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Anita Maria Karlsson i
Järnboås berättar om hur
något hon hört de vuxna
tala om när hon var liten
blev ett forskningsprojekt
och så småningom en bok.
Framsidan av Anita Maria
Karlssons bok ”Obemärkta
kvinnor och okända män”
pryds av porträttet på barnmorskan Stina-Kajsa Gran
från Brattfors med barnen
Oscar och Anna Kristina.

Obemärkta kvinnor och okända män
av Anita Maria Karlsson

I arkivet i Järnboås finns en tavla – ett
färglagt foto från 1897 med barnmorskebostället, som låg bakom kyrkan i Järnboås.
När foto togs bodde här barnmorskan Carolina Larsson som var gift med ortens dödgrävare.

blivande mödrar som jag med stor sannolikhet tror kom hit som obemärkta.
Det här hörde jag mormor och mamma tala
om på 1950-talet. Morfar kände säkert till
det också – han var aktiv lokalpolitiker.
Några år senare – när mormor och morfar
var borta, morfar dog 1965 och mormor
1976, hade vi deras Rosenlund som sommarstuga.

På 1920-talet bedrev barnmorskan Sigrid
Gustafsson ett litet förlossningshem i Järnboås. Men barnmorskehuset brann i början
av 1920-talet och Sigrid Gustafsson flyttade
sin verksamhet till Hemgården i grannbyn
Vassland. Sigrid var utbildad barnmorska
(finns i TAM-arkivet i Stockholm, förteckning 1927-28). Under 10 år tog hon emot 14

Granne med oss bodde ett par bröder, födda
1922 resp 1924. De var inte biologiska bröder, den ene var adoptivson och den andre
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fosterson i en familj i Järnboås. Åtminstone
en av pojkarna var född hos Sigrid Gustafsson. De hade haft sportaffär i Nora till mitten av 90-talet och dog 1999 resp 2001.
Det här hade jag bara svagt minne av när
jag flyttade tillbaka till Järnboås efter
många års bortovaro. Nu fanns det möjlighet att släktforska på nätet och jag letade
reda på barnen som fötts hos Sigrid Gustavsson. På Nora Arkiv fanns barnavårdsnämndens handlingar som kunde ge kompletterande information. Länsstyrelsen i
Örebro bidrog så jag kunde trycka ett häfte.
Men min studie av förlossningshemmet i
Järnboås blev en pilotstudie för ett större
projekt. Skämmigt, hemligt och mycket
hysch-hysch präglade det ämne jag ville
kartlägga. Som tur var har de obemärktas
barnbarn och t o m en del barnbarnsbarn
gått i pension och en del har börjat släktforska.
Men det är skillnad på att göra en ministudie på lokalt material och göra en nationell
ansats.
Det fanns inga register på barnbarnsbarnen till de obemärkta och inte på de obemärkta själva heller. Så för att få kontakt
med dem som skulle kunna berätta kontaktade jag tidningar som Länsposten, Nerikes
Allehanda, Kvällsstunden, Jordemodern
och Diskulogen. Jag höll föredrag för Inner
Wheel i Grythyttan och blev därigenom bekant med en kvinna i Brattfors som tidigare arbetat som journalist på Vermlands
Folkblad. Dels blev hon en av dem som bidrog till en berättelse i min bok, dels fick
jag genom henne flera kontakter på Vermlands folkblad som både skrev om projektet
obemärkta, och både fotografer och journalister tipsade om förlossningshem.

ex kontakt med två barnsköterskor (nu i 80
-årsåldern) som arbetat på Hynboholm, ett
förlossningshem utanför Skåre. Deras
yngre släktingar engagerades för att fotografera bilder som sedan mejlades över till
mig.
Jordemodern gav inte många kontakter –
jag upplever det som att barnmorskornas
tystnadsplikt räckte livet ut, medan Diskulogen, släktforskartidningen, gav ett par
bidrag till boken.

