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Framsidesbilden

Anders Andersson (1840-1927) i
Mormorstorp, Svartå.

Bilden inlämnad av Elisabeth
Pettersson, Örebro.

Bildkälla: Örebro stadsarkivs bildarkiv
Fotograf: Valle Andersson

FAMILJEN I
GÖTHLINSKA
GÅRDEN

Lars Ove Pettersson, styrelsele-
damot i stiftelsen Ingrid Göthlins
Minne och Göthlinska Gårdens
historia i Nora, intresserade sig
för familjen Göthlins historia.
Framför allt en omfattande sam-
ling brev som finns bevarade, hu-
vudsakligen från 1880-talet till
Ingrid Göthlins död 1961.

Anders Håberger, Hembygds-
föreningen Noraskog, har i sam-
arbete med Lars Ove Pettersson
sammanfattat brevsamlingen,
framför allt för att levandegöra
en intressant period i den gamla
gårdens historia. Släkten har sitt
ursprung i Götavi, Vintrosa.

Håkan Karlsson, Karlskoga

SÖKBARA SKOL-
MATRIKLAR I NY
DATABAS

I framtiden kommer det att bli
lättare att få fram kunskap om
dem i släkten som studerat. Alla
Sveriges skolmatriklar ska nämli-
gen göras sökbara i en databas.
Det nya spännande projektet har
startats av Hans Hanner och Ulf
Berggren på Genealogiska Fören-
ingen (GF).

Skolmatriklarna från ett 50-tal
högre allmänna läroverk ska nu
fotograferas och därefter index-
eras genom ett projekt i GF:s regi.
Skolmatriklarna kommer att till-
gängliggöras efter hand och käll-
materialet kommer att spänna
över omkring 300 år – från tidigt
1600-tal fram till 1900.

Så kallade trivial- och gymnasie-
skolor fanns redan på 1600-talet.
Matriklarna som de lämnat efter
sig ger upplysningar om eleverna
och deras familjeförhållanden.
Trivialskolan var det lägre stadiet
där eleverna lärde latin, räkning
och kyrkosång. Gymnasiet gav
sedan kunskaper som förberedde
för universitetsstudier. Olika lä-
roverk hade olika krav på vilka
som fick studera, på vissa hittar
man fler elever ur allmogen än på
andra.

Problemet med skolmatriklarna
är nämligen inte bara att de finns
utspridda på olika arkiv runt om
i landet. Eleven kan ha gått i skola
långt från hemorten och det öv-
riga källmaterialet ger sällan upp-
lysningar om vilken skola en an-
fader kan ha gått på. I databasen
kommer det vara möjligt att både
söka direkt på namn och se ori-
ginalkällan.

Läs mer på Rötter!
www.genealogi.se

Källa: Sveriges släktforskarförbunds
hemsida Rötter - Senaste nytt
2018-09-20.
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SKICKA GÄRNA IN
BIDRAG FRÅN DIN
SLÄKTS HISTORIA

TILL STRÖDDA
ANNOTATIONER!

DET KAN VARA KORTA

NOTISTER, ARKIVFYND, TIPS

ELLER EN ARTIKEL OM NÅGON

PERSON ELLER NÅGOT ANNAT

DU HITTAT I DIN FORSKNING

KONTAKTUPPGIFTER, SE

TIDNINGENS BAKSIDA

EN 5-ÅRINGS
JULMINNEN  FRÅN
1850-TALETS
HARDEMO

Ett manuskript med många intres-
santa och levande skildringar av
vardagslivet vid mitten av 1800-
talet finns i Saxonarkivets samlingar.

Berättare är J. Th. Sahlberg i Mår-
sta, Hardemo (född 28 april 1853).
Här är hans berättelse om hur han
som 5-åring besökte kyrkan i Har-
demo i slutet av 1850-talet.

Det var julen 1858. Mamma var
klen och vågade sig ej till julottan
och pappa stannade hemma hos
henne, men någon från hemmet
skulle alltid besöka kyrkan. Så blev
det ordnat att jag skulle följa med
»Store Gustaf«. Han var son till
ägaren av Lötåsen och var den
andra sonen från Lötåsen, som
tjänat vid Mårsta. Hans broder
Lars hade något år förut innehaft
hans plats. Dessa bröder voro
kända för sin ovanliga styrka
Gustaf kunde lyfta bakdelen av
en hövagn med fullt lass. Lars

övertog gården efter sin fader,
men dog i unga år. Han var fader
till  nuvarande ägaren. – Så vitt
jag vet lever han ännu (1930)
»Lars Johan i Lötåsen«. Gustaf,
tror jag, dog ogift vid Lötåsen,
där han hjälpt sin minderårige
brorson med gårdens skötsel.

Nåväl, Gustaf och jag reste till
julottan, som började antagligen
klockan 5 f.m. Det var mycket snö
och yrväder. Vi åkte i den gröna
dalsläden, som var mycket smal i
gången, varför körkarlen alltid
satt med högra benet utanför
släden för att »hålla upp« släden
i drivorna – pappa satt alltid så –
det fanns ej då så kallade stjälp-
medar på slädarna. Dragare var
antingen »Skarpen« eller »Dal-
etta«. Vår färd gick norrut genom
hästhagen, Spjället och Berga-
gatan upp till Stora landsvägen.
Hästen drog oss fram genom
drivorna och Gustaf höll släden
på rätt köl med sitt ben. Det var
en sådan där mörk vintermor-
gon, här och där tindrade jul-
ljusen fram ur de låga fönsterna.
Jag gjorde mig den föreställningen
att det var stjärnor, som kommit
så nära jorden och lyste.

Framkomna till kyrkan, vägen var
uppfylld av åkande och gående,
gingo vi upp på läktaren, där
ungdomen hade sin plats. Läkta-

ren var rymlig, ty orgelverk fanns
ej, som upptog utrymmet. De
främre bänkarna voro upptagna,
varför Gustaf tog mig i handen
och hjälpte mig upp för den smala
gång, som höjande sig för varje
bänkrad, ledde till de högre bänk-
raderna varifrån man hade utsikt
över större delen av kyrkan. Vad
som förvånade mig var de många
människorna, de många ljusen
och icke minst den glittrande dräkt
prästen bar. Samt klockaren som
i koret ledde sången - det fanns,
enligt vad jag något äldre hörde,
goda tränade psalmsångare. En
bonde, Jan Erik i Backa, hade en
härlig klangfull röst, som jag i
många år hörde vid gudstjäns-
ten. Säker i psalmmelodierna var
han ett gott stöd för klockaren,
där han nere i kyrkan ett bra
stycke från klockaren höll de
osäkra vid melodien. Klockaren
var en skräddare Ekholm, som
jag tror ännu vid denna tid, l858,
bodde i Mosås och till varje guds-
tjänst tillryggalade två mil för två
tunnor råg årligen. Ordinarie
klockare var skolprästen, men som
han emellanåt skulle predika och
dessutom ej var lämplig för
klockarsysslan såsom sångare,
hade han påkallat substitut och
det var Ekholm vid denna tid och
flera år efteråt. – Till dess han på
1880-talet blev orgeltrampare.
Han var ovanlig att stå ut med att

Efter julottan – Jenny Nyström
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sjunga långa psalmer. – Menig-
heten tyckte om att sjunga –
orglarna tog sedan bort försam-
lingssången. Ofta när han vart
kärv i halsen, kastade han bok-
stavligen vid versens slut en kara-
mell i munnen och hade han sjun-
kit något, tog han vid följande
vers upp det rätta tonläget.

