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Framsidesbilden

På denna värnpliktsbild ser vi Karl
Malmrot (1859-1918) (med armarna i
kors), senare chefredaktör på Nerikes
Allehanda. Snett bakom honom  står

Julius Gumaelius (1859-1958),
brorson till den Gumaelius som
startade och ägde Nerikes Alle-
handa. Julius tog senare över

verksamheten.
Läs mer på sidan 5.

FUNKS REGISTER I
DOKUMENTARKIVET
PÅ WEBBEN

Örebro stadsarkiv lanserade i de-
cember sitt nya dokumentarkiv
på webben. Det motsvarar det
bildarkiv som sedan några år till-
baka finns tillgängligt på hem-
sidan med över 34.000 fotografier
från Örebro med omnejd.

Den första publiceringen innehål-
ler ett riktigt  släktforskningsint-
ressant material. En första om-
gång av de populära register-
korten över örebroare 1600-tal -
ca 1850 ur Uno Funks samling
finns nu att läsa och söka bland
på hemsidan.

Olof Hansson Bagge, båtsman i
Örebro, som 1665 klagar över att

Hans Nilsson krukmakares pojke
Tomas med en påk slagit ihjäl

hans häst

Det är över 5.000 registerkort gäl-
lande efternamnen Abelin - Dör-
sche som är utlagda. Då även
familjemedlemmar på korten är
registrerade, kan man återfinna
åtskilliga personer med andra
släktnamn också. Registret gäller
personer bosatta i Örebro, men
ofta kommer de från eller har
anknytning till olika socknar i lä-
net. Man kan även söka på yrken
och orter.

Till exempel hittar man personer
med släktnamn som Broms, von
Aken,  Cadou, Alm och Atterling,
samt båtsmän, tornväktare, pip-

BERGSTING OCH
HAMMARTING I
GRYTHYTTE OCH
HÄLLEFORS
BERGSLAG

Ola Jordán har på sin hemsida
lagt ut avskrifter av protokoll från
bergsting och hammarting i Gryt-
hytte och Hällefors bergslag. Ma-
terialet bygger på maskinskrivna
avskrifter av tingsprotokoll från
1600- och 1700-talen gjorda av
Carin Widén. Ola Jordán har
skannat in och OCR-läst dessa.
Hittills finns åren 1697-1699 ut-
lagda.

Hemsidan hittar du här:
http://www.kiruna-nytt.se/
bergsting/bergsting.html

Stefan Nilsson

smeder, sadelmakare, madamer,
profosser, stadsvaktmästare, pigor
och skräddargesäller.

Vid första publiceringen lades
även närmare 2.000 registerkort
ut gällande byggnader i Örebro.
På korten hittar man uppgifter
om förändringar, ny- och om-
byggnationer, för fastigheter inom
Nikolai församling. Korten gäller
perioden 1850-tal-1953 och är
hämtade ur Byggnadsnämndens
arkiv. Här kan man hitta infor-
mation om hus som släktingar ägt
eller bott i.

Fler dokument kommer succes-
sivt att publiceras.

Hemsidan hittar du här:
www.orebro.se/stadsarkivet

Stefan Nilsson
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KISTAN PÅ VINDEN I
FALLHYTTAN

av Ninna Gustafsson, Mullhyttan

För trettio år sedan övertog jag
och min make mitt barndoms-
hem och min släktgård i Fall-
hyttan, i förutvarande Kvistbro
socken. Min morfarsfar Johan
Pettersson, född 1834, bergsman,
ägare av och delägare i de lim-
gruvor (kalkstensgruvor) som
finns i trakten, köpte denna fas-
tighet år 1867 när min morfar var
två år gammal.

Johan Pettersson var, enligt hör-
sägen, en arbetsam och redig karl.
Han gifte sig med en bergsmans-
dotter från Vekhyttan, Carolina
Jansdotter född 1834. De levde ett
strävsamt liv som de flesta i deras
ställning. De behövde aldrig
svälta, men det fanns inget över-
flöd. De fick sju barn, sex pojkar
och en flicka. Barnen föddes tätt:
Ludvig 1863, John 1865 (morfar),
Gustaf 1866, Per August 1868,
Anna 1871, David 1875 och Ro-
bert 1877.

På vinden står en trälår, en enkel
kista som tillhört min morfars för-
äldrar. Den var länge omgiven av
mystik. Mamma och Momma
(min mormor) hyste vördnad,
nästan rädsla för den. Man skulle
låta den vara ifred, då det kunde
föra olycka med sig att röra dess
innehåll. Måhända ett utslag av
min mormors respekt för sin svär-
mor. Det dröjde innan jag tog mig
an kistan. Jag hade inte det mod
och,  eller,  intresse som fordra-
des. Intresset för släktforskning
hade inte börjat blomma.

Men det tog fart den stund jag
äntligen öppnade kistan. Den var
till hälften fylld med gamla doku-
ment och brev, hundratals med
brev. Det var en veritabel skatt
jag funnit! Jag läste och läste och
läste. De trädde fram så klart, alla
mina gamla anförvanter, med sina
vedermödor, sin oro, sina glädje-
ämnen, sina drömmar och bekym-
mer. Hela deras vardagsliv fanns
där bevarat. De kom mig så nära,
kanske mycket närmare än om
jag träffat dem i levande livet.
Allt var ocensurerat och direkt.
Jag har tagit dem till mitt hjärta.
Jag ömmar för dem och värnar
om dem.

Jag har trots detta tagit beslutet
att låta publicera korta fragmen-
tariska delar av deras korrespon-
dens. Det som är allmängiltigt och
som är präglat av tidsandan. Min
morfar och hans syskon höll sam-
man livet igenom, även om de
tidvis hamnade på skilda platser i
Sverige och i världen. De hjälpte
varandra vid behov, det fanns en
stor kärleksfullhet dem emellan.
Tre av dem reste till USA och
Canada, men de återvände alla
till hemorten och familjen. Men
brevväxlingen var inte alltid in-
tensiv, vilket framgår av följande
korta utdrag ur några brev.

Fallhyttan den 20 januari 1894

Vår älskade Gustaf!
Crookston Minn. Amerika.

Din skrivelse den sistlidna decem-
ber underrättar oss om att du lever
och har hälsan. Vi var i ovisshet,
vi trodde att du gått ur tiden, vi
kunde ej skriva, emedan vi trodde
att du ej var kvar där du varit. Vi
hemmavarande har för närvarande
hälsan.

Ludvig har ej varit hemma sedan
han reste till Ångermanland, nu

vistas han i Södertälje, han har ej
skrivit på ett år, han är rälsläg-
gare. Per August är nu hemma
och arbetar i Limberget. John var
hemma i julhelgen, han fortsätter
med sina resor för samma firma,
Anna är i Örebro i skollärarinne-
seminariet, David är ladugårds-
dräng.

Var god skriv ej för långt mellan,
så vi vet om du lever eller ej.

Hjärtliga hälsningar från oss
hemmavarande.

