryska folkräkningen 1897 gällande ett hushåll i Kiev guvernement, nuvarande Zjytomyr oblast, Ukraina

Forskarsalen på Ukrainska statsarkivet i Kyiv
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samlingar, men det finns även
katolska församlingar, t.ex. i
Ukraina. Anledningen till detta
är att i Ukraina fanns en rätt stor
polsk befolkning som vanligen var
katoliker, något som annars var
ovanligt i Ryssland.

I födelseboken får man veta nam-
net på prästen som döpte barnet
och en gudfar och gudmor. I död-
boken ges också namnet på präs-
ten, diakonen och "ponomar"
(han som sjunger eller läser) som
förrättade gudstjänsten. Kyrko-
böckerna fördes på ryska, även
de från Ukraina. Namnformerna
var ryska. Några exempel på
ryska, respektive ukrainska
namnformer:

Ryska - Ukrainska
Anna - Hanna
Alexander - Olexander
Alexej - Olexej
Vladimir - Volodymyr
Nikolaj - Mykola

Folkbokföringen blev statlig efter
ryska revolutionen. Arkiven har
inte flyttats om efter sovjet-
republikernas självständighet ut-
an ligger kvar på de arkiv där de
tidigare låg. När det gäller kyrko-
böckerna har mormonerna filmat
en del. I t.ex. Kyiv har man i vissa
fall kyrkoböckerna på mikrofilm.
De äldre ukrainska kyrkoböckerna
(1700-tal) finns på statsarkivet i
Kyiv.

Besökspass
från Ryska statsarkivet i Moskva

Som nämnts är det inte självklart
att man blir insläppt på arkiven i

Ryssland och Ukraina om man
inte har lämpliga papper med sig
Ett annat problem kan vara språ-
ket, och då inte bara i handling-
arna, utan även när det gäller
kontakten med personalen, då den
sällan kan engelska.

Släktforskning är ännu inte en
folkrörelse i Ryssland och Uk-
raina, men kanske kan intresset
öka även där med hjälp släkt-
forskningsprogrammen på TV. Ett
alternativ till egen forskning kan
vara att man anlitar en professio-
nell rysk släktforskare.

Ryska statsarkivet i Moskva

Dödbok 1860 från byn Andrusjivka i
Vinnytsia oblast, Ukraina

Födelsebok 1862 från byn Andrusjivka i
Vinnytsia oblast, Ukraina
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På webben
Det finns en rysk motsvarighet till
Rötter på nätet. Alltså en hemsida
om rysk släktforskning med
diskussionsforum om forskning i
Ryssland. Hemsidan har även
några sidor på engelska. Dock
verkar det mest vara mer eller
mindre professionella som disku-
terar där. På forumet finns bl.a.
en avdelning som behandlar
Sverige och svenskar. En del av
frågorna gäller svenskar i Finland
under den ryska tiden. På den
ryska första kanalens hemsida
finns även korta instruktions-
videor för den som vill lära sig
mer om släktforskning i Ryssland.

Fotografier: Håkan Henriksson.

NÅGRA LÄNKAR OM FORSKNING I
RYSSLAND

Ryska Demoscope Weekly med statistik från folkräkningen 1897
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97.php

Hemsidan för ryska "Vem tror du att du är?"
http://www.1tv.ru/sprojects_rod/si=5762

Instruktionsvideor om släktforskning på Ryska 1TV
http://www.1tv.ru/videoarchive/10138

Ryska "Rötter" med diskussionsforum
http://www.vgd.ru/

På diskussionsforumet finns t.ex. forskning rörande svenskar
http://forum.vgd.ru/381/

Tips! Prova översättningsfunktionen som brukar finnas i webbläsare, den
kan (ibland) göra underverk!

Sveriges Dödbok 1901-2009
Den efterlängtade Sveriges Död-
bok släpptes på Släktforskar-
dagarna i Örebro. Detta är den
femte versionen av Sveriges Död-
bok.

Denna utgåva är kompletterad
med ca 2,5 miljoner avlidna för
perioden 1901-1946, vilket inne-
bär ca 70% av samtliga döda un-
der de åren. Från 1947 och framåt

ingår samtliga avlidna, där det
för åren 2007-2009 har tillkom-
mit 272 000 sedan förra utgåvan.
Totalt innehåller DVD-skivan
7 880 000 poster.