Männen voro på något undantag
när klädda i vita så kallade bar-
pälsar av fårskinn och kvinnorna
i likadana koftor ofta nya till jul-
ottan. Ju vitare, det vill säga ju
bättre skinnen voro beredda, de-
sto hedersammare var det. Dessa
pälsar voro »livpälsar«, i söm-
marna voro insydda svarta rem-
mar av kalvskinn, i veka livet på
ryggen voro fastsydda prydliga
ornament av svart skinn, varest
knapparna av mässing voro fäs-
tade, på framsidan av pälsen löpte
uppifrån och ned till midjan
tvenne en tum breda svarta läder-
remmar i vilka mässingsknappar
voro fästade och varmed pälsen
knäpptes. Nedanför midjan var
pälsen delad i två skört. På föt-
terna hade gubbarna svenska
stövlar med höga skaft och näver-
bottnar. Omkring halsen slöt päls-
kragen svart eller vit. Den varma
klädseln behövdes, ty då för tiden
voro vintrarna kalla, och kyrkorna
kalla utan uppvärmning. Det

fanns i sakristian en öppen spis,
vari eld uppgjordes en stund före
gudstjänsten, och där pastor kun-
de värma fingrarna. Allt vad han
skulle vidröra var isande kallt,
handboken, evangelieboken, kun-
görelser, altaret och predikstolen.
Dylika förhållanden fortforo
många år framåt. (Söndagen den
25 januari 1875 var det över 40
grader kallt. De få som vågade sig
till kyrkan sutto med betäckta
huvuden, Kyrkoherde Klingberg
bad då åhörarna stiga in i sak-
ristian och där hölls gudstjäns-
ten). Från den tiden började man
här och där att tänka på försam-
lingskyrkornas uppvärmning.

När menigheten i dagbräckningen
strömmade ut, hade gubbarna
brått att få sina hästar förspända.
Ännu låg nog hos många kvar
den vidskepelsen, att den som
först kom hem från julottan, skulle
först få sin skörd bärgad. Denna
gång gick det fort med förspän-
ningen, men det berättas, att
några drängar under gudstjäns-
ten tagit bort fimmelstängerna
från slädarna och lagt dem i en
hög. Då blev det mycket letande i
högen efter respektive skacklar,
mycket grälande och långt dröjs-
mål med hemfärden. – Nu hin-
drades ej hemfärden av dylikt,
det gällde blott att så fort som

möjligt packa sig in i slädarna och
hästarna, som voro frusna, ville
iväg så fort som möjligt. Snart var
hela raden av slädar på vägen
norr och söder om kyrkan och
kraftig bjällerklang hördes på
långt håll. Närmast kyrkan måste
man köra sakta för att ej köra
över någon av de gående. – Så var
det vanligtvis under dessa kyrk-
samhetens dagar. Jag minns ej
något mer från den julhelgen.

Någon julgran hade vi ej. Jag
minns endast en jul med julgran,
den var ganska stor och hade sin
plats i sydvästra hörnet av salen.
Antagligen gästade väl då mor-
bror Janne Lundblad hemmet, och
kyrkoherde Ekelund var hemma
någon gång. Morbror Janne var
jämnårig med prästgårdssönerna
Fritiof och August.

På julafton ansåg man sig kunna
utforska, om någon av husets
medlemmar skulle under det kom-
mande året avlida, därigenom att
man när julgröten åts, gick utan-
för huset och såg på bordsgästerna
genom fönstret. Om någon av dem
syntes utan huvud skulle han dö
under det kommande året. Jag
hade aldrig hört detta förrän Gus-
taf en julafton smög sig ut och såg
in genom fönstret på oss, som
sutto vid kvällsbordet, men vi
hade alla huvudena kvar. Han
var sålunda ej så litet vidskeplig,
han hade väl fått lärdom av nå-
gon bland tjänarna.

Källa:
”Anteckningar om Jakob (Jönsson)
Sahlberg, hans son Gustaf Sahlberg
och deras innehav av egendomen
Mårsta i Hardemo socken.”

Anteckningarna nedskrivna åren 1930,
1931 och 1932 av kyrkoherden J. Th.
Sahlberg (1853-1932) och sammandra-
get år 1955 av dennes son Martin
Sahlberg, Älvsbyn.

Saxonarkivet, Örebro stadsarkiv
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SVERIGES
BEFOLKNING 1985
HOS ARKIV DIGITAL

Databasen bygger på ett data-
utdrag ur 1986 års mantalslängd,
och avser förhållandena den 1
november 1985. För Uppsala län
saknas mantalslängd för år 1986,
varför vi istället redovisar uppgif-
ter ur 1987 års mantalslängd, av-
seende förhållandena den 1 no-
vember 1986.

EN MÄRKLIG
HÄNDELSE I
GÖTLUNDA 1891

Flygfoto över Götlunda - byn med kyrkan, 1936.
Bildkälla: Västmanlands läns museum - Digitalt Museum. Fotograf: Liljeqvist Ahrenbergsflyg.

Artikeln funnen av Samuel Bengts-
son, Örebro, i Kungliga Bibliote-
kets internettjänst Svenska dags-
tidningar.

Källa: Tidningen Arbetet
1891-07-31, www.kb.se

Sveriges befolkning 1985 redovi-
sar inte samtliga uppgifter i 1986
års mantalslängd, utan ett urval
av de uppgifter som vi har be-
dömt som mest relevanta. Inför
utlämningen av datan har Riks-
arkivet gjort en sekretessgransk-
ning, och uppgifter som bedömts
som känsliga enligt sekretesslagen
har inte lämnats ut till oss.

Hämtat från Arkiv Digitals hemsida
www.arkivdigital.se
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Ansökning
173
Min farmors bror, Johan Georg
Zetterlind, (ibland med ett ´h´ på
slutet) född i Nora, Örebro län, 14
juli 1850, levde där tydligen ett
glatt liv, klarade sig inte bra i
husförhören, råkade i slagsmål i
tjugoårsåldern, vilket blev ett
domstolsärende, varför han has-
tigt avvek till Amerika från Göte-
borg den 7 april 1871 (svenska
koden 5:69:1483, där han anges
som J G Zetterlind, född 1848/
1849 (!) och med angiven destina-
tion Rockford). Han anlände i
New York den 26 april 1871 en-
ligt sitt brev till en släkting i Sverige
och sade sig där bo hos en ”Mr. B.
Sealin, 318 Atlantic Street, Brook-
lyn , L.I.”