Vänligen din Fader.

Crookston. Minn. Dec. 4 1894

Bästa föräldrar och syskon i det kära
hemlandet.

Det börjar bli länge sedan ni hörde
något från mig. Ni har måhända
uppgivit hoppet om att någonsin
mer få någon underrättelse från mig,
men det har nog ingen dag gått utan
att jag tänkt på er, fast skrivningen
blivit uppskjuten så länge.

Som ni ser, så är jag på samma plats
som då jag sist skrev, och har varit
här hela tiden. Jag har i sommar
arbetat på ett sågverk och haft det
ganska bra, men den första dennes
blev det slut, så nu har jag ingenting
att göra för tillfället, men troligtvis
kommer jag att stanna här och gå i
skola i vinter också. Jag lärde mig
förra vintern att läsa och tala engel-
ska ganska bra.

Jag har ingenting mer att skriva om
denna gång utan att omtala att jag
är i besittning av en utmärkt god
hälsa, och att jag varit en nykterhets-
man sedan jag satte mina fötter på
Amerikas jord, det behövs för här
florerar dryckenskapen värre än an-
norstädes. Här, där jag är, en stad
med 6000 innevånare finns det fler
än 20 krogar.
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En trevlig jul och ett gott nytt år
önskas er av er tillgivne son

Gustaf

Stockholm d. 17 juli 1896

Älskade föräldrar och bröder!

Tack för edert brev. Roligt att höra
att ni är friska och krya, även jag är
i besittning av samma dyrbara gåva.

Jag börjar ledsna vid krigarlivet, det
är så varmt så man nästan smälter
om dagarna, men nu är det ej så
många dagar kvar tills vi får resa
hem.

Broder John har jag ej träffat här i
Stockholm ännu, jag var till Järn-
torget där hans principaler har sitt
handelslager, men träffade honom
ej. Men jag tänker att ni nu fått brev
från honom.

Nu har ni väl slutat med höbärg-
ningen, kan jag tro.

Många kära hälsningar från eder
tillgivne son

David.

Kristinehamn 21 augusti 1889

Älskade föräldrar!

Hjärtligt tack för smöret, som ni
sände mig, vilket dock nu är i det
närmaste slut. Jag avsänder i dag
den tomma byttan till Svartå. Und-
rar om ni erhållit den andra som jag
sände till Svartå någon dag innan
det nya smöret anlände. Det ligger
ett brev uti densamma, som jag tog
mig dristigheten att inlägga. Detta
är visserligen ej tillåtet, men jag
tänker att ej någon synar innehållet
i säcken.

Får nu be om ni med det första kunde
sända mig något mer smör.

Hur är det, har ni hört något från
Gustaf? Bror Per August har jag ej
hört något från sedan midsommar.
Är Ludvig hemma? Ska ni bryta lim
i vinter?

Hälsningar från eder tillgivne son

John

Mårtensberg d. 15 april 1904

Älskade mamma lilla!

Nu har jag kommit i gång i min
skola igen. Min hälsa är tämligen
god, fast jag jag blev nog förkyld
under resan och under de första da-
garna i skolan.

John kom hit till Stockholm samti-
digt med mig, men jag har ej lyckats
träffa honom ännu, men han skall
visst komma hem i slutet av denna
vecka och jag skall då försöka träffa
honom. Jag låg över i Arboga över
natten. Bror Per August såg vänlig
och snäll ut och tycktes glad över
min ankomst.

Nu många hälsningar kära lilla
mamma från

Anna

Hälsa far och Gustaf!

BREDSJÖ-
DEGERFORS
JÄRNVÄG OCH DESS
FÖREGÅNGARE

Historia kring en nedlagd smalspå-
rig järnväg, hyttor, järnbruk, gru-
vor, samhällen och människor i Nora-
och Karlskoga Bergslag.

Thomas Ohlsson bördig från Karl-
skoga, nu bosatt i Stockholm, har
utkommit med en bok som hand-
lar om de smalspåriga järnvä-
garna i Nora och Karlskoga berg-
slag.

Smalspårepoken hade sin storhets-
tid runt sekelskiftet 1900. Järnvä-
gens första del kom till på 1850-
talet och byggdes sedan ut som en
ny effektiv transportled för den
omfattande järn- och gruvindu-
strin. Intresset riktar sig dock inte
enbart till de delar som har järn-
vägs- och transportnostalgiskt
intresse, utan även till den bygd,
människor och industrier järnvä-
gen betjänade. Gruvor, hyttor,
samhällen och människor sätts in
i sammanhanget genom sin kopp-
ling till Smala Banans betjänings-
område i en period då Bergslagen
hade sin glansperiod.

Håkan Karlsson

* * * * * *

Tack för alla bidrag som sänts in
till detta nummer av tidningen!

Har du något du vill dela med dig
av till dina släktforskarkollegor,
till exempel ett spännande fynd i
arkivmaterialet, ett forskningstips,
eller ett intressant levnadsöde,
tveka inte att skicka in det till
tidningen! Se kontaktuppgifter på
tidningens baksida.

Redaktör´n
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UTFLYKT I DET
GRÖNA OCH GRAB-
BAR GÖR LUMPEN

Hej! Jag gick nyligen med i fören-
ingen, tänkte att det skulle passa
då jag har min tyngdpunkt i forsk-
ningen på mina Örebroare.

Tänkte att jag kanske kunde få
bidraga med ett par bilder och
samtidigt försöka få reda på vilka
de andra personerna är på bil-
derna.

Den här bilden skulle jag vilja
veta om någon känner igen per-
sonerna på. Paret i mitten som ler
så rart mot varandra är min far-
mors föräldrar, Karl och Enny
Malmrot. De var en del av etablis-
semanget i Örebro på den tiden.
Karl, chefsredaktör på NA och

ledamot av stadsfullmäktige, var
betydelsefull. Kolla in kvinnornas
hattar! Särskilt Enny Malmrots!

Om någon känner igen någon
person på bilden skulle jag gärna
vilja veta namn. Enny hade en
väninna vid namn Signe Lund.
Jag tror att det skulle kunna vara
kvinnan utan hatt, med vit krage.

Som jag skrev så var  min farmors
far chefsredaktör på NA, och jag
har en del funderingar på hur det
kom sig att han hamnade där.

Ett fotografi som kanske ger en
ledtråd är detta (se framsidesbil-
den).

Det torde vara från värnplikten,
och det är Karl Malmrot som står
med armarna i kors. Intressant är
mannen snett bakom, som är Ju-

lius Gumælius och då var brorson
till den Gumælius som ägde och
startade NA. Julius tog sedermera
över verksamheten.

Man kanske kan antaga att det är
här de träffas och blev vänner för
livet. Julius Gumælius var en nära
vän till familjen på flera sätt. Min
farmors mor var Enny Lundmark,
dotter till Ernst Lundmark som
var Gumælius närmaste man och
var faktor på tryckeriet. Det inne-
bär att Julius och Enny kände
varandra tidigt. Enny jobbade
även hon på NA och där träffade
hon Karl.