Sveriges befolkning 1880
CD-skivan "Sveriges befolkning
1880" är en databas innehållande
basfakta om alla de 4,6 miljoner
människor som var skrivna i
Sverige i slutet av 1880. Uppgif-
terna kommer från Statistiska
Centralbyråns avskrifter av kyr-
kans husförhörslängder.

Svenska järnstämplar
Svenska Järnstämplar är en för-
teckning över ca 2700 järn-
stämplar från ca 1000 verkstäder.
En ovärderlig hjälp för smed-
forskare och andra forskare med
intresse för hyttor, stångjärnsbruk
och manufakturverk.

Vallon-skivan 3
DVD-skiva med person- och släkt-
uppgifter för vallonättlingar, de-
ras familjer och närmaste släk-
tingar i Sverige. Innehållet är
framtaget av en grupp erfarna
släktforskare inom Sällskapet
Vallonättlingar.

Skivan är en kraftig utökning från
föregående version och innehål-
ler sammanlagt nästan 100.000
personer. Viss dubbellagring finns
mellan forskares material. Urva-
let baseras på ett 95-tal kända
vallonnamn och omfattar i hu-
vudsak personer födda på 1600-,
1700-, och 1800-talet, samt fram
till och med 1910.

CD/DVD-skivorna finns att köpa
i Rötterbokhandeln.

Källa: Släktforskarförbundets
hemsida www.rotter.se

NYA CD/DVD-SKIVOR FÖR SLÄKTFORSKARE
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FLER DATABASER I
EMIWEB

I förra numret presenterade vi ett
antal databaser i EmiWeb. Här  är
några ytterligare.

En databas med namn från
Svenskamerikanska böcker
Den här databasen består av per-
soner som finns listade i ett 10-tal
böcker. Varje bok har en kod.
Varje post har en källreferens vil-
ket gör att man kan se exakt på
vilken sida i vilken bok personen
omnämns. Till exempel, Gustaf
Fair finns på sidan 438 i boken
"Svenskarne i Illinois".

Fair Gustaf 1824-07-22 Medelby (F)
Andover Henry IL 104:438

Sverige Amerika Centrets
Emigrantfotosamling
Samlingen består av emigrant-
fotografier insamlade vid Sverige
Amerika Centret i Karlstad (tidi-
gare Emigrantregistret i Karlstad).
De flesta av emigranterna är rela-
terade till Värmland. Fotografi-
erna är till största del tagna under
1900-talets första hälft men även
några tidigare och senare. Totalt
består samlingen av cirka 1700
fotografier med tillhörande index.
Fotografierna har som regel länk
till databasen "Emigranter regist-
rerade i svenska kyrkböcker".
Uppgifter om originalfotonas äg-
are finns men kan ej publiceras på
grund av gällande lagstiftning.
Kontakta Sverige Amerika Centret
för mer information.

Databasen är skapad av Sverige
Amerika Centret i Karlstad.

Swenson Centers fotosamling
Ett 10-tal fotosamlingar med allt
från familjefotografier och idrotts-
bilder till präster inom Augusta-
synoden. Databasen har konstru-
erats på Swenson Swedish Immi-
gration Research Center, Rock Is-
land IL, USA.

Hemsida: www.emiweb.se

Stefan Nilsson

BOUPPTECKNINGAR
OCH DOMBÖCKER
FRÅN ÖREBRO LÄN
PÅ WEBBEN

Bouppteckningar och domböcker
i digital form har länge varit efter-
längtade. Nu har Arkiv Digital
börjat lägga ut dessa på sin
internettjänst AD Online. Arkiv-
handlingarna är digitaliserade i
färg. Så här såg det ut i början av
hösten vid en sökning på domstols-
arkiv för Örebro län.

Askers häradsrätt
Bouppteckningar FII:1-34 1804-1856
Småprotokoll AIIa:22-65 1857-1900

Askersunds rådhusrätt och magistrat
Bouppteckningar F2:1-18 1748-1902

Edsbergs häradsrätt
Bouppteckningar FIIa:2-30 1764-1902

Fellingsbro häradsrätt
Bouppteckningar FII:1-31 1760-1893
Småprotokoll AIIa:11-15 1894-1898

Glanshammars häradsrätt
Bouppteckningar FII:1-32 1772-1856
Småprotokoll AII:16-59 1857-1900

Grimstens häradsrätt
Bouppteckningar FII:1-18 1740-1902

Grythytte och Hällefors bergslags
häradsrätt
Domböcker AIa:1-10 1657-1716
Bouppteckningar FII:1-30 1760-1900