The Manhattan Tower på
Brooklyn Bridge,1898. Den äldsta

hängbron i New York, och världens
största hängbro när den var klar

Bildkälla: New York Heritage.

För flera år sedan var jag i kon-
takt med GenealogyBank och
Archives och försökte, utan fram-
gång, tillämpa alla deras söktips.
Givetvis även letat på Family-
search.org och Findagrave.com.
Jag har inte heller lyckats finna
spår av hans ankomst i ameri-
kanskt immigrationsregister, men,
som ovan nämnts, har jag kopia

av hans brev efter ankomsten i
New York med ovan angiven bo-
stadsadress. Åtskilliga Zetterlin-
dare har jag funnit i olika Census,
men ingen som stämmer in på
hans namn. Han kan förstås ha
anglifierat sitt namn.

Jag har också försökt följa de råd,
som Ted Rosvall givit i sina
emigrationsföredrag. Ted Rosvall
var vänlig att ge mig följande no-
tiser ur New Yorks dödregister:

37 Setterlen  John    45 y  Feb  26
1899  3589 (1899)  Kings  1853-
1854  1324014

38 Setterlin  Mary T  26 y  Mar  25
1881  3343 (1881)  Kings  1854-
1855  1323760

och nämnde att John Setterlen
skulle kunna vara den Johan Ge-
org Zetterlindh, som jag söker.
Mary Setterlin skulle kunna vara
hans fru. Båda dog i Kings Co, det
vill säga  Brooklyn, så kanske min
släkting aldrig lämnade New
York.

Johan Zetterlinds far, som verkar
ha varit någorlunda välbeställd
värdshusägare, skrev olyckligtvis
på borgen för en affärsvän, som
gick i konkurs, så att JCs fars alla
ägodelar togs i beslag och såldes,
varefter han tillbringade resten
av sitt liv på Noras fattighus och
dog utfattig 1886. Någon boupp-
teckning efter honom finns ej.
Änkan flyttade till en av sina dött-
rar i Stockholm, dog och efter-
lämnade heller ingen bouppteck-
ning, varför ingen adress till so-
nen i USA finns att hämta.

Min fråga är givetvis vad som
hände min släkting, vad han syss-
lade med i USA och om han läm-
nade efter sig några barn, vars
ättlingar jag förstås skulle vilja
spåra upp.

Bästa hälsningar
Bengt Nilsson

Erik Dahlbergsallén 9, 3 tr.
115  20 Stockholm
nilsson@brandt.se

SUPPLIKER FRÅN
ÖREBRO LÄN SKA
DIGITALISERAS

Att tilltala överheten – suppliker
som kulturarv och källa till kunskap

Historiska institutionen har, ge-
nom professor Maria Ågren, fått
pengar av Vetenskapsrådet för
ett projekt där Uppsala landsar-
kiv deltar. Projektet ska digitalis-
era, indexera och analysera ett
antal volymer med suppliker, det
vill säga böneskrifter.

I det fördemokratiska samhället
kunde folket lägga fram sin sak
direkt till de styrande, vilket gör
att detta material innehåller mas-
sor av information om männis-
kors konkreta möjligheter, och
svårigheter, att försörja sig.

Projektet drar igång nu i januari.
De suppliker som ingår i projektet
är riktade till länsstyrelsen i Öre-
bro under 1700-talet. Från Lands-
arkivet deltar docent Linda Oja. I
projektet ingår också språktekno-
loger och bildanalytiker som ar-
betar med att utveckla tekniker
för automatisk analys av dessa
handskrivna texter.

Källa: Riksarkivet – Landsarkivet i
Uppsala, Facebooksida 2019-01-03
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NY BOK OM BROTT
OCH STRAFF I VÄRM-
LAND UNDER 1500-
TALET

Ny bok om brott och straff i vårt
grannlandskap under 1500-talet
har utkommit. Källmaterialet som
använts är värmländska saköres-
längder för åren 1503-1600.

Brott och straff i Värmland under
1500-talet
av Lars Erik Westlund (2018)

Avskräckning, vedergällning och
i någon mån »förbättringstan-
ken« kännetecknade straffrätten
under 1500-talet. Bland straff-
arterna märktes dödsstraff, pry-
gel och stympning men framför
allt böter, som var den ojämför-
ligt vanligaste påföljden. Tillräck-
ligt höga böter kunde antas ha en
allmänpreventiv inverkan, med
böter kompenserades målsägaren
och andra bötesberättigade par-
ter inte bara moraliskt utan också
ekonomiskt, och till skillnad mot
andra former av straff möjlig-
gjorde bötesstraff att en tidigare
ostraffad kunde återanpassas till
samhället.

Grövre brott måste dock oftast
sonas med livets förlust, inte minst
i enlighet med vad som påbjöds i
Bibeln med dess mosaiska straff-
bestämmelser. I denna bok redo-
visas en genomgång av de beva-
rade bötes- eller saköreslängder-
na för Värmland för åren 1503-
1600, kompletterade med annat
arkivmaterial. Dåtidens lagstift-
ning rörande de skilda brottstyp-
erna (våldsbrott, stöld, äkten-
skaps- och sedlighetsbrott o.s.v.)
beskrivs utförligt. Också domstols-
väsendet, det processuella förfa-
randet och de förekommande
straffen behandlas ingående, både
ur ett värmländskt och ur ett all-
mänt perspektiv.

Förhandsvisning av vissa delar
av boken finns på Google Books.

Källa: Google Books
books.google.se

SLÄKT I KANADA?
På sidan "Library and Archives
Canada" finns bland annat folk-
räkningar, så kallade Census, för
Kanada i databasform. Dessa
finns sökbara för perioden 1825-
1926 (från 1851 för hela Kanada,
tidigare framför allt Quebec).

Folkräkningar gjordes i Kanada
vart 10:e år, 1871, 1881, 1891 o.s.v.
I de snabbt växande så kallade
prärieprovinserna gjordes folk-
räkningar oftare, vart 5:e år
fr.o.m. 1906. Förutom posten med
uppgifter om den sökta personen
innehåller träffarna länkar till de
inskannade originaldokumenten.

Du hittar sidan här:
https://www.bac-lac.gc.ca

Stefan Nilsson

ULF LUNDELL HAR
ANOR FRÅN LÄNET

På sidan Släktingar-bloggen finns
många kända personers antavlor.
Så till exempel musikern Ulf Lun-
dells. Hans anor finns i Söder-
manland och Uppland, men även
i Västmanland och Värmland.
Bland Värmlandsanorna dyker så
hans mormors mor upp som är
född 1865 i Karlskoga.

Ulf Lundell, född 1949 i Stockholm.

far
Gerhard Lundell, född 1918 i Hallsta,
Häverö socken

mor
Ingrid Lindström, född 1920 i Stock-
holm.

morfar
Karl Georg Lindström, född 1894 i Stock-
holm.

mormor
Klara Malvina Olsson, född 1898 i
Haraldsbo, Kärrbo socken.

mormors far
Johan Olsson, född 1856 i Sätterskog,
Kila socken, Värmland.

mormors mor
Emma Matilda Jansson, född 1865 i
Karlskoga.

