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Pojkar med gädda 1932.
Beställare: Karl Larsson, Logsjö,

Edsberg.

Fotograf Sophie Jansson, Fjugesta
Bildkälla: Örebro stadsarkivs bildarkiv

MISSA INTE

ARKIVENS DAG
LÖRDAGEN 12 NOVEMBER

Se annonser i lokalpressen

KYRKBÖCKER FRÅN KANSAS PÅ
ARKIV DIGITAL

Arkiv Digital har inte bara svenska kyrkböcker. Ett antal svensk-
amerikanska kyrkböcker finns i digital form på AD Online. Det är
resultatet av fotografering som gjorts på plats i USA. Över 90 svensk-
amerikanska församlingar i Kansas, några i Missouri, samt någon i
Oklahoma finns att studera. Materialet innehåller bland annat med-
lemsmatriklar, böcker över födda, vigda och döda, samt protokoll och
minnesskrifter. Sök på delstaten, eller välj delstat i sökfältet för län/
landskap för att hitta handlingarna. Hemsida: www.arkivdigial.se

Stefan Nilsson

MER ATT LÄSA OM
MÄNNISKORNA I
ÖREBRO I SLUTET AV
1800-TALET

Nu finns fler dokument i doku-
mentarkivet på stadsarkivets hem-
sida. I Fattigvårdsstyrelsens pro-
tokoll kan du läsa om hur män-
niskor levde i Örebro stad i slutet
av 1800-talet. De protokoll som
nu publicerats är från åren 1886-
1899. Sedan tidigare finns proto-
koll ända från 1812.

I protokollen förekommer bland
andra färgerifabrikören Daniel
Julius Elgérus (1817-1903), som
var ledamot av Fattigvårdssty-
relsen i Örebro och även dess ord-
förande. Han var också Hjalmar
Bergmans morfar.

Hemsida: www.orebro.se/
stadsarkivetsdokumentarkiv

Stefan Nilsson

Daniel Julius Elgérus (1817-1903).
Bildkälla: Örebro stadsarkiv



SIDAN 3

STRÖDDA ANNOTATIONER NR 56

av Dag W Edholm, Hallsberg

Urmakaryrket har funnits i Sve-
rige sedan medeltiden. De första
urmakarna i Sverige var egentli-
gen klensmeder. Deras arbeten
var framför allt förfärdigande av
större väggur, tornur och andra
mekaniska arbeten. Det första me-
kaniska uret i Sverige kan ha fun-
nits på 1300-talet i Vadstena klos-
ter. I varje fall hade klostret en
avlönad urmakare år
1406. I domkyrkorna i
Lund och Uppsala fanns
stora astronomiska ur som
visade tiden, dagen,
stjärnbild m.m. År 1471
installerades ett ur i Stor-
kyrkan i Stockholm, som
bekostats av riksförestån-
daren Sten Sture d.ä. men
sannolikt tillverkats i ut-
landet. Från Stockholm
omtalas stadens timklocka
vid Järntorget 1525 och
enligt stadens räken-
skapsbok 1540 betalades
lön till Nils klockares hus-
tru, som ställer klockan i
Svartmunkeklostret, och
1567 fick Leonard klen-
smed betalning för att han
reparerade samma ur.
Under Gustav Vasas tid
började uren bli mer allmänna.

I början av 1600-talet och under
30-åriga kriget införskaffades en
mängd ur till Sverige, dels som
krigsbyten, dels inköpta av pri-
vatpersoner. Tornur, tillverkade
av svenska urmakare, började nu
uppsättas i domkyrkorna och de
större stadskyrkorna. Under
1600-talet började svenska urma-
kare även tillverka fickur eller  så
kallade byxsäcksur. Caspar Tur-

bom i Stockholm (död 1665) var
sannolikt en av de första byxsäcks-
urmakarna.

I slutet av 1600-talet hade urma-
karna i Stockholm blivit så många
att de fick möjlighet att bilda ett
eget ämbete. Enligt resolution den
12 april 1695 skildes de från klen-
smederna. Nu blev urmakeriet ett
självständigt yrke.

Den kände mekanikern Chris-
toffer Polhem intresserade sig för
urmakeriet. Han gjorde flera ny-
konstruktioner av urverken. Pol-
hem grundade i början av 1700-
talet Stjärnsunds manufakturverk
i Dalarna, vars urmakeriverkstad
skulle komma att tillverka 100-
tals ur till köpare runt om i Sve-
rige.

Under 1700-talets andra hälft eta-
blerade sig ett flertal franska ur-

makare i Sverige och nya arbets-
metoder och konstruktioner in-
fördes, som förde urmakeriet till
en mycket hög teknisk nivå. 1795
fanns 123 urmakare i Stockholm
med egen verksamhet, av vilka
många utbildade lärlingar och
gesäller. Även i landsorten bör-
jade man nu mer allmänt tillverka
ur. Polhems verkstad vid Stjärn-
sund hörde länge till en av de
förnämsta, men även i landsorts-

städerna etablerade sig
utbildade urmakare.
Många urmakare i lands-
orten var inte professio-
nellt utbildade, men ut-
övade trots detta en både
stor och kvalitetsmässigt
ofta imponerande verk-
samhet. Till denna grupp
hörde bland annat två i
Närke verksamma ama-
törurmakare: Lars An-
dersson i Viby och An-
dreas Hellberg i Hovsta.

Lars Andersson var född
i 14 november 1746 i
Karstorp, Viby (T) och
son till bonden Anders
Larsson, Karstorp, Viby
(1715-1793) och hans
hustru Kerstin Persdotter
(1717-1773). Var och hur

Lars Andersson lärt urmakaryrket
är inte känt. Hans produktion var
omfattande. Under 48 år tillver-
kade han 314 ur. 15 år gammal
tillverkade han sitt första ur.

TVÅ URMAKARE I NÄRKE

Urtavlan till Lars Anderssons ur
nr 212. Verket signerat År 1785,  i

Länsarvet, Örebro. Enligt
räkenskapsboken levererades uret

till borgmästare Bergström.
Foto Dag W Edholm.
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Hans bevarade räkenskapsbok
upptar de tillverkade uren i num-
merföljd och olika urtyper:

V = Visareuhr
W = Wäckare
S = Slaguhr
B = Bordsstudsare
R = Repeteruhr
P = Pendüler

Fram till 1793 bodde Lars An-
dersson hemma hos föräldrarna i
Karstorp, men efter faderns död
samma år gifte han sig med den
24 år yngre Elisabet Olofsdotter
(1770-1865) från Berga i Hardemo
(T) och flyttade till henne. Lars
Andersson avled i Berga, Har-
demo 5 maj 1811. Hans boupp-
teckning upptar Uhrmakare Red-
skap till ett värde av 10 Riksdaler.
I dödboken har prästen skrivit
”ingenio & virtute clarus” (begå-
vad och med lysande värdighet).

