Släktforskning har blivit mycket populärt. I
Västerås har flera studieforbund kurser, och
i TV1 har det startat en serie om tio program
som sänds varannan söndag omkring
klockan halv tio. Nästa program, det femte,
sänds den 6:e februari. Till och med Kalle
Anka har nu fått ett släktträd!
Att hitta på ett bra namn på vår tidning var
inte lätt. En medlem har påpekat att det finns
en bokserie på biblioteket, med namnet
Arosiana, som har utgivits av sällskapet
Arosbröderna. Namnet är inte registrerat
hos Patent- och Registreringsverket, och
den senaste boken kom i tryck 1953. Vi har
varit i kontakt med en av "bröderna", som
inte tror att man skall ge ut flera böcker,
dessutom har man ett annat namn som man
hellre använder nämligen Arosiensis. Detta
innebär att vi fortsätter att använda namnet
Arosiana.
Höstens program började i september med
regn och rusk, då en liten men tapper skara
vandrade runt i Västerås under sakkunnig
ledning av Rut Hedlund.
t oktober besökte vi skolmus6et i Herrgärdsskolan där Roland Olsson visade och

berättade om undervisningsmateriel f rån
lydda tider. Ett besök är verkligen att
rekommendera, och Roland finns på plats
måndagar och f redagar kl 8-12, samt
onsdagar kl 12-16. Telefon 1 12222.
Vi följer upp besöket med Harry Larsson,
som kommer till årsmötet och berättar

f

skolhistorier.
I slutet av månaden hade vi en träff där Gert
Jacobsen bl.a. berättade om flygets centrala
verkstäder i Västerås och Linköping.
Höstmötet var välbesökt, och där fick vi tips
av Gösta Brandberg hur man finner okända
fäder. Tipsen och en sann berättelse finns
inne i tidningen. Se sid. 6-8.
Hösten avslutades med en träff för nya
medlemmar. Vi kan glädja oss åt över 30 st.
nya släktforskare i föreningen, som hälsas
hjärtligt välkomna. Sid. 6.

Klassificeringen av klubbens böcker

är

nu

klar, och hur det går till att låna beskrivs på en
sida i tidningen. Där efterlyser vi också flera
böcker som har försvunnit från hyllorna under
hösten. Sid. 4.
Två medlemmar har varit på kurs i hur man
anordnar a n byta rdaga r, och de var så
entusiastiska, att vi genast beslutade att

anordna en egen i februari. Se inbjudan i
slutet av tidningen. Föreningen för datorhjälp
i släktforskningen, DlS, kommer att närvara
med sin stora databas, DISBYT, som nu
innehåller mer än 600 000 namn.

Våra ALU-arbetare jobbar vidare med
renskrivning av födelseböcker för Köping
landsförs. och Västerfärnebo. Dessa register
kommer också att vara tilfgängliga på träffen.

Arbetet med inventeringen av gravstenarna
på Wallinska och Björlingska kyrkogårdarna
avslutas med en kurs tillsammans med SKS,
där du får tips och inspiration att inventera din
kyrkogård. Läs om några intressanta gravar
och personerna som begravts där. Sid. 9-10.
Vi har varit bjudna till Stockholm på regional
samarbetsträff, där planerar man för fullt för
att genomföra 1 995-års släktforskarstämma.
Ett önskemål om ett mikrokortscentrum i
Stockholm diskuterades också. Att inköpa
eller hyra alla mikrokorten från SVAR blir
mycket dyrt, så det fordras många sponsorer.
Arbetet sker på lång sikt.
Tyvärr måste vi meddela att kostnaden för att
låna en mikrokortsvolym via biblioteket f.o.m.
1994 har höjts till 15 kr.
För att försöka minska kostnaderna för våra
medlemmar, har vi börjat komplettera våra
egna mikrofilmer. Nu finns alla kyrkoarkivalier
för Grangärde, Söderbärke och Norrbärke på
endera mikrokort eller rullfilm i forskarrummet.
Det är ej tillåtet att låna hem dem.

Väl mött till vårens aktiviteter, som redovisas
på sidan 2.
Sven Olby

Styrelsens sammansättnlng:
Sven Olby
Christer Jacobsson
Gun Enwall-Larsson
Kent Roos
lnga Löfgren
Sten-Ove Sandell
Axel von Heijne
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V sekreterare
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Revisor Börje Bohlin
Eldhusgatan 3
Revisor Sture Andersson Stålverksgatan 27
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Ragnaröksgatan
Sjöbo,
Krysshammargrånd
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79110
191642
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940471
62065
195372
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Medlemsavgiften för 1994 år minst 70 kr för seniorer och 40 kr för juniorer (under 25 år).
Inbetalnlngskort bllogas. Postgironummer 96054-2. Var vånlig betala före mars månads utgång.
Meddela kassdren om du ändrar adress.
Klubben är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

Vårens program
Torsdagen den 3 februarl 11 19 oo på Seruicehuset Herrgärdet, Knutsgatan 2 D.
Torpinventerare från socknar i Våstmanland deltar.

Lördagen den 19 februarl kl 09 o0 - 17 00. Anbytardag.
Lokal: Kyrkbacksgårdens sessionssal, V. Kyrkogatan 10-t2, Våsterås.
Se vidare bifogad anmålningsblankett.
Torsdag den 24 mars kl 19 oo Arsmöte. Se kallelse på sidan 3.