En del av Ulf Lundells antavla
hittar du här på Släktingar-
bloggen :
http://blogg.slaktingar.se/ulf-
lundells-anor/

Bildkälla:
Wikimedia Commons/foto Betasjufem

Stefan Nilsson
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Stefan Nilsson, Asker

På Linköpings universitets hem-
sida finns den Medicinhistoriska
databasen. Ett mycket spännande
material för den lokalhistoriskt
intresserade är provinsialläkarnas
årsberättelser, som här finns i av-
skrift. Totalt består databasen av
ca 6 000 årsberättelser, från olika
delar av Sverige för tiden 1814 till
sekelskiftet 1900. Originalen finns
på Riksarkivet i Sundhetskolle-
giums arkiv.

För år 1851 finns sådana berättel-
ser för följande distrikt i Örebro
län: Askersund, Lindesberg, Nora,
Örebro, Hällefors, Boo och Adolfs-
bergs hälsobrunn. Provinsiallä-
karna skriver i dessa mer eller
mindre utförligt om vad som pas-
serat under året under ett antal
givna rubriker.

I berättelserna kan man få intres-
santa inblickar i livet under året,
till exempel rörande väderlek och
årsväxt, sjukdomar, obduktioner,
barnmorskor och inte minst;
kvacksalvare verksamma inom
distriktet!

Askersunds distrikt omfattade As-
kersunds stad, Askersunds lands-
församling, Lerbäcks, Hammars,
Bodarne, Snavlunda och Viby
socknar. Författare till följande
berättelse är t.f. provinsialläkare
P. A. E. Arpi.

ASKERSUNDS
DISTRIKT 1851

Till Kong. Sundhets Collegium!

Innan jag övergår till meddelande
av 1851 års rapport ifrån As-
kersunds Provincial Läkare-
distrikt, anser jag mig skyldig
nämna, att min befattning såsom
t.f. Prov. Läkare, enligt K. Sund-
hets Collegii förordnande, först
vidtagit den 24:de April sist-
nämnde år, varför någon redogö-
relse för de Medicolegala obduc-
tioner, ämbetsresor, bevärings-
mönstringar m.m. som min före-
trädare Doctor Lagerstedt före
denna tid verkställt, ej kan komma
i denna års rapport att ingå.

Inledning

Askersunds Provincialäkare di-
strikt, vilket innefattar Asker-
sunds stad, Askersunds landsför-
samling, Lerbäck, Hammars, Bod-
arne, Snavlunda och Viby sock-
nar, med en folkmängd av något
över 18 000 personer, är beläget i
den sydvästligaste delen av Närke,
gränsande i S.O. till Östergötland,
i S.V. till Västergötland.

I Topografiskt hänseende är Viby
socken, beläget längst i Norr, ett
av rika vattendrag genomskuret,
något kuperat slättland, utgö-
rande en fortsättning av den stora
Närkeslätten. Härifrån går söder-
ut en bördig dalgång igenom
Snavlunda, Askersunds och Ham-

PROVINSIALLÄKARE ARPIS BERÄTTELSE 1851
OM ASKERSUNDS DISTRIKT

Per Alfred Emanuel Arpi
(1821-1878)

var från 1863 provinsialläkare i
Linköpings distrikt.

Bildkälla:  Östergötlands museum -
Digitalt museum.

Fotograf: Henri Osti.
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mars socknar, nära 4 mil i längd,
omslutande i sina nedre 2/3 delar
Vätterns bassin, så länge ännu
dennes, om jag så må säga, skär-
gård fortfar, och ”Stora sjön”
ännu ej vidtagit. På ömse sidor
om denna dalgång är skogsbygd,
i öster Lerbäcks bergslag, i väster
Tiveden med Boderna socken,
samt skogsbygden inom Snav-
lunda, Askersunds och Hammars
socknar.

Av denna olika beskaffenhet i to-
pografiskt hänseende borde väl
härflyta en viss modification av
sjukdomslynnet, men, ehuru en
sådan för mig är en subjektiv viss-
het, äger jag dock, efter ej fullt
2:ne års vistande inom detta di-
strikt, ännu ej fullt objektiva grun-
der, för att därpå kunna motivera
ett sådant omdöme.

Något för detta distrikt i geolo-
giskt hänseende egendomligt, på
sjukdomslynnet inverkande, kan
jag ej uppgiva.

Vissa egenheter i innevånarnas
levnadssätt, slöjder och näringar
förefinnas väl, såsom det väl be-
kanta spiksmidet inom Lerbäcks
bergslag, samt spannmåls- och
brännvinshandel ibland den själv-
ägande allmogen inom Hammars
och Askersunds socknar, men
någon inverkan på allmänna häl-
sotillståndet har härav ej för-
sports, lika litet som på folkets
nykterhet och sedlighet, oaktat
de öfver en halv Million, kannor
brännvin, vilka forslas ifrån Öst-
ergötland härigenom till de norrut
belägna bergslagerna. Däremot är
till följe av den sjöfart, vilken av
den vid Vättern boende allmogen,
oftast med egna fartyg, idkas ända
till Göteborg och Stockholm, fara
given för den veneriska smittans
hitförande, helst om hösten med
hemkommande skeppare.

1:o) Väderlekens och årsväxt-
ens förhållande i allmänhet

Den till följd av den kalla och våta
sommaren dåligt matade samt illa

inbärgade, samt till sin kärna sjuka
rågen har högst menligt inverkat
på allmänna hälsotillståndet, så
att inom detta distrikt, åtmins-
tone inom skogsbygden, högst få
hemman finnas, där ej den s.k.
Dragsjukan förekommit.

2:do) Allmännare förekomne
sjukdomar.

a) Endemiska. Den förr nämnda
Dragsjukan (Se vidare Bil. A.)
samt, om jag får hit räkna, de
bland vår allmoge så allmänna
Cardialgiska åkommor.

b) Epidemiska. Ifrån Febr. till ini
Maj månad Maligna Frossfebrar
(Se vidare Bil. B.); Influenca un-
der hösten; Kikhosta, ifrån Maj
månad till årets slut, i början mera
sporadisk och särdeles godartad,
men tilltagande så i extensité som
intensité mot årets slut.

c) Sporadiska. Smittkoppor un-
der årets första hälft, en efter-
skörd efter 1850 års farsot, då
kopporna uppträdde mera epi-
demiskt särdeles inom Bodarne
och Viby socknar. Bröstinflamma-

tioner som vanligt, emot våren,
ehuru fåtaliga. Catarrher.

d) Syphilis, Saltfluss, Elephantia-
sis, Chroniska hudsjukdomar.