Sedan hade jag ju nätet – där fanns både
Historisk statistik för allmän hälso- och
sjukvård, med statistik för olika förlossningshem, det fanns statistik från SCB om
Utom äktenskapet födda barn.
En lokaljournalist för NA berättade att hon
fick sina bästa reportagetips i kassakön på
ICA. Lite samma sak var det att forska om
obemärkta. På Willys i Nora satt jag och
pratade med en annan kvinna från Järnboås och berättade att jag skrev om obemärkta och undrade om hon hört talas om
detta. – Jaa då, svarade hon, jag har en syster i Östergötland som är gift med en son
till en lärarinna från Norrland som fött honom som obemärkt i Östergötland.
En annan syster i Göteborg hade skrivit en
uppsats i etnologi på 1980-talet – Ämnet
var annonser om obemärkta. När jag fick
kontakt med systern i Göteborg resulterade
det i att hon skickade två tjocka kuvert med
sitt material från uppsatsen. Det är inte
alla som sparar sitt material i 36 år! Och
hon hade samlat in berättelser från arbetskamrater, adoptivföräldrar och andra som
träffat de unga mammor som inte kunde ta
hand om sina barn. Berättelser som jag aldrig skulle kunna rekonstruera idag.
Nu jobbar jag vidare med samma ämne
men ett nytt tema – arbetsnamnet är Mödrar och mörkertal. Vad hände med de kvinnor som fött barn obemärkt – hur blev de-

En av mina vänner sedan Värmlandstiden
är filmare och delade frikostigt med sig av
sitt kontaktnät och på det sättet fick jag t
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Barnmorskebostället låg bakom kyrkan i Järnboås. Där bedrev barnmorskan Sigrid Gustafsson
ett litet förlossningshem. Verksamheten flyttade till Hemgården i Vassland när barnmorskebostället brann (1922 eller 1924).

ras arbetsliv och bildade de familj och fick
flera barn?

exempel på vad som skulle kunna finnas i
mörkertalet. Det första hittade jag på hemmaplan – en liten gård i Nyhyttan i Järnboås där det på 1800-talet bott en hemmadotter som när föräldrarna dog började ta emot
flickor som kommit i olycka och adopterade
en.

Först blev jag så glad över att hitta förteckningar över förlossningshem – sedan blev
jag fundersam på vad som förekommit på
gårdar och i lägenheter som aldrig blivit doAnita Maria Karlsson
kumenterat. Och någon förteckning över
dessa ställen dit obemärkta fick söka sig går Jag tar tacksamt emot tips och berättelser som
kan bidra till att öka kunskapen om ämnet.
det definitivt inte att åstadkomma. Så jag
bestämde mig i stället för att försöka samla

Boken Obemärkta kvinnor och okända män
beställer du via telefon 0587-60136
eller hemsidan www.mariakamel.se
(200 kr + 39 kr porto)
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Varvet, lite bortglömt och skräpigt, ett
halvår innan demonteringen. År 2005.
Systrarna Maria och Frida Sköld. Båda
födda på 1880-talet i soldattorpet Varvet
som syns i bakgrunden. År 1950.

Soldattorpet Varvet
av Boel Johansson med hjälp av Joakim Johansson från Vikingstad
När jag bodde i Rimforsa, söder om Linköping, fick jag möjlighet att
plocka ner ett soldattorp i Hägerstad. Min plan var att återuppbygga det
som fritidshus på min systers mark utanför Nora.
Det här är berättelsen om hur man kan bli släktforskare av ett plocka ner
ett gammalt torp.
Jämsides med det praktiska arbetet med att
skala bort allt material som byggts på torpets timmerstomme fick jag idén att jag
skulle ta få reda på mer om husets historia.

I början kunde jag inte alls se vad det stod i
kyrkböckerna, men när jag fått läshjälp
några gånger och jag började förstå ungefär
vad det borde stå, så började texterna bli
tydligare. Lycklig vinglade jag ut ur forskarrummet, nickade lite förvirrat hej då till
mina nya forskarkompisar.

På Kisa bibliotek blev jag visad in till ett
litet lokalforskningsrum och bibliotekarien
gav mig en snabbkurs i hur man skulle
göra. I mina anteckningar har jag skrivit:

Trots detta tog det flera år och inte förrän
jag lärde känna släktforskarna här i Nora
som jag på allvar började att forska på min
egen släkt många år senare. Och när jag tittar på mina första forskarrön nu är det med
en viss skepsis.