För kontakt se min hemsida
www.jansuhr.se

Hälsningar
Jan Suhr, Nyköping
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MIN FARFARS
MORFAR - DANIEL
DANIELSSON FRÅN
SKYRSTA I HAMMAR

av Anita Forsström, Örebro

Så sitter jag här för att författa ett
brev till Kyrkorådet i Hammars
församling. Innehållet i brevet är
en vädjan om att erhålla Kyrko-
rådets stöd i bevarandet av min
anfader Daniel Danielssons grav-
sten på Hammars kyrkogård.

Gravstenen blev nedlagd av
säkerhetsskäl i november 2011.
Nu har den vittrat sönder till viss
del och återuppsättandet av den
blir mer komplicerat och kost-
sammare än tänkt.

När jag sitter och skriver detta
brev börjar tankarna gå till hur
livet i Hammar förflöt på den ti-
den då Daniel föddes 27:e sep-
tember 1791. Hans far, född 1759
och med samma namn, vilken
uppfostran gav han sin son? Vad

jag kan förstå så växte han upp
som en ansvarsfull man som vär-
nade om sin hembygd, Skyrsta,
Hammar.

Redan vid 22 års ålder, 1813, blev
han fjärdingsman. 1815 blev han
nämndeman och tjänstgjorde som
sådan i 44 år.

Sedan följer en mängd åtagan-
den och uppdrag av olika slag -
allt för bygdens bästa och i en
räcka av år fram till närmare 1860.

Denne man fascinerar mig oer-
hört! Vilket engagemang i alla de
frågor som på den tiden var aktu-
ella för bygden.

Han deltog i kyrkobygget, vägars
förbättring, byggde färjan över
Hammarsundet, reparerade pas-
torsbostället, valdes till kyrkorå-
det, häradsdomare, riksdagsman,
inrättade församlingens fattigma-
gasin, gjorde översyn gällande
sockenstugor och skolhusets upp-
förande, motionerade i riksdagen
om pengar till att uppföra en bro
över Hammarsundet, var direk-

tör i Örebro läns hypoteksfören-
ing och förbättrade landsvägen
mellan  Hammar och Råå. Detta
är en del av vad han genomförde
under sin livstid!

Gällande landsvägen skriver han
i en dagboksanteckning:" som tack
för alla mina besvär fick jag ta på
mig en förlust på 3 000 kronor
därför att somliga backar i stället
för grus innehöll berg".

Bron, som han stred hårt för att få
medel till att uppföra, kom till
stånd 1858 och förbättrade säker-
heten för de som tidigare använt
färjan. Det var en stor färjeolycka
1828 då 25 personer drunknade.

Han ingick också äktenskap, för-
sta gången 1815 med Anna-Stina
Andersdotter. Tragiskt nog avled
hon samma år, troligen i barn-
säng. Hon blev bara 18 år.

Han gifte sig för andra gången
1816, med Clara Jonsdotter, född
1796. Clara var från Askersunds-
trakten.

Makarna fick sedan fem barn.
Sonen Daniel Danielsson, född
1818 i Hammar, startade med sin
fars hjälp, Hammars glasbruk
1857. Bara det en historia för sig!

Dottern Lovisa Ulrika, född 1831,
blev min farfars mor. Hon gifte
sig med Johan Viktor Welin, född
1830 i Kräcklinge. Johan var en
mycket musikalisk ung man som
flyttade till Örebro och  blev musik-
fanjunkare vid Lifregementets
husarers music corps. Han avled
1890 (och har sin gravsten på
Olaus Petri  kyrkogård), men än-
kan levde till 1907.

Hur de träffades, undrade jag över
och upptäckte att de var syss-
lingar! Så det var nog på någon
släktträff de mötte varandra.

De fick sju barn och deras son
Henrik blev min farfar. Han föd-
des i Örebro 1869 men avled re-

Riksdagsman
Daniel Danielsson född 1791,

styrelseledamot 1849-1859
i Hypoteksföreningen.

Bildkälla: Minnesskriften Örebro
läns Hypoteksförening (1949)

Daniel Danielssons
gravsten i Hammar, troligen

på 1940-50-talet
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FYND I
HUSFÖRHÖREN

av Marie Esplund-Lynn, Örebro

En kväll letade jag efter min FF
MF FM Gretas (född 1772) yngre
halvsystrar Katarina, Britta och
Anna. Systrarna, födda mellan
1790 och 1794, flyttade 1814-1815
till Örebro från Nora. Tyvärr så
börjar anteckningar om inflytt-
ning föras i staden först 1816.
Vad göra?

Eftersom husförhörslängderna är
uppdelade på söder och norr tog
jag istället och letade i vigsel-
böckerna från 1814. Redan 1818

dan 1938 - tre år innan jag föd-
des. Han gifte sig med Edla, född
Eklöf, född 1867 i Gävle. Vid min
farfars död bodde familjen i Gävle.
Paret fick åtta barn varav ett av
dem, Carl-Ernst, född 1902, blev
min far. Så även jag är född i
Gävle.

Vilken man han var denne Daniel
Danielsson d ä! Nu försöker jag
rädda hans gravsten på Hammars
kyrkogård. Måtte det gå för det är
han värd!

I en tidningsartikel från Örebro
Dagblad  22/9 1928 skriver man:
"få personer ha i så rikt mått nju-
tit sina medförsamlingsbors för-
troende som han, och ingen kunde
göra sig bättre förtjänt därav.
Ingen kunde vara mer intresse-
rad, mer oförtruten, mer ihärdig,
mera uppoffrande än han när det
var frågan om ett offentligt upp-
drag."

Vad jag önskar att jag hade träf-
fat honom, min farfars morfar,
bara fem generationer bort!

(1) hittade jag Jungfru Katarina
Forsberg som vigdes med Stads-
vaktmästaren Anders Magnus
Stenberg. Eftersom jag nu fick ett
gårdsnummer på söder kunde jag
följa henne i husförhören.

Under två år, 1816-1818, var hon
piga hos Borgmästare Ålund och
bodde i Rådhuset. Katarina och
Anders Magnus satte bo på norr.
Redan 1823 blev hon änka och
1824 avled hon själv av lungsot.

Lillasyster Britta hittades också,
som piga hos Comminister Olof
Staf med familj i Norensberg från
ca 1815. Efter att ha bott på flera
olika platser flyttar hon till Stock-
holm 1818.

Jag fortsatte att leta efter den
yngsta systern Anna och letade
sida för sida. Plötsligt hittar jag
istället pigan Lisa Gabrielsdotter
från Rudskoga i Värmland. Hon
är min FF FM FF Johans lillasyster
som flyttade till ”Nerike” 1804
tillsammans med sina systrar!

Jag har ännu inte hittat Anna
Forsberg och ska även följa Lisa
Gabrielsdotter.

Det jag under mina år som släkt-
forskare lärt mig är: du kan hitta
anorna på helt oanade platser!

