
Att söka emigranter från Örebro län 
 
Idag finns betydligt bättre möjligheter att söka emigranter än för bara några år 
sedan. Nedan finner Du några tips på vägar att söka emigranter från just Örebro län, 
dels som utvandrade i svenska källor, dels i amerikanska källor. Exemplen gäller fr.a. 
databaser på stadsarkivet och internetsidor. 
 

 
 
Stadsarkivets forskardatorer i forskarsalen 
 
Vilka var de? 

 Emigranter från Örebro län 1840-1930 (ur kyrkoböcker) – ca 49000 personer 
 Immigranter från Örebro län 1840-1930 (ur kyrkoböcker) – ca 9000 personer 
 EmiWeb – Emigranter från Sverige – ca 1,6 miljoner personer (ur kyrkoböcker, 
svensk-amerikanska tidningar, föreningsregister, folkräkningar m.m.) 

 Emibas v 1. 2005 (CD) – Emigranter från Sverige 1840-1930 (ur kyrkoböcker) – 
ca 1,1 miljoner personer 

 Emigranten 2001 (CD) – Emigranter från Sverige 1780-tal - ca 1950 (ur 
passagerarlistor, passjournaler m.m.) – ca 1,3 miljoner personer 

 Emigranten Populär 2006 (CD) – ca 1,5 miljoner personer Emigranter från Sverige 
1780-tal – ca 1950 (ur passagerarlistor, passjournaler, agentarkiv m.m.) 

 
Till emigrantregistret för Örebro län finns ibland bilagor s.k. emigrantakter. Dessa är 
ordnade församlingsvis efter aktnummer (år och nummer). Att sådana bilagor finns 
är noterat i databasen och i EmiWeb. De efterfrågas i stadsarkivets expedition. 
Bilagorna kan vara brev, foton, levnadsberättelser, adresser till levande ättlingar i 
USA m.m.  
 
Har Du något bidrag till Emigrantregistret? Vi lånar gärna och kopierar brev, foton 
och annat material om våra länsemigranter! 
 
Var hamnade de? 

 Svensk-amerikanska kyrkoböcker (register över personer från Örebro län) – ca 
10000 personer 

 Logen Svithiod (register över personer från Örebro län) - ca 950 personer 
 Dödsrunor i svensk-amerikanska tidningar (register rörande personer från Örebro 
län) 
- Svenska Amerikanska Tribunen 1867-1939 – ca 1700 personer 
- Sändebudet 1883-1921 - ca 400 personer 

 
 



 
 

 
 
Tips på internetsidor 

 EmiWeb – Emigranter från Sverige (se ovan) http://www.emiweb.se 
 Emigrantregister och Immigrantregister för Örebro län – nedladdningsbara från 
Örebro stadsarkivs hemsida http://www.orebro.se/stadsarkivet (under rubriken 
Använda arkiven - Filarkiv) 

 Emigranter från Ekeby (lista) – Göran Ekbergs hemsida http://www.gorek.se 
 Emigranter från Viker (listor med tilläggsinformation) – Håkan Henrikssons 
hemsida http://www.viker.net  

 Emigranter från Karlskoga och Degerfors (sökbara register) – hemsidan Kultur & 
Historia Karlskoga http://www2.karlskoga.se/kulturhistoria/intro.htm (under rubriken 
Människorna) 

 
 Telefonkataloger för USA på Internet t.ex. 

- Who Where http://www.whowhere.com/ 
- Switchboard http://www.switchboard.com/ 

 Social Security Death Index – ca 76 miljoner avlidna amerikaner som haft 
socialförsäkring 1962 (1937) – nutid http://www.familysearch.org 

 Ellis Island-databasen -  ca 22 miljoner emigranter som anlänt till New York åren 
1892-1924 http://www.ellisisland.org 

 Castle Garden-databasen – ca 11 miljoner emigranter som anlänt till New York 
1820-1892 http://www.castlegarden.org 

 Census 1880 för USA http://www.familysearch.org 
 Örebro stadsarkivs emigrationslänkar http://www.orebro.se/stadsarkivet (under 
rubriken Arkivlänkar) 

 

Läs mer 
Emigrantforska. Steg för steg. Per Clemensson, Kjell Andersson. 1996. 
Emigrantforskning. Svenska släktforskarförbundets handböcker 1. Ted Rosvall, Anna-
Lena Hultman. 2009. 
Nättidningen Rötter på Internet http://www.rotter.se/ (rubriken Emigrantforum och 
rubriken Länkar - Länder - USA) 
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