Lördagen den 16 aprll kl 09 30 - ca 16 oo. Kurs i g ravstens Inventerlng.
Lokal: Kyrkbacksgårdens sessionssal, V. Kyrkogatan 10-12, Våsterås.
Ledare: Britt Hagman, Örby.
En mindre deltagaravgift kan eventuellt uttagas.
S6dan 1979 pågår inventering av gamla gravstenar runt om i landet i Slåktforskarförbundets regi. Dagens
miljöförstöring och den nya begravningslagen år ett par av av orsakerna som gör inventeringen angelågen.
lntresserade släktforskare samt representanter för hembygdsföreningar inbjudes deltaga.
Svenska Kyrkans Studiefööund deltar som medarrangör.
För- och eftermiddagskaffe servoras.
Anmåfan om deltagande senast den 9 april till Gun EnwalFlarsson, Tel 021-131642 eller Sven Olby, Tel

o21-20494.
Lördagen den 28 mal Vårutllykt

till

Uppsala och Biskopskulla.

Avresa kl 8 oo från Stadshotellst, Västra Kyrkogatan. Beråknad hemkomst 18 0o.
Vi besöker de nyöppnad€ arkiven Landsarkivet, Sveriges Medeltida Personnamn samt Ortsnamnsarkivet
Efter atl ha besett dessa tre intressanta arkiv äter vi lunch på ett lämpligt stålle i Uppsala.
På hemvägen åker vi till Biskopskulla. Socknen dår "profeten" Erik Jansson föddes år 1808. lnvid
Biskopskulfa kyrka i en bagarstuga byggd 1727, har inretts ett utstållningsrum och museum över den
mårkliga våckelserörelsen, utvandringen på 1840talet och bildandet av kolonien Bishop Hill.
Vi får också bese kyrkan med medeltida valvmålningar, som på senare tid ftamtagits och konserverats.
Vi får tillfålle att dricka eftermiddagskaffe där innan vi åker hem.
Pris för resa och visningsavgifter ca 130 kronor. Kostnad för lunch och eftermiddagskaffe tillkommer. Ta med
katfekorg till förmiddagskaffet.
Anmäf dig i god tkl, dock senast den 20 maj till Gun, Tel 021-'131642 eller Sven, Tel 021-20494Anmålan år bindande.
VÄXCMM

KALLELSE.
Våsterås Släktforskarklubb håller årsmöte torsdagen den 24 mars 1994 kl 19 o0 på Seruicehusel
Herrgärdet, Knutsgatan 2 D.
Efter årsmötesförhandlingarna berättar förre rektorn Harry Larsson historier och skolhistoria från
Västerås.

Kaffe eller the med bröd serveras. Pris 30 kr, Anmälan senast den 21 mars till Gun Enwall-Larsson,

Tel 021-131642 eller Sven Olby, Tel 021-20494.
Dagordnlng vid mötet.

1.

Årsmötets öppnande.

2.

Fräga om stadgeenlig utlysning av mötet.

3.

Faststållande av dagordningen.

4.

Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande b) Sekreterare c) Två justeringsmän tillika rösträknare

5.

Styrels€ns verksamhetsberåttelse

6.

Revisorernas beråttelse

7.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8.

Styrelsens arvode

9.

Val av ordförande för 1994

10. Val av två ledamöter

för två år. I tur att avgå Inga Löfgren och Christer Jacobsson.
Kvar Gun Enwall-Larsson och Kent Roos.

11. Val av två suppleanter f& ett

12. Val av två revisorer för ett
13. Val av

år.

år.

valberedningskommitte.

14. Fastställande av årsavgift för

1995.

Föreslås att familjemedlemsavgift på 30 kr per år införes fr o m 1995.
Nuvarande lydelse: 'Alla möten protokollföres. Till att jåmte
justera
justeringsmän
protokollen
utses 2
ordföranden
vid mötef'
Ändras till: Alla möten protokollföres. Arsmötesprotokollet justeras av ordföranden och 2 justeringsmån
som utses av årsmötet. Styrelsemötesprotokollen justeras av ordföranden.

15. Förslag till åndring av S 11 i stadgatna.

16. Övriga frågor.
1

7. Arsmötets avslutning.

På försök har vi under våren louröppet
18.30. Den 26 januari, 9 och 23 februari,
ansedlar, antavlor och klubbnålen.

i

I

forskarrummen på biblioteket varannan onsdag mellan kl 1Eooch 23 mars, samt 6 och 20 april. Då. kan du lå hjålp samt köpa
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MEDDELANDEN.

Datorn

I

släkttors

kn

I

ngen.

ABF ordnar en kurs med |BM-kompatibla datorer med Disgen-programmet från DIS i Linköping. Kursen omfattar 5 x 3 timmar {lördagar kl 9-12), och beräknas starta i februari. Maximala deltagarantalet är t2 st
Kursavgiften år 350 kr. Kostnaden för litteratur (manualen till programmet) tillkommer med 100 kr. Denna
kostnad avräknas vid eventuellt köp av programmet, som kostar 500 kr, Kursledare Brage Lundström.
Anmålan till ABF (Arosgården) på Tel 021-127050 snarast.

Bo Svärds antavlor kan köpas till rabatterat pris. Ring Ulla Sköld, tel

021-904635.

HembygdsJournalen ger värdefull och intressant information om hembygdsröretsen Prenumeration 50
per år för 4 nummer. Postgiro 24417-8.

kr

Glöm ej att fylla ianmålan till ny släktforskarförtecknlng som du fick med höstens tidning. Vi vill gärna
ha blanketten åven om du inte vill göra några ändringar.

Nytillkomna böcker

Thorsell

i

klubbens samlingar.

Släktforskning - vägen till din egen historia
Svinhuvudsläkten i Aspeboda

Efterlysnlng. Följande böcker saknas ivår bokhylla. Vi vill gärna få tillbaka dem.