Urverket till Lars Anderssons ur nr
212. Verket signerat År 1785, i

Länsarvet, Örebro. Enligt
räkenskapsboken levererades uret
till borgmästare Bergström. Foto Dag

W Edholm.

Andreas Hellberg var född 2 maj
1791 i Lycke, Ervalla (T) och son
till skomakaren Erik Hellberg

(1755-1817) och hans hustru
Anna Ersdotter (född 1752). 27 år
gammal kommer Hellberg 1818
med sin familj, hustrun Christina
Catarina Öberg (född 1789 i
Näsby (U), dottern Anna Stina
(född 1815 i Ervalla (T) och sonen
Carl Gustaf (född 1819 i Ervalla
(T), som klockare till Hovsta. Om
hans barndom och ungdomsår är
ytterst litet känt. Han tycks tidigt
ha intresserat sig för mekanik och

urmakeri. Var han skaffade sig
kunskaper inom urmakarhant-
verket är inte känt. Under 1830-
talet började han tillverka väggur
och fickur, så kallade byxsäcksur.
Ett skulpterat och förgyllt väggur
i ”kejsarstil” signerat A. Hellberg,
såldes i början av 1900-talet hos
Bukowskis i Stockholm enligt vad
Elis Sidenbladh uppger i sin bok
"Urmakare i Sverige under äldre
tid" (1918). Ett fickur signerat A.
Hellberg finns i Länsarvets sam-
lingar, Örebro. Uret har boett av
silver och den eleganta urtavlan i
emalj är sannolikt beställd hos
någon specialtillverkare. Enligt
Sidenbladh finns också verket till
ett av Hellbergs fickur i Nordiska
Museets samlingar. Hur många
ur han tillverkade är okänt.

Även på musikens område fick
Hellberg användning för sina
hantverks- och mekanikkunska-
per. När han tillträdde klockar-
tjänsten i Hovsta fanns ingen or-
gel i kyrkan, utan koralsången
leddes, som i många andra Närke-
kyrkor vid den tiden, av klock-
aren från en särskild bänk i koret.
I slutet av 1830-talet hade Hell-
berg någonstans kommit över en
liten 5-stämmig orgel, som troli-
gen var tillverkad i Stockholm i

Några sidor ur Lars Anderssons
räkenskapsbok med uppgifter om

beställare och pris på levererade ur.
Privat ägo.

”Byxsäcksur” i Länsarvet, Örebro. Urtavlan signerad A. Hellberg och inner-
boetten Andreas Hellberg, Hovsta. Boett av silver och urtavla i emalj.

Foto Dag W Edholm.
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SVENSK-AMERIKANSKA TIDNINGAR
NU ONLINE!

Som vi skrev om i förra numret av Strödda Annotationer har ett större
antal svensk-amerikanska tidningar digitaliserats genom ett samar-
bete mellan olika institutioner i Sverige och USA. Nyligen har tjänsten
lanserats på webben. Nu kan du läsa 28 olika svensk-amerikanska
tidningar, såväl rikstäckande som lokala. Innehållet består av artiklar
såväl om Amerika, som om det gamla hemlandet.

Tidningarna som är digitaliserade är följande (årtalen avser utgiv-
ningsår):

• Arbetaren (Cadillac, Mich.) 1890-1904
• Facklan (Chicago, Ill.) 1921-1922
• Gamla och nya hemlandet (Chicago, Ill.) 1870-1914
• Hemlandet det gamla och det nya (Galesburg, Ill.; Chicago, Ill.) 1855-1870
• Justitia (Chicago, Ill.) 1871
• Nordstjernan (New York, N.Y.) 1872-1966
• Ny tid (Chicago, Ill.; New York, N.Y.) 1922-1936
• Nya svenska amerikanaren (Chicago, Ill.) 1873-1877
• Omaha-posten (Omaha, Neb.) 1904-1954
• Oregon posten (Portland, Or.) 1908-1936
• Pacific tribune (Seattle, Wash.; Tacoma, Wash.; Portland, Or.) 1903-1914
• Scandinavia (Worcester, Mass.) 1887-1918
• Svea (Worcester, Mass.) 1897-1966
• Svenska amerikanaren (Chicago, Ill.) 1866-1873
• Svenska amerikanaren (Chicago, Ill.) 1877-1914
• Svenska amerikanaren (Chicago, Ill.) 1916-1936
• Svenska amerikanaren hemlandet (Chicago, Ill.) 1914-1915
• Svenska amerikanska posten (Minneapolis, Minn.) 1885-1940
• Svenska folkets tidning (Minneapolis, Minn.; St. Paul, Minn.) 1881-1927
• Svenska Pacific tribunen (Seattle, Wash.) 1914-1946
• Svenska socialisten (Rockford, Ill.; Chicago, Ill.) 1905-1921
• Svenska tribunen (Chicago, Ill.) 1877-1906
• Svenska tribunen-nyheter (Chicago, Ill.) 1906-1936
• Texas posten (Austin, Tex.) 1896-1982
• Vårt land (Jamestown, N.Y.) 1890-1920
• Vestkusten (San Francisco, Calif.; Mill Valley, Calif.) 1887-2007
• Westerns tribun (Seattle, Wash.; Tacoma, Wash.) 1902-1903
• Westra posten (Seattle, Wash.) 1889-1902

Tidningar efter 1922 är inte digitaliserade på grund av upphovsrätten,
med undantag för Vestkusten och Svenska amerikanska posten.

På hemsidan finns mer information om tidningarna. Det finns såväl
tidningar med religiös bakgrund, som till exempel socialistiska tid-
ningar.

Du kan fritextsöka på tidningarnas innehåll eller läsa tidningarna
genom att bläddra i dem.

Tjänsten som administreras av Minnesota Historical Society är gratis
att använda och du hittar tidningarna här

https://newspapers3.mnhs.org/

Stefan Nilsson
Svea - Illustrerad veckotidning

från juni 1899

slutet av 1700-talet, liksom en
mängd mycket gamla (1600-ta-
let?) orgelpipor. Under åren 1839-
1845 byggde Hellberg om orgeln
på lediga stunder. När detta var
gjort lånade han ut sin orgel till
kyrkan för att från den kunna
leda församlingssången. 1870 löste
församlingen in den lilla orgeln,
som  användes vid gudstjänste-
rna till 1891. Året därpå såldes
den till Örebro läns museum, där
den alltjämt finns magasinerad.
Hellberg fick också 1849 i upp-
drag att reparera orgeln i Ervalla
kyrka, som bland annat erhöll en
ny stämma. Han fick 83 Riksdaler
för arbetet.