Några få Gonorrhéer, hitförda och
utspridda dels genom skeppare,
dels genom kringstrykande lider-
liga kvinnspersoner ifrån alla or-
ter, hava varit under min läkare-
vård. - Bland kroniska hudsjuk-
domar hava Scabies och Prurigo
icke rikligt florerat.

e) Sinnessjukdomar. Inga.

f) Epizootier. Inga mig veterligen.

3:o) Förhållandet i allmänhet
med:

a) Sundhets Polis - Socknenämn-
ders verksamhet för allmänna
hälsovården - Socken Apotek
m.m.

I staden finnes en Soppkoknings-
anstalt för sjuke och fattige att
tillgå. I övrigt är igenom com-
munernas försorg intet speciellt
åtgjordt för hälsovården, utom
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att ett Socken Apotek är inrättat i
Viby socken, vilket handhaves av
barnmorskan och står tills vidare
under läkaren i Askersund inspek-
tion.

b) Fattig - och Fångvård. Härvid
för mig intet att anföra.

c) Allmänna Välgörenhets Inrätt-
ningar, Folkskolor m.m. Intet att
anföra.

d) Hälsobrunnar och badorter.
Några järnhaltiga källor finnas
väl, såsom vid Askersunds stad,
Vretstorps gästgivaregård i Viby
socken m.fl., som torde förtjäna
större uppmärksamhet, men de
begagnas sparsamt, i anseende
till det nära grannskapet med
Medevi och Porla hälsobrunnar.

e) Vaccination och Revaccination

Får härom hänvisa till min Rap-
port af d. 29 Mars detta år, av-
sänd till Konungens Befallnings-
havande i Örebro med dagens
post.

f) Apotek. ett Privilegierat i
Askersunds stad. Se vidare Proto-
koll av d. 16 Dec. 1851, avsänt till
K. Sundhets Colleg. d. 25 i samma
månad.

g) Barnmorskeväsendet. Härvid
äger jag ingen annan upplysning
att meddela, än att Barnmorskor-
na uppfyllt sina åligganden utan
anmärkning. Under den tid jag
förestått Prov. Läkaretjänsten, har
av dessa ingen förlossning med
instrumenter blivit verkställd.

h) Beväringsmanskapet. Får hä-
rom hänvisa till D:r Lagerstedts
rapport för år 1851.

4:o) Ämbetsförrättningar på
grund af vederbörande auc-
toritets särskilda förordnande.

a) För hälso - och sjukvårds-
ärenden. Inga.

b) för Medicolegala ändamål.
Under årets lopp har jag verk-
ställt 3:ne medicolegala obduc-
tioner, varvid befunnits, att dö-
den i det ena fallet följt av förfrys-
ning, i de 2:ne andra genom mord.
- Får vidare hänvisa till Protokoller
och Utlåtanden, avsände den 1
Maj, 10 Aug. och 25 Sept:r 1851.

5:o) Uppgift på inom Distriktet
bosatt personal av

a) Legitimerade Läkare -
Undertecknad Stadsläkare i As-
kersund och t.f. Prov. Läkare.
Ord. Prov. Läkaren D:r Ahlberg
är f.n. tjänstfri och bosatt i Stock-
holm. Med. D:r och Brukspatron
V. Cassel på Laxå, befattar sig ej
med praktik.

b) Badaremästare; Dentister.
Ingen.

c) Djurläkare. Ingen.

d) Apotekare, Provisorer och Lär-
lingar. - En Apotekare och en Pro-
visor å Askersunds apotek - Se
vidare ovan åberopade Visitations
protokoll för 1851.

e) Barnmorskor. Utom för
Askersunds stad och landsför-
samling, vilka tillsammans avlöna
en i staden bosatt barnmorska,
finnes för varje socken en av den-
samma avlönad. Dessutom är en
särskild antagen för Aspa bruk.
Utom dessa finnes 2:ne, ej af
communen avlönade, den ena
boende i Askersunds stad, den
andra i Hammars socken. In
summa 9 barnmorskor, av hvilka
2:ne tagit examen i Instrumental-
förlossning.

f) Vaccinatörer. - Finnes en för
varje församling som gottgöres
efter särskild överenskommelse,
4 á 8 S. b:co för varje vaccinerad
person.

g) Quacksalvare. - Härpå är ingen
brist. Den förnämste är den så
kallade ”Svarfvaren i Lerbäck”
(jag känner ej honom under an-
nat namn). Hans rykte, är vitt
utbrett; Ej blott inom distriktet,
utan långväga ifrån, (såsom
Mariestad, Västgöta slätten o.s.v.)
komma sjuka för att söka råd och
hjälp. Han läser ej bort sjukdo-
marna, utan ger Natur {..}
Medicamenter, som hämtas på
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apoteken - Hans föreskrifter äro
oftast enkla och ändamålsenliga,
till stor del hämtade ur Hartmans
Läkarebok och ett eller annat af
Kisamors recepter. Några gifter,
såsom Arsenik, Quicksilver, har
jag ej hört att han begagnar. På
senare tider, sedan han blivit blind
och börjat supa, har hans praktik
börjat avtaga och övertagits af
2:ne hans barn, ”Svarfvare Jan”
och ”Carin i Hult”, likaledes bo-
satta inom distriktet; men dessa
plöja med fadrens kalf och åt-
njuta ej hans förtroende.

För övrigt finnas några kloka gum-
mor, såsom ”Mor Askling” i Snav-
lunda socken, vilka egentligen
”Kuckla” med kreatur, ehuru de
även i smyg låta använda sig så-
som Jordegummor. - Jag vill ej
tala om våra barnmorskor, vilka,
cum gratie och privilegie, D:r
Cederschjöld, var på sin ort tro
sig vara riktiga Doctorinnor, åt-
minstone vad Fruntimmers - och
Barnsjukdomar vidkommer, och
om de än verka något gott, dock
mången gång äro Läkaren en för-
argelse.

6:o) Vetenskapliga iakttagelser,
märkliga sjukdomshändelser,
Chirurgiska och Obstetritiska
operationer av intresse.

SVERIGES DÖDBOK 7
KLAR!
Sveriges dödbok 7 är den senaste
färdiga versionen som täcker åren
1860-2016. Den innehåller cirka
13 miljoner poster och är nästan
100% fullständig avseende namn,
födelse- och dödsdatum, civil-
stånd, dödsförsamling och adress.
Födelseförsamling förekommer
för 98,5% av alla döda efter 1900
och till 92% för perioden 1860-
1900.

Detta har tillkommit sedan Sve-
riges dödbok 6

Över 3,5 miljoner helt nya poster,
varav frivilliga medarbetare i pro-
jektet "Namn åt de döda" har re-
gistrerat nästan 3,3 miljoner pos-
ter från åren 1860-1900. Dess-
utom har databasen komplette-
rats med ca 1,5 miljoner poster
från åren 1901-1970. 285 000 pos-
ter för åren 2014-2016 har häm-
tats ur myndighetsregister. Rät-
telser av nästan 100 000 poster
har gåtts igenom och resultatet
arbetats in, och i stor utsträck-
ning ersatt tidigare uppgifter.
Ungefär 25 000 dubbletter har
identifierats och tagits bort.

