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Att forska i originalhandlingar på stadsarkivet - vägledning 
Samtliga handlingar finns i original på stadsarkivet och kan läsas på plats. Vissa finns även digitaliserade i 
dokumentarkivet på stadsarkivets hemsida  

Ämne Typ av källmaterial Vilket arkiv Var finns 
Barn Protokoll och liggare över 

barn 
Stiftelsen Örebro stads 
arbetshusförvaltning 

Protokoll 1803-1905 finns 
i dokumentarkivet på 
webben 
 
Liggare över barn 1849-
1893 finns i original 

Fattigvård Protokoll, 
Distriktsböcker (FVS) 

Örebro stad 
Fattigvårdsstyrelsen 

 
Kommunalnämnder för 
de gamla kommunerna (ca 
25 st: Almby, 
Glanshammar, Tysslinge 
o.s.v.) 

Fattigvårdsstyrelsen 1812-
1913 finns i 
dokumentarkivet på 
webben, 
 
Enstaka distriktsböcker 
på webben (f.n. 1872-
1875) annars original 
 
Kommunalnämndernas 
protokoll 1863-1940-talet 
finns i dokumentarkivet 
på webben 

Lokala samhället Protokoll Örebro stad 
Drätselkammaren (idag 
kommunstyrelsen) 
 
Örebro stad 
Stadsfullmäktige / 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunalnämnder för 
de gamla kommunerna (ca 
25 st: Almby, 
Glanshammar, Tysslinge 
o.s.v.) 
 
Örebro stad. 
Byggnadsnämnden 

Drätselkammaren 1853-
1900 finns i 
dokumentarkivet på 
webben (senare år i 
original) 
 
Stadsfullmäktige 
/Kommunfullmäktige 
1863-2000-talet finns i 
original (även 
ljudinspelningar från 
1970-talet och framåt) 
 
Kommunalnämnderna 
1863-1940-talet finns i 
dokumentarkivet på 
webben. 
 
Byggnadsnämnden 1860-
1886 finns i 
dokumentarkivet på 
webben (senare år i 
original) 

Skola Examenskataloger, 
Inskrivningsmatriklar 

Alla grundskolor, 
gymnasieskolor, 
flickskolor, läroverk etc. 

Inskrivningsmatriklar 
Karolinska skolan 1615-
1929 finns i 
dokumentarkivet på 
webben 
 
Examenskataloger och 
inskrivningsböcker finns i 
övrigt i original 

Idrott och fritid Protokoll Idrotts- och 
fritidsnämnden, Park- och 
idrottsnämnden, 
Idrottsstyrelsen  

Idrotts- och 
fritidsnämnden 1945-
1956, Park- och 
idrottsnämnden 1957-
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1961, Idrottsstyrelsen 
1962-1970 finns i 
dokumentarkivet på 
webben 

Befolkning och 
verksamhet 

Stadsuppbördsböcker Örebro stad 
Drätselkammaren finns 
varje år för åren 1853-
1945 
 
Birger Larssons 
gårdsförteckningar över 
företag och gårdsägare i 
Örebro 1850-tal-1960-tal 

Stadsuppbördsböcker 
finns i original 
 
Birger Larssons 
gårdsförteckningar finns i 
dokumentarkivet på 
webben 

Emigration Emigrantregister med 
bilagor 

Emigrantregistret för 
Örebro län, lokal databas 
på stadsarkivet med 
pappersbilagor  
 
Nationell databas Emiweb 
på webben (inklusive 
Örebro län)  
 

Emigrantregistret för 
Örebro län, databas, samt 
bilagor i original 
 
Emiweb på webben (kan 
användas gratis på 
stadsarkivets 
forskardatorer) 

 

Tankar om arbetssätt: 

Välj material, välj år 

Läs protokoll för ett år, en månad (beror på omfattning) 

Jämför t.ex. ärenden i protokoll för samma år, men från två olika kommuner 

Jämför ärenden i protokoll över tid, t.ex. 25/50 år senare, vad skiljer? 

Välj ett kvarter/ett hus i Örebro och dokumentera vilka människor som bor där, yrken, social tillhörighet, jämför 
25/50 år senare, skillnad?, eller jämför ett kvarter med ett annat vid samma tid. Komplettera med uppgifter ur Birger 
Larssons förteckningar över företag och gårdsägare i Örebro. 

 

Exempel på frågor till materialet: 

Jämför över tid 

Jämför geografiskt vid samma tid 

Jämför män – kvinnor, åldrar, vilka förekommer?, skillnader? 

Social tillhörighet 

Typer av ärenden, kategorisera 

Fördjupa med mer information om ett urval människor (sök vidare i kyrkböcker som finns på webben på 
Riksarkivets hemsida eller via stadsarkivets forskardatorer) 

Komplettera med fotografier 

 

Stadsarkivets hemsida 

www.orebro.se/stadsarkivet 

Dokumentarkivet hittar du här (även mer detaljerad lista över vilket arkivmaterial som finns) 

www.orebro.se/stadsarkivetsdokumentarkiv 
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Bildarkivet hittar du här 

www.orebro.se/stadsarkivetsbildarkiv 

 

Kyrkböcker (folkbokföring) finns tillgängliga gratis på stadsarkivets forskardatorer. Två tjänster: Riksarkivets digitala 
forskarsal och ArkivDigital. Riksarkivets finns gratis tillgänglig via webben fr.o.m. februari 2018. 