I hela 52 år tjänade Andreas Hell-
berg Hovsta församling som
klockare, men 1869 övertog so-
nen Carl Gustaf Hellberg tjänsten
som klockare och organist. An-
dreas Hellberg avled i Hovsta 21
juni 1875. I bouppteckningen upp-
tas många verktyg, liksom ett
väggur, ett gammalt klavér och en
gammal orgelbälg!
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KREATUR I BOUPPTECKNINGAR

av Marie Esplund-Lynn, Örebro

Hunden är kanske människans bästa vän men varken hundarna eller katterna nämns överhuvudtaget i
bouppteckningarna. Däremot ett flertal andra djur. I de flesta bouppteckningarna står enbart djurens art
och antal men i vissa står även kornas namn, se följande exempel:

1738 Hemmansägare, Nysund: 1 ko Krusa kallad, 1 ko Rösida, 1 ko Hvithufvud, 2 får, 2 lamm, 1 gumse,
1 galtgris.
1774 Hemmansägare, Nysund: 1 stoo, 1 ko kallad Röros, 1 ko Fjernos, 1 ko Svartnos, 1 ko Röllika, 1 qviga
Linros, 2 kalfvar, 1 oxe, 6 st får varav 3 med lamb, 1 sugga.
1776 Hammarsmedsmäster, Nysund: 1 ko Dansaros, 1 dito Vädsia, 1 dito gul Dufwa, 1 dito vit Husta.
1788 Nämndeman, Rudskoga: 1 st ko Domagaros, 1 dito Fagros, 1 dito Sommarlöfven, 1 dito Grålumma,
1 dito Krona, 1 qviga Wännros, 4 får med lamb, 1 ungfår, 1 bäse, 1 ung galt.
1797 Hemmansägare, Rudskoga: 1 ko Vanneros, 1 dito Vhithofva, 1 dito Fiernos, 1 dito Stierna, 1 får.
1810 Hemmansägare, Nysund: 1 brunt stoo, 1 oxe, 1 koo Lenna (morgongåva), 1 dito Stjerna, 1 dito Fria,
2 tjurkalvar, 2 får med 4 lamb, 2 st grisar. 1 ko Höglinna, 1 ko Hvithulda, 1 stut, 2 tjurkalvar.
1812 Hemmansägare, Nysund: 1 sto, 1 oxe, 1 ko Hvithuva, 1 ko Höglina, 1 ko Rorör, 2 st qvigor, 1 bock,
1 get, 1 kalv, 3 får 1 derav med lamb, 1 bäse, 1 so, 3 grisar, 1 höna.
1815 Hemmansägare, Rudskoga: 1 häst röd till färgen, 1 ko Jertros, 1 ko Skierna, 1 ko Svartfia, 3 får.
1815 Änka, Nysund:  1 kalfko.
1815 Hustru, Nysund: 1 ko Gulfiära, 1 qviga Ringblomma, 1 får med lamb, 1 dito (min anm: utan lamb),
1 bäsen.
1815 Hemmanbrukare, Nysund: 1 ko Svanna, 1 ko Rossa, 1 stut, 3 får.
1816 Hammarsmed, Nysund: 1 ko Rölinna, 1 ko Rolucka, 1 ko Vitufva,
1 ko Svangås, 1 ko Stjerna, 2 st sogrisar, 2 får.
1841 Änka, Råda: 1 ko Rösia, 1 ko Guldocka, 1 ko Hofros, 1 qviga, 2 får,
2 lamb, 1 bagge.
1854 Soldathustru, Visnum: 1 ko.
1854 Hemmansägare, Nysund: 1 oxe, 3 kor, 1 qviga, 4 får, 1 gris.

Här är exempel på ko-namn använda i Visnums härad mellan
1738-1750:

B Blomsteros, Blomstra, Brunia, Brunna, Brunnosa, Blandros,
Brungås

D Dahlaros, Dufwa, Dansaros, Domagaros
F Flickeros, Fagergås, Frögda, Fagerlida, Fiärnos, Falkroos, Fagros, Fria
G Gulleros, Grasia, Gulldufva, Gullhätta, Grällnös, Gullstinna, Gullkrona, Gullfiär, Gullnos,

Grålumma, Gulfiära, Guldocka
H Hvitaros, Hofros, Hvithufva, Hjärtros, Hjärteros, Hvitnos, Himla, Hållendska, Humla, Hvithufvud,

Husta, Höglina, Hofros
J Julgås, Julskaros, Julegås, Jertros
K Krona, Krusa
L Löfnos, Lifwat, Löfros, Liljeros, Lilja, Linna, Linros, Lenna
M Maijros, Mollika
R Rökinna, Röfia, Rökinda, Röros, Rosia, Röllicka, Rölecka, Ringblomma, Rosa, Rösida, Rossa, Rölinna,

Rolucka, Rösia
S Swanros, Svartsunna, Sommargås, Stierna, Svartsia, Svartla, Stinna, Svartfia, Söna, Stako, Stångnos,

Silkesros, Svännros, Stegeros, Svanros, Sommargås, Svengås, Sala, Svartnos, Sommarlöfven, Skierna,
Svanna, Svartfia, Svangås, 1 ko Stjerna

V Vaccaros, Wingros, Vallika, Vällicka, Wänros, Wännros, Vitufva
Ä Änglagås, Älgaros

Under samma period har jag inte hittat en enda namngiven häst, men tre namngivna tjurar. De kallades
Rösing, Älgan och Bruno.

Källa: Visnums häradsrätts bouppteckningar.

Oxspann i Kilsmo 1915. Bildkälla:
Örebro stadarkiv
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DATABASEN
STOCKHOLMS-
POLISENS
SIGNALEMENTS-
FOTOGRAFIER 1869-
1920
Stockholms stadsarkiv har nyli-
gen lagt ut ca 11.000 fotografier
från polisens arkiv i en sökbar
databas på sin hemsida. De flesta
fotografierna är från tiden 1890-
talet till 1910-talet. Här får man
se personer vardagsklädda och
inte som vid en ateljéfotografe-
ring. Vid registreringen har man
kompletterat med uppgifter om
personerna ur kyrkoböcker och
andra källor. I databasen finns
personer från olika delar av lan-
det.

Stefan Nilsson

Barbara Catarina Sten-Andersson
var änka från Gotland när hon kom

till Stockholm med sina tre barn.
Efter några år började Barbara att

stjäla i butiker. År 1890 döms hon för
andra resan stöld. SSA på Webgram.

Mer information om materialet häm-
tad från Stockholms stadsarkivs hem-
sida:
Så tidigt som 1871 började Stock-
holmspolisen mer systematiskt
fotografera häktade och straffade

personer. Snart porträtterades
även lösdrivare och prostituerade
och ibland tog man, med person-
ens tillåtelse, bilder "om de skulle
behövas”, till exempel av ryska
sågfilare och positivhalare från
Italien.

