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Antal medlemmar vid årets slut 173 st.  

Styrelsen har haft 12 protokollförda samman-

träden under året. 

Under oktober månad avgick av personliga 

skäl vår ordförande, Mats Eliason . 

 

4/4  Calle Lindström från Lindesberg. 

”Provinsialläkarnas kamp mot smuts, epide-

mier och kvacksalveri under 1800-talet”. 

21/3  ”Släktforskningens dag” . Öppet hus i 

Nora Bibliotek. Släktforskningssupport.  

7/4  Håkan Henriksson från Arkivcentrum i 

Örebro. ”Ryska krigsfångar i Nora och Linde 

under början av 1700-talet”. 

19/4 Åke Mossberg-utflykt till Blexberg.  

10/5 Åke Mossberg-utflykt till södra delarna 

av Pershyttan.  

5/9 ”Öppet hus” i Nora Bibliotek. 

20/9 Åke Mossberg-utflykt till Ringshyttan.  

11/10 Åke Mossberg-utflykt till norabygdens 

äldsta by Noor. 

27/10 Magnus Bäckmark. ”DNA-forskningens 

nytta”. Samarr. med Linde Släktforskare i 

Masugnen, Lindesberg.  

19/6 Midsommarfirande i Pershyttan. Dåligt 

väder gjorde att besöksantalet var lägre än 

vanligt och arrangemanget bidrog med ca 

8 000:- till vår kassa.  

 

Projektet ”Födda i Nora och Viker” har fort-

löpt i 3 år. På grund av en bug var vi tvungna 

att göra en ny version och byta ut alla levere-

rade skivor. Den nya versionen av skivan är 

nu utökad fram till 1939. För Järnboås för-

samling fortsätter vi med digitaliseringen 

från 1673 fram till 1918. 

 

Lars Öjebo har under året haft en nybörjar-

kurs och tre stycken emigrantforskningskur-

ser. Numera är vi flera handledare som 

hjälps åt under kurskvällarna. Det ger delta-

garna mycket mer stöd i den egna forskning-

en och även handledarna har mycket glädje 

av att hjälpa till. 

Sammandrag och valda delar ur 

Verksamhetsberättelse 2015 

Vill du ta del av årsmöteshandlingarna i sin helhet?  
 

Du hittar du på vår hemsida, www.noraforskare.se. 

Ur Årsmötesprotokollet 
fört vid Föreningen Nora Släktforskares årsmöte 2016-02-18 

9. Omval av ordförande kunde ej genomföras 

då ingen kandidat fanns. Mötet gav  styrelsen 

i uppdrag att lösa ordförandeskapet interim-

istiskt under 2016. Valberedningen får fort-

sätta under 2016 att söka kandidater. 

14. Midsommarfirandet i Pershyttan diskute-

rades. Styrelsen aviserade att den inte klarar 

att anordna firandet utan medlemshjälp och 

utan samarbetsförening (Hembygds-

föreningen kan inte längre vara med).  Lista 

skickades runt för att se om fler i föreningen 

kunde hjälpa till. 

 

Styrelsens sammansättning och kontakt-

uppgifter hittar du på sidan 2. 

http://www.noraforskare.se
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Den nya tiden behandlar 1900-talets USA 

och de strömningar som den nya tiden förde 

med sig, krav på begränsningar av invand-

ringen, isolationism, industrialiseringen 

och de möjligheter till masskonsumtion den 

innebar. Den handlar också om den snabba 

utbredningen av USA mot väster, om järn-

vägens betydelse för förflyttningen av the 

Frontier, om skogsavverkning och sågverk, 

gruvor och det laglösa samhälle som ändå 

fanns i de territorier som ännu inte införli-

vats som fullvärdiga stater. 

Ett inslag i boken känns väldigt aktuellt, 

nästan kusligt aktuellt, nämligen det om 

hur redan etablerade invandrare med stor 

misstänksamhet betraktar de nya katego-

rier invandrare som nu kommer. Det är nu 

ryssar och fattiga människor från Öst- och 

Sydeuropa kommer till Amerika, många av 

dem utan den elementära bildning som väs-

teuropéerna och skandinaverna haft. 