(1) Örebro Nikolai, T
E1:1 Vigda 1693-1820 ” Nr 12. Lysning
uttagen 1818-07-12. Stadsvaktmäs-
taren Anders Magnus Stenberg och
Jungfru Catharina Forsberg i Gård nr
158 Söder. Fästmöns Husbonde Herr
Borgmästare Ålunds skriftiga Gifto-
mannaborgen bilades handlingarna.
Vigdes 13/9 1818 af E.W”

(2) Örebro Nikolai, T
A1:15 a-b, 1812-1815
A1:16 a-b, 1816-1820
A1:17 a-b, 1821-1825

SOVANDE
GÄLLERSTABOR
1802
I Gunnar Thunbergs nyligen ut-
komna bok "Jag fick aldrig höra
farfar sjunga", som handlar om
författarens uppväxt i Örebro  på
1950-talet, finns ett intressant
fynd ur Gällersta församlings
sockenstämmoprotokoll 16 maj
1802.

Sockenstämma med Gällersta
församling år 1802 den 16 maj
allmän valborgsmässo

§ 14
Beslöt församlingen, att kyrko-
vaktaren väl skulle gå omkring på
gången under predikan och att
hava tillsyn på de sovande, men ej
stöta med käppen, hälst emedan
den som har någon aktning för
Guds ord, och vet ändamålet,
varföre gudstjänst är inrättad
merendels håller sig vakande, då
uppmärksamma åhörare förstöras
i sin andakt vid åhörandet av slikt
buller, och den som uraktlåter den
vördnad han bör hava för sin Gud,
och Hans Heliga ord näppeligen
läre förbättras därigenom, att han
i hastighet väckt ur sin synda-
sömn, ej det ringaste läre veta vad
Prästen förut avkunnat, och i följe
därav, alldeles oskickelig vid
avhörandet av det som följer

Meddelat av Lennart Alm. Renskrivet
av Stefan Nilsson.
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MIN USA-RESA
2012
av Karin Johansson, Hallsberg

Jag har släktforskat i ca 30 år och
trodde, att jag inte kunde hitta
mer. Men en dag, för ca fem år
sedan satt jag och "lekte" vid da-
torn, och sökte på några namn,
som jag gått bet på. Dom fanns
inte någonstans, och då blir man
ju lite desperat. Plötsligt fick jag
en träff på min mormors farfar i
Kalifornien! Det visade sig att fem
av hans barn hade emigrerat till
USA!

Jag fick kontakt med en "kusin" i
Los Angeles, och vi bytte uppgif-
ter med varandra. Hon skickade
mitt mail runt till alla släktingar i
USA, och det drällde in mail till
mig från massor av okända släk-
tingar! Tala om lycka! Kontentan
blev att förra sommaren kom en
"kusin" från Seattle på besök till
Sverige. Vi kunde bara träffas en
dag, men vi fann varandra direkt.
Hon bjöd in mig till USA, och jag
åkte iväg den 25 juni i år.

Det var en otrolig resa! Först åkte
jag till Lacey (söder om Seattle),
och Marie, där jag bodde. Sedan
for vi till Spokane, där jag ville
besöka ett par kyrkogårdar. Jag
har nämligen släkt där på både

min fars och min mors sida. På
väg dit stannade vi i Wenatchee
och hälsade på Judy och Chuck
Luke, som är på min fars sida.
Dom var på besök i Lund 1985, så
jag hade ju träffat dom. Det blev
ett glatt återseende. Chuck är 89
år och fullt sysselsatt med datorn.
Judy börjar bli lite glömsk, men
hon kom ihåg mig. Marie med
make Warren tyckte det var jätte-
trevligt att träffa dom också.

I Spokane träffade jag Maries brö-
der och mamma. Vi var också till
Pleasant Prairie Cemetery, där jag
hittade en grav.

 

Sedan for vi vidare till Great Falls,
Montana, där Alice Heisel med
familj bor. Hon hade ordnat en
utflykt till kyrkogården i Simms,
där många av släkten var be-
gravda. Dessutom åkte vi runt
stan och tittade bl. a. på Veterans’
Memorial Park, där några släk-
tingar hade minnesplaketter.

På eftermiddagen kom 18 släk-
tingar på besök för att träffa den
där svenskan, som hade kommit
på besök. Det var helt fantastiskt
att få se så många släktingar, som
jag inte visste om för fem år se-
dan. Vi hade en underbar dag,
strålande sol och varmt. Jag hade
Hallsbergståg med mig som pre-
senter, och dom blev väldigt po-
pulära. Dessutom höll jag "före-
drag" om Hallsbergs rangerban-
gård på engelska!

Det var sorgligt att åka därifrån,
men jag fick många nya kontak-
ter, och några, som vill ta upp
släktforskningen. Jag har hjälpt
till med forskning på "ingifta"
svenskar, eftersom det ju är
mycket lättare för mig att läsa
kyrkböckerna.

När vi kommit tillbaka till Lacey,
åkte vi till Poulsbo, en liten stad
utanför Seattle, som grundats av
norrmän. Där träffade jag en "ku-
sin" på min fars sida, Ellen, vi har
haft mailkontakt några år, och
hon är också intresserad av våra
anor. Det var jättetrevligt att träffa
henne, och nu ska hon komma till
oss nästa år. Då ska vi åka ner till
Skåne, där våra anor bodde. Min
farfar hade sex syskon, som
emigrerade, och jag har fortfa-
rande kontakt med en kusin till
farfar, som är 93 år!

Detta är bara en bråkdel av vad
jag upplevde i USA, men huvud-
saken med resan var ju att träffa
släktingar, och det gjorde jag san-
nerligen. Alla var så intresserade
av allt jag kunde berätta om
Sverige. Det märks att dom är
stolta över sina svenska anor.
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EN FAMÖS
STIFTELSEURKUND -
JÖNS HALLQUIST
FRÅN HARDEMO

av Birgitta Johansson, Göteborg

För någon tid sedan fick jag mig
tillsänt boken "Karolinska skolan
650 år - en tidlös skönhet", skri-
ven av redaktör Birger Wennberg.
Det var Birgitta Lewis i Fjugesta -
tillhörande Vintrosagrenen av den
stora släktkrets som i april 1965
hade släktmöte i Hardemo kyrka,
alla med härstamning från Stor-
gården i Norrby, Hardemo - som
sänt boken. Hon hade blivit in-
tresserad av den i skriften omta-
lade matematikläraren Jöns Hall-
qvist från Hardemo.