Sveriges dödbok finns på DVD-
skiva och USB-minne.

Källa: Sveriges släktforskarförbunds
hemsida Rötter
 www.genealogi.se
Läs mer på sidan Rötterbok-
handeln!

Något i Chirurgiskt och Obstet-
ritiskt hänseende av intresse har
jag ej att meddela. De invärtes
sjukdomarne ha likaledes i all-
mänhet ej företett något märkligt,
om jag undantager Dragsjukan,
samt den Epidemi af maligna
frossfebrar, varom i särskilda bi-
lagor vidare förmäles.

7:o) Andra med et.

Vid denna punkt intet att tillägga.

Askersund den 31 Mars 1852

P. A. E. Arpi
t.f. Prov. Läkare.

Källreferens:
Medicinalstyrelsens föregångare/
Sundhetskollegium
Årsberättelser från Provinsialläkare,
E5A:21
RA/420177.03

Digital version i Medicinhistoriska
databasen, Linköpings universitets
hemsida

http://www.ep.liu.se/databa-
ses/medhist/

Red. anm.: En viss normalisering av
stavning har gjorts för att underlätta
läsbarheten.
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APOTEKARE VON
AKENS DRÄNG
OLOFS OLYCKSALIGA
ÖDE VINTERN 1745
Text och transkribering av
Stefan Nilsson

Kämnärsrätten avhandlade enk-
lare mål som inte gick upp till
Rådhusrätten. Den kom med 1734
års lag att fungera som en första
instans i städerna. Kämnärsrätten
i Örebro sammanträdde i Rådhu-
set vid Stortorget. I november år
1745 kom ett ärende upp i rätten
som behandlade drängen Olof
Persson, vilken var i apotekare
von Akens tjänst i Örebro.

I rätten satt vid detta tillfälle föl-
jande personer: rådmannen stads-
notarien herr Johan Delphin, samt
kämnärer Lindzell och Gustaf
Öijman.

Kämnärsrätten i Örebro -
22 november 1745

"Samma dag. För rätten kom råd-
mannen herr Peter Bohman och
gav vid handen huruledes det nu
i dag skall blivit för herr borgmäs-
taren Wetterstedt berättat, att
apotekaren herr Frans Michael
von Akens dräng Olof Persson,
vilket åkt sin matmoder till
Vinteråssa prästegård, och där-
städes fått hennes befallning att
fara tillbaka till staden, vid åter-
komsten (till) husbondens hus
befunnits redan halv död, och
oaktad (all) använd flit och möda
alldeles avlidit, vilket föranledde
herr borgmästaren att låta den
döda kroppen, igenom provinsial-
fältskären herr Staphan Blom
besiktigas, och påminte jämväl
således å herr borgmästarens väg-
nar, att det över Olof Perssons
avlidande ville vara nödigt att
behörig undersökning anstältes.

I anledning varav samt emedan
herr Blom berättades vara tillstä-

des lät rätten honom få företräde
då han över den besiktningen
avgav följande attest:

Anno 1745 d. 22 November besikti-
gade jag efter den ädla och högt:de
Magistratens begäran den mycket
hastigt döde drängen Olof Persson,
och fant ingen utvärtes åkomma på
hans kropp, väl syntes på hans
skjorta, att han kastat upp, som har
kunnat fått sin orsak av hitziga
drycker, men besynnerligast av
brännvin, därtill har kölden mycket
contribuerat och förorsakat på detta
sättet en hastig död, som här med
attesteras.
Staphan Blom
CL. Provinciae

Rätten underrättade sig hurule-
des denne avlidne Olof Persson
blivit bragt till sin husbonde och
inhämtade efter berättelse att
borgaren skräddaren mäster Nils
Schonberg och målaren Carl
Jöransson skulle råkat honom vid
pass 1 1/2 fjärdedels mil härifrån
staden, då han legat i släden och
varken kunnat styra sig eller häst,
vilka skola fört honom till hus-
bondens hus, då Mad. Bagges
dräng jämväl händelse vis tillkom-
mit och hulpit att bära honom in,
och därföre lät igenom betjänterne
förenämnde personer förekalla,
och som de alla voro av kändbar

och god frejd avlade de vittnes
eden och därefter avlämnade föl-
jande berättelse

Jöns Jönsson, jag och nu avlidne
Olof Persson åkte vårt husbonde
folk till Vinteråssa prästegård,
varest vi, efter som den dagen
därstädes var bröllop, blevo trak-
terade med brännvin och öl, mat
fingo vi intet, och sedermera av
vårt husbonde folk anbefaltes att
fara med kreaturna hem till sta-
den, det vi och gjorde. Vid hemre-
san märktes att Olof Persson var
drucken, men (som) vi voro några
drängar i följe, samt begynte att
köra (strax) kommo vi att fara
ifrån Olof Persson, kunnande oss
intet annat föreställa än att han
följde med, sedan såg jag honom
intet förr än mäster Schonberg
och Jöransson förde honom (x)
död hem till sin husbonde, då jag
redan varit långe stund i staden,
vid vilket tillfälle jag halp till att
bära honom in.
Frågades: Om han intet under
vägen ropade? Svarades: Nej, jag
(hörde) honom intet, alltid förme-
nande att han följde med. Upp-
läst och vidkänt.

Nils Schonberg. Berättade att
han och andra vittnet kom ifrån
landet och sedan de i skymningen
hunnit till Nasta lunds backe 1

Karta över Örebro 1782.
Apotekare von Akens hus (märkt K) ses mitt för Nikolaikyrkan vid Stortorgets

östra ände. Torget var vid denna tid mycket mindre än idag
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1/2 fjärdedels mil ifrån staden,
vart vittnet varse att en (häst)
gick för en släde, efter allt utse-
ende, vart han ville, och (såg) det
så ut, som ingen styrde samma
häst, vilket föranlät (andra) vitt-
net Jöransson gå till berörde släde,
som omsider vart varse, att en
karl låg däruti; vilket föranlät
Jöransson att ropa på vittnet med
tillagt utlåtande, att se sådant
kretur i släden låg, då vittnet kom
dit, vart de varse att Olof Persson
låg uti släden och snarkade, samt
fält mössan av huvudet, vilken
han satte på honom och därefter
med all flit budo bägge till att få
honom vaken, som icke lät sig
göra, och kunde de dessutom icke
särdeles hantera honom för den
elaka stanken som var av  bränn-
vin, som han kastat upp, varför
de skyndade åter med honom
fram till tullen och med besökar-
nas tillhjälp väl reste honom upp
i släden, men han föll åter ned
och blev intet sittande, varefter
de förde honom till herr von Acken
som dess husbonde och med

drängen Jöns Jönssons tillhjälp
levererade honom uti apotekare
gesällen Strufs och informatoren
Beckmans händer. Uppläst och
vidkänt.