På kortens baksida skrevs namn,
födelsedata, hemort (senare även
födelseort), signalement och spe-
ciella kännetecken. Ofta innebar
speciella kännetecken tatueringar
som beskrevs noga, bland annat
prickar i tumvecket men även ärr,
både små och stora. Fysiska han-
dikapp omnämns: lam hand, trä-
ben, saknar höger pekfinger, döv-
stum och så vidare. Ibland nämns
leverfläckar, vårtor och att äldre
män börjar få kal hjässa. En
signalementsbok nämns men nå-
gon sådan kan inte återfinnas i
arkivet.

Det gjordes ofta flera exemplar av
fotografierna, som förvarades i
trälådor i stora glasskåp på sta-
tionen. Bilderna sorterades i
efternamnsordning så man lätt
kunde hitta rätt person. Ibland
fick man anledning att publicera
något av fotografierna i polisens
rikstäckande interna tidskrift
Polisunderrättelser. Fotografier
användes även ute på gator och
torg när konstaplar spanade efter
särskilda individer. På stationen
sattes också porträtt upp i mon-
tage med rubriker som Velociped-
tjuvar, Inbrottstjuvar, Tjuvar från
karlar, Bedragare med mera.

År 1888 anställdes Gabriel Rich-
ard Blomdahl vid Stockholms-
polisen för fotografering, innan
dess anlitade polisen någon av
stadens yrkesfotografer. De flesta
fotografierna är tagna mellan
1893 och framåt till 1910-talet men
äldre och yngre fotografier finns
med.

Förutom den information som
polisen angivit på kortens bak-
sidor har Stadsarkivet genom kon-
troll i andra källor lagt till uppgif-
ter om dödsdatum, namnbyten

och släktskap mellan de port-
rätterade individerna i databasen.
När polisens uppgift om födelse-
datum varit felaktig har det rät-
tats, även en del andra uppgifter
har korrigerats utan kommentar.

De register som använts i arbetet
är Sveriges dödbok 1901-2009,
Stockholm stads dödlistor, Sveri-
ges befolkning 1880, 1890, 1900
och 1910, Rotemansarkivet 1878-
1926, olika register i Överståt-
hållarämbetets kriminalavdel-
ning, bouppteckningsregistren
över Stockholms stad och län,
olika register i Stockholms råd-
husrätt och adressregistret från
Skatteverket.

Vidare har uppgifter hämtats från
kyrkans folkbokföringsmaterial,
domböcker i Stockholms rådhus-
rätt, polisrapporter från detektiva
polisen, polisens straffrullor, brev-
böcker och anmälningar, arkiven
efter polisens prostitutions- och
lösdrivaravdelningar samt ur tid-
ningen Polisunderrättelser.

Databasen hittar du här:
http://stadsarkivet.stockholm.se/
hitta-i-arkiven/i-arkiven/
stockholmspolisens-
signalementsfotografier/

Carl Johan Hjalmar Sjöholm kom
från Småland och vid ett besök i

Stockholm år 1900 häktades han för
första resan stöld. SSA på Webgram.
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SLÄKTFORSKAR-
DAGARNA 2016 I
UMEÅ

av Håkan Karlsson, Karlskoga

Sveriges Släktforskarförbunds riks-
stämma och Släktforskardagarna
19 - 21 augusti ägde rum på Nolia
Konferens i Umeå. Södra Väster-
bottens släktforskare arrangerade
projektet i samarbete med Sveriges
Släktforskarförbund och Arkiv Di-
gital.

Tema: Fjällen, skogarna, älvarna och
människorna.

Informationskonferens
Släktforskardagarna inleddes
med en informationskonferens
före stämman som öppnades av
Erland Ringborg, ordförande i
Sveriges Släktforskarförbund.
Han aviserade kommande sam-
rådskonferens i Uppsala den 4-5
mars bestående av grupparbete
lördag och plenardiskussion sön-
dag förmiddag. Meningen var att
riksarkivarien Björn Jordell skulle
återkomma om Riksarkivets fort-
satta verksamhet, men på grund
av hans avgång uteblev detta.
Men Riksarkivet har inte övergi-
vit sin uppgift, fortsatte Erland
Ringborg.

Niklas Hertzman redogjorde för
ArkivDigitals fortsatta utökning av
tillgängligt material.

- Sveriges befolkning 1950
Omfattar alla mantalsskrivna i
Sverige i slutet av 1950. 7 miljoner
poster.

- Sveriges befolkning 1960
Omfattar alla mantalsskrivna i
Sverige i slutet av 1960. 7,4 miljo-
ner poster.

- Befolkning i Sverige 1880-1920
Omfattas av husförhörslängder
och församlingsböcker från hela

landet 1880-1920. Stockholm sak-
nas beroende på att man inte förde
denna typ av längder. 46 miljoner
poster.

- Flera register på gång
Bouppteckningsregister. Registre-
ring pågår. De maskinskrivna
bouppteckningsregister som finns
digitaliserade görs sökbara.

- Svenskar i USA 1940
Ett utdrag från den amerikanska
folkräkningen 1940 över de per-
soner som uppges vara födda i
Sverige. Omfattar delstaterna
Kansas, Missouri och Oklahoma.

Ny namnlag - inlägg av Erland
Ringborg

Enligt lagförslag ska alla efter-
namn i fortsättningen förvärvas
efter ansökan. När ett  barn föds
ska föräldrarna ansöka om både
barnets för- och efternamn, och
det ska finnas fler alternativ när
det gäller just efternamnet.
Bland annat blir det möjligt att
skaffa dubbla efternamn, att till
exempel ta varandras namn och
kombinera dem på valfritt sätt till
ett gemensamt namn.

Alla namn som går att ha som
efternamn ska gå att ha som en
del i ett dubbelt efternamn och

det ska vara fritt fram att välja
ordningsföljd. Den enda begräns-
ningen är att efternamnet endast
kan bestå av två namn.

Flera av reglerna uppges  syfta till
att möjliggöra en större namnge-
menskap inom familjer. Genom
den nya lagen blir de vanligaste
efternamnen tillgängliga för alla.
Efternamn som bärs av minst 2000
personer ska bli fria för alla.

Lagförslaget innebär också att det
blir enklare att byta namn. Det
blir till exempel möjligt att byta
för- och efternamn hur många
gånger man vill. Vilket inte är
möjligt idag.

När bruket av patronymika suc-
cessivt upphörde från slutet av
1800-talet var det användandet
av den kvinnliga ändelsen som
övergavs först. I dag har -dotter-
ändelsen åter blivit vanlig i nybil-
dade efternamn. Enligt det nya
lagförslaget ska den som vill, utan
inskränkningar och avgiftsbelagd
prövning, få använda det äldre
namnskicket med patronymika
eller metronymika.

Enligt det nya förslaget kommer
även män att kunna ha efternamn
som slutar på -dotter då möjlighe-
ten att ta ett efternamn som är
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bildat av en förälders förnamn
med tillägg av -son eller -dotter
inte är beroende av köns-
tillhörighet.