Bejbom
Elfving
Fahl6n
Garnert
Nordberg

Clemensson

Slåkt- och

hembygdsforskning Olsson

steg
slåktbok
bål
Kulturhistoria lör släktforskare
Västerås slott
Hembygdsforska steg för
Floda sockens
Dömd till yxa och

Sellberg
Särdh
Wetterfors
Zander
Zweigbergk

Tracing your Swedish ancestry
En arbetarlamilj 1909-45
Fråga dem som minns
Finn Malmgren
Pojken med låneskoma
Hemma hos Carl Larsson

Annong
Badelunda Hembygdsförenings skriftserie nr 3. SOLDATERNA I BADELUNDA.
En presentation av de indelta soldaterna i Badelunda socken. Här får du levnadsfakta om knektarna som tiänst-

gjort i de olika rotarna inom Badelunda. Korta kårnfulla anteckningar ur militårrullor och kyrkböcker ger
oss en bild av levnadsvillkoren för gårdagens sockenbor. Pris gO kr.
Bestålfes av Birgit Envall, Tel 021-28020.

Anbytardag
Nyköping Oxelösunds Släktforskarklubb anordnar en anbytardag lördag Z3l4 kl 10-1G.
Jönåker, Rönö, Hölebo, Oppunda och Villåttinge härader står i centrum.
Anmäfningsblankett kan fås av Anders Stenberg, Trädgårdsgatan 2 A, 613 32 Oxelösund.

SJälvdeklaratlon
1712 undertecknade Karl Xll ett dokument med namnet Kongl Maj:ts Nådiga Förordning på wad sått contr'F
butionerna Til Undersåtarnes märkeliga lindring efter en billig jåmlighet skola utgöras.
Det var den fÖrsta lagen om självdeklaration i Sverige. Förordningen innebar att de skattskyldiga i varje
socken samlades för att berätta för varandra hur mycket skatt var och en skulle betala. Lagen upphörde efter
några år, men 1810 var det dags igen. Nu infördes ett formulär dår man skulle ange såväl samhällsklass som
inkomst. Många uppgav Iör låga belopp eftersom man inte behövde intyga att uppgifterna var rihiga.
1902 kom en ny skattelag som ålade svenskarna att deklarera sina inkomster och förmögenhet. Nu innehöll
blanketten även en sanningsklausul. En progressiv skafteskala infördes också. Maximala skaten var 47" !

Efterlysningar
Jag är född nere i Västergötland i en socken som
heter Hangelösa ungefär 10 kilometer norr om
Skara. Mina föräldrar drev ett litet jordbruk på
14 tunnland. Jag var enda barnet och hade inte så
mycket intresse för jordbruket och mina
föräldrar såg till att jag kom till läroverket i
Skara. Sedan när man själv började att tänka på
att bli något så gick jag igenom en teknisk skola i
Göteborg. t mitt jobb kom jag sedan att hamna
här uppe iMälarregionen. Till lrsta, Västerås
kom min fru och jag 1962 och har sedan blivit
kvar här även efter pensioneringen.
Släktforskningen började jag att intressera mig
för 1969 efter min fars död. Jag fann några
intressanta dokument om gården i hans bankfack. Gården där både han och jag är födda. Mina
förfäder visste jag då nästan ingenting om. Mina
tar- och morföräldrar levde visserligen ända
fram till 1954 då min morfar och mormor gick
bort med ett par dagars mellanrum. I dag skulle
jag ha haft mycket att fråga om och be dem
berätta om.
I min släkt har jag funnit anor i ett par grenar
ända bak till 1400-talet. Alla har de bott kring
Skara i en radie på c:a 3 å 4 mil. Ett undantag
f inns emellertid, som jag skall komma till
längre fram.
Jag var enda barnet, min far var enda barnet och

även min farfar. Därför så har jag inga nära
släktingar på farssidan. Min farf ar hade två
farbröder och två fastrar, Jag trodde då att jag
skulle skulle hitta några avlägsna släktingar i de
leden. Det visade sig emellertid att barnen hade
dött ogifta före föräldrarna i alla fall utom ett.

Detta är det förut nämnda undantaget gällde den
ena farbrodern som hette Gustaf Sandberg född
17/6 1831 i Sil, Skaraborgs län. Jag tappade
bort honom när han flyttade som dräng mellan
olika församlingar. Av en slump hittade jag
honom för ett par år sedan som dräng i en socken
som heter Skånings Äsaka i närheten av Skara.
Där hade han gift sig med husbondens dotter, som

hette Cajsa Larsdotter född 1219 1829
Husaby, Skaraborgs län. På kommentarraden

som statdräng. 1858 flyttar de tillbaka

till
Rytterne och han är nu statdräng på Stora Ekeby.

Familjen flyttar ofta. 1862 till Bombacken. 1864
till Sjöholmen båda i Rytterne. Ny flytt 1867 till
V. Skedvi och torpet Statorp. 1871 till Köping där
han står som gårdsägare. 1874 är det dags för flytt
till Munktorp och 1877 till Berg. Här tycks det
vara slut på flyttandet. Under åren har barn fötts
och även dött.

Anna Charlotta Sandberg

f.

2415 1858

d.

16/8

1 858"
Carl Johan Sandberg f. 1517 1859 d. 10/3 1865.
Althea Paulina Sandberg f. 113 1864.
Anna Erica Sandberg t. 712 1866
Alma Augusta Sandberg f. 2717 1873 d. 2615
1874.
Filip Wilhelm Eneberg f. 2211 1861 (fosterson).
Gustaf Sandberg avlider 1112 1 901 i Förunda,

Berg.

Cajsa Larsdotter avlider 1911 1911

i Berg.

Av barnen har Althea Paulina och troligen även
Anna Erica överlevt föräldrarna. Den senare har
jag inte ännu kunna följa upp. Althea Paulina gifte
sig 4112 1887 med Johan Holmgren f. 31/1 1863
i Fernebo, Västmanlands län. Hans gravsten har jag
funnit nedtagen liggande bakom klockstapeln vid
Bergs kyrka. Han avled enligt denna 1924. Genom
att söka i motsvarande årgång av Västmanlands
Läns Tidning fann jag en mycket högtravande
dödsannons den 1 oktober. Han avled den 29
september detta år. I annonsen finns hustrun men
även en dotter med namnet Alida. Här har jag
stoppat för närvarande, men hoppas att fortsätta
kanske då med tips från någon som läser detta.
Stig Sandberg
Sveaborgsvägen 28

723
Tef

.