Carl Jöranson förekallades som
med förra vittnet gjorde till alla
omständigheter lika berättelse,
som upplästes och vidkändes, vi-
dare kunde nu härvid denna gång
intet åtgöras utan differerades
med sakens avslutande till nästa
Rättegångh, då Kämnärsrätten
vill låta efterspörja, om intet flera
omständigheter sig yppa kunna."

Anno 1745 d. 26 November blev
kämnärsrätt å Örebro rådhus
hållen, närvarande rådmannen
herr Johan Delphin, samt bisit-
tare och kämnärer Gustaf Öiman
och Joh. Fred. Bagge.

"Samma dag. Till sluteligt avgö-
rande företog sig kämnärsrätten
huruvida den hastig avlidne
drängen Olof Persson måtte
sedeligt bliva begraven eller ej och

fant likväl nödigt förut att edeligen
avhöra dess kamrat Johan An-
dersson, som till den änden efter-
skickades samt tillstädes kom, och
uppå avlagd ed berättade, att han
reste på en gång med Olof Pers-
son ifrån Winteråssa, då han väl
intet kan säga att han just var
drucken, fast än han hade nog till
bästa, och viste han intet annat
än att han var i ett sällskap till
Örebro och således intet sakande
honom under vägen,  och vet så-
ledes på sitt samvete intet vad
som orsaken varit till dess hastiga
död. Uppläst och vidkänt.

Och som således intet vidare i
saken var att påminna, och
kämnärsrätten av de anförde
omständigheter kunde finna, att
något supande, jämte den till-
stötande starka kölden, likmätigt
provincial fältskären herr Bloms
bevittnande förorsakat en hastig
död. Men som det därjämte är
bekant, att denna Olof Persson i
livstiden icke varit begiven på
dryckenskap utan fört ett stilla

Slädfärd i Lekhyttan, Hidinge på 1890-talet. Bildkälla: Örebro stadsarkivs bildarkiv.
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ÖREBRO
SLÄKTFORSKARE

Vårens program

Tisdag 26 februari kl 18:30
Årsmöte i lokalen under ICA Eko-
hallen i Mellringe, Irisgatan 80,
Örebro. Obs parkeringsregler.
Årsmötesförhandlingar. Förelä-
sare är Fredrik Mejster, rubrik:
Bakom kulisserna på TV-pro-
grammet "Allt för Sverige". Fika
för den som vill för 30 kr. Lotteri.
Ev. allergiker meddelar någon i
styrelsen.

Onsdag 3 april kl. 18:30-21:00
Dis-Bergslagens Tematräff i
Släktkällaren, Västra Nobelgatan
24, Örebro. Tema: Strukturera och
städa i dina släktdatabaser. Hand-
ledare Jan Wallin

Tisdag 9 april kl. 18:30
Föredragskväll i lokalen under
ICA Ekohallen i Mellringe. Nik-
las Hertzman berättar om alla
nyheter hos Arkivdigital. Inträde
50 kr inkl. enkel kopp kaffe/thé.

Lördag i maj
Bussresa till något intressant mål.
Beslutas senare om intresse finns.

Kurser, anmälan och tider på
hemsidan.

Grundkurs i släktforskning
Handledare Calle Malmgren.

Nybörjarkurs i användning av
programmet Disgen. Handledare
Jan Wallin.

HALLSBERGS SLÄKT-
FORSKARKLUBB

Vårens program

Lördag 16 mars kl. 11-14
Släktforskarvärd på Biblioteket.
Har du börjat släktforska eller
kanske kört fast? Drag nytta av
våra erfarna släktforskare som
finns på plats för dig!

Lördag 6 april kl. 11-14
Släktforskarvärd på Biblioteket.
Tag med din bärbara dator och
datera upp dej. Det har hänt
mycket nytt sedan sist.

Titta in på vår hemsida:

www.hallsbergsgenealogi.se

FÖRENINGSSIDOR

Studiecirkel i "Att läsa gammal
skrivstil". Handledare Inga-Lill
Rodenfelt.

Hemsidan, mer information finns
på www.örebrosläktforskare.se
Kalendern visar vad som är på
gång. Hör gärna av dig med syn-
punkter.

Släktkällaren, Västra Nobelgatan
24, kommer att hållas öppen tors-
dagar kl. 14:00–18:00 (även mån-
dagar), andra tider enligt uppgift
på vår hemsida och även på tider
efter överenskommelse med nå-
gon i styrelsen.

och nyktert leverne ty resolvera-
des att han må i stillhet i kyrko-
gården begravas, vilket det vör-
diga prästerskapet genom utdrag
av protokollet skall vid handen
givas, så framt sådant åtstundas."

Kämnärsrättens protokoll fördes i sär-
skilda domböcker, ibland i samma böc-
ker som Hallrättens och Accisrättens
protokoll. Accisrätten var en special-
domstol som behandlade brottmål som
rörde handel och tullar. Källa: Örebro
Hall- och Accisrätt A:1a 1743-1768.

Domböcker är inte så ofta digitaliser-
ade, men de  finns på mikrokort.  Van-
ligen finns de från 1600-talet till ca
1840-talet. Domböcker för Örebro län
på mikrokort hittar du i Örebro stads-
arkivs forskarsal.

STÄMNINGSLISTOR

I tidningen Släkthistoria nr 2 2018
tipsas om den mindre kända käl-
lan stämningslistor. I domstol-
arnas arkiv finns serien innelig-
gande handlingar med olika bila-
gor till domböckerna. Här kan
stämningslistor finnas. Det var lis-
tor över alla mål som skulle tas
upp. Även mål som av olika an-
ledningar aldrig togs upp kan fin-
nas här.

Särskilt noteras att stämningar om
lägersmål och utpekande av bar-
nafäder kan förekomma i dessa.
De kan vara en genväg in i de ofta
mycket omfattande domböcker-
na. Man noterar också att målen
skulle behandlas där brottet be-
gåtts. Alltså vid lägersmål den
plats modern bodde nio månader
före barnets födelse, vilket kan
vara en annan plats än den där
barnet föddes.

Läs mer på www.slakthistoria.se
i artikeln "Stämningslistorna kan
ge svar på vem som är far".

Stefan Nilsson
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Onsdagar från 16/1 kl. 13-16 samt
18-21 är det två grupper som har
”DNA-Café”. Kom med, få igång
din släktforskning och ha det trev-
ligt tillsammans med oss andra.

Onsdagar från 16/1 kl. 9-12 är
det porträttfynd/släktforskning i
lokalen. Förfrågningar och anmä-
lan till Jan Lundholm på tel. 019 -
57 00 95

Lördagar jämna veckor från
12/1 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 roligare
blir det att göra det tillsammans!

FÖRENINGSSIDOR

Vårens program

Tisdag 5 mars kl. 18:30
Föreläsning, Fredrik Mejster, fö-
reläser om arbetet bakom TV-pro-
grammet ”Allt för Sverige”. Lo-
kal: Kumla Bibliotek, efter före-
läsningen serveras kaffe.