Hardemo häradsrätt
Bouppteckningar FII:1-7 1738-1863

Hova häradsrätt
Domböcker i Advokatfiskalens i Ska-
raborgs län arkiv 1604, 1624
Bouppteckningar FII:1-58 1738-1900
Bouppteckningsregister 1738-1862

Karlskoga häradsrätt
Domböcker i Advokatfiskalens i
Värmlands län 1602-1725
Bouppteckningar FII:1-55 1718-1900

Kumla häradsrätt
Bouppteckningar FII:1-35 1748-1896

Lekebergs häradsrätt
Bouppteckningar FIIa:6-7, 13-16 1806-
1821, 1847-1871

Lindesbergs rådhusrätt och magistrat
Bouppteckningar F2:1-9 1685-1839

Lindes och Ramsbergs bergslags
häradsrätt
Bouppteckningar FII:1-21 1755-1898
Småprotokoll AIIf:1 1891

Nora rådhusrätt och magistrat
Bouppteckningar F2:1-27 1733-1899

Nora och Hjulsjö bergslags härads-
rätt
Bouppteckningar FII:1-62 1763-1901

Nya Kopparbergs bergslags härads-
rätt
Bouppteckningar FII:1-18 1780-1893

Sköllersta häradsrätt
Domböcker AIa:1 1741-1742
Småprotokoll AII:1-2, 23-65 1724-1750,
1857-1900
Bouppteckningar FII:1-27 1739-1856
Inneliggande handlingar FI:1 1788-
1804

Sundbo häradsrätt
Bouppteckningar FIIa:1-17 1742-1902

Örebro häradsrätt
Bouppteckningar FII:1-72 1776-1856
Småprotokoll AII:35-77 1859-1900

Örebro rådhusrätt och magistrat
Bouppteckningar F2:7-36 1741-1901

Stefan Nilsson
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SLÄKTFORSKAR-
DAGARNA 2010
av Håkan Karlsson, Karlskoga

Släktforskardagarna 2010 arrang-
erades av Örebro Släktforskare i
samarbete med länets övriga släkt-
forskarföreningar. Huvudsponsor
var Arkiv Digital, övriga spon-
sorer: Jubiléet Örebro 2010, Öre-
bro läns museum, Örebro kom-
mun Stadsbiblioteket, Marieberg
Galleria, Örebro City m.fl.

Konferensdag
Fredag den 27 augusti inleddes
med Släktforskarförbundets stu-
dieledarkonferens, redaktörskon-
ferens och ordförandekonferens
riktade till motsvarande befatt-
ningshavare i verksamheten.

Invigning
Barbro Stålheim berörde i sitt in-
ledningsanförande att mässan är
större än vanligt. Släktforskning
har uppmärksammats i massme-
dia med programmen "Vem tror
du att du är" och "Släktband".
Sveriges Släktforskarförbund be-
står i dag av 165 medlemsför-
eningar med totalt 73000 med-
lemmar.

Landshövding Rose-Marie Fre-
bran framhöll i sitt invigningstal
Örebro som en lämplig mötesplats.
1810 besöktes Örebro av 1000

beslutsfattare för att välja ny tron-
följare, vilket med dagens in-
vånareantal skulle motsvara
45000 personer.

Örebro har utvecklat en lång tra-
dition av värdskap. Släktforsk-
ning har ökat som intresserörelse.
Många är intresserade av sin his-
toria och bakgrund. Sverige har
tillförts kategorier av invandrare,
t ex valloner för järnframställning
och finnar för skogsbruk.

Släktforskardagarna
Släktforskarmässan pågick lördag
den 28 och söndag den 29 augusti
i Conventum Arenas lokal i Öre-
bro. Förutom släktforskarföre-
ningar deltog ett stort antal hem-
bygdsföreningar, studieförbund,
antikvariat, kommunarkiv, lands-
arkiv mm, totalt ca 210 utställare.

Bland nyheterna märktes Sveri-
ges dödbok 1901-2009, femte ver-
sionen. 70% av samtliga döda
under perioden 1901-1946 inne-

fattas samt Sveriges befolkning
1880, som innehåller uppgifter om
personer som var skrivna i Sverige
vid slutet av år 1880.