Förvisso kan den arbetsamme invandraren 

fortfarande kämpa sig till en bättre tillvaro 

än i hemlandet, men den råa kapitalismen 

är stark, oftast starkare än de fackförening-

ar som finns. Tillströmningen av nya ar-

betssökande gör det möjligt för industrier-

na att hålla lönerna nere och strejker slås 

ner med myndigheternas goda minne. En 

radikalisering bland arbetarna ses inte 

med blida ögon, då den uppfattas som ett 

hot mot den rådande ordningen. Det går till 

och med så långt att radikala personer 

tillintetgörs i rättvisans namn. En av dem 

är Joel Hägglund alias Joe Hill, som döms 

till döden och avrättas för ett mord han 

sannolikt aldrig begått. Detsamma gäller 

två italienska invandrare, Nicola Sacco och 

Den nya tiden 
Utvandringen till Amerika III 

Nu har redaktören äntligen plats 

för Lars bokrecension av sista de-

len av Lennart Pehrsons trilogi 

Utvandringen till Amerika. Den 

har undertiteln Den nya tiden.  

 

LARS LÄSER 

Bilderna är hämtade ur Lennart Pehrsons bok. 
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Bartolomeo Vanzetti, som avrättades för ett 

bankrån trots att bevisningen mot dem var 

mycket tvivelaktig. De fick sin upprättelse 

femtio år senare av Massachusetts guver-

nör Michael Dukakis, som förklarade att de 

dömts utan rättvisa. 

Pehrson diskuterar kring begreppet den 

amerikanska smältdegeln och hur de tidiga 

invandrarna nu blivit riktiga amerikaner 

medan de nyanlända i folkets ögon tycktes 

ha svårare att anpassa sig. De behöll sina 

traditioner och höll sig till en början lite för 

sig själva på samma sätt som de tidigare 

komna faktiskt också gjort. Men alltef-

tersom nya kom flyttades de gamla uppåt i 

hierarkin, de framstod som ”riktigare” ame-

rikaner än de andra. 

Första Världskriget satte lojaliteten till det 

nya landet på prov då tyskar och många 

svenskar intog en tyskvänlig hållning vil-

ket inte sågs med blida ögon. Många in-

vandrare visade dock sin lojalitet genom att 

gå med i de styrkor som skickades till 

Europa och många av dem miste där livet i 

kampen för sitt land och demokratin. 

Efter kriget stärktes isolationismen och in-

vandringen belades med restriktioner. Vil-

ken effekt dessa hade är inte klart, då tret-

tiotalets depression gjorde att Amerika inte 

längre var så lockande och många som ut-

vandrat till Amerika återvände till hemlan-

det. 

På 1960-talet öppnades åter dörrarna och 

USA fick åter stor tillströmning av folk, nu 

främst av asiater och latinamerikaner, som 

hoppades få en bättre framtid än den de 

kunde få i hemlandet. 
 

Anna Q Nilsson var svenskan, som började som 

hembiträde i NY, blev en av de största stjärnorna i 

Amerika under stumfilmens storhetstid. Här i 

Photoplay 25 november 1920.  
 

Maj Hirdman från Norberg, en av Sveriges första 

kvinnliga proletärförfattare, har beskrivit hur hon 

upplevde USA i boken Resan till Amerika (1926). 
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Astronomi och latin 

Anna Ovena föddes år 1584 i Koldenbüttel 

i landskapet Eiderstedt i Schlesvig-

Holstein. Hon  tillhörde en gammal rik och 

ansedd nordfrisisk storbondesläkt och var 

dotter till godsägaren och astronomen 

Hans Ovens och hans hustru Wencke 

Jacobs. Redan som 3-åring blev hon dock 

föräldralös och bodde sedan i Witzwort hos 

farmodern Anna Hans och farbrodern 

Mewes Ovens, som också var hennes för-

myndare. Hon fick en för sin tid ganska 

ovanlig men grundlig skolning, bl a i astro-

nomi och latin. 

 

Bortgift som 15-åring 

15 år gammal, den 15 april 1599, gifte hon 

sig med Herman Hoyer, Furstligt råd och 

Ståthållare i hertigdömet Holstein. Den 

unga bruden medförde i hemgift 100,000 

lybska mark, en för den tiden ganska stor-

artad summa, jämte föräldragården, som 

kallades Hoyerswerft, om 28 ha. Enligt den 

rådande frisiska traditionen la hon nu till 

ett ”s” till den nyblivne makens namn och 

kallade sig Anna Ovena Hoyers. Paret bo-

satte sig till att börja med på slottet 

Hoyerswort i Oldensworts socken, som 

byggts av Herman Hoyers far Ståthållaren 

Caspar Hoyer (1540-1594). 1603 flyttades 

ståthållarens residens från Hoyerswort till 

Tönnings slott, och där bodde familjen i 19 

år. Under årens lopp utökades familjen 

med 4 söner och 3 döttrar. 

 

Det frireligiösa intresset 

Anna Ovena hade, bl. a. på Hoyerswort, 

tillgång till en mängd religiösa skrifter, 

som hon gärna studerade. Bibeln läste hon 

ofta, så den kunde hon nästan utantill. 