Skatteverket blir ensam myndig-
het i och med den nya lagen, som
väntas träda i kraft den 1 juli
2017.

Anders Berg redogjorde för projek-
tet NÅDD, Namn Åt De Döda, en
ny dödskiva för tiden 1860-2016.
Cirka 400 volontärer är nu syssel-
satta i projektet. Föregående skiva
kompletteras även under 1900-
talet. Föreningar har redan gjort
register, som kommer att använ-
das som underlag då den nya
skivan produceras. Flera volontä-
rer behövs. Cirka 22% av Sveriges
församlingar är inte påbörjade.
Felaktigheter rättas till kommande
utgivning. På Rötters hemsida
finns upplysning om hur man
anmäler sitt intresse.

Riksstämma
Erland Ringborg öppnade riks-
stämman och hälsade välkommen
till 125 ombud från 76 föreningar.

Emigrantinstitutets vänner i Växjö
har tillkommit som ny medlem i
förbundet.

Till ordförande för stämman val-
des förre kommunalrådet i Umeå
Lennart Holmlund.

Verksamhetsberättelse och för-
valtningsberättelse redovisades
och godkändes. Erland Ringborg
poängterade att det ekonomiska
resultatet är bra, ett positivt resul-
tat på 812.000 kr. Det beror på
ökade intäkter ifrån försäljning
av handböcker och dödskivan.
Även revisionsberättelsen god-
kändes och stämman tillstyrkte
ansvarsfrihet för styrelsen.

Motioner
Ett sent inkommet förslag från
förbundsstyrelsen gällande stad-
geändringar om när riksstämma
senast ska hållas, budget och fler-
årsplan samt extern stämmoord-
förande diskuterades. Beslöts att
ordinarie stämma ska hållas se-
nast den 15 september. Även för-
slaget om budget och flerårsplan
godkändes. Däremot förelåg viss

osäkerhet om extern stämmoord-
förande, vilket Erland Ringborg
föreslog skulle ytterligare behand-
las till nästa års riksstämma. Mo-
tion angående utgivning av Sve-
riges befolkning 2000 besvarades
av förbundsstyrelsen med att ar-
bete pågår mellan Riksarkivet och
Försäkringskassan. Beträffande
motion om släktforskning för in-
vandrare svarar förbundsstyrel-
sen att planer finns att utge en
handbok som beskriver hur man
gör för att söka rötter i berörda
länder.

Valberedningens förslag
Till ordförande 2016-2018 valdes
Erland Ringborg (omval). Till le-
damöter i förbundsstyrelsen un-
der samma period valdes Bo Peter
Persson (omval), Christian Arnet
(omval), Eri Larsson (omval), Vik-
toria Jonasson (omval) samt Peter
Niwong (nyval).

Årets Örnbergpristagare
Victor Örnbergs hederspris tillde-
lades Anna-Lena Hultman, som
gjort stora insatser inom släkt-
forskarrörelsen. Hon är en av våra
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främsta experter på emigrant-
forskning. Tillsammans med Ted
Rosvall tillkom handboken "Emi-
grantforskning". Hon har varit
värd för databasen Emibas och
ägnat åtskilliga studieresor att
fotografera svenska kyrkböcker
och gravstenar från de svenska
församlingarna i USA och hjälpt
många svenskamerikaner att
finna sina rötter i Sverige. Till-
sammans med Gunilla Didriksson
har Anna-Lena utvecklat förbun-
dets kurser för blivande kursle-
dare i släktforskning och hållit
sådana kurser runt om i landet.
Som projektledare för Sveriges
dödbok och projektet "Namn åt
de döda" har hon gjort stora in-
satser. Hon har varit värd för An-
bytarforum och Gravstensinven-
teringen. Hon är aktiv inom hem-
bygdsrörelsen och är ordförande
i Ulricehamnsbygdens forskar-
klubb.

Årets eldsjäl
Björn Johansson var en av bilda-
rna av DIS 1980. Han deltog i den
inledande fasen av utvecklingen
av Disgen, var styrelseledamot i
DIS till 2000 och redaktör för med-
lemstidningen Diskulogen till
2003. Tillsammans med  Karl- Ing-
var Ångström författade han den
andra handboken i förbundets
serie, Kartforskning, och arbetar

nu med en reviderad version av
handboken, kallad "Släktforska
med kartor".

Genealogisk ungdom
Styrelsen för GU-fonden har be-
slutat tilldela Donald Freij, nomi-
nerad av Föreningen DIS, stipen-
dium om 5000 kr. Han samarbe-
tar med skolorna i Värnamo, där
han berättar om släktforskning
för elever på grundskolans hög-
stadium.

Hedersdiplom
Robert Hammarstedt var aktiv vid
bildandet av DIS-MITT i början
av 1990-talet och under en period
dess ordförande. Han har också
haft olika befattningar i Midälva
Genealogiska förening. Han har
som tekniskt intresserad medver-
kat i utvecklingen av Disgen.

Ingalena Marthin, nominerad av
Lappmarkens Släkt- och bygdefor-
skare, var en av bildarna av denna
förening 1991 och dess första ord-
förande. Hon har lämnat uppgif-
ter till Sveriges dödbok och till
Gravstensinventeringen och kart-
lagt det nya livet för dem som
emigrerade till USA från Vilhel-
mina socken. Framför allt har hon
de senaste fyra åren varit en en-
gagerad och aktiv projektledare
för en grupp som arbetat med en

omfattande kartläggning av be-
folkningen i Dorotea som doku-
menterats i bokverket Dorotea-
borna.

Lars-Olof Nordesjö, nominerad av
Gagnef Släktforskarförening, en
av bildarna av denna förening
2004 och har sedan dess varit en
drivande kraft i föreningens verk-
samhet. Han leder nybörjarkurser
i släkthistorisk forskning och äg-
nar mycket tid åt olika uppdrag
inom släktforskning och hem-
bygdshistoria.

Guy Persson, nominerad av Ble-
kinge släktforskarförening, är se-
dan många år en engagerad med-
lem i föreningens styrelse. Han
utför sina uppdrag med stor nog-
grannhet, omtanke och värme.

Årets släktbok
Förbundsstyrelsen hade svårt att
avgöra val av årets släktbok, då
det gällde att ställa två alternativ
mot varandra. Den ena en bok av
berättarkaraktär mot en bok som
innehåller omfattande register och
familjer. Lösningen blev att be-
löna ett verk i vardera kategorin
och låta prissumman delas. San-
ning, skröna och muntlig tradition
av Gunnar Dahl, nominerad av
Hallands Släktforskarförening, är
en av mottagarna av detta pris.
Det andra priset tilldelades
Doroteaborna - 1935, utgiven av
Lappmarkens Släkt- och bygdefor-
skare, nominerad av Lycksele-
bygdens släktforskarförening.
Boken handlar om befolkningen i
Åsele lappmark. Varje by och varje
familj i Dorotea dokumenteras.
Möjlighet finns att studera till
exempel nybyggandet, utveck-
lingen och namnskick med mera.