”… tittat på avskrifter ur kyrkböcker och
mikrofoton ur husförhörslängder. Varvet
hette Whårfvet på 1800-talet. Ibland stavas
det Wörfvet och Wärfvet också och kyrkböckerna är kluddigt skrivna och personerna byter födelseår mellan varven. Jag har luskat
ut att Varvet varit soldattorp sedan 1680 och
att förste knekten hette Jacob Marcusson
Swahla. 1686 fick han en dotter som fick
heta Elin och 1690 en dotter som fick heta
Ingiäl. Konstigt namn va? Någon fru nämns
inte.”

Därför ska jag ta hjälp av Joakim Johansson i Vikingstad. Vi kom i kontakt med
varandra genom en Facebook-grupp som heter ”Soldattorp och indelta soldater”. Han
har 2015 intervjuat Anna Karlsson, dotterdotter till det sista soldatparet i torpet Varvet och forskat om familjen.
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Joakims ursprungstext är egentligen
längre.

Annas minnen
Anna har en ram stående i sin bokhylla
med ett fotografi föreställande sin mormor
och morfar Anna och Alfred Sköld, mamma
Frida och moster Maria. Mormor och morfar
bodde i Lövstad i Hägerstad.

Varvets siste livgrenadjär
Soldatsonen Alfred Karlsson (1858-1940)
från grannsocknen Tjärstad gifte sig 1880
med soldatdottern Anna Vulkan (18531931). De tog över hennes barndomshem,
torpet Varvet i Hägerstad och Alfred, tog
över sin svärfars, Jonas Petter Vulkan,
tjänst som livgrenadjär och fick/tog sig soldatnamnet Sköld. Alfred tjänstgjorde från
1880 till det att indelningsverket lades ner
1901.

”Det var ett hus utmed sjön Åsunden med
lite trädgård och en liten, liten åker” berättar Anna. ”Mormor var så liten, hon räckte
morfar opp till armhålan”. Mormor Anna
hade en svart sidensjal som hon knöt om
huvudet minns Anna.

Det fanns ingen ordentlig väg till Lövstad
berättar Anna och minns när hon gick där
med mormor och hämtade mjölk vid granngårdarna i Boda. Anna minns att hon var
runt åtta år när mormor dog. En kontroll i
husförhörslängden visar dock att mormor
dog 1931, strax före Annas tolvårsdag.

Alfred och Anna fick två döttrar, Maria och
Frida. Och det är Fridas dotter Anna Karlsson (född 1919) som Joakim intervjuat. När
Anna föddes hade Alfred redan slutat som
soldat och flyttat till ett granntorp, Lövstad.

”Tänk när mormor var ung, då gick hon och
systern från Hägerstad till Malmslätt för att
hälsa på Alfred som var på militärövning
där. De gick barfota för att inte nöta på
skorna. Det är kärlek det.”
En titt på kartan visar att det är drygt fem
mil att gå, på 1880-talets enkla vägar och
stigar.
Anna har fler minnen av morfar Alfred
och berättar att han var byggnadssnickare.
”Han byggde lagårdar ute i Hägerstad det
vet jag. Så kom de till’en och ville ha mycket
hjälp, till lagning och så där. Och så var
han slaktare med”.
Han hade en stor verkstad i ena delen av
bostadshuset och byggde bland annat kälkar. Han hade en såg som drevs genom att
man trampade, någon slags trampsåg.
”Kallades det cirkelsåg?” undrar Anna. ”Och
sen hyvlade han. Så alltid när jag kom dit
så städade jag ute i verkstan, jag tyckte det
var så roligt.”

Anna och Alfred Sköld med döttrarna Maria och Frida.
Ateljébild från tidigt 1900-tal.
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Hur spårar man
en emigrerande
lokförarson från Nora?
av Stefan A. Nilsson,
arkivarie på Örebro stadsarkiv
Många släktforskare har en "försvunnen"
O. V. Blomgrens pass från 1920.
emigrant 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 fortfarande stort, men sökandet kan vi nu göra
hemifrån i vår egen dator.
Här fortsätter Stefan A. Nilsson gå igenom hur man går till väga.