Hennes håg låg åt det frireligiösa hållet och 

hon hade inte mycket till övers för det orto-

doxa prästerskapet. Maken Herman avled 

1622, och Anna blev änka vid 38 års ålder. 

Hon återvände till Hoyerswort, där hon, 

allt mer öppet, började visa var hon hade 

Anna Ovena Hoyers 

1584-1655 

-svärmare och poet 
Min anmoder x 3 

 

av Britt-Marie Lundell 
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sina sympatier. 

När ett av hennes barn insjuknade konsul-

terade hon en frireligiös läkare, Nikolaus 

Knutzen, kallad Teting. Han lyckades bota 

sjuklingen med hjälp av ”ovanliga kemiska 

medel”. 1623 erbjöd Anna honom att med 

sin familj bosätta sig i porthuset på 

Hoyerswort. 

 

Hoyerswort blev en samlingsplats för-

anabaptister och fanatiker  

Anna hade mycket höga tankar om denne 

Teting och ansåg honom vara en ”gudomlig 

profet”. Hon ordnade med ett kapell där 

han kunde både undervisa och döpa. Till 

att börja med var det bara Annas barn och 

tjänstefolk, som kom ifråga, men så små-

ningom blev Hoyerswort en samlingsplats 

för anabaptister och fanatiker. Av kyrkans 

män sågs naturligtvis dessa privata guds-

tjänster inte med blida ögon, och saken 

rapporterades till högre ort. En undersök-

ning, ledd av Eiderstedts prost inleddes, 

och Teting fick redogöra för sektens syn-

punkter. Det blev inget ingripande mot Te-

ting efter prostens förhör, men prästerna 

gick till hårt angrepp mot honom. Detta re-

sulterade i att han 1624 flyttade till Annas 

lediga hus på Grosstrasse i Husum, där 

han en tid kunde fortsätta sin verksamhet. 

Senare samma år fick han dock order av 

Hertig Friedrich att göra avbön – eller 

lämna hertigdömet. Teting valde att ge sig 

av.  

Gästfriheten mot sekterister blev ödes-

diger för ekonomin 

Anna Ovena fortsatte dock med sina pri-

vata gudstjänster, men prästerna försökte 

få henne att sluta med dem. Först skickade 

de ”en vänlig erinran” till henne, men Anna 

svarade att de inte hade någon auktoritet 

över henne, och att hon då aldrig fått var-

ken tröst eller hjälp av kyrkan. 

Pastorn i Sankt Marien-kirche i Husum 

vände sig då direkt till änkehertiginnan 

Augusta på Husum slott. Men hon ville 

inte ingripa mot någon av familjen Hoyers 

medlemmar, eftersom de så länge och väl 

tjänat furstehuset. Dessutom var hon per-

sonlig vän med Anna Ovena. 

 Annas gästfrihet mot alla de sekterister, 

som fick en fristad på Hoyerswort, blev 

dock ödesdiger för hennes ekonomi. 1625 

begärdes det, genom svärsonen Peter Sie-

mens försorg, att hon skulle dela sina gods 

med barnen. 

 

Krig 

Sommaren 1627 angreps Schelswig-

Holstein av kejserliga trupper. Många 

byggnader ödelades och pest och moralför-

vildning följde. Ättens huvudman, Jacob 

Hoyer, flydde omedelbart och bosatte sig så 

småningom i Sverige. 1628 tog Anna sina 

barn med sig till Hamburg. Där stannade 

hon dock bara ett par veckor, eftersom pes-

ten härjade svårt. Hon och barnen lyckades 

komma med på ett fartyg som skulle segla 

En nutida bild på Hoyersworth Manor. 

Bilden hämtad från www.panoramio.com. 
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norrut. Skeppet förliste utanför Helsingör 

men lyckades till slut ta sig in i hamn. 

Flera andra fartyg bröts sönder på redden.  

Den 12 maj 1629 undertecknades ett fred-

avtal, och trupperna drogs bort den 10 juni. 

En ny ståthållare installerades i Tönning 

och Anna och hennes barn återvände till 

Hoyerswort. 

 

Annas barnuppfostran 

Ståthållaren Herman Hoyers och Anna 

Ovenas barn hade naturligtvis fått en för-

näm uppfostran vid hovet, precis som tidi-

gare generationer fått, men barnens krist-

liga fostran svarade Anna själv för. Hennes 

”Geistlich Gespräch zwischen Mutter und 

Kindt vom wahren Christenthumb” kom ut 

i tryck 1628. Anna inte bara skrev texterna 

till sina hymner, hon gjorde ofta musiken 

själv också, och framförde dem tillsammans 

med barnen. De sjöng och spelade även 

världsliga sånger.  