Invigning
Invigning av årets Släktforskar-
dagar skedde i Nolias lokaler un-
der medverkan av Anna Nyberg,
ordförande i Södra Västerbottens
Släktforskare, Erland Ringborg,
ordförande i Sveriges Släkt-
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forskarförbund, Margareta Rönn-
gren, kommunalråd i Umeå kom-
mun, Magdalena Andersson,
landshövding i Västerbotten och
Greger Ottosson, konferencier.
Umeås historia berördes bland
annat. Staden grundades 1622.
Erland Ringborg kåserade om
släktforskning. Magdalena An-
dersson förklarade årets släkt-
forskardagar invigda. Skådespe-
laren Pia Johansson med rötter i
dessa trakter, underhöll på invig-
ningen. Pia hade på eftermidda-
gen ett uppskattat och fullsatt fö-
redrag, Är vi våra gener, eller är det
för sent att ändra sig? Pia medver-
kade i Vem tror du att du är i TV
2011.

Mässa och utställning
Ett 90-tal utställare visade pro-
dukter och aktiviteter på Nolia.
Föreningar från Norrland var väl
representerade. DNA är fortfa-
rande ett intressant område att
tillämpa i släktforskningen. Fa-
mily Tree DNA erbjöd DNA-tes-
ter tillgängliga för köp.

Sällskapet Vallonättlingar avser
att utkomma med en ny vallon-
skiva. Ny bok om vallonska rötter
utkommer i höst. Den handlar
om vallonernas historia, språk,
kontrakt, migration, yrkeskun-
nande och sociala liv i Sverige
samt släktforskning om valloner.

Sveriges Släktforskarförbund har
utkommit med nya handböcker -
Samiska Rötter och Källkritik och
källhänvisningar.

Genealogiska Föreningen visade
projektet Inrikes pass, som ger vär-
defull hjälp att följa till exempel
gesäller med flera som rörde sig i
landet utan att bli skrivna i
kyrkoarkiven. På medlemssidorna
finns nu 90000 namn registrerade
och sökbara. Vid inrikes resa fram
till 1860 behövde varje resenär
vara försedd med ett pass utställt
för just den resa personen gav sig
ut på. Detta för att inte bli häktad
för lösdriveri. Uppgifter om rese-
närer finns i pass, passjournaler,
gästgiveridagböcker och några
andra arkivhandlingar, men vi
hittar dem som regel inte i
kyrkböcker. Registrering av nya
uppgifter pågår. Föreningen öns-
kar att nya medlemmar deltar i
arbetet, då det finns ett omfat-
tande material att registrera. För-
eningen har gett ut Johan Bures
Släktbok 1400-1640 på en sökbar
DVD. Till grund för denna har
används Urban Sikeborgs trans-
kription av dels originalversionen
av släktboken, som historikern
Tiina Miettinen upptäckte, dels
en svensk avskrift från 1714 av en
första version av släktboken.
Svenska Migrationscentret har
utkommit med en ny bok, Skogs-

huggarna i Fjärran västerns skogar,
som är en unik dokumentation av
ett stycke utvandringshistoria vi
sällan hört berättas om. Under
slutet av 1800-talet och början av
1900-talet var svenskarna domi-
nerande i skogshuggarlägren.
Med sin erfarenhet av skogsar-
bete, sin arbetsmoral och vilja att
hugga i, blev de snabbt aktade
och var med och byggde upp
USA:s storstäder på västkusten.

Old Books, www.obdr.se har ett
omfattande utbud av digitali-
serade utgåvor av Gods och Går-
dar 1935-1945, Sveriges bebyg-
gelse 1945-1966, Polisunderrät-
telser, Svenskt porträttgalleri och
Sveriges privata företagare.

Föreläsningsprogram
Bland föreläsarna kan nämnas
Maud Wedins föredrag om Skogs-
finnarnas kolonisation i Norrland.
Tom Justin berättade om släkten
Sursill. Peter Sjölund vidareut-
vecklade DNA med livet efter
topsningen. Fredrik Olsson Spjut
berättade om den svenska järn-
hanteringens historia - produk-
tion, lokalisering och förändring.
Anders Nordström från Riksarki-
vet berättade om det ökade in-
tresset för digitaliserad arkiv-
information. Håkan Sjöberg be-
rättade om häxprocesserna i
Ådalen. Claes Westling talade om
mindre kända källor för släktfors-
kare. Riksarkivet förvarar unge-
fär 75 mil arkivhandlingar varav
cirka tre procent är tillgängligt
över internet. Claes gav exempel
på sådant som inte är skannat
och som inte alltid är så välkänt
bland släktforskare.

Släktforskardagarna 2017
Hallands Släktforskarförening
kommer att arrangera 2017 års
Släktforskardagar i Arenahallen i
Halmstad 26-27 augusti 2017.
Tema: Vägar till Västerhavet.

Fotografier: Håkan Karlsson och
Stefan Nilsson.
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SE FÖRELÄSNINGAR
FRÅN SLÄKTFORSKAR-
DAGARNA 2016 PÅ
UR:S HEMSIDA

Årets släktforskardagar hölls 19-
21 augusti i Umeå och arrangera-
des av Södra Västerbottens Släkt-
forskare i samarbete med Sveri-
ges Släktforskarförbund.

UR Samtiden var på plats och
spelade in tio föreläsningar för
visning i Kunskapskanalen un-
der hösten.

De föreläsare som spelades in var:

- Arja Rantanen
Det finska Riksarkivet förvaltar
över 200 hyllkilometer hand-
lingar, men även många andra
arkivinstitutioner i Finland tillhan-
dahåller arkiv som är av intresse
för släktforskare. Föredraget är
dels en presentation av person-
och släkthistoriskt intressanta fin-
ländska arkivkällor, dels ger den
information om hur forsknings-

möjligheterna har förbättrats i den
digitala världen.

- Elisabeth Engberg
Inför Släktforskardagarna 2016
lanseras en ny bok i Släktforskar-
förbundets serie av handböcker,
som tar upp olika teman som rör
släktforskning för den som har
samiska rötter. Handboken ska
inte bara fungera som en guide
till olika slags källmaterial. Den
ska även ge kunskap om samisk
kultur, historia och samhälle, som
kan vara nödvändig för att tolka
och förstå de källor som man kan
komma i kontakt med vid släkt-
forskning. Syftet med handboken
är alltså att ge släktforskare och
andra intresserade en bättre för-
ståelse för såväl den samiska kon-
texten som de källor som ska tol-
kas.