Riksstämma
Under ordförandeskap av Lars O
Molin, ordförande för kommun-
fullmäktige i Örebro, avhandlade
ca 150 närvarande ombud årets
riksstämma. Fastställande av röst-
längd genomfördes genom när-
varokontroll av anmälda ombud.
Årsredogörelse och verksamhets-
berättelse, förvaltningsberättelse
samt revisorernas berättelse för
föregående verksamhetsår redo-
visades samt beviljades ansvars-
frihet för förbundsstyrelsen.

Årets motioner
Göteborgsregionens Släktforska-
res förslag att förlägga Släkt-
forskardagarna endast vartannat
år avslogs.

Svenska Genealogiska Samfun-
dets motion att starta och utveckla
kontaktnät med organisationer i
andra länder. Förbundet ser posi-
tivt på betydelsen av ett sådant
kontaktnät. Swedish Roots har
tillförts resurser, vilket innebär att
de är uppdaterade och kommer
fortsättningsvis att underhållas.

Nils Marelius, Sotenäs Person-
historiska förening, framhöll att
det under år 2006 uppkomna fe-
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let på 190000 personer i folkbok-
föringen inte blev protokollfört.
Förbundet har inte gjort tillräck-
ligt för att driva frågan mot myn-
digheterna, fortsatte Marelius.
Stämman ansåg dock att tillräck-
liga åtgärder har vidtagits av för-
bundet. Marelius meddelade att
han kommer att inkomma med
en skriftlig reservation på stäm-
mans beslut.

Genealogiska Föreningens motion
att Riksstämman får återrappor-
tering av beslut bifölls.

Nora Släktforskarklubb, Sollefteå
Släktforskare samt Storstockholms
Genealogiska Förenings motion
angående reseersättning till stäm-
moombud beslöts att belopps-
gräns för ersättning sänks från
nuvarande 800,- kr till 500,- att
gälla från år 2011.

Val till förbundsstyrelsen
2010-2012
Barbro Stålheim omvaldes till för-
bundsordförande. Till ledamöter
valdes Anna-Lena Andersson
(omval), Gunilla Didriksson (om-
val), Björn Jönsson (omval), Jo-
han Alex Lindman (nyval) och
Viktoria Jonasson (nyval). Till re-
visor valdes Olle Landin (omval)
och revisorssuppleant Tomas
Risbecker (nyval).

Minnesbok
Örebro firar 200-årsminnet av
tronföljarriksdagen, då fursten av
Pontecorvo Jean Bernadotte val-
des enhälligt av riksdagen i Öre-
bro till kronprins. Vid tronbestig-
ningen den 5 februari 1818 blev
han kung Karl XIV Johan.  En
minnesbok har utgivits - "Berna-
dotte - det började i Örebro ".

Hederspriset till Viktor Örn-
bergs minne
Sveriges Släktforskarförbunds pris
utdelas till journalisterna Gunilla
Nordlund och Elisabeth Renström
för att de kombinerat sin kunskap
och sitt stora intresse för släkt-
forskning med journalistiken och
skapat radioprogrammet Släkt-
band och hittills har avverkat åtta
säsonger i Sveriges Radio P1. Pris-
summan är 10000 kr.

Släktband
Insideraffärer och brott mot data-
lagen var anklagelser som 1800-
talsmänniskan inte ens kunde fö-
reställa sig. På samma sätt kunde
människor i andra tider göra sig
skyldiga till brott som vi idag står
förundrade inför - brottet att vara
arbetslös, att resa utan tillstånd,
att organisera sig fackligt eller
kritisera kungen. I en ny upplaga
av Släktband kommer bland an-
nat att berättas om människor
som kom i klammeri med rättvi-
san.
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Ättlingar till 1810 års riksdags-
män
Deras släktingar valde Bernadot-
te. På söndagen fotograferades
en grupp personer bestående av
Margareta och Inger Ericsson,
Sven Jönsson, Agneta Nolte Bru-
nius, Marianne Hjalmarsson, Jan
Appelquist, Elinor Elmborg, Er-
land Bohlin (ättling till Enar Nord-
enfelt), Jan Hultgren, Sven-Erik
Claesson och Nils-Olof Olofsson,
som representerade Marianne
Wingqvist.

Föredrag
Ca 35 föredrag hölls under lörda-
gen och söndagen och var mycket
välbesökta.

Jubileum 2011
Sveriges Släktforskarförbund fyl-
ler 25 år 2011, vilket kommer att
firas i samband med Släktforskar-
dagarna i Norrköping 26-28 au-
gusti 2011. Temat för Släktfors-
kardagarna är Strömmen i Norr-
köping - Industrialismens vagga i
Sverige.