 

Satir om präster 

1630 publicerade Anna en satirisk dialog 

”De danska byprästerna” (De denische 

Dörp-Pape), där hon angrep prästernas för-

ment dåliga seder. Dikten var fränt hållen, 

och förbittringen blev stor bland präster-

skapet, som på alla sätt försökte svärta ner 

henne.  

Hon pressades också hårt av sina kredito-

rer och 1630 blev hon tvungen att sälja ett 

hus i Husum och sitt föräldrahem i 

Hoyerswerft. 1631 flyttade Anna till Hu-

sum efter att hon sålt ätten Hoyers stams-

lott Hoyerwort till änkehertiginnan Au-

gusta. 

 

Flytten till Sverige 

Anna Ovenas sitution började bli allt mer 

ohållbar, och man började planera för en 

flytt till Sverige, där ju ätten Hoyers hu-

vudman, Jacob Hoyer, var bosatt sedan ti-

digare. För att underlätta Annas flytt skrev 

änkehertiginnan Augusta, år 1632, ett re-

kommendationsbrev till den svenska drott-

ningen Maria Eleonora. Men hon var hos 

sin man, Gustaf II Adolf, som  ju deltog i 

det 30-åriga kriget. Som bekant stupade 

han den 30 nov. samma år, men Maria Ele-

onora återvände först sommaren 1633 till 

Sverige. Kungens begravning ägde rum vid 

midsommartid 1634. 

 

Från Västervik till Stockholm med 

hjälp av Gustav II Adolfs tyskättade 

änkedrottning Maria Eleonora 

Under tiden (1632-1634) arrenderade Anna 

sätesgården Blekhem utanför Västervik av 

Johan Skytte, som Jacob Hoyer blivit be-

kant med. Godset var bebyggt med två trä-

hus, och på Blekhem fanns kor och höns. 

Änkedrottningen Maria Eleonora ca 1630. 
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De produkter som producerades på godset 

sålde Anna, men det var inte alltid hon fick 

betalt. 1634 fick hon av änkedrottningen en 

gård med trähus och trädgård på Ladu-

gårdslandet i Stockholm. Hon döpte gården 

till ”Sittwick” (sitter puts väck), den låg i 

kvarteret Harpan 1 o 13 i Hedvig Eleonora, 

på nuvarande Styrmansgatan strax norr 

om Linnégatan.  

 

Författaren Anna Ovena 

Här bodde Anna i lite drygt 20 år. Hennes 

litterära verksamhet var omfattande. Hon 

skrev 100-tals religiösa dikter, en del av 

dem med satirisk inriktning, och ett antal 

hymner. Hennes tacksamhet och tillgiven-

het till drottningarna Maria Eleonora och 

Kristina inspirerade henne att skriva ett 

antal dikter, som hon tillägnade dem. Hen-

nes samlade verk ”Geistliche och Weltliche 

POEMATA” gavs ut i Amsterdam år 1650. 

En handskrift, innehållande ett antal av 

Annas dikter, hittades på 1850-talet i Kal-

mar. Den förvaras numera (1894) på Kung-

liga Biblioteket. På insidan av pärmen har 

yngste sonen Fredrik Herman Hoyer grave-

rat ett porträtt  av  henne. 

Anna Ovena Hoyers avled på Sittwick den 

27 november 1655, och ligger begravd i Ja-

kobs kyrka. 

 

Britt-Marie och Anna Ovena 

Anna Ovena Hoyers är min farfars morfars 

farfars mormors farmor, min farmors far-

fars farmors mormors farmor och min far-

mors mormors morfars mormors morfars 

mor. 

 Britt-Marie Lundell 

Källor: 

 Rune Kjellander: Familjen Hoyer i Schleswig-
Holstein och Sverige 

 Adah Blanche Roe: Anna Owena Hoyers, A Poetess of 
the Seventeenth Century 

 Danskt biografiskt Lexikon 

 

 Hans-Joachim Schoops: Anna Ovena Hoyers. En tysk 
diktarinna I Sverige. Ur Samlaren 1945 

 Birger Schöldström: Anteckningar för Idun, En svär-
merska. Veckotidningen IDUN nr 34(349) 24 aug 1894 

 www.zeno.org: Biographie, Hoyers Anna Ovena 

Stöd Nora släktforskare och köp släktforskarskivorna av oss 

Porto tillkommer. Beställ genom info@noraforskare.se 

VÅR EGEN SKIVA: 300:- 
Sveriges befolkning 595-640 kr 
(1880;1890;1900;1970;1980;1990. Varje skiva har ett årtal) 

Sveriges Dödbok 600 kr 

Begravda i Sverige 595 kr 

 