55

Västerås

021-20218

a

i

husförhörslängden står, utflyttade till
RYTTEHNE WÄSTERÄS 1857 (!). Mycket
intressant! Jag är således inte den förste av

Finns det någon som har hittat namnet JERNSTEDT
(Järnstedt) Jöns eller Jonas, som eventuellt var
ägare till Lockmanshammaren, Köping? Är även
intresserad av tips om böcker om bergshanteringen i Västmanland.

släkten som hamnat i Västerås! Varför hade de
flyttat till Rytterne. Missväxt? Cajsas mor och
även en bror dör samma år. Har det samband med
detta? Kontrovers med svärf adern? Många
frågor som inte kommer att få några svar. Han
blir statdräng vid Sorby iRytterne. Redan
samma år flyttar de till Kolbäck och även där

lngrid Rahl
Fjällgatan 6
413 17 Göteborg
5

Nya medlemmar som vi hälsar vålkomna.

Västeåsarc
Ingmar Andersson Katrinelundsvågen 7 B
lrene Avelin
Stentopsgatan 5 A
Torsten Ax
Skulptörvägen I
Lars Bernholtz
Eldhusgatan 12
Birgitta Brage
Tunbyvågen 30
Björn Bårnheim Box 11014
Mats Dellensjö
Humlegatan 14 C
Arne Engvall
Kaserngatan 95
Hagar Forslund
Schenstömsgatan 7A
Mary Gålbom
Viksångsgatan 9
Hans Haglund
Drottninggatan 40 A
Efvira Hedd
Sevallagatan 5 A 2 tr
Berit Jalder
Mistelgatan 35
Stig Jonsson
Viksångsgatan 80 A
Bengt Larsson
Mistelgatan 35
Göran Oldermark Stålverksgatan 13
Birgitta Olofsson Påskliljevågen 72
Annika Ottoson
Byalagsgatan 5
Gunilla Pedersen Barkarö Bygata 79
Stig Sahlqvist
Urhagsgatan 13
Agneta Sjölund
Stövarvågen 38
Fader okänd
Sammandrag av föredrag av Gösta Brandberg.
1. Titta iflera Hustörhörslängder, där kan det
stå en anteckning vid bam födda före åktenska-

Sundst6n
Bandverksgatan 100 B
Svan
Bårnstensgatan 10
Söderberg Björskogsgatan 6 A
Inger Tilstam-Larsson Bessemergalan 73
Inger Vetterfall
Västmannagatan 3
Bo

Harald
Nancy

Hallstahammarsbor

Kerstin

Fernström

Johansson
Harry Johansson
Seppo Remes
Ernst Wiklund
Maria Lindblad
Harry Myhrberg
Lars Åke Larsson
Allan Karlsson
Ewa

Adressändrlng

Granqvist
Tel. 840268
Börje

Skogsvågen 40

Lyckovägen 6 L
Lyckovågen 6 L
Oxelbacksvägen 8 D
Snevringevägen 68
Kanslersvågen 37
Enskde
Vintorpsvågen 28
Lomma
Dalgatan 15 B
Södertälje
Sohosgatan 5 A
Torshälla

'l:a Bjurhovdagången 43
723 52 Västerås

7. Har fadern blivit stämd i ett faderskapsmål ska
man söka i domböckema. I saköreslångderna, som
normalt finns i slutet på protokollen för varje
ting, förtecknas de som blivit bötfållda. Fadern fick
även böta tör uteblivande från tinget. Konaollera
flera ting efter barnets födelse.

peb ingående.

2. Kontrollera barnets efternamn, döljer sig
trolig fader dår?

en

någon
som påstås vara fadern? Någon i moderns
närmaste omgivning? Någon som tjänstgjort i
familjen?
4. Följ den misstänkte mannen tills han dör. Har
barnet besökt, eller bott hos honom? Är barnet
nämnt i bouppteckningen? Finns det något
3. Kontrollera släkttraditioner, finns det

8. I lysningsboken kan ett faderskapserkånnande
finnas, om föräldrarna senare gifte sig.

9. Domstorsarkiven har rrån 1864 ståmningslistor angående barnuppfostringshjålp.
10. Barnmorskedagböcker lördes 1881-1955 för
barn födda i hemmet. Där kan faderns namn finnas.
För landsbygden finns de i provinsiallåkararkiven
på landsarkiven, (kan finnas kvar på vårdcentralerna) och föt städerna i stadslåkararkiven i
kommunarkiven.

testamente?

1734-1864.
Böterna var dubbelt så stora för mannen som för
kvinnan, och en del gick till kyrkan, och redovisas i räkenskapsböckerna eller faftigvårdens
5. Lönskafåge var stratfbart

11. Då barn utackordorades till fosterhem kan
faderns namn finnas i sockenstämmoprotokollet
före 1862, och i kommunarkiven därefter.
13. Prästen kan ha skivit en notis idööoken.

protokoll.

förlll

6. Okända föräldrars namn kan finnas i ett
seglat kuven som bilaga till kyrkböckerna. H

14.

I

kyrkans stralfjournaler.serie G, anteck-

nades de, som skulle undergå @pen eller hemlig

skritt.