I förra numret följde vi Oskar Valfrid Blomgren från Nora till dess att han kliver iland
på Ellis Island i New York. Hans första mål
uppger han vara "uncle R. Person i Rockford, Illinois”. Nu har vi en första bostadsort
för Oskar Valfrid och vi ska nu följa hans
vidare öden i Usa.

Sökmetoder
I databaserna behöver man göra många
olika sökningar och avgränsningar för att
hamna rätt och få ner antalet träffar. Man
måste prova olika kombinationer av förnamn, efternamn, födelseår, ort och typ av
händelse. Där Oskar Valfrid borde finnas är
i folkräkningarna för 1920, 1930, 1940, samt
i någon dödbok.

Amerikanska databaser
Ett bra ställe att söka vidare i USA är Family Search (www.familysearch.org) som
innehåller en mängd databaser, till exempel
amerikanska folkräkningar (Census), födda,
vigda, döda med mera. Det är mormonernas
hemsida och den är gratis att söka på. På
Family Search finns många miljoner registerposter för USA och många andra länder.

Att tänka på är att i USA anges ofta ålder
istället för födelseår och därför bör man söka
på beräknat födelseår +- minst ett år. Observera att stavningen i det amerikanska
materialet varierar en hel del, dels i originalkällorna, men även indexeringen kan ha
förändrat stavningen. Lägg märke till hur
stavningen av namnen förändras i källorna.

Det finns även andra hemsidor, t ex Ancestry, där man kan söka om man har abonnemang. Man utan kostnad göra sökningar,
men då får man ett begränsat sökresultat.

Säkra träffar
På Family Search hittar vi två säkra träffar
på Oskar Valfrid, där födelsedatum är angi8

vet och stämmer:

Folkräkningarna kan vara svårare
Census 1930

Det visar sig att det inte är helt enkelt att
hitta Oskar Valfrid i de amerikanska folkräkningarna (Census). Men med hjälp av
sökning på hustrun Hildur Blomgren hittar
vi makarna i Census 1930.

WWI Draft Registration Cards 1917-1918

Walfred Oscar Blomgren, född 18 juli 1893 i
Nora, Sweden, adress: Chicago City, Illinois.
På det inskannade originaldokumentet ser
vi att han bor på Clark Street, är Tool
Maker och jobbar på Goddard Tool Co. Han
är ogift, har blå ögon, brunt hår, är av medellängd och är "slender".
WWII Draft Registration Cards 1942

Walfrid Oscar Blomgren, född 18 juli 1893 i
Nora, Sweden, adress: Chicago, Cook Co, Illinois. På det inskannade dokumentet står
att han bor på Long Ave. och att hans hustru heter Hildur Blomgren, samt att han jobbar på Illinois Tool Works.

Wolfred O. Blomgren 36 år med hustrun Hildur 34 år och dottern Marva G. 2 år gammal. Makarna är födda i Sverige, men dottern i Illinois. Adress: Chicago. Det finns en
länk till originaldokumentet, men för att se
det krävs i detta fall ett abonnemang på Ancestry.
Förklaringen är att Oskar Valfrid är svår att
hitta är för att han nu inte står som Oskar
utan Valfrid, och att stavningen här är
"Wolfred". Fortsatt sökning kan nu göras på
Valfrid, Oscar/Oskar, Hildur och Marva.
Man kan även avgränsa sökningen till staten Illinois, där familjen tycks ha bott under
rätt många år.
Census 1940

Walfrid Blomgren 46 år, hustrun Hildur 44
år, dottern Maria 12 år. Adress: Chicago.
1940 års Census finns även som inskannat
originaldokument. Av detta framgår att Valfrid var "Machinist" inom Tools Manufacturing och att dottern nog ändå heter Marva.