- Håkan Sjöberg
Håkan Sjöberg föreläser om en
mörk tid i Ådalens historia –
häxprocesserna i Torsåker-Dal-
Ytterlännäs. Häxprocesserna ut-
spelades under 1600-talet och
Ångermanland var det område i

Sverige som drabbades värst.
Närmare hälften av alla avrätt-
ningar ägde rum här i en tid då
skräcken dominerade överhetens,
prästernas och vanliga männis-
kors livsuppfattning.

- Gudrun Norstedt
Fram till slutet av 1800-talet var
de svenska lappmarkerna inde-
lade i lappskatteland. Ursprung-
ligen innehades dessa land av
samer som utnyttjade landens fis-
kevatten, renbetesmarker, vilt och
andra resurser med ensamrätt och
som betalade skatt för det till kro-
nan. Under 1700- och 1800-talen
togs landen ofta över av bönder. I
skattelängder och andra källor
kan man följa landens inneha-
vare från 1600-talet och framåt.
Där hittar man en annan typ av
information om sina anfäder än
vad som finns i kyrkböckerna, och
ibland kan man nå längre tillbaka
i tiden.

- Ingvar Svanberg
Föreläsningen handlar om hur
Ingvar vid mitten av 1970-talet
upptäckte en samisk bofast be-
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folkning i mellersta Sverige som
assimilerades först i slutet av 1800-
talet, men som i generationer fun-
nits i norra Svealand och södra
Norrland. Med hjälp av bland
annat kyrkoarkivalier kunde man
visa att de härstammade från en
kringvandrande skogssamisk be-
folkning som åtminstone sedan
1600-talet uppehållit sig i meller-
sta Sverige, men som genom
myndighetsdekret blev bofasta
under 1700-talets förra hälft. Stu-
dien resulterade i en rad uppsat-
ser som sammanfattades i boken
”Hästslaktare och korgmakare”
som kom ut 1999. I föredraget
diskuteras också de olika källor
som Ingvar använde sig av.

- Tom Juslin
Genom tiderna har människor av
olika anledningar sökt sig över
Kvarken, som den kortaste sträc-
kan över Bottenviken heter. De
har gjort det åt båda hållen, frivil-
ligt eller av tvång. Mest uppseen-
deväckande är bonden Erik Ån-
german Sursill från Teg i Umeå,
vars nästan alla ättlingar flyttade
över till Finland och blev en del av
dåtidens borgarskap i Finland. De
utgör i dag stommen för tusentals
stora släkter i både Finland och
Sverige. Sursill från Umeå kan
räkna sig som anfader till minst
fem finländska presidenter, till
nationalpersoner som Sibelius och
Topelius och till politiker som Olof
Palme.

- Anders Nordström
Han föreläser om vad Riksarkivet
gör för att tillmötesgå släktfors-
karnas ökande intresse av enkel
och snabb tillgång till digitaliserad
arkivinformation. Under föreläs-
ningen visas även nyheter i Riks-
arkivets digitala forskarsal.

- Bo R Holmberg
Med utgångspunkt i Bo R Holm-
bergs författarskap ger han en
inblick i några brottsfall i Ånger-
manland, knutna till skogen. Han
kommer också att berätta om sko-

gen som arbetsplats och tillhåll
för vittror och annat oknytt.

- Peter Sjölund
DNA kan lyfta släktforskningen
till nya höjder. Men när du testat
dig och sitter där med en massa
resultat, infinner sig lätt frågan:
-Jaha, vad gör jag nu? Hur ska jag
tolka mina resultat och vad kan
jag få ut av dem? Hur går jag
vidare för att ta reda på mer?
Utifrån ett antal konkreta exem-
pel visar Peter Sjölund hur du ska
förstå dina resultat, hur du kan
dra slutsatser av dem och hur du
ska tänka när du vill gå vidare
med fler eller djupare tester.

- Maria Press
Information om de centrala käl-
lorna för släktforskning i norska
arkiv. Maria ger dig tips och råd
på hur du söker i det norska
Digitalarkivet och Arkivportalen.

Programmen sändes på Kun-
skapskanalen första veckan i ok-
tober men samtliga finns att se på
hemsidorna www.urplay.se och
www.urskola.se.

På hemsidan www.urskola.se
kan du även se åtta stycken före-
läsningar från Släktforskardag-
arna 2015.

Källor: Hemsidan  för  Släktforskar-
dagarna 2016 www.sfd2016.se, samt
hemsidorna UR Play och UR Skola.

SVENSK-
AMERIKANSKA
KYRKOMEDLEMMAR
OCH ANKOMNA TILL
NEW YORK

Nyligen har emigrationswebb-
platsen Emiweb kompletterats
med intressant material. De se-
naste nyheterna är Svensk-ame-
rikanska kyrkoarkivet och New
Yorks passagerarlistor gällande
svenskar.

Svensk-amerikanska kyrkoarkivet
innehåller en databas med ca
560.000 personposter över med-
lemmar i svensk-amerikanska för-
samlingar över hela USA.

New Yorks passagerarlistor inne-
håller uppgifter om över en mil-
jon svenskar som ankommit till
New York från 1820 ända fram
till slutet av 1950-talet.

Hemsida: www.emiweb.se

Stefan Nilsson

NY HANDBOK -
SAMISKA RÖTTER

För att förstå källorna i ett vidare
sammanhang och ur perspekti-
vet samisk kultur, historia och
samhälle, har handboken "Sa-
miska rötter - Släktforska i svenska
Sápmi" kommit till.

I tio tematiska kapitel erbjuds
släktforskaren grundläggande in-
sikter och handfast vägledning
för att närma sig och bättre förstå
sin samiska släkthistoria. Boken
är Sveriges Släktforskarförbunds
handbok nr 12.
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ÖREBRO
SLÄKTFORSKARE

Program

Måndag 24 oktober kl. 18:30
Föreningens Höstmöte i lokalen
under ICA Eko i Mellringe, Iris-
gatan  80 Örebro. Parkering bak-
om ICA Eko. Busslinjer 3 eller 4,
hållplats Trollbärsgatan. Mötes-
för-handlingar med fastställande
av 2017 års medlemsavgifter. Sö-
ren Klingnéus föreläser om "Gods,
herrgårdar och sätesbildning i
Närke". Servering. Lotteri. För den
som önskar finns kaffe och smör-
gås att köpa för 30 kr, enbart
kaffe 10 kr. Observera parkerings-
avgifter. Ev. glutenallergiker bör
meddela någon i styrelsen.

Onsdag 23 november kl. 18:30
DIS-Bergslagens Tematräff på
ArkivCentrum, Nikolaigatan 3,
Örebro. Tema: Hur man kan göra
släktböcker. Brage Lundström
medverkar.

HALLSBERGS SLÄKT-
FORSKARKLUBB

Från Hallsbergs horisont

Även i år har vi haft en innehålls-
rik verksamhet. Släktforskning-
ens dag på Hallsbergs bibliotek
lockade många intresserade be-
sökare och gav flera nya kursdel-
tagare.