FADER OKÄND
av Fluna Enochsson

Sommaren 1924 - jag var 13 112 år då - såg jag
honom första gången. En lång rak stilig herre med
ädel hållning och goda, glittrande ögon. Någon sa,
att han såg "aristokratisk" ut. Vad nu det
betydde? Han var nästan jämnårig med min fader.
Vad jag beundrade honom, inte minst när han
spelade fiol! Det var så vackert att jag rös. Han,
farbror Karl, var gift med fars kusin, tant Rosa,
och de bodde med sina fyra barn i huvudbyggnaden

på den herrgård i Östergötland, där vi

den

sommaren fått hyra en flygelbyggnad.
Undrar om det inte var då, som jag första gången
begrep, att det de vuxna kallade "att forska i
släkten" var något otroligt spännande. Jag fick
veta, att farbror Karls mor Ebba var adlig,
hennes namn fanns i adelskalendern. Men hon hade
blivit arvlös, därför att hon trotsat fadern och
gift sig med farbror Karls far. Han hette Hjalmar.
Han var uppvuxen i fosterhem och hans fader var
"okänd", gott inte hans moder var det också. Inte
hjäpte det att han hade samma fina utbildning som
Ebba. En dag bilade vi söderut och tittade på den
fina herrgård - bara på avstånd - som farbror
Karls morfar ägt och där hans moster bodde. Hur
kunde en fader vara "okänd"?

Karl var född i Brasilien

Brudparet Karl och Rosa 1914.

födelsen togs han ifrån modern och fick komma till
ett fosterhem i en annan stad. Där fick han det bra.
Men vem var den biologiske fadern? Enligt Karls
forskning var två personer tänkbara. Det kunde
vara greven på herrgården - pojken hade fått ett
efternamn som bestod av dennes halva namn eller den stadsläkare som ofta vistades på herrgården. Men denne brukade ju inte "vara svår på
kvin nor".

1887.

Fadern - greven eller stadsläkaren?

Karls far och mor utvandrade som nygifta 1886

till Rio de Janerio. Makarna hade tänkt

försörja

sig som sjukgymnaster. Det gick inte så bra som
de önskat och de beslöt därför att bli nybyggare.
Men på väg till sitt nya hem insjuknade Hjalmar i
gula febern. De hade då en några månader gammal
son. Fadern dog och modern insjuknade i samma
sjukdom. Karl brukar längre fram i tiden skämta
om att han nog hade några droppar negerblod i
ådrorna, därför att han under moderns sjukdom
fick dia en negress. Modern flyttade med sin son

hem till Sverige. Här arbetade hon

som

sjukgymnast i hela sitt liv"

Karls fartöräldrar från Västmanland.

När jag 1971 tillsammans med min kusin var på
bilresa i Västmanland kom vi till den nyss

omtalade herrgården. Först där, erinrade jag mig,
att det var här Karl hade sina anor.
Vi hade tur och fann en gammal trädgårdsmästare
som var med på grevens tid. Det hade bott många av
Signes släkt på bruket, men nu fanns ingen kvar.
Men en av dem bodde endast några mil därifrån.
Honom fann vi och så småningom erinrade han sig,
att hans fader talat om en syster som i unga år av
någon anledning flyttat till Stockholm och att de
därefter inte haft någon kontakt med henne.
Men greven som 1859 bodde på herrgården visste
trädgårdsmästaren något om honom? Jo, det var
den de kallade "unga greven". Han hade fått ärva
gården efter sin fader "den gamla greven". "Den
unga" kom han väl ihåg. Båda grevarna hade varit
kända för sina "fruntimmershistorier". lnte var
det otänkbart att han var fadern. Men han hade
aldrig hört talas om att barnen skickats bort.
Oftast var det en smedfamilj som tvingats ta hand
om ytterligare ett barn - under hot om vräkning

Karl började forska i sin släkt, ibland med hjälp
av min fader. Han fann då att hans farmoder var
dotter till en smed med vallonskt blod i ådrorna.
Han arbetade på ett bruk i Västmanland. Dottern
Signe fick plats som husa hos grevens på herrgården. Där "blev hon med barn" och blev då
skickad till Stockholm för att föda barnet. Året
var 1859. Det blev en pojke. Omedelbart efter
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hade kanske smeden måst lämna ut sin hustru,
hämtad av betjänten till herrgården. Det hände
även att en anställd ungkarl befalldes gifta sig
med flickan och bli fader till barnet. Många andra
som jag senare träffade sa detsamma. Grevens
barn fanns överallt i stugorna i trakten.

Men stadsläkaren? Han var född 1 801 och
förblev ogift livet ut. Efter hans död 1890 skrev
VLT: "Han var en gentleman i detta ords mest
pregnanta betydelse. I sin praktik var han
plikttrogen, hjälpsam och påpasslig . mot såväl

fattig som rik. De gamla minns nog den spänstiga,
långa, raka gestalten med den ädla hållningen och
nästan gustavianska noblessen." Tyvärr finns det
inget fotografi på honom. Han hade
fotografiskräck. Men på greven och hans släkt har

jag sett många bilder. Några likheter med

"farbror Karl" och hans tyra stiliga barn kan
jag inte finna. Men beskrivningen av stadsläkaren
kunde precis lika gärna gälla Karl och hans söner.

Men det finns mera som talar för att stadsläkaren

är adern. Förmyndare för
f

Hjalmar

var en

uppsalaprofessor. Av honom f ick han veta att
pengar fanns så att han kunde studera och ta
studenten. Men villkoret var att han därefter
skulle läsa medicin vid universitetet. Han gjorde
detta. Men då han var färdig medicine kandidat
förstod han efter ett samtal med fostermodern, att
stadsläkaren troligen var hans biologiske fader.
Han reste till honom, fick träffa honom, men fick
ett 'Jasså" till svar. Han blev så förtvivlad att
när han kom åter till Uppsala kastade sin
studentmössa och läroböcker iFyrisån och
lämnade staden. Han "gick till sjöss", seglade
jorden runt och hamnade efter några är på
svenska sjömanshemmet i London. Husmor där
lyckades förmå honom att återvända till Sverige.
Sedan vet vi hur det gick. Han utbildade sig till
sjukgymnast, fick hustru och son och dog endast
28 är gammal i Brasilien.
Barn och barnbarn - stadsläkaren vår anfader.