Släktutredningar av 

Britt-Marie Lundell 200 kr 

Bondebysläkten; Domar-Pelles släkt; Ekestubbesläkten; 

Gellnerska släkten; Hoyersläkten; Mathes Lankinen-

släkten; Måns Finnessläkten; Ringshyttesläkten; Simon 

i Sången-släkten; Sundinska släkten. 

http://www.zeno.org
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Att resa sin släkthistoria 

och göra en bok 

Boken om Johannes och Carolina från Nora 

Bergslag är nu färdig. Släkthistorien utspelar 

sig på platser som Blexberg, Greksåsar, Noor, 

Järnboås, Hjulsjö och aktörerna är bl a släkten 

som Greksåsars gästgivare, Westerberg, Rot-

kopp, Malmberg, Hoyer. 

 

Att berätta om kvinnor och skriverier har blivit en ledtråd i boken, för 

att förmedla kunskap om generationers liv och leverne. En av de mest in-

tressanta kvinnorna i berättelsen är diktaren och svärmaren Anna Ovena 

Hoyer 1584-1655.  

 

Barbro Björk, med släktingar och fotografen Stefan Rosén har varit till 

Tyskland och ”upplevt” Anna Ovenas miljö. Platserna där hon växte upp, 

gifte sig och fick sina barn.  

Text Barbro Björk, foton Stefan Rosén 

Här är en uppbyggd kopia av Tönnings 

slott, som i dag flyter på ån i parken. 

Det var i detta slott som Caspar Hoyer 

arbetade och det var även där som 

Anna Ovena och Herman Hoyer vigdes 

den 15 april 1599. 

Här är Hoyerwort, där Anna Ovena bodde 

med sin man. Då Anna Ovena blivit änka 

kunde hon alltmer ägna sin tid och sina 

pengar åt den svärmiska verksamhet, som 

hon visat böjelse för. Hon slöt sig med brin-

nande intresse till den inom protestantiska 

kyrkan uppkomna schwenkfeldianska rikt-

ningen. Den skiljer sig från lutheranerna ge-

nom sin mystisism. 
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Bor i Simlångsdalen 3,5 mil från Halmstad. Är fil kand, högstadielärare och bokbin-

dare. Släktforskat i ca 50 år. Arbetat med kurser i släktforskning, läsning av gamla 

handstilar och tillverka egna böcker. 

Att skriva en bok är det bästa sättet att bevara släktens historia. Datorns disketter, 

USB-minnen och annat är ej att lita på. 

Har producerat ca 12 böcker, några själv och några med hembygdsgrupper. Den 

första boken kom till på 1980-talet och handlade om Agunnaryd. Den senaste boken: 

Johannes och Carolina från Nora Bergslag släpptes 7 juni i Lindesberg. Se artikel i 

24i. (http://24i.se/roligt-och-ovanligt-bokslapp-pa-lovstigen/) 

Johannes och Carolina är utgiven på Barbros egen firma. Barbro gör allt själv från 

inhämtandet av historiskt material, skrivandet, tryckningen till bokbindningen. Till 

denna bok har hon haft hjälp av en fotograf.  

Boken är helt handgjord, inbunden, linnetrådsbindning, en unik information, som 

kan bevaras i många år. Den kostar 500 kronor, finns inte i många exemplar. Beställ 

direkt av: 

Barbro Björk, Bygget, Barnkolonien 174, 310 38 Simlångsdalen, 035-75004, barbrobjork@hotmail.com 

Barbro Björk 

Bild fr. 24i Bergslagen 

BARBRO BJÖRK 

Wencke Jacobs gifte sig 1583 med Hans 

Ovens (föräldrar till Anna Ovena). Wencke 

dog redan vid 20 års ålder och hennes mor 

”en rik fru Sax” bidrog till predikstol i Kol-

denbüttels kyrka 1583, då Wencke gifte sig. 

4:e fältet på predikstolen har märkts 

”Christina Jacobs” och den unga brudens 

porträtt synes vara på baldakinen där ovan-

för. Wenckes syster Ida var mormor till Pe-

ter Sax, den kände krönikerskrivaren. På 

den andra predikstolen står Casper Hoyer. 

