Ämnesförslag och idéer
till uppsatser och
projektarbeten

Örebro Stadsarkiv

Ämnesområden för uppsatser och projektarbeten
med material från Örebro Stadsarkiv
En hel del handlingar finns digitalt på stadsarkivets hemsida. Läs mer här
http://www.orebro.se/stadsarkivetsdokumentarkiv
Listan beskriver i huvudsak handlingar som finns i original på stadsarkivet, men även vissa andra
källserier som finns tillgängliga nämns.

Ämnesområde

Arkivbildare/handlingstyp/kommentar

Alkoholfrågor

Enskilda arkiv, Fattigvårdsstyrelsen, Kommunalnämnder,
Nykterhetsnämnden.

Arbetare, torpare och
arrendatorer vid större
gårdar

Gårdsarkiv, ex. Karlslund.
Torparkontrakt, avräkningsböcker.
Yrkesgrupper, inkomster (natura/kontant), villkor.

Arbetslöshet

Arbetslöshetskommittén, Fattigvårdsstyrelsen.
AK-arbeten, nödhjälpsarbeten.

Barnarbete

Arbetshuset, Fattigvårdsstyrelsen, Husförhörslängder (se nedan),
Kommunalnämnder.
När lämnade barn hemmet, olika socialgrupper, stad kontra
landsbygd, ålder på anställda i hushåll/företag.

Barnavård

Arbetshuset, Barnavårdsnämnden, Fattigvårdsstyrelsen, Enskilda
arkiv, Kommunalnämnder, Skolarkiv.
Utackorderade barn/fosterbarn. Barnavårdsnämndernas och
skolhälsovårdens tillkomst och utveckling.

Befolkningsstudier

Kyrkböcker (se nedan), Mantalslängder (se nedan), BiSOS (se
nedan), Emigrant- och immigrantregister (se nedan), CD-skivor:
Sveriges befolkning, Sveriges dödbok m.fl.
Födslar: vilken ålder modern hade vid första födseln, antal barn,
jämför socialgrupper. Utomäktenskapliga barn.
Dödsfall: dödsorsaker, ålder, spädbarnsdödlighet.
Befolkningsutveckling: folkmängdens utveckling över tid.
Giftermål: ålder, äktenskapslängd, omgifte.
Emigration: vart reste man, vilken ålder, kön, socialgrupp.

Brottslighet

BiSOS (se nedan), Domböcker (se nedan), Räkenskaper för staden,
Saköreslängder (böteslängder).

Byggnader/gator

Bildarkivet på hemsidan (se nedan), Byggnadsnämnden,
Bygglovsregister (se Dokumentarkivet på hemsidan) Ritningar,
Kartor, Brandförsäkringar, Adresskalendrar (1886-1950-tal),
Husägar-/ företagsförteckning (se Dokumentarkivet på hemsidan),
Uppbördslängder, Syneprotokoll (torp, arrendegårdar).

Fattiga

Arbetshuset för barn, Enskilda arkiv (ex. Sällskapet Jultomtarne),
Fattigvårdsstyrelsen, Kommunalnämnder.
Personer, bakgrund, hjälpinsatser, fattigvård.

Företag

Drätselkammaren, Enskilda arkiv, Bildarkivet på hemsidan,
Hälsovårdsnämnden.
Adresskalendrar, Fabriksberättelser, Företagsförteckning,
Kiosktillstånd, Krögerirättigheter.
Kvinnligt företagande, änkor - omgifte, myndig – omyndig.

Husdjurshållning/djur/
rovdjur

Hälsovårdsnämnden, Kommunalnämnder, Gårdsarkiv.
Djur vid större gårdar, kråkfötter, rovdjur.

Hälsoförhållanden/
miljöfrågor

Hälsovårdsnämnden, Miljönämnden, Stadsläkaren,
Stadsfullmäktige.
Kommunala svin vid renhållningsverket. Återvinning.

Idrott, fritid

Idrottsstyrelsen, Fritidsnämnden

Indelta/utskrivna
soldater

Militära rullor (se nedan), utskrivnings- och roteringslängder,
soldatregister. 1600-1800-tal.

Kläder och husgeråd

Bouppteckningsregister, Bildarkivet på hemsidan,
Landshövdingens kungörelser (efterlysningar).