Storgården har av Bertil Waldén
omtalats i Hardemo sockenkrö-
nika och även av Jan Brunius i
hans avhandling "Bondebygd i
förändring - Bebyggelse och för-
ändring i Västra Närke ca 1300-
1600". Gården låg under Riseberga
kloster och jag har själv, tack vare
Jan Brunius kasuistik gällande går-
dar belagda före 1520, lyckats
framställa en ättling- och ägare-
längd i raka led sedan 1476. Öre-
bro läns Hushållningssällskap ut-
färdade 2002 diplom som tilldela-
des min brorson Christer Johans-
son och hans hustru Kristina
(Kicki) och sitter på väggen i kö-
ket på gården. Jag har även förre
ordföranden i Hardemo hem-
bygdsförening Hilmer Lannhard
i Skyberga (död 1975) som till-
sammans med Bertil Waldén ut-
forskat mycket om Hardemo, att
tacka för att han "peppade" mig
att forska om gårdens historia.
Som han sa, "eran gård har sen
urminnes tider varit ägd av själv-
ständiga bönder".

Alltnog vem var då denne mate-
matiklärare Jöns Hallquist vid
Karolinska skolan som gick un-
der benämningen "Snålen". Han

föddes 1805 på Storgården i Norr-
by. Fadern, nämndemannen Sven
Ersson från Vreta, blev genom
giftet med Karin Ersdotter ägare
till Storgården. Det fanns ingen
son så Karin var arvtagaren. 1808,
40 år före folkskolestadgan, grun-
dades Lundmarkska skolan i Har-
demo genom donation av en från
Mossby till Stockholm utvandrad,
som kom sig upp i världen och
blev mycket förmögen (se Tapp-
ers skrift). Jag förmodar att Jöns
Svensson, som han egentligen
hette innan han tog sig namnet
Hallquist, var bland de första
eleverna i Lundmarkska. Skolan
var förmodligen en av de första
fasta skolorna i vårt land. Det var
ju bara roteskolor som existerade
före 1840.

Efter Trivialskolan i Örebro in-
skrevs han vid Strängnäs gymna-
sium höstterminen 1821. Vårter-
minen 1836 erhöll han slutbetyg i
sina kunskaper i följande ämnen:

Theologin - Försvarliga
Hebreiska Språket - Försvarliga
Grekiska Språket - Berömliga

Latinska Språket - Ganska godkända
Philosophie Teori och Prakt. - God-
kända
Matematiken - Ganska berömliga
Historien och Geografien - Godkända
Natural Historien - Godkända
Franska Språket - Godkända
Tyska Språket - Godkända

Betygen underskrivna på avlagd
ämbetsed av skolans reklor P. O.
Gravander

Betygen från Strängnäs gymna-
sium medfördes till Akademin i
Uppsala. Där producerade han
följande: 1831 disputation vid Fi-
losofiska Fakulteten sex sidor la-
tin; 1833 fem sidor grekiska; 1853
disputation i Matematik 19 sidor;
1859 avhandling "Uträkning av
Logharitmer medelst converger-
ande serier".

Förvisso var han en räknekonst-
ens mästare, vilket inte minst den
enorma summan i bouppteck-
ningen efter honom utvisar. Dess-
utom på att förvalta och förmera
kapitalet som skattsedeln är 1864
i Örebro utvisar.

Gustav III mottager Uppsala universitets lärarkår och elever
i trädgården utanför Gustavianum 1786.

Akvarell av Louis Jean Desprez 1792. Nationalmuseum.
Bildkälla: Wikimedia Commons
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Hallquist bodde på Drottningga-
tan på Söder i Örebro. 1865 flyt-
tade han till Prästgården i Mosås.
Där bodde han intill 3 juli 1866,
då han flyttade till brorsonen
nämndemannen Eric Ersson på
Östergården i Norrby (augment
till Storgården). Östergården
skatteköptes 1718. Han bodde där
till sin död 1872. Dåvarande
provinsialläkaren anger att döds-
orsaken var kallbrand.

Jöns broder Erik Svensson avled
1840. Boet var då urarva, så än-
kan begärde sig under förmyn-
dare och fick arrendera gården.
Jöns blev förmyndare för barnen.
Han sålde bort en del av Stor-
gården till Göthlinsläkten för att
rädda gården undan konkursen.

År 1853 beslöt han sig för att
lämna understöd till fattiga i Har-
demo födda barns uppfostran
med mera genom en stiftelse. Han
skulle skänka socknen 1016 riks-
daler och 32 skilling riksgälds,
vilket motsvarar den storslagna
summan omkring 500.000 eller
mer idag, att utlånas efter 6 %
ränta och föreskrifter enligt
stiftelseurkunden. Socknen tack-
ade för den storslagna gåvan men
fruktade att de svårligen kunde
fullfölja vad som statuerats i
stiftelseurkunden och skickade
tillbaka pengarna. Likaså gjorde
Örebro läns landsting. Hallquist
dödade då stiftelseurkunden och
skrev testamente att hans syskon-
barn - han namngav dem alla -
skulle få dela på all hans kvarlå-
tenskap. Arvsskiftet skedde är
1873 på Östergården i Norrby.

Redaktören vid Nerikes Allehanda V.
E. Öman har skrivit om sina minnen av
Hallquist som lärare i boken "Från min
ungdomstid. Minnesbilder" (1889).

EN INVECKLAD
HISTORIA - ENGEL
STINA DEPONG

av Anders Nilsson, Hallsberg

Då jag för många år sedan ville
söka efter min morfars mormors
mormors mor, hamnade jag i en
invecklad historia. Hon hette
Anna-Stina Welamsdotter och
var, enligt husförhörslängden i
Glanshammar, född i Axberg i
november 1764. Hon var gift med
soldaten Fredrik Wilhelm Skölf-
man född 27 oktober 1766 i Skinn-
skatteberg. Hans farfar var den
bland annat vid guldgruvan i
Ädelfors verksamme gruvsti-
garen, malmletaren med mera Jo-
han Adam Köhler, men det är en
annan historia.

Ingen av flickorna  födda i Axberg,
stämde riktigt bra, men i grann-
församlingen Hovsta i samma
pastorat föddes det en flicka den
13 november 1764. Modern var
Engel Stina Depong och fadern
var gifte mannen skeppsbygg-
mästaren Welam Molitor, bror till
brukspatronen på Axbergsham-
mar Herman Molitor.

Welam fick böta för dem båda
och lovade i en skrivelse att sörja
för barnets vård, uppfostran och
utbildning. Därav blev intet. Han
hade trassliga affärer, blev änke-
man, omgift, bankrutt och begrav-
des utfattig i Örebro 23 april 1789,
på fattigkassans bekostnad.

Var och när hans första hustru
Anna Margareta Sparrman av-
led har jag inte lyckats utreda.
Det bör ha skett mellan mars 1765
och utgången av 1767.

Engel Stina Dypong kallas också
Flodin och visar sig vara kyrko-
herde Gustav Flodins i Axberg
och Hovsta fosterdotter.  Hon gif-
tes 1765 bort med kyrkoherdens
hustrus, från tidigare äktenskap,

son Zacharias Wetzel Flodinius.
Han blir sedermera kyrkoherde i
Skagershult. Hon avlider 1813 hos
sin son på Engelsbergs bruk.

Vad blev det då av barnet? Dess-
värre var det luckor i böckerna
varför hon detaljerat kan följas
först från vigseln och framåt.