WWII Draft Registration Cards 1942
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Andra databaser att hitta information i
Vid fortsatta sökningar på Family Search
hittar vi familjen i följande databaser. Sökning behöver inte göras i varje databas, utan
görs på en gemensam söksida, där man kombinerar olika sökkriterier och gör avgränsningar. Det är inte alltid enkelt att få rätt
träff i det stora materialet, men envishet
brukar ge resultat.
United States Passport Applications

Walfrid O. Blomgren född 18 juli 1893 i Sweden gör passansökan 1920. Bostadsort 19131920 Rockford och Chicago, Illinois. Nu
"toolmaker" i Detroit, Michigan och amerikansk medborgare sedan 1919. Hans far heter Johan Blomgren. Han avser att på resan
besöka föräldrar i Sverige, men även Norge,
England, Danmark och Frankrike. Planerar
att avresa från New York 22 maj 1920 med
fartyget Mauretania. Bifogad ansökan finns
10

även ett brev undertecknat av "Walfrid O.
Blomgren", där han önskar få förnya sitt
pass och få hustrun inkluderad på passet.
Resan är nu senarelagd till 15 oktober 1920
från New York med fartyget Fredrik VII.
Hustrun Hildur har bruna ögon och blont
hår och är 5 fot och 4 tum lång. Adress: Philadelphia, Pennsylvania. ...och det bästa av
allt, på passansökan finns fotografier på såväl Oskar Valfrid som Hildur! Vi hittade inte
paret Blomgren i Census 1920, sannolikt för
att de vistades i Sverige då.
Pennsylvania, Philadelphia Marriage Indexes

Walfrid O. Blomgren, Spouse´s name: Helge.
Vigsel 1920.
New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island)

Walfrid Blomgren och hustrun Hilda ankom
till New York 11 augusti 1921 med fartyget
Stockholm från Göteborg. Gifta och amerikanska medborgare. Originaldokument
finns. Adress: Coplin Ave, Detroit, Michigan.

Illinois Deaths and Stillbirths

NN Blomgren (flicka) född 6 december 1922
på St Anne´s Hospital i Chicago, död samma
dag. Föräldrar: Walfred Blomgren och Hilder Helge.

Tennessee Ave, Los Angeles. Brudens föräldrar Walfrid O. Blomgren och Hildur
Helge.
California Death Index

Walfrid Oscar Blomgren, född 18 juli 1893
"in other country", död 15 februari 1980 i
Los Angeles, Californien. Mors namn:
Persson.

Illinois, Cook County Birth Certificates

Marva Jeanne Blomgren född 27 december
1927 i Chicago. Föräldrar: Walfrid Blomgren och Hildur Helge.

United States Social Security Death Index
New York Passenger and Crew lists

Walfrid Blomgren 53 år, ankom 1946 till
New York med fartyget Drottningholm, tillsammans med hustrun Hildur 50 år och dottern Marva 18 år (född 27 december 1927 i
Chicago). Adress: Natoma Ave. i Chicago.

Walfrid Blomgren, född 18 juli 1893 från Illinois, död "87 år gammal" i februari 1980
med sista adress: Los Angeles.
Sweden baptisms

California, County Marriages

Även en del svenska källor finns registrerade i Family Searchs databaser, och så
även Oskar Valfrids födelsenotis i Viker.

Vigsel 21 februari 1953 i Los Angeles mellan Marva Jeanne Blomgren 25 år och Clarence Harold Bergquist. Marva bodde på

Oskar Valfrid Blomgren född 18 juli 1893 i
Viker, Örebro, Sweden. Far Johan Blomgren
31 och mor Emilia Kristina Persson 29.

Med hjälp av sökning på varierade stavningar (Valfrid, Walfrid, Walfred, Wolfred,
Oskar, Oscar), samt familjemedlemmars
namn (Hildur, Hilder, Hilda), så har vi fått
en rätt fyllig bild av vad som hände lokförarsonen från Nora som sökte sig ut i världen.
Från resan via Göteborg, Grimsby, Liverpool, New York till morbrodern i Rockford,
Illinois. Därefter giftermål i Philadelphia

med svenskan Hildur och makarnas besök i
hemlandet som nygifta. Även dottern fick
som tonåring besöka föräldrarnas fädernesland. Vi har fått veta utseende, yrke och arbetsgivare, bostadsadresser, och hittat en
gift dotter i Kalifornien som kanske kan ha
efterlämnat nu levande ättlingar, men det
får bli ett nytt projekt.
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Stefan A. Nilsson