Fotografier: Håkan Karlsson, Leif
Nygård och Stefan Nilsson.

Missa inte!
Arkivens dag
lördagen 13 november
Öppet hus på många arkiv och hembygdsföreningar i
länet. T.ex:

Arkivcentrum i Örebro - föredrag av TV-meteorologen
Lage Larsson
Örebro stadsarkiv - föredrag av Björn-Axel Johansson
om fotografins historia och tips om datering av gamla
fotografier

För utförligare information, se annonser i dagspressen
och på respektive hemsida, samt www.arkivensdag.nu.
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KARLSKOGA-
DEGERFORS

SLÄKTFORSKAR-
KLUBB

Program hösten 2010

Torsdag 21 oktober
Klubbmöte. Arkiv Digital pre-
senteras av Niklas Hertzman
Lokal: Finska Föreningen kl. 18.30.

Torsdag 18 november
Klubbmöte. En berättelse om
Granbergsdals hytta - Johan
Hernfridsson.
Lokal: Finska Föreningen kl. 18.30.

ÖREBRO
SLÄKTFORSKARE

Program

Tisdag 26 oktober kl. 18.30
Höstmöte hos Öhmans kök, Svea-
vägen 2 A, (Öster). Fastställande
av nästa års medlemsavgifter.
Därefter lyssnar vi på länsmusei-
chef Mikael Eivergård som talar
om Människan i anstaltens ar-
kiv. Lotteri. För den som önskar
finns kaffe/te och smörgås att
köpa för 40 kr.

November
Studiebesök på Länsarvet. Vi pla-
nerar ett besök på Länsarvet un-
der november. Närmare informa-
tion kommer på vår hemsida.

Onsdag 1 december kl. 18.30
DIS-Bergslagens tematräff hos
Arkivcentrum. Tema: Ännu ej
bestämt.

Under hösten kommer Grundkurs
i släktforskning, Släktforskning
på Internet och Disgen att anord-
nas i Studieförbundet Vuxensko-
lans regi. Anmälan till Vuxen-
skolan, tel. 019-611 94 80.

Jourhavande släktforskare på
Stadsarkivet för hjälp till nybör-
jare och andra kommer att finnas
på måndagskvällar klockan 17-
19 i veckorna 44, 46, och 48.

Nya medlemmar
Örebro släktforskare

913 Ulla Gabrielsson Örebro
914 Anders Karlsson Svaneholm
915 Ann-Britt Timmermann Örebro

FÖRENINGSSIDOR

916 Christer Johansson Örebro
917 Kjell Cederlind Kungsängen
919 Maivor Magnusson Nora
920 Lilian Bergenarp Örebro
921 Anders Källman Örebro
922 Ann-Marie Pettersson Örebro
923 Paula Fredriksson Örebro
924 Pirjo Lounela Örebro
925 Eiwor Pettersson Örebro
926 Arne Hellström Örebro
927 Jörgen Andersson Örebro
928 Birgitta Ingard Jonsson Vintrosa
929 Margaretha Andersson Hisings
         Backa
930 Torsten Johansson Glanshammar
931 Marianne Westermark Lidingö
932 Pär-Erik Nordin Huddinge
933 Lars Zetterberg Örebro
934 Nils Malmqvist Örebro
935 Kenneth Carlonberg Örebro
936 Stefan Hagman Örebro
937 Sören Rudin Stora Mellösa
938 Gudrun Greger Örebro
939 Gunnel Wicander Odensbacken
940 Gunnar Hedin Odensbacken
941 Christer Carl Lilja Hallsberg
942 Christer Roos Vintrosa
943 Marie-Louise Roos Vintrosa

Program våren 2011

Torsdag 10 februari
Årsmöte. Föredrag av Erland Boh-
lin om riksdagsbusen från Karl-
skoga, Pehr Oxelberg.
Lokal: Finska Föreningen kl 18.30.

Lördag mars 2011 (datum med-
delas senare)
Släktforskningens dag med öp-
pet hus, samordnad aktivitet över
hela landet.
Utställning och information. Hem-
bygdsföreningen håller öppet
samtidigt.
Lokal: Karlskoga bibliotek kl 9.00
- 13.00.

Torsdag 14 april
Klubbmöte. Föredrag av Ulla
Jansson om gator med namn ef-
ter personer.
Lokal: Finska Föreningen kl 18.30.