Oldensworts kyrka, altaret skänkt av Caspar 

Hoyer och hans hustru Anna Wulff 1592. Konstnä-

ren var Maten van Achten i Tönning, som Caspar 

engagerat för Gottorfs slottskapell. Inskriptionen 

lyder: ”Dies Gemehlte, des Heiligen Abentmahls, 

und Leidens, unsers Herrn Jesu Christi. Hath Cas-

par Hoyer Fürstlicher Holsteinischer Rath, und 

Staller in Eideerstede, und seine Eheliche Haus-

frawe, Anna Wulffs verfertigen lassen. Diesem 

Gotteshause zur gedechtnus verehret und 

zugeeignet. Am Tage des ertzengels Michaelis, im 

ihar der Menschwerdung Christi, 1592.”  

http://24i.se/roligt-och-ovanligt-bokslapp-pa-lovstigen/
mailto:barbrobjork@hotmail.com
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Sökningen startar i EMIWEB 

För att visa hur man kan gå till väga och 

vad som kan finnas i olika databaser ska vi 

följa en emigrant som lämnade Nora för 

drygt 100 år sedan, nämligen lokförarsonen 

Oskar Valfrid Blomgren. Han utvandrade 

från Lugnå i Nora stadsförsamling på hös-

ten 1913. Oskar Valfrid är en slumpmässigt 

vald emigrant som jag testade att följa förra 

året inför en föreläsning i Nora. Hur mycket 

man hittar om en emigrant kan variera, 

men Oskar Valfrid kan sägas vara en rätt 

normal emigrant och bör återspegla rätt väl 

hur det kan se ut. En fördel är förstås om 

namnet inte är alltför vanligt, till exempel 

är det svårare att söka en Anders Anders-

son och urskilja vilken som är den rätte 

bland många andra med detta namn. 

 

Det första man ska göra är att söka rätt på 

utflyttningen i kyrkoböckerna. Kanske har 

man redan hittat den uppgiften när man 

följt en släkting i sin släktforskning. Det går 

också att söka i databasen Emigranter i 

svenska kyrkböcker som finns på webbsidan 

Emiweb. Emiweb är ett samarbete mellan 

emigrantprojekt och institutioner i hela 

Sverige med syftet att samla intressanta 

emigrationsdatabaser på en hemsida 

(www.emiweb.se) och göra dem tillgängliga. 

För att söka där behövs ett abonnemang, 

men Emiweb finns också gratis tillgängligt 

på Örebro stadsarkiv (som även har emi-

grantregistret för Örebro län). 

 

Emiweb har funnits sedan 2008 och sköts 

av Migrationscentret i Karlstad. I de när-

mare 30 databaserna på hemsidan finns 

några miljoner registerposter rörande 

svenska emigranter. Två stora och viktiga 

databaser i Emiweb är Emigranter i svenska 

kyrkböcker och Passagerarlistor för svenska 

hamnar. Dessa har i tidigare versioner fun-

nits form av CD-skivorna EmiBas och CD 

Emigranten. På Emiweb är dessa nu uppda-

terade och kompletterade geografiskt. Ar-

bete pågår även med att länka varje emi-

grants registerpost med originaldokumen-

ten i kyrkoböckerna och passagerarlistorna. 

För vissa delar av Sverige har inte regionalt 

 

Hur spårar man  

en emigrerande  

lokförarson från Nora? 
av Stefan A. Nilsson,  

arkivarie på Örebro stadsarkiv 

Redaktörens ”farbror Edvard”, 

dvs mormors mammas farbror 

Carl August Svensson på ett 

hemskickat Amerika-foto. Han 

föddes i Stjärnorp 1854 och dog 

i Connecticut 1925. 

Många släktforskare har en "försvunnen" emi-

grant i släkten. På senare år har möjligheterna 

att lösa gåtan om vad som egentligen hände 

"farbror Edvard" i det stora landet i väster blivit 

betydligt bättre. Ett antal databaser finns nu att 

ta till hjälp för att lägga bit för bit av pusslet 

om släktingen som försvann. Amerika är fortfa-

rande stort, men sökandet kan vi nu göra hemi-

från i vår egen dator. 

http://www.emiweb.se
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och lokalt registreringsarbete gjorts. Därför 

har de senaste åren även databasen SCB 

Emigranter registrerats för att få täckning 

för hela landet. Databasen bygger på präs-

ternas årliga inlämnade rapportering om 

emigranter från respektive församling. 

Denna databas innehåller ca 1,5 miljoner 

emigranter från hela Sverige. Emiweb har 

sedan starten utökats med en mängd data-

baser av olika slag rörande svensk emigrat-

ion. 

Vad kan vi då hitta om Oskar Valfrid Blom-

gren med hjälp av Emiweb? 

 

EMIWEB databas: 

Emigranter i svenska kyrkböcker  

Här får vi veta att Oskar Valfrid Blom-

gren var född 18 juli 1893 i Vikers för-

samling. Han flyttade 11 oktober 1913 

ensam från Lugnå i Nora stadsförsam-

ling med destination Norra Amerika. 