Vi deltog med vår monter i Halls-
bergsmässan 15-16 april som be-
söktes av c:a 5000 personer. Ett
stort antal kom till vår monter för
frågor, samtal och nya kontakter.
Vi fick även 16 nya kursdelta-
gare!

Höstens program inleddes med
att Dag W Edholm gav tips och
råd om hur man kan rädda sina
gamla släktfoton genom att
skanna in, bearbeta och digitalis-
era dem.

Onsdag 26 oktober kl. 18:30
”Hallsberg-Örebro tur och retur i
litteraturen”. Författaren Clas
Thor tar oss med på en litteratur-
och bildresa med anknytning till
båda orterna och berättar om hur
man kan utforska en ort litterärt.
Plats: Åsen.

Släktforskarvärd på Hallsbergs
bibliotek
Vill du veta mer om din bakgrund
och forska i ditt släktträd?

FÖRENINGSSIDOR

Vi från Hallsbergs släktforskar-
klubb hjälper dig och finns till
hands på biblioteket följande da-
gar/kvällar:

Lördag 22 oktober kl. 11-13
Onsdag 16 november kl. 16-18
Lördag 10 december kl.11-13

Kursutbudet är stort
Läs mer på vår hemsida
www.hallsbergsgenealogi.se

NY BOK OM
SVENSKARNA I
SWEDE HOLLOW

Ola Larsmo, författare med rötter
i Närke, har nu i höst utkommit
med en bok om svenska emigran-
ter i Minnesota på samhällets bak-
sida.

Boken "Swede Hollow" handlar
om svenska emigranter i industri-
staden St Pauls slumområden. Vid
sekelskiftet 1900 så bodde mer än
tusen svenskar i det som kallades
"Swede Hollow" och som av myn-
digheterna närmast sågs som en
sanitär olägenhet. I boken får
emigranter med olika bakgrund
och olika öden nu sin berättelse.
Bland andra omnämns emigran-
ter från Örebro i boken.

Stefan Nilsson

ASKERSUNDS
SLÄKTFORSKARKLUBB

Program

Lördag 26 november kl 13:00
DNA i släktforskningen.
Lokal: Nya Sjöängsskolan.

Tisdag 6 december kl. 19:00
Lucia. Lokal inte bestämd.
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Lördagar jämna veckor från 3/9
kl. 9-14 registrerar vi födda, vigda
och döda (Family Search).
Förfrågningar och anmälan till
 Jeanette Klingberg 073-866 92 70.

Släktforska är roligt - ännu roli-
gare blir det att göra det tillsam-
mans!

QR-kod  till
 hemsidan
kumla.just.nu

FÖRENINGSSIDOR

Program

Tisdag 1 november kl. 18:30
Föreläsning, Karin Renman, do-
mare från Stockholm, berättar om
"Sophia Häll (1825-1853) - Ett
misshandlat fosterbarn". Hon var
ett vanvårdat, misshandlat fos-
terbarn i Glanshammar, som ti-
digt började driva omkring på
vägarna och slutade sitt korta liv
på spinnhuset i Göteborg.
Lokal: Kumla Bibliotek. Efter före-
läsningen serveras kaffe.

Tisdag 6 december kl. 18:30
Föreläsning, Eivor Grafsund från
Nyköping, berättar om "Att forska
i Domböcker”. Lokal: Kumla Bib-
liotek. Efter föreläsningen serve-
ras kaffe

Välkommen!

Medlemsträffar
Måndagskvällar, från 19/9 kl. 18-
21, tisdagseftermiddagar från
20/9 kl. 13-17, ev. onsdagsefter-
middagar från 21/9 kl. 14-17 samt
torsdagseftermiddagar från 22/9
kl. 14-17, träffas vi i Medborgar-
skolans lokal på Östra Drottning-
gatan 4 i Kumla. Kom med, få
igång din släktforskning och ha
det trevligt tillsammans med oss
andra.
Det är begränsat med platser så
anmäl dig snarast till Lena Nils-
son på tel. 019 - 57 11 61.

Onsdagar från 21/9 kl. 9-12 hu-
serar porträttfynd i lokalen. För-
frågningar och anmälan till Jan
Lundholm på tel. 019 – 57 00 95.

KARLSKOGA-
DEGERFORS

SLÄKTFORSKARKLUBB

Program

Torsdag 20 oktober kl. 18:30
Göran Sundmar, ordförande i
Bofors Luftvärnsförening, berät-
tar om föreningens verksamhet
och aktiviteter under 1930-40-ta-
let. Klubbmöte i Finska Förening-
ens lokal.

Torsdag 17 november kl. 18:30
Marie Johansson Gadde berättar
om personer som haft betydelse
för Karlskoga/Degerfors industri-
utveckling. Klubbmöte i Finska
Föreningens lokal.

Läs mer på vår hemsida
 www.kgadfsgenealogi.se/

Tisdag 29 november kl. 18:30
Föreläsningskväll. Föredragshål-
lare Bo Bergström från Lant-
mäteriet i Örebro. Inträde 50 kr
inkl kaffe. Lokal: under ICA Eko i
Mellringe, Irisgatan 80 Örebro.

Du har väl inte missat vår hemsida
på www.örebrosläktforskare.se
Där ser du i kalendern vad som är
på gång. Hör gärna av dig med
synpunkter.

Kurser av olika slag kommer
igång under hösten

Släktkällaren, Västra Nobelgatan
24, kommer att hållas öppen tors-
dagar kl. 14:00–18:00, måndagar
och tisdagar enligt uppgift på vår
hemsida. Öppet även på tider ef-
ter överenskommelse med någon
i styrelsen.

BOUPPTECKNINGAR
1980-2001 TILL-
GÄNGLIGA DIGITALT

Digitaliseringen av bouppteck-
ningar 1980-2001 är nu avslutad
för hela Sverige, meddelar Riks-
arkivet. De handlingar som har
publicerats är dödsboanmälnin-
gar samt bouppteckningar respek-
tive tilläggsbouppteckningar; allt
beroende på vad som registrerats
vid tingsrätten.

De drygt 14 miljoner bilderna från
omkring 100 tingsrätter har pub-
licerats i SVAR, Digitala forskar-
salen, där de finns enkelt sökbara
vid sidan av den äldre serien bo-
uppteckningar från 1700-tal till
cirka 1860.

Bouppteckningarna finns även
tillgängliga på plats i Riksarkivets
läsesalar. Där har du som är på
jakt efter en viss bouppteckning
möjlighet att söka på såväl fritext
som en rad specifika uppgifter:
namn, personnummer, födelse-
och dödsdatum, tingsrätt, döds-
församling, bouppteckningsnum-
mer och året då bouppteckning-
en inregistrerades vid tingsrätten.

Nyhet på hemsidan Rötter september
2016
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