Mitt livs resa
I somras gjorde jag en mycket efterlängtad resa i USA, en
resa som sammanförde mig med fyra nu levande släktingar där borta. En av dem, Janet Carlson, släkt på långt håll
på min mors sida, härbärgerade mig under två veckor i
Midsommar vid Gammelgården, Scandia, MN, 2016.
Maple Grove, en förstad till Twin Cities i Minnesota. Vi
reste tillsammans kors och tvärs genom Minnesota och
såg gamla svenskbygder. Flera av de platser vi såg t ex
Duluth, Two Harbors och Lindstrom, kommer upp i Ola LarsSociety of Minnesota hade i den lokal de delar med Geneamos bok om Swede Hollow, ett slumområde i Saint Paul. Vi
logical Society of Minnesota liksom i det traditionella middeltog båda i ett öppet hus som Swedish Genealogical
sommarfirandet i Skandia.
Jag träffade också mina tre tremänningar på den amerikanska västkusten, Lois Johnson, Judy Siemieniec och Debby
Barrett. Judy och hennes man Klaus tog väl hand om mig och
visade mig runt i sin del av Oregon och Washington. Tillsammans läste systrarna och jag gamla brev som deras farföräldrar skrivit under åren 1913 - 1919 och jag översatte för brinnande livet det som de aldrig kunnat förstå tidigare. Vi läste
om gamlingarnas kärlek, om deras vardagsbekymmer, om
deras hopp att snart mötas igen och ibland tvivel på den
andres kärlek. Vi läste om deras kamp för att skapa ett eget
hem och om hur de så småningom kunde återförenas, gifta
sig och leva tillsammans.
Den resan är på så många sätt mitt livs resa, både i nutid och
i forna dagar och jag hoppas snart kunna återvända för att
fördjupa mig i vår gemensamma historia.
Tremänningsmöte.

Lars Öjebo

Stöd Nora släktforskare och köp släktforskarskivorna av oss
VÅR EGEN SKIVA: 300:-

Sveriges befolkning

595-640 kr

(1880;1890;1900;1970;1980;1990. Varje skiva har ett årtal)

Sveriges Dödbok
Begravda i Sverige

600 kr
595 kr

Släktutredningar av
Britt-Marie Lundell

200 kr

Bondebysläkten; Domar-Pelles släkt; Ekestubbesläkten;
Gellnerska släkten; Hoyersläkten; Mathes Lankinensläkten; Måns Finnessläkten; Ringshyttesläkten; Simon
i Sången-släkten; Sundinska släkten.

Porto tillkommer. Beställ genom info@noraforskare.se
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Denna artikel från Arosiana, Västerås Släktforskarklubbs medlemstidning, har vi fått glädjen att
publicera även i AD. Artikelförfattaren var i Nora 9/11 och berättade om sin mormor Wega Maria,
som föddes i Nora 1900 och emigrerade med sin familj till Kanada 1902.
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B-föreningsbrev
Avs: Nora Släktforskare
Järnvägsg. 1, Nora station
713 31 NORA
Härmed kallas till sedvanliga årsmötesförhandlingar i Nora
Släktforskares förening. Årsmöteshandlingar kommer att finnas
i möteslokalen en timme innan årsmötet startar.
Konsthallen i Nora bibliotek klockan 19.00 tors. 16 februari 2017.

Välkomna!

Våren 2017
Årsmöte: 16 februari 2017, 19.00, Nora bibliotek
Föredrag: 15/3 Anita Maria Karlsson, ”Obemärkta kvinnor”.
Utflykter: 2 vårutflykter, mer info på hemsidan och via medlemsmail
Släktforskningens dag: 18/3 SLÄKTSÖK på Nora bibliotek 10 -13

Släktforskarsupport under våren
Udda veckor, to 16.30-19.30 i Forskarstugan, Nora stn
Släktforskarlördag, lö 10-13, Nora bibliotek
(14/1, 28/1, 11/2, 25/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5)
Vill du ha mer detaljerad information om våra aktiviteter?
Titta på vår hemsida www.noraforskare.se eller bli medlem och få medlemsmail.

Ett särskilt täck till värä sponsorer
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