Sökandet efter Engels föräldrar
ledde till Norrköping. Fadern vi-
sade sig heta Daniel Depong och
modern Elisabet Flodin. Hela fa-
miljen utplånades omkring 1760
och Engel kom till vad som visade
sig vara hennes morbror.

Elisabet och Gustav Flodin var
barn till den 1701 i Askersund
anställde pedagogen Erik Flodin
och hans hustru Stina Klingia.
Hon var dotter till kyrkoherden i
Kräcklinge Gustav Klingius. Vilka
Erik Flodins föräldrar var vill jag
gärna veta.

Pedagogen Flodin avled 1714 i
Askersund och änkan blev omgift
Gählman. Gustav och hans bror
Peter kom i Örebro skola och se-
nare till Uppsala universitet, vil-
ket Peter lämnade för ett liv som
skådespelare och stadsvakt i
Stockholm. Deras mor avled 1725
varefter syskonen blir svåra att
lokalisera. Elisabet dyker upp i
samband med giftermålet i Skede-
vi 1735 som jungfru på Tisenhult,
men vad blev det av hennes sys-
kon Erik d.y. och Katarina?

Daniel Depong (stavningen va-
rierar) var son till mjölnaren Da-
niel Depong  i Skärfors i Skedevi.
Denne var enligt dödboken i Ris-
inge född 1658, var står däremot
inte och här blir det ännu mera
invecklat.

Forskarna Appelgren, Lindblom,
Hülfers etc. känner ett antal per-
soner som bär namnet De Pong.
Hur de är befryndade är svårare
att finna. Lindblom menar att den
Daniel, verksam i Mölntorp 1645-
1660 och Torshälla 1667, är far
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till en Daniel och en Marcus båda
verksamma i Norrköping 1667-
1668. Marcus är ogift, men Da-
niel finns i Skultuna AI:1 och 2
med hustru Carin och barnen
Mats, Lars, Annika och Johan.
Enligt ministerialböckerna finns
även en Elisabet Danielsdotter
Depong som gifter sej och får åtta
barn. Johan gifter sig med en änka,
får en dotter, och avlider i Östra
Fågelvik i Värmland 1718 och
begravs i kyrkan.

Ytterligare namnbärare finns:
Heinrich verksam i Norrköping
1652-1655, Mölltorp 1664, Säter
1667. Anna, gift Allard, död i
Finspång 1707 m. fl.

Men frågan återstår: Vem var
mjölnarens far?

COCA COLA-
MASKINENS RÖTTER I
STORA MELLÖSA

av Stefan Nilsson, Asker

I början av året fick jag e-post
från Robert Nunally i USA, vars
fru härstammar från Stora
Mellösa. Tack vare uppgifter i
familjebibeln och Emigrantre-
gistret som finns i stadsarkivets
filarkiv på webben, så hittade Ro-
bert sin hustrus anmoder Anna
Lovisa Lindberg (gift Pierson).
Hon var född 1870 i Alm, Stora
Mellösa och utvandrade som piga
1887 från Östra Rynninge till
Norra Amerika. Anna Lovisa bo-
satte sig i Kansas City-området
och gifte sig med John Gustaf
Conrad Pierson ursprungligen
från Stockholm.

Bildkälla: Wikimedia Commons/
Ben Franske

Makarna fick flera barn. Två av
sönerna, Elmer F. och John  T.
Pierson, startade 1937 the Vendo
Company i Kansas City, det före-
tag som kom att tillverka de världs-
berömda röda Coca Cola-maski-
nerna. Anna Lovisa och hennes
make hade en liten affär i Kansas
City området.

9+1=SHBD

Svensk historisk bibliografi - digi-
tal (SHBd) är en guldgruva för
den som söker litteratur om svensk
historia. Bibliografin omfattar
åren 1771-2010 och har tidigare
bestått av tio separata delar. Åren
1771-1976 publicerades ursp-
rungligen som nio tryckta biblio-
grafier, medan åren 1977-2010
förtecknats som en deldatabas i
den nationella bibliotekskatalogen
LIBRIS. Fram till nu har det inte
funnits någon möjlighet att en-
kelt söka i hela bibliografin, sam-
tidigt.

Gammal källa i ny form
SHBd är en ämnesbibliografi över
svensk historia. Här finns hänvis-
ningar till monografier, avhand-
lingar, uppsatser, recensioner,
artiklar i dagstidningar och an-
nat material som rör Sveriges his-
toria. Sammanlagt ingår över
176.000 poster i bibliografin. Här
ingår såväl akademisk historie-
skrivning som amatörforskning
från drygt två sekler. SHBd är den
mest omfattande bibliografin över
svensk historia.

Med dagens teknik finns det möj-
ligheter att i stället göra bibliogra-
fisk information tillgänglig på
nätet.  De digitaliserade bibliogra-
fierna (1771-1976) går att ladda
ner för den som vill ha informa-
tionen lättillgänglig och lokalt på
den egna datorn.

SHBd omfattar över 176.000 pos-
ter. Ca 79.000 av dessa poster har
skannats, OCR-tolkats och bear-
betats inom projektet. Övriga ca
97.000 poster har hämtas från
LIBRIS.

Mobilt gränssnitt
Den nya tjänsten SHBd ger till-
gång till hela bibliografin 1771-
2010 i digital form och kommer
att underlätta betydligt för dem
som söker historiska framställ-
ningar. Den digitala bibliografin
finns också i ett gränssnitt anpas-
sat för telefoner och andra mobila
plattformar.
http://shb.kb.se/mobil

Läs mera!
Svensk Historisk Bibliografi - digital
http://shb.kb.se/

http://regina.kb.se/shb/
SHBd_om_projektet.pdf

Anne Scherman

Projektledare
Enheten för handskrifter, kartor
och bilder, Kungliga biblioteket.
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Du vet väl att det är

SLÄKTFORSKNINGENS DAG 2013
lördagen den 16 mars!

Du är välkommen till

Askersunds släktforskarklubb på biblioteket kl. 11 - 14
Hallsbergs släktforskarklubb på biblioteket kl. 11 - 14

Karlskoga-Degerfors släktforskarklubb i Nya Folkets hus kl. 10 - 14
Kumla släktforskarklubb på biblioteket kl. 10  -  14

Örebro släktforskare i Släktkällaren kl. 10 - 15
Örebro stadsarkiv kl. 11 - 15

Se annonser i dagspressen och läs mer på föreningssidorna

URALSVENSKAR

av Håkan Karlsson, Karlskoga

Peter Olausson, historiker och
universitetslektor vid Karlstads
universitet, har som forskare in-
riktat sig på Värmlands lokala
historia. Han är även verksam i
det samarbetsprojekt mellan sven-
ska och ryska historiker som stu-
derar Uralsvenskarnas historia.