I ett brev från 1977 - Karl var då 90 år, Rosa
- skriver de, att vid den middag de just haft
för barn och barnbarn nu bestämt att det är
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stadsläkaren som är deras anfader. Det är vi alla
mycket glada över. "Tack Runa, för att du hjälpt
oss att komma till detta fina resultat!"

Här ser man hur man kan lägga pussel och
åtminstone med 99 % säkerhet komma fram till
en anfader född 1 801

.

Klubbens bokbestånd
Släktforskarklubben har genom åren fått och köpt
en samling böcker.
En grupp av klubbens medlemmar har gallrat i
beståndet och infört det klassificeringssystem som
används av de svenska folkbiblioteken. De gamla
katalogkorten ersätts med datalistor, som finns i
en pärm bredvid korthållarlådan.
Klubben har haft stor nytta av flera medlemmars
tidigare arbete med bokbeståndets uppbyggnad,
klassificering och skötsel. Stiftsavdelningens chef
Jan Larsson har också bistått med många goda råd.
Ett stort tack till alla!

De flesta böckerna finns iöppna hyllor i
forskarrum 1, där de kan lånas av klubbens
medlemmar - se rutinrutan. Vidare finns där ett
litet referensbestånd märkt Flef , t.ex. biografiska
uppslagsverk, som är larmade, och inte får
avlägsnas f rån biblioteket. Några sällan efterfrågade verk, märkta M"g, förvaras i magasin.
Dessa kan lånas efter hänvändelse till Inga Tel.
840471 eller Gun Tel. 131642.
Bibliotekets stränga kontroll kan inte tillämpas på
våra böcker, varför det blir en hederssak för
medlemmarna att återlämna lånade böcker. Lånetiden är högst 4 veckor. Det går att förlänga lånet
genom att skriva ett nytt lånedatum på bokkortet.
Tänk dock på att andra kanske väntar på boken.

Lånerutin
Varje bok är försedd med en kortficka med
bokkort på bakpärmens insida.
Gör så här:
1. Tag ur bokkortet

2. Skriv på ditt namn, telefonnummer och
datum.

3. Stoppa kortet i en korthållare, som finns i en
låda i hyllan.
4. Sätt in korthållaren på den plats i hyllan där
boken stått.
5. När du lämnar igen boken, tag ut korthållaren,
stryk ditt namn på bokkortet och stoppa in det i
bokens kortficka. Sätt in boken på dess plats.
6. Lägg tillbaka korthållaren i lådan.
Lånetid högst 4 veckor.

Postmästare på Wallinska kyrkogården iVästerås.
Sammanställt av Inga Löfgren

När man håller på med gravinventering och noga granskar
gravstenars text och utsmyckning, är det ofrånkomligt att
man blir nyf iken på vilka människorna bakom namnen
var. När det gäller Wallinska kyrkogården kan man i flera
fall finna ganska fylliga personuppgifter imatriklar och
uppslagsverk. Denna gång har vi tittat på postmästare.

Nils Godt f. 1713 30/1 1 d. 1800 17112 i

Västerås.
5/12.
Postmästare 1747 6/3. Afsked 1794
Gift 1758 30/3 m. Margareta Grefberg d. 1764 29/3"
Barn: Nils Fredric Fredrichsson se nedan.
Maria d.1827 2713 g. 1785 18/8 m. lsrael Höijer
f. 1715 10111 d. 1791 7110 lektor i Västerås.
Nils Fredrlc Frledrichsson t. 1758 d. 1838 3/5
Kammarskrivare hos Kongl. Generalpoststyrelsen 1782,
postmästare 1794 5112, postdirektörs n. h. o. v. 1820
218. R.w.o.
Gift m. Helena Sofia Lindegren ( i hennes 1:a gifte)
f. 1802 218 d. 1864 2919.
Carl Johan Lfunggren f. 1790 2/5 i Vadstena d. 1852
2818 i Västerås. Föräldrar: kommerserådet Jonas Jakob
Ljunggren f. 1755 d. 1820 och Margareta Christina
Sjöberg.

Fänrik vid Vestmanlands regemente 1808
9/4, samma år bevistat Norra Finska
Armdens fälttåg, erhöll s. å. i oktober
guldmedalj för tapperhet i fält, löjtnant vid
samma regemente 1812 3014, transp. till
Lifregementets Grenadiercorps 1 813 2312,
samma år bevistat fälttåget i Tyskland, kapten

i Armen 1813 9/10, bevistat fälttåget i
Norge 1814, R.S.O. s. å. 5/9, intendent vid
Stockholms utredningsförråd 1819 2618,
kapten vid Lifregementets Grenadiercorps
1824 2111, afsked från intendentsbefattningen 1827 6/3 och från krigstjensten s. å.
2514 med majors n. h. o. v. Postmästare
1 838 1 9/1 0.
Har författat "Minnesanteckningar under 1813 och 1814 årens kampagner uti Tyskland och Norge".

Gift 1820 m. Anna Sofia Junbeck f. 1800 2013 d. 1880 26.
Barn:

lvat t. 1823 2016 d. 1890 2014, lantbrukare g. 1 :o 1849 m. Edla Lovisa Sundell; 2:o 1854 m. Stassa
Maria Burtz f. 1829.
Ebba Maria f. 1825 512 g. 1844 m. Erik Wilhelm Lagenberg f. 1805 d. 1888 114, grosshandlare i
Stockholm.

Bror Hjalmar t. 1826 1114 d. 1880, sjökapten g. 1871 m. Kerstin Larsson f. 1842.
Alrik t. 1827 17110 d, 1889 2915, med. doktor g. 1:o 1857 716 m. Edla Christina Erlin f. 1833 13/3
1858 30/3; 2:o 1860 2317 m. Jenny Maria Arnberg f. 1838 1/7.
Ragnar t. 1829 2518, bruksförvaltare g. 1855 m. Fredrika Christina Netzel f. 1838.
Sigge t. 1832 2019, lojtnant g. 1861 m. Rosa Adolfson f. 1834.
Figga t. 1834 2314.
Carl Johan t. 1844 2614, v. häradsh. g. 1892 11/6 m. Hulda Maria Augusta Lundberg f. 1859 d. 1 897
1716.