Krigsåren

Kommunalnämnder, Kristidsnämnder, Hästuttagningsnämnder.

Länets utveckling

Fabriksberättelser, Landshövdingeberättelser (se nedan).

Namnskick

Födelseböcker, Skolkataloger, Husförhörslängder.
Vilka namn var vanliga när?

Organisation

Lands- och storkommuner. Örebro stad och kommun.
Nämnder och förvaltningar i den kommunala organisationen.
Kommunala bolag.

Rösträtt

Allmän rådstuga, Enskilda arkiv, Kommunalnämnder,
Kommunalstämmor, Valnämnden.

Sjukdomar/epidemier

Provinsialläkarberättelser, Stadsläkaren, Hälsovårdsnämnden.

Sjöfart

Drätselkammaren, Rederibolaget, Skepparämbetet.
Fartyg och transporter, Örebro hamn.

Vad hände ett visst
årtal?

Adresskalendrar, Byggnadsnämnden, Drätselkammaren,
Kommunalnämnder, Stadsfullmäktige, Skolarkiv m.fl.

Utbildning/Skolgång

Skolstyrelsen. Bildningsnämnden. Skolarkiven.
Elevers bakgrund (målsmäns yrke), ämnen, skolmat, skolidrott.

Arkivmaterial från Örebro stad/kommun finns från ca 1800 till nutid, från landskommunerna
(de kommuner som idag utgör Örebro kommun) från 1860-talet till 1970-talet. Protokollen
innehåller mycket intressant information. En hel del protokoll finns i digital form på
stadsarkivets hemsida.
Enskilda arkiv (personarkiv, släktarkiv, gårdsarkiv, företagsarkiv, förenings- och
organisationsarkiv) kan innehålla handlingar som är betydligt äldre (ex. Karlslunds gårdsarkiv
har handlingar från 1600-talet).
Stadsarkivets bildarkiv på webben innehåller drygt 50 000 bilder från 1860-talet till nutid..
www.orebro.se/stadsarkivetsbildarkiv
Stadsarkivets dokumentarkiv på webben innehåller över 100 000 dokumentsidor från mitten av
1800-talet fram till ca 1940. www.orebro.se/stadsarkivetsdokumentarkiv
Många protokoll finns digitalt på webben, t.ex. Drätselkammaren, alla landsbygdskommuners
Kommunalnämnder och Kommunalstämmor, Fattigvårdsstyrelsen, Arbetshusförvaltningen,
Idrottsstyrelsen, Fritidsnämnden, Hälsovårdsnämnden.
Emigrant- och immigrantregister innehåller alla som emigrerade och immigrerade från och till
Örebro län mellan 1840-1930. Födelsedatum, varifrån man reste, destination m.m.

Mikrofilmat material finns för Örebro län – kyrkböcker (födda, vigda, döda, husförhörslängder,
församlingsböcker) 1600-1900-tal. Icke kyrkligt material som är mikrofilmat t.ex. domböcker,
militära rullor, mantalslängder, bouppteckningar 1600-1800-tal. Det mesta av detta finns
numera i digital form på internettjänster, men vissa handlingstyper finns ännu i huvudsak bara
på mikrofilm, så är fallet med domböcker från 1600-1800-talet.
BiSOS – Bidrag till Sveriges Officiella Statistik, tryckt statistik för hela Sverige utgiven av
SCB från 1850-talet till början av 1900-talet. Statistiken är uppdelad på olika ämnesområden:
befolkning, brottslighet, handel, sjöfart m.m. Finns även på SCB:s hemsida
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Statistik-efter-serie/Bidrag-tillSveriges-officiella-statistik-BiSOS-1851-1917/
Landshövdingeberättelser 1820-tal till 1905 innehåller uppgifter om tillståndet i länet inom
vissa områden t.ex. bergsbruk, järnvägar, jordbruk, rovdjur, fabriker och hantverk. Gjordes vart
femte år och finns för alla Sveriges län.
Ett stort antal databaser finns tillgängliga på stadsarkivet, såväl lokala databaser som
internettjänster, t.ex. inskannade kyrkböcker, mantalslängder, militära rullor, bouppteckningar
och annat arkivmaterial för hela Sverige.
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