Resan till Ural 2010
Tillsammans med representanter
från Karlstads universitet, Karl-
skoga folkhögskola och Svenska
Missionsförbundet deltog han i
en resa till Ural 2010. Det blev ett
stort äventyr. Resan gjordes som
den  smederna från Degerfors fö-
retog sig en gång för närmare 150
år sedan. Färden tog en månad
med strapatser av ett helt annat
slag. Nattfärder i ilfart genom
bergen med bussar utan stötdäm-
pare innebar också vissa umbä-
randen och risker.

Vid framkomsten till Tirljans skola
fick de ett fantastiskt mottagande,
där inte minst de stora svensk-
släkterna Larsson och Adamsson
var väl representerade. Mat,

dryck, musik, dans, föredrag,
konstutställningar och mycket
annat; under ett par dygn fick de
en historia och en hel kultur pre-
senterad.

Bokprojekt och skolkontakter
Ett samarbetsavtal mellan univer-
sitetet i Karlstad och Magnito-
gorsk upprättades om att gemen-
samt skriva historien om svensk-
kolonin. Därutöver tillkom ett
avtal om utbyte inom skolområdet
med staden Beloresk gentemot
Karlskoga folkhögskola och gen-
temot Degerfors kommun. Våren
2011 kom en rysk delegation till
Karlskoga och Degerfors. En av
många höjdpunkter var besöket
vid ruinerna efter det torp, Stora
Fallet i Nysund, där en av de ut-

vandrade smederna, Karl Johan
Larsson föddes 12 december 1859.
Han emigrerade från Västanfors
till Ryssland 1 april 1878. Hans
unga ättling Marina Larsson från
Tirljan var med och fick fysiskt
uppleva det geografiska ursprun-
get i Sverige för henne själv och
för hela hennes stora släkt.

En planerad bok om Uralsven-
skarna (samt om andra historiska
kopplingar mellan Sverige och
Ryssland på vardagsplanet) pro-
duceras gemensamt av ryska och
svenska historiker. Den kommer
att tryckas på engelska, med
svenska och ryska sammanfatt-
ningar och beräknas utkomma
under andra halvan av 2013.
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Ansökning
169

Hei!

Mitt navn er Bjørn Backman og er
fra Norge. Jeg skriver til deg i håp
om å få litt hjelp.

Min mormor Constance Siem
oppholdt seg/bodde en periode
på gården Espenäs i Lännäs for-
samling i året 1900.

BJÖRN LIPPOLD TILL
ÖREBRO

Soldatforskaren och författaren
Björn Lippold kommer till Örebro
Släktforskares föredragskväll den
9 april 2013 kl. 18:30. Platsen är
lokalen under ICA Eko Mellringe,
Irisgatan 80 i Örebro. Inträde 50
kr vilket inkluderar fika.

Lippold är känd som en rolig och
kunnig berättare om våra indelta
soldater och deras liv i vardag
som helgdag.

Han berättar rakt upp och ner,
ofta på västgötska och med dråp-
liga historier, om de soldater han
funnit under sin forskning. Har
man soldater i släkten, och det
har många, får man en bra inblick
i hur man forskar och hittar sina
släktingar.

Björn Lippold har skrivit flera
böcker om den indelte soldaten i
Sverige.

2005 kom boken "Knekten i Helg
och Sôcken" och den nya boken
heter "Soldatliv 859 Band och de
andre knekta".

Wanja Sundin

RESA TILL SLÄKT-
FORSKARDAGARNA I
KÖPING

Släktforskarklubbarna i Asker-
sund, Finnerödja-Laxå, Hallsberg,
Kumla och Örebro har kommit
överens om att anordna en ge-
mensam bussresa till släktforskar-
dagarna i Köping.

Det blir på lördagen den 24 au-
gusti och tid och plats meddelas
senare genom respektive släkt-
forskarklubb.

Vi vill gärna ha bokningarna så
tidigt som möjligt för planering-
ens skull, men senast till 15 juli.

Anmälan till resan sker till Ker-
stin Andersson, telefonnr 019-
13 41 22, 073-992 32 63 eller till e-
post: sfd2013@kumla.it.

Följ oss på Facebook: Släktforskar-
na T-län

Bibbi Blomqvist

ASKERSUNDS
SLÄKTFORSKAR-

KLUBB

Program

Tisdag 12 mars 19:00
Årsmöte och Trafvenfeldt av
Ingvar Sandström.

Lördag 16 mars 11:00 - 14:00
Släktforskningens dag på biblio-
teket.

Tisdag 16 april 19:00
Underhållning av "Viby-gubben"
Ingvar Björk.

Tisdag 14 maj
Utflykt till Bölets gruvor och
ängar.

Hösten 2013

Tisdag 17 september 19:00
Bo Karlssson berättar om sin
släktforskning.

Lördag 5 oktober
Tjärbränning hos Sven Väster.

Tisdag 12 november 19:00
Erfarenhetsträff med utbyte av
skrönor.

Tisdag 10 december 19:00
Lucia.

Alla träffar på biblioteket i Asker-
sund.

Kan du sette meg i forbindelse
med eller gi meg et tips om hvem
jeg kan kontakte som kjenner til
lokalhistorien i området? Hva
slags virksomhet var det på går-
den Espenäs. Var det pensjonat
der? Hvem eide gården i 1900?

Constance Siem var i Sverige for å
lære fotografi, hvor hun lærte
dette vet jeg ikke, men det er sikkert
at hun bodde på Espenäs som-
meren 1900.

Håper på svar. På forhånd Tusen
Takk for hjelpen.

Mvh Bjørn Backman

E-post: futukids@online.no

FÖRENINGSSIDOR
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Program våren 2013

Tisdag 26 februari kl 18:30
Årsmöte i lokalen under ICA Eko-
hallen i Mellringe. Årsmötes-
förhandlingar. Föreläsare Stefan
Nilsson berättar om "En närking
på resa i 1600-talets Europa -
spåren efter Thomas Cletcher".
Fika för den som vill för 30 kro-
nor. Lotteri. Födoämnesallergiker
meddelar någon i styrelsen.

Lördag 16 mars kl. 10-15
Släktforskningens dag. Öppet
hus i Släktkällaren.

Tisdag 9 april kl 18:30
Föredragskväll i lokalen under
ICA Ekohallen i Mellringe. Soldat-
forskare Björn Lippold. Han har
även böcker till försäljning. In-
träde kostar 50 kronor och i det
ingår fika. Födoämnesallergiker
meddelar någon i styrelsen.

Onsdag 22 maj
Resa till Stockholms Stadsarkiv
som är en av Sveriges största arkiv-
institutioner. Förvarar arkivhand-
lingar från Stockholms stads och
läns myndigheter, föreningar och
privatpersoner från 1400-talet
fram till idag.
(www.ssa.stockholm.se)

Vi åker med buss till stadsarkivet
i Stockholm. Pris fastställs när vi
fått förhandsanmälningar. Upp-
dateras på hemsidan.