Han var alltså 20 år gammal och vi får 

också veta att han var son till en lokfö-

rare. Att han flyttade ensam betyder att 

han inte flyttade med någon familjemedlem, 

men kanske hade han ändå sällskap med 

andra emigranter från orten.  

Om man vill kan man söka nora + 1913 för 

att se om man kan hitta ressällskap. Ibland 

kan ressällskap vara en sätt att återfinna 

en emigrant om de åkte till samma ort. Vid 

registerposten finns ibland en direktlänk till 

kyrkoboken (husförhörslängden och utflytt-

ningslängden). Detta arbete pågår och är 

möjligt genom ett samarbete mellan 

Emiweb och Riksarkivet.  

Vid en sökning i databasen SCB Emigranter 

hittar vi Oskar Valfrid med liknande upp-

gifter som i registret över emigranter i kyr-

koböckerna, här är dock endast födelseåret 

och utflyttningsåret angivet och inte exakt 

datum. Inte heller bostadsorten i försam-

lingen. En länk finns till originaldokumen-

tet, den "summariska folkmängdsredogörel-

sen". Saknas församlingen i emigrantregist-

ret som bygger på kyrkoböckerna, kan dock 

SCB Emigranter vara användbart för att 

hitta en emigrant. 

Nu vet vi när Oskar Valfrid skrevs ut från 

Nora. Nästa steg är att se när han klev på 

båten. 

 

EMIWEBs databas: 

Passagerarlistor för svenska hamnar  

Om vi söker Blomgren + Nora så hittar vi 

Oscar W Blomgren från Nora som avreste 

29 oktober 1913 från Göteborg med desti-

nation New York. Man ska inte ha onödigt 

många sökkriterier. Bättre att kombinera 

ett par stycken, gärna sådana som  stav-

ningen inte varierar så mycket för. Hade vi 

sökt Oskar Valfrid hade vi inte fått träff. 

Dels stavas Oscar med "c" här och Valfrid är 

förkortat till "W". Man kan många gånger få 

testa flera olika sökningar innan man hittar 

det man söker.  

I passagerarlistorna står inte heller födel-

sedatum utan bara en uppgift om ålder. 

Det förekommer också att som hemort 

kan stå namnet på personens födelseför-

samling istället för församlingen där per-

sonen bor. 

Har man tur kan emigranten ha köpt bil-

jett till någon mindre ort i Amerika och då 

står detta som bestämmelseort i passage-

rarlistan. Detta underlättar det vidare sö-
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kandet, men många gånger är biljetten köpt 

till New York. Här finns även en länk till 

originaldokumentet uppe i högra hörnet. 

Denna ger lite ytterligare information.  

Vi får veta att fartyget Oskar Valfrid klev 

på i Göteborg var ångfartyget Salmo, vars 

destination var Grimsby i England. Vid 

denna tid gick emigrantens vanligaste res-

väg ännu via England. Direktgående emi-

granttrafik från Sverige till Amerika bör-

jade några år senare. På passagerarlistan 

kan man se om fler från Noratrakten åkte 

med samma båt. En emigrant från Kumla, 

Bengt Karlsson Sahlin, som var jämngam-

mal med Oskar Valfrid, hittar vi på listan. 

För flera emigranter på listan står hemort 

Amerika, det vill säga det var svenskameri-

kaner som återvände efter besök i Sverige. 

Det var inte ovanligt att svenskamerikaner i 

samband med besök i gamla landet tog med 

någon yngre släkting till Amerika. 

 

EMIWEBs övriga databaser  

Beroende på vad Oskar Valfrid gjorde i 

Amerika skulle han kunna återfinnas i 

andra databaser på Emiweb. Till exempel 

svenskamerikanska kyrkoböcker, svenska-

merikanska föreningar, dödsnotiser i 

svenskamerikanska tidningar, svenskameri-

kanskt bokindex, Northern Pacific Railway 

Company, staten Minnesotas folkräkningar. 

Man kan söka antingen i samtliga databa-

ser på en gång eller i respektive databas 

med mer exakta sökkriterier. Det händer 

rätt ofta att emigranter förändrar sina 

namn när de kommer till Amerika. Inte 

minst kan detta vara ett bekymmer när 

man söker kvinnor, som byter namn när de 

gifter sig.  

Man kan därför även prova att söka på or-

ten Nora och i kombination med födelseupp-

gift eller förnamn. Till exempel har databa-

serna svenskamerikanska föreningsmedlem-

mar och dödsnotiser ofta exakta födelseda-

tum vilket underlättar identifieringen. Per-

soner från Nora, liksom personer med nam-

net Blomgren finns i alla registren ovan, 

men tyvärr hittar vi inte Oskar Valfrid. 

