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Historik

Nils Gabriel Djurklous personarkiv (PS:016)
Verksamhetstid 1829 - 1904, handlingarna omfattar åren 1856 - 1902.
Friherre Nils Gabriel Djurklou, Sörby säteri Friherre Nils Gabriel Djurklou föddes den 24 juli 1829 på
Sörby säteri i Norrbyås socken i Närke. Barndomen tillbringades i en ekonomiskt sett enkel men
harmonisk och lycklig miljö. Under långa perioder mellan 9 och 16 år undervisades Djurklou av prästen
Pehr Henrik Gylander i Gåsborn i Värmland.
Som 13-åring skrevs Djurklou in vid Uppsala Lyceum och år 1847 började han studera vid Uppsala
universitet, där han avlade kansliexamen 1853. Efter en kort tid som e o amanuens på Riksarkivet
återvände han till Sörby och övertog lantbruket efter sin far. Djurklou började redan vid 19 års ålder att
engagera sig i sänkningen av sjöarna Hjälmaren och Kvismaren i Europas största sjösänkningsföretag och
blev själv sjösänkningsbolagets förgrundsgestalt i över 40 år.
Själva sjösänkningsarbetet påbörjades 1878 och avslutades 1888 och det var mycket tack vare Djurklou
som företaget överhuvudtaget kom till stånd. Djurklous intresse för folklivsforskning började redan under
tidig barndom, ett intresse som kom att hålla i sig under hela hans levnadstid. Den drivande kraften
bakom bildandet av "Föreningen för Nerikes folkspråk och folkminnen" var Djurklou. Föreningen var
den första provinsföreningen i sitt slag i Sverige. Härmed blev Djurklou en banbrytare för hela den
kommande landsmåls- och folkminnesforskningen.
Djurklous intresse omfattade, förutom folklivs- och språkforskningen, även politik, ekonomi,
uppfostringsfrågor med mera och hans litterära produktion var vid hans död den 31 mars 1904 av mycken
stor omfattning.
Arkivet inkom med Hjälmaren och Kvismarens sjösänkningsbolags arkiv. I detta arkiv finns även delar
av Sörby säteries arkiv. Arkivet ordnat och förtecknat av Astrid von Elern 1982.
Genomgånget och inskrivet av Eva Lundberg juni 2001.
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Innehållsförteckning

Nils Gabriel Djurklous personarkiv (PS:016)
F

Ämnesordnade handlingar

F1

Handlingar

1856--1902

Arkiv

Nils Gabriel Djurklous personarkiv (PS:016)

Serierubrik

Seriesignum

Handlingar

F1

Serieanmärkning

Serien i arkivkartong.
Volymnummer

1

Tid

Anmärkning

1856-1902

- Brev rörande landskapsmål från P.O. Lundbladh i Lund, 14
november 1856.
- Kallelse till Michaeli sockenstämma i Sköllersta från Anders
Gellertz, 10 oktober 1861.
- Brev från Viktor Rydberg i Göteborg, oktober 1875.
- Djurklous privata handlingar angående VDs ställning i
Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag, 1884 - 1885.
- Förslag till åtgärder för frö- och utsädesodlingens höjande i
Örebro och Södermanlands län, 1887.
- Handlingar rörande flyttning av Kungsstugan, 1897.
- Handlingar rörande släkterna Kursell och Stackelberg, 1898 1899.
- Uppgift till mantalsskrivningen i Örebro, 21 november 1899.
- Häfte med "Jon Månssons rustico-latinska dagboksanteckningar
om sin kärlekshistoria 1642-1647", ur Djurklous samlingar,
1899.
- Protokollsutdrag från Örebro läns Landsting om val av
ledamöter i Dövstumsundervisningsnämnden, 17 september
1902.
- Djurklous privata verifikationer, 1898 - 1902.
- Inbjudan till prostinnan Louise Forsells begravning, utan år.
- Anteckningslista för personer till medlemmar i Örebro
Tullskyddsförening, utan år.
- Om Nerike i äldre tider samt folklivsanteckningar, utan år.
- Folklivsbilder från Hjälmarsänkningen: "Huru Stenstorpa-Brita
fick veta hvad pojken skulle göra med potatisen", "En rar
gumma", "En barsk gumma", Delation" av Gabriel Djurklou,
utan år.
- Beskrivning över Asker, Lännäs, Norrbyås, Gällersta och
Ekeby socknar av Mörner, utan år.
Sörby säteri:
- Verifikationer, 1879, 1882 - 1883.
- Språngsedlar, 1879 - 1881.
- Brev om obetald mjölkräkning, 1880.
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1882-1883

Örebro Stadsarkiv

Avräkningsbok för Sörby säteri, 1 november 1882 - 24 april
1883.