Du har väl inte missat vår hemsida
på www.örebrosläktforskare.se

FÖRENINGSSIDOR

Nya medlemmar
Örebro släktforskare

1081 Britt-Louise Jägerhill Örebro
1082 Håkan Jacobson Örebro
1083 Christina Jacobson Örebro
1084 Lars Åke Karlsson Stora Mellösa
1085 Britt Linder Örebro
1086 Kerstin Linder Örebro
1087 Elisabeth Forssten Örebro
1088 Anna Holmer Inemyr Örebro
1089 Katarina Johansson Örebro
1090 Inger Andersson Örebro
1091 Christina Andersson Örebro
1092 Lennart Andersson Örebro
1093 Matts Wigren Örebro
1094 Sten Pettersson Örebro
1095 Gertrud Pettersson Örebro
1096 Britt H Lundblad Örebro
1097 Jan Suhr Stigtomta
1098 Gerd Jonsson Vintrosa
1099 Lars-Urban Gustavsson Örebro
1100 Bernt Eriksson Stora Mellösa
1101 Kent Rönnberg Örebro
1102 Erland Stake Örebro
1103 Kent Mellgren Örebro
1104 Göran Bure Örebro
1105 Harriet Bure Örebro
1106 Gunlög Enhörning Örebro
1107 Lars Rehnvall Örebro
1108 Carina Laurin Örebro
1109 Gunilla Johansson Örebro
1110 Anette Gidlöf Örebro
1111 Margit Wickholm Örebro
1112 Mona Ingman Örebro
1113 Tommy Svärd Örebro
1114 Stig Arne Helin Örebro
1115 Elsy Johansson Vallåkra
1116 Margaretha Carlsson Örebro
1117 Boo Carlsson Örebro
1118 Marianne Bergelin Örebro
1119 Rigmor Duberg Garphyttan
1120 Birgitta Svensson Örebro

Hallsbergs släktforskarklubb 30-
årsjubilerar 2013. Medlem i Släkt-
forskarförbundet sedan 1987.

Program

Lördag 16 mars kl. 11 - 14
Släktforskningens dag på Bib-
lioteket. Årets tema: Soldater i
släkten. Ny handbok presenteras.

Onsdag 17 april kl. 18:30
Medlemsmöte på Åsen. Sture
Hermansson berättar om "Bo-
delning".

Lördag-söndag 24-25 augusti
Årets Släktforskardagar i Kö-
ping. Gemensam bussresa 24 au-
gusti. Avgår från Hallsberg via
Kumla och Örebro.

Onsdag 11 september kl. 18:30
Medlemsmöte på Åsen. "Nytt i
släktforskarvärlden". Nyheter
och gamla godingar presenteras
av Birgitta Edholm m.fl.

Där ser du i kalendern vad som är
på gång. Hör gärna av dig med
synpunkter.

Kurser av olika slag kommer
igång under våren

Släktkällaren, Västra Nobelgatan
24, kommer att hållas öppen tors-
dagar kl. 14:00–18:00, andra ti-
der enligt uppgift på vår hemsida
och även på tider efter överens-
kommelse med någon i styrelsen.

1121 Ulf Nyström Örebro
1122 Monica Kropp Örebro
1123 Kerstin Färm Örebro
1124 Harald Svedberg Örebro
1125 Tommy Eriksson Örebro
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Program

Torsdag 21 februari 19:00
Årsmöte i Smedjan på Götgatan
14. Efter årsmötet blir det fika
med semla och underhållning.

Lördag 16 mars 10 - 14
Släktforskningens Dag - Utställ-
ning i Biblioteket. Kom och prova
”Släkt-Sök” - Hur börjar du söka
dina rötter? Vi försöker fånga upp
blivande släktforskare och träffa
er som redan håller på.

Tisdag 2 april 18:30
Föreläsning, Mats Löwing, präst
från Falköping, kåserar på temat
”Ve mjölkabor´t” Mycket kan
hända vid ett mjölkbord.

KARLSKOGA-
DEGERFORS

SLÄKTFORSKAR-
KLUBB

Program

Lördag 16 mars kl. 10 - 14
Släktforskningens dag. Öppet
hus och klubbens 30-årsjubi-
leum. Föredrag av Gull-May
Lindström om oäkta barn. Lokal:
Nya Folkets Hus, Centralplan.

Torsdag 18 april kl. 18:30
Klubbmöte. Lena Söderberg be-
rättar om Nolby i nutid och då-
tid. Lokal: Finska Föreningen.

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

Släktforskarhjälpen
Släktforskarhjälpen på biblioteket
håller öppet:
Onsdagar 2013: 27/2, 27/3 och
24/4. Tid:  16.00 – 19.00

Onsdag 16 oktober kl. 18:30
Medlemsmöte på Åsen. Emigrant-
forskning. "Min resa till Ame-
rika" Karin Johansson berättar.

Onsdag 20 november kl. 18:30
Medlemsmöte. "Soldater och
Båtsmän".

Kursverksamhet med vår nya
samarbetspartner ABF.

Se hemsidan:
www.hallsbergsgenealogi.se

Planerad kursverksamhet
Nybörjarkurs i släktforskning.
Anmälan till Ulla Forsling, tel.
0586-549 23
e-post: ulla.forsling@blixtmail.se

Nybörjarkurs i DISGEN.
Anmälan till Bengt Hammar-
ström, tel. 0586-365 87
e-post:
b.hammarstrom@telia.com

Nybörjarkurs i Min Släkt.
Anmälan till Folke Spjut, tel.
0586-505 93
e-post: spjut.kga@gmail.com

I samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

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

Styrelsen

Lördag 13 april 10 - 14
Öppet Hus i Folkbildningshuset
(f.d. Brandstationen Viagatan 9).
Kom med problemen eller frågor,
vi försöker göra ? till !

Torsdag-fredag 13-14 juni
Forskarresa till Släktforskarnas
Hus i Leksand. Denna mycket
trevliga tradition fortsätter vi så
klart med. Samåkning i bilar och
övernattning på motell Mosko-
gen. Hör av dig till Jan eller
Jeanette tel. 019-58 27 28 så snart
som möjligt så vi kan boka rum i
god tid.

Lördag-söndag 24-25 augusti
Släktforskardagarna 2013 är
detta år i Köping den 24-25 au-
gusti. Klubben kommer tillsam-
mans med flera föreningar i länet,
att ha ett utställningsbord där vi
visar upp oss. Är du intresserad
att vara med några timmar på
lördagen eller söndagen kan du
höra av dig till någon i styrelsen
eller mailatill
kumla.genealogi@telia.com.
Det kommer, om tillräckligt
många så önskar, att ordnas en
bussresa på lördagen till Köping.

Välkommen till våra sammankoms-
ter!

Medlemsträffar
Måndagskvällar från 28/1, kl 18-
21 och  tisdagseftermiddagar, från
29/1, kl 13 - 17  fortsätter träffar-
na på Folkbildningshuset. Kom
med, få igång din släktforskning
och ha det trevligt tillsammans
med oss andra.
Vill du vara med så anmäl dig
snarast till Tekla på tel 019-
23 02 00.

QR-kod  till hemsidan
kumla.just.nu
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