I

d.

Domprostinnan Margareta Justina Hellenius var inte postmästare. Det var däremot hennes
morfar, morfars far, morfars farfar och mormors far.

\.
ii(o
:6[

FO
^t

N
(o

cny

€ö
9a

:EE

zee E+ EE$
.= o tif do.^

E;S
5*',3 E
<r'3
.gö9
sp€
fr- ;
oo
o-*O- 5...
=:;
F=E

or

=.O
96

e
o)

l-

o
ETLR
.9 or
o(o
E(o
(U rO-

;@

EE$

q-

L'.'

Cf)

"$

d)v

o<o(o
-trcf)
cNr
c(0
-5,P8 {r(J)

lf

N

-sL9<
'ii-'r @
-rLOF

EP.ooP
co.

E-E

F -9
E3
qF# C)-CD

.

Anders

Abraham
von Werdt
f. 1669 13/9

C h ristin

a

Larsdotter
Borre
f. 1672
d. 1744

d. 1733 29110
Rådman och

f

d.1718

postmästare
i Hedemora
Borgmästare
i Våsterås

Petter von Werdt
f

.1693

22t1 d.

1757 2t9

f

.

f. 1710 10112 d. 1770 6111

Margareta von Werdt

g

f.

1695 2211 d. 1766
g. 1715 24111

1719 2417

1758

10/4

d. 1778 1914

10112

Margareta Justina Hellenius f. 1761 312 d. 1833 3112 g. 1778 12111
Thomas Jedeur, f. 1739 1A7 d. 1815 5112 domprost i Västerås
Gravinventering på Wallinska och Björlingska
kyrkogårdarna har pågått under sommarhalvåret
1993. Vi beräknar att den är klar våren 1994.
Den 16:e april kommer Britt Hagman från
Sveriges Släktforskarförbund och informerar
om hur man går tillväga när man inventerar en
kyrkogård. Hon visar en skärmutställning och
har med sig inventeringar som andra släktforskare har giort.

Margareta
B rod in
f. 1666
d. 1 705
g. 1 686

Gertrud Margareta Barck

Postmästare och Rådman i Västerås
Borgmästere i Köping

Pehr Hellenius Rektor i Köping

2613

Borg- och

g. 1 691

postmästare
i Västerås

Barck
165s

.

med

Källor:
Elgenstierna G. Köpings stads tjänstemän 16051 905. 1 907.
Grape E. Postkontor och postmästare. 1951.
Kugelberg O. Postmästare i Sverige och Finland.

1894.
Västerås stifts herdaminnen.

Sveriges släktf orskarf örteckning

I Jönköping kan man hyra en gravsten, eller köpa
en begagnad. Det blir billigare än att skaffa en ny
gravsten via begravningsentrepenören.
Ett fint monument med sockel runt, använt en
gång, kostar bara ett par tusen kronor.
Vi lever i återvinningens tidevarv, säger man på
kommunens tekniska kontor.

1993

Vi vill åter rekommendera den förteckning som
Sveriges Släktforskarförbund har utgivit på 15 st.
m ikrokort. Registret in nehåller 3400 släktforskare från 47 olika föreningar. Först finns en
innehållsförteckning, en bruksanvisning och en
förkortningslista. Sedan presenteras forskarna på
vanligt sätt och därefter ett ortsregister och ett
släktnamnsregister. Sist finns en förteckning på

Sista gången Västerås stad stod i brand var den
13 april 1714. Vid 11-tiden på förmiddagen slog
flammor upp från boktryckare Boethius Hagens
ladugårdstak på Rektorsgatan på Kyrkbacken.
Cirka 213 av stadens 400 hus förstördes och
nästan 2000 invånare blev hemlösa.

specialområden.

Här finns stor chans att hitta forskare som sysslar
med det man själv är intresserad av.
Korten finns i bokhyllan i forskarrum 1.
10

Fortsättning på Nils William Olssons föredrag om hur man finner sina
anförvanter iAmerika.
Jug nämnde tidigare de svenska sjömän som loreclrog a6 ta hyra på
amerikanska fartyg. Vi har på vårt National Archives en uppsättning av
så kallade "crew lists" eller besättningsrullor lor de amerikansk a handelsårtyg som ut- och inklarerades i amerikanska hamnar. Dessa handlingar går tillbaks till I803 och i dem kan man finna åtskilligr som berör
den svenska delen och den var ej liten. Jag har bara gått igenom en
bråkdel av dessa "crew lists" ör New York, Philadelphia och New Orleans, och det är märkligt vilken'stor del av besättningarna ombord på
amerikanska handelsfartyg som var skandinaver och då speciellt
svenskar. Man får här uppgifter om sjömannens namn, ålder, fiodelseland, hemvist, medborgarskap, syssla samt en indikation om hans längd,
hårärg, ögon{ärg sarnt ansiktshy. Dessutom kan man ibland fä reda på
om mannen hade vissa ärr, saknade en finger eller två eller var tatuerad.
Som exempel här kan jug omtala skeppet Edwardfrån Philadelphia på
väg till Lissabon den I I augusti 1803 som medörde
Johan Holmström
från trakten av Stockholm, 32 år gammal, ljushyllt, fem fot och tio rum
lång samt Hendrick Turner från Karlshamn, 38 år gammal, ljushyllt,
brunt hår, fem fot och fem tum lång.
Vidare lämnade skepp et Hope New York den 7 oktober I826 for en
resa till Nledelhavsländerna. Besättningen besrod av 139 man av vilka
inte mindre ån 24 var svenska unders ätar.
Olägenheten med dessa "crew lists" är naturligtvis sjömännens benägenhet att anglisera sina namn till oigenkännlighet. lriär O. G. Lange for
till Amerika i slutet av lB20-talet upptäckte han trenne svenska sjömän
ombord, alla vid namn Wilson. Det visade sig att alla tre hade hetat
Olsson innan de lämnade sitt fosterland.u
En ganska rolig detalj angående dessa "crew lists" är anteckningen på
en besättningsrulla ör briggen William Howland som utklarerades från
New York den 2l juni 1826, destination Göteborg, och som återvände
till New York den t3 oktober samma är. Den 25 juli invisiterades
briggen vid Sydhamnen, Klippän, Nyu Älnsborgs fästning, där karantänläkaren, Fredrik Schulz6n skrev öljande:

