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Birger Larssons personarkiv (PS:029)

Handlingarnas tid 1950-tal - 1960-tal
 
Birger Larsson född 22 augusti 1893 i Kristinehamn, död 25 oktober 1966 i Örebro, el-montör på 
Centralverkstaden (CV) i Örebro, släktforskare.
 
Birger Larsson ägnade sig efter pensioneringen från CV åt forskning om Örebro stad. Arkivet består av 
anteckningar om gårdar och fastigheter i Örebro gjorda av Birger Larsson under 1950- och 1960-talen. I 
huvudsak omfattar förteckningarna tiden ca 1840-tal - 1960-tal, i vissa fall finns uppgifter tillbaka till 
1600-1700-tal och tidigare.
 
Efter hans död skänktes materialet till kyrkoskrivare Olof Belfrage i Örebro, som 1982 överlämnade det 
till stadsarkivet.
 
Lev. 9/82
 
Arkivet förtecknades i december 2018 av Stefan Nilsson.
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Innehållsförteckning

Birger Larssons personarkiv (PS:029)

D Register och liggare
D1 Förteckningar över gårdar och fastigheter i Örebro



Birger Larssons personarkiv (PS:029)Arkiv

Serierubrik

Förteckningar över gårdar och fastigheter i Örebro

Seriesignum

D1

Serieanmärkning

Serien i arkivkartong.
Serien är även digitaliserad. Finns även på arkivservern, på DVD-skivor/USB-diskar och delvis
i dokumentarkivet på webben

Volymnummer Tid Anmärkning

1 1950-1960 Förteckningar över gårdar och fastigheter i centrala Örebro 
gjorda på 1950- och 1960-talen. Med uppgifter om byggnadsår, 
ägare, affärer och företag per adress. Även uppgift om hus som 
nedbrunnit vid stadsbränderna 1843 och 1854 och om rivningsår.
I huvudsak omfattar förteckningarna tiden ca 1840-tal - 1960-tal, 
i vissa fall finns uppgifter tillbaka till 1600-1700-tal och tidigare.
 
- Företagslängd, moderna gatunamn A-Ö Söder
- Ägarlängd, gamla gårdsnummer Gård nr 1-163 Söder
- Ägarlängd, moderna gatunamn A-Ö Söder
- Södra Smedjebacken nr 1-14
 
- Företagslängd, moderna gatunamn A-Ö Norr
- Ägarlängd, gamla gårdsnummer Gård nr 1-120 Norr
- Norra Smedjebacken nr 1-14
 
- Register över gårdar och gatunamn, med gamla gårdsnummer 
och lägenhetsnamn översatta till moderna gatunamn. Även 
uppgifter om när hus brunnit ned och rivits.
 
- Fastigheter i Örebro stad med ägare och taxeringsvärden, Söder 
och Norr, 1893 (enstaka), 1895, 1900, 1905, 1910
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