Klubbmöten hålls (om inte annat
annonseras) i Finska Föreningens
lokal på Ferlins väg, (f.d. Karl-
bergskyrkan).

Släktforskarhjälpen
Släktforskarhjälpen på biblioteket
fortsätter på följande tider:
Onsdagar 2010: 27/10 och
24/11.
Onsdagar 2011:  26/1, 23/2,
30/3, 27/4, 28/9, 26/10 och
30/11.
Tid:  16.00 - 19.00.

Planerad kursverksamhet
Nybörjarkurs i släktforskning och
ev. en fortsättningskurs. Anmä-
lan till Ulla Forsling, tel 0586-549
23 eller Ann Gunnarsson, tel 0586-
355 19.

Nybörjarkurs i DISGEN. Anmä-
lan till Bengt Hammarström, tel
0586-365 87

Se annonser i dagspressen och på
vår hemsida:
www.kgadfsgenealogi.se

Välkommen till klubbaktiviteter
2010-2011!

Styrelsen
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ASKERSUNDS
SLÄKTFORSKAR-

KLUBB

Program 2010

Måndag 1 november
Anbytardag.

Måndag 13 december
Lucia på lilla cafeét.

Program 2011

Måndag 10 januari
Ingvar Sandström berättar om
sin forskning.

Måndag 7 februari
Gamla hantverk, filmer från
Zinkgruvan visas av Ingvar Sand-
ström.

Måndag 7 mars
Årsmöte. Gustav Svensson be-
rättar och visar bilder om gamla
torp m.m. under Skyllbergs bruk.

Måndag 4 april
Spiksmide i Lerbäck. Lisbeth
Nilsson.

Maj
Sista träffen under våren. Ej fast-
ställt program.

För vidare information se hem-
sidan:
 www.askersundslaktforskarklubb.se

HALLSBERGS SLÄKT-
FORSKARKLUBB

Höstens program 2010

Lördag 23 oktober kl. 11-14
Möt Hallsbergs släktforskarklubb
på Biblioteket. Utställning och
information om nytt i släkt-
forskningen. Utställning om
Kajsa Varg och gamla kokböcker.

Lördag 13 november kl. 11-14
"Släktforskarhjälp" på Halls-
bergs bibliotek.

Onsdag 24 november kl. 18.30
På Åsen. "Döden som skådespel
- om förrymda soldater". Fil. Dr.
Sören Klingnéus gästar oss.

Lördag 4 december kl. 11-14
"Släktforskarhjälp" på Hallsbergs
bibliotek. Kaffesamkväm och tid
för frågor.

Vårens program 2011

Lördag 15 januari kl. 9.30-12
Öppet hus i Forskarstugan på
Västra Storgatan 33.

Onsdag 16 februari kl. 18.30
Årsmöte på Åsen. Obs!

Lördag 5 mars kl. 11-14
"Släktforskarhjälp" på Hallsbergs
bibliotek.

Onsdag 9 mars kl. 18.30
Medlemsmöte på Åsen.

Lördag 19 mars kl. 11-14
Släktforskningens dag på Halls-
bergs bibliotek.

FÖRENINGSSIDOR

Program

Lördag 23 oktober kl. 10-14
Öppet hus med diskussions-
forum och släktforskarhjälp.
Kom och prata släktforskning med
varandra. Vi försöker också lösa
dina släktforskarproblem och
svara på de frågor du har.
- Testa SVAR, AD och Genline.
Lokal: Vuxenskolan på Viagatan
9 (f.d. brandstationen) OBS loka-
len!!

Tisdag 2 november kl. 18:30
Föreläsning, Mia Uddén berättar
om Kvinnodräkter. Lokal: Kumla
Bibliotek, efter föreläsningen ser-
veras kaffe.

Lördag 20 november kl. 10-14
Öppet hus med diskussions-
forum och släktforskarhjälp.
Kom och prata släktforskning med
varandra. Vi försöker också lösa
dina släktforskarproblem och
svara på de frågor du har.
- Testa SVAR, AD och Genline.
Lokal: Vuxenskolan på Viagatan
9 (f.d. brandstationen) OBS loka-
len!!

Lördag 2 april kl. 11-14
"Släktforskarhjälp" på Hallsbergs
bibliotek.

Onsdag 13 april kl. 18.30
Medlemsmöte på Åsen.

Lördag 7 maj kl. 11-14
"Släktforskarhjälp" på Hallsbergs
bibliotek.
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