"I

till befunnet godt sundhetstillstånd och i öfrigt iakttagne omständigheter tillåtes fri gemenskap med land och last.nr lorrning."
anseende

6 O. G. Lange, Reminiscenrrr,
manuskript i privat

ägo"
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Detta var sedan kontrasignerat av Bernhard Weinberg, magistratsperson och tillika rådman och grosshandlare i Göteborg, till glädje ör de
två svenska matroserna ombord - John Warren och John Olson.
Vi går sedan över till det militära. Allt sedan det amerikanska frihetskriget har svenskar lockats till den amerikanska fanan. Både Adolph
B. Bensont och AmandusJohnsont har lorträflligt redovisat ör den ganska stora skaran av svenska officerare som deltog i kriget, de flesta knutna

till Royal Suddois, ett franskt regemente. Sedan kan man spåra svenskar
i alla av Förenta staternas krig, med början lB12 då USA låg i f.jd med
England. Jug har i en liten uppsats tryckt 1951 redogjort for de 172
svenskar som ingick i den amerikanska arm6n fram till 1851.'Ä.ren om
juS inte undersökt flottans rullor skulle jag nästan giss a att lika många
enrollerades i den marina enheten.
I'{är så inbördeskriget började 186l och man bad om frivilliga var det
hundratalE svenska emigranter som lystrade och ingick i de olika enheterna. Nels Hokanson,to som skrivit den mest utforliga. skildringe n om
kriget, nämner över ett hundra svenska officerare samt över I 300 meniga
soldater. Detta enorma arkiv finns på National Archives i Washington,
där man rekvirerar fram den dossier man önskar. Ofta innehåller dessa
andra papper, som till exempel änkans anhållande om pension och attester skrivna f-or att styrka hennes anspråk. Går man till själva rullorna,
t ex till dem som sysslar med de många indiankampanjerna kan man
ölju soldatens liv rnånad efter månad. Sålunda foljer man bruksbokhållaren Otto Wilhelrn Åk.rmans marsch som trumpetare vid firsta kompaniet av Första Dragonregementet på resa från Arkansas till lr{ew
Mexico. Under en skärmytsling med Eutawindianerna den l3 mars
I849 dödadet Åk.t-an vid en plats som heter El Cerro del Oza."
Tittar man lite närmare på institutioner och organisationer utanfor de
kyrkliga grupperna finner man att den svenske emigranten gärna ställde
upp i olika stödforeningar, där man mot en månadsslant fick ersättning
t Adolph B. Benson,

Sweden and the American Reaolution

8 Amandus
Johnson, Swedish Contributions

to

(New Haven, Connecticut

American Freed,om,

I-II

lgll).

(Philadelphia lg5g-

1es7)

'

Nils William Olsson, "swedish Enlistments in the U.S. Army Before lB5l" i The Swedish pioneer
Historical Quarter$, Vol. I, Winter 1951, No.3, pp.3-13; Vol, I, Spring l95l, No.4, pp. l7-gg.
'o Nels Hokarrson, Swedish Immigrants in Lincoln's Tirua (New York, lg+2).
rr Muster Rolls of Co. I of the First Regiment of
U.S. Dragoons, Adjutant General's Oflice,I.{ational Archives, Washington, DC.
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lor sjukdom och begravningshjälp åt de efterlevande. Här har vi örst
och främst de stora landsomfattande grupperna, t ex Vasa Orden of
America, Independent Order of Svithiod och Independent Order of Vikings. Vasa Orden har byggt ett eget arkiv i Bishop Hill, Illinois, där

man arkiverat alla protokoll samt ansökningar om medlemskap sedan
öreningen grundades I896. Dessa arkivalier har också rnikrofilmats och
är tillgängliga lor forskning. Mindre foreningar har funnits i alla städer
och samhällen där svenskar slagit sig ned. De flesta av dess a år nu nedlagda men protokoll och medlemsforteckningar finns här och var.
Svenska Brödernas i Minneapolis medlemsörteckning pä 2Ba svenskar
som tillhörde öreningen från och med t876 fram till 1BBB kom ut i tryck
198l '' och öreningen Nordens medlemslista från 1903 rill 1906 innehåller 254 namn. Denna trycktes 1990.t' Båda dessa ger värdefulla fakta om
emigranten, hans fodelseort i Sverige, fodelseår och var han var bosatt i
Nlinneapolis. Det har funnits hundratals stödöreningar över hela landet
men spåren är nti igensopade. Svenska Brödernas medlemslista fann jug
liggande på ett garagegolv i Minneapolis. Glädjande nog har man nu
fätt uPp ögonen lor dessa källor och de har också börjat uppenbara sig i
olika arkiv och bibliotek.
Hitintills har jug sysslat mest med arkivalier och manuskriptkällor.
Men också den tryckta litteraturen är värd att undersökas. Här har
svensk-amerikanarna giort bra ifrån sig, tack vare sådana eldsjälar som
Eric Norelius, Ernst Skarstedt