Tisdag 2 april kl. 18:30
Föreläsning, Mirjam Andersson
berättar om sitt arbete som ”Slotts-
fru på Örebro Slott” under fyra
landshövdingar

Medlemsträffar (som studiecirk-
lar)

Måndagskvällar, från 14/1,
kl. 18-21 (Tomas Wretlund)

Tisdagseftermiddagar från 15/1,
kl. 13-17 (Benny Skillborg)

Torsdagförmiddagar från 17/1,
kl. 9-12 (Britt-Inger Nilsson)

Torsdagdagseftermiddagar från
17/1, kl. 14-17 (Birgitta Högqvist)

träffas vi i Medborgarskolans lo-
kal på Östra Drottninggatan 4 i
Kumla.

KARLSKOGA-
DEGERFORS

SLÄKTFORSKARKLUBB

Vårens program

Torsdag 21 mars kl. 18.30
Släktforskningsinformation av
Per-Erik Forsmark. Arkiv Digitals
verksamhet presenteras av Ceci-
lia Löfgren. Lokal: Finska Fören-
ingen

Torsdag 25 april kl. 18.30
Släktforskningsinformation av
Per-Erik Forsmark. Per-Erik Fors-
mark berättar om egen släktforsk-
ning. Lokal: Finska Föreningen

Släktforskarhjälpen
Släktforskarhjälpen på biblioteket
i forskarsalen håller öppet:
Onsdagar våren 2019: 27/2,
27/3 och 24/4.
Tid: 15.00 – 18.00

Planerad kursverksamhet

Nybörjarkurs i släktforskning
Start: Februari 2019.
Information och anmälan till Gu-
nilla Hammarstedt, tel. 073-210
20 55.
E-post:
 g.hammarstedt@bahnhof.se

Fortsättningskurs i släktforsk-
ning
Start: Mars 2019.
Information och anmälan till Gu-
nilla Hammarstedt, tel. 073-210
20 55.
E-post:
g.hammarstedt@bahnhof.se

Disgen 2018, grundkurs
Information och anmälan till
Bengt Hammarström, tel. 0586-
365 87.
E-post:
 b.hammarstrom@telia.com

ASKERSUNDS
SLÄKTFORSKARKLUBB

Vårens program

Tisdag 19 februari kl. 19.00
Eric Englund om byn Ängen i
Askersunds lfs. Lokal: Näck-
rosen, Norra Bergen.

Tisdag 19 mars kl. 19.00
Årsmöte. Lokal: Näckrosen,
Norra Bergen.

Tisdag 9 april kl. 19.00
Björn Lippold om soldat-
forskning. Lokal: IOGT Nor-
strömsgatan.

Lördag 18 maj
Utflykt till Axvall.

QR-kod  till
 hemsidan
kumla.just.nu



FÖRENINGARNA

ISSN 1402-831X

ASKERSUNDS
SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Ingvar Sandström, Uppsala 608,
696 95 ÅMMEBERG

Ordförande: Ingvar Sandström,
0583-77 06 18, 076-848 64 70
Sekreterare: Britt Östensson
britt.ostensson@outlook.com
Kassör: Lars-Åke Strömberg
070-345 61 52
Redaktionskontakt:
Ingvar Sandström
Medlemsavgift: 100 kr
Bg 5355-6734
E-post: ingvar.sandstrom@telia.com
Hemsida:
http://ask.forening.genealogi.se

HALLSBERGS
SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Edholm, Västra Storgatan 7B,
694 30 HALLSBERG

Ordförande: Dag Edholm
Sekreterare: Birgitta Edholm
0582-158 16
Kassör: Bernt Magnusson
Redaktionskontakt: Birgitta Edholm
Medlemsavgift: 150 kr, familjemedlem
50 kr  Bg 641-2878
E-post: birgitta.edholm@telia.com
Hemsida:
www.hallsbergsgenealogi.se

KUMLA
SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Jan Klingberg,
Mästaregatan 1, 692 71 KUMLA

Ordförande: Jan Klingberg
0702-78 29 20
Sekreterare: Birgitta Högqvist
0706-92 39 02
Kassör: Britt-Inger Nilsson
019-22 81 01

Redaktionskontakt: Jan Klingberg
Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr.
Bg 5077-0965
E-post: kumla.genealogi@telia.com
Hemsida: www.kumla.just.nu

KARLSKOGA-
DEGERFORS

SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Håkan Karlsson, Skolgatan 29 A,
lgh 1101, 691 41 KARLSKOGA

Ordförande: Per-Erik Forsmark
070-657 32 17
Sekreterare: Håkan Karlsson
0586-560 26
Kassör: Jan Eriksson
0586-72 82 62
Redaktionskontakt: Ann Gunnarsson
anngunnarsson@outlook.com
Medlemsavgift: 150 kr, familj 200 kr.
Pg 52 50 27-9
E-post: sekr@kgadfsgenealogi.se
Hemsida: www.kgadfsgenealogi.se

ÖREBRO
SLÄKTFORSKARE

Föreningens besöksadress:
Västra Nobelgatan 24, "Släktkällaren"
Postadress: Västra Nobelgatan 22,
703 55 ÖREBRO, tel. 019-761 16 42

Ordförande:
Paola Grafström 070-510 45 56
E-post: ordf@slaekt.se
Sekreterare: Ove Pettersson
070-208 84 91
Kassör: Jan Wallin 019-18 38 30, 070-
387 78 88
Redaktionskontakt: Jan Wallin
Medlemsavgift: 220 kr, familjemedlem
100 kr
Pg 63 59 14-5     E-post: info@slaekt.se
Hemsida: www.örebrosläktforskare.se

STOPPDATUM FÖR NÄSTA
NUMMER AV STRÖDDA
ANNOTATIONER ÄR

30 SEPTEMBER

REDAKTIONEN

Redaktionen nås brevledes på
adress:
Stefan Nilsson,
Led 305, Södragården
715 94 ODENSBACKEN

E-post:
stefannilsson.asker@gmail.com

Det går bra att kontakta antingen
redaktören eller någon i den aktuella
föreningen.

Redaktör:
Stefan Nilsson, Örebro
070-721 72 66

Redaktionsmedlemmar:
Anders Eriksson, Askersund
Gunnel Wallin, Örebro

STRÖDDA
ANNOTATIONER

är medlemsblad för fem släktforskar-
föreningar i Örebro län. Första
numret utkom hösten 1989.
Tidningen utkommer med två
nummer per år.

Föreningarna är:

- Askersunds Släktforskarklubb
- Hallsbergs Släktforskarklubb
- Karlskoga-Degerfors
   Släktforskarklubb
- Kumla Släktforskarklubb
- Örebro Släktforskare

Kontakt med redaktionen får Du
antingen genom föreningarnas
redaktionskontaktpersoner eller
direkt med redaktören.

Eventuellt medlemsbladsutbyte sker
med respektive förening.

Artiklar och annat material till
tidningen mottages tacksamt!
Allrahelst via e-post.

Redaktionen förbehåller sig rätten
att redigera inkommet material.

B-Föreningsbrev

Tryck: Trio Tryck AB, Örebro