Vi söker vidare efter Oskar Valfrid utanför 

landets gränser.  

 

Passagerarlistor för England  

- Find My Past 

Det finns även passagerarlistor för hamnar i 

England. Till exempel på sidan Find My 

Past som är en brittisk släktforskningssida 

(www.findmypast.co.uk). Här behöver man 

abonnemang, men vissa sökningar går att 

göra gratis. Söker vi Blomgren född 1893 så 

Emigrantvykort från tidigt 1900-tal: ”Liverpool den 3 sept. Mycket stiligt här. 

Hälsningar fr. Hanna och Gunnar”.  Ur Stefan A. Nilssons samlingar. 

http://www.findmypast.co.uk


15 

 

hittar vi Oscar Blomgren i databasen Pas-

senger Lists leaving UK 1890-1960. Vi ser 

att han avrest 1913 från en engelsk hamn 

med destination New York, men vill vi veta 

mer och se passagerarlistan så behövs ett 

abonnemang. Det man då får veta är att far-

tygets namn var Caronia under befäl av 

kaptenen Chas. A. Smith och att det till-

hörde Cunardlinjen, att antalet passerare 

var 930 och att det lämnade Liverpool 1 no-

vember 1913. På originaldokumentet ser vi 

att Oscar var från "Sweden" och ankom till 

landet via Grimsby.  

 

Ellis Island-databasen 

Nästa steg är att söka bland ankomna im-

migranter till Amerika. Ellis Island var den 

ankomsthamn som en stor del av emigran-

terna till USA passerade vid denna tid. På 

hemsidan www.ellisisland.org finns med en 

databas över alla anlända immigranter för 

åren 1892-1924, totalt över 51 m. p För att 

söka behöver man registrera sig, men det är 

kostnadsfritt. 

Vid en sökning på O + Blomgren hittar vi 

Oskar W Blomgren. Hans senaste bostads-

ort anges till Nora och han anlände till New 

York 10 november med fartyget Caronia 

från Liverpool. Här visas även en bild på 

fartyget. Särskilt intressant är den inskan-

nade passagerarlistan "Ship Manifest". 

Detta år går listan över två sidor. På rad 28 

hittar vi Oskar Valfrid som står som "Clerk" 

och som hans närmaste anhörig/vän uppges 

fadern Joh. Blomgren i Nora. Hans "Final 

destination" anges här till Rockford, Illinois. 

Han uppger också att han ska till sin 

"uncle" R. Person med adress i Rockford, Il-

linois. Vi får också veta att Oskar Valfrid är 

5 fot och 8 tum lång, har svart hår och blå 

ögon och att han är född i "Vikers". Dessa 

passagerarlistor är alltså även en bra källa 

till att hitta tidigare emigranter och deras 

bostadsorter, i samband med att en yngre 

släkting emigrerar. 

Stefan A. Nilsson 

 

I nästa nummer av Anno Domini fortsätter Stefan att 

med hjälp av arkiven följa Oskar Blomgren i USA. 

 

Utmaning:  

Gå händelserna i förväg och prova att själv söka fram 

information och se om du får fram mer än Stefan. 

Passagerarlista från Ellis Island. På rad 28 på sida 1 och 2 hittar man alla uppgifter om Oskar Blomgren 

som immigrationsmyndigheterna behövde. (Redaktören ber om ursäkt för den svårläsliga bilden. Det är 

mycket lättare att läsa listan direkt på Ellis Islands hemsida.) 

http://www.ellisisland.org
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B-föreningsbrev 

Avs: Nora Släktforskare 

Järnvägsg. 1, Nora station 

713 31  NORA 

 

Hösten 2016  

 

 

 

 

 

 söndagen 18/9 Guidning i Älvestorp av hembygdsforskaren Marianne Sö-

renson. Vi samåker och samlas på Nora torg 14.00 med fikakorg. 

  onsdagen 5/10 Föredrag: Soldater av historikern Sören Klingnéus, Nora 

biblioteket 18.30. Inträde 50:- (fika ingår). 

  onsdagen 9/11 Föredrag: Soldaternas familjer av släktforskaren Monica 

Blomberg, Nora bibliotek 18.30. Inträde 50:- (fika ingår). 

 

Släktforskarsupport september — maj 
 ojämna veckor, torsdagar 16.30-19.30 i Forskarstugan, Nora stn 

jämna veckor, lördagar 10.00—13.00 på Nora bibliotek 

 
 

Vill du ha mer detaljerad information om våra aktiviteter? 

Bli medlem och få medlemsmail eller kolla på vår hemsida  

www.noraforskare.se   

Ett sä rskilt täck till vä rä sponsorer 

http://www.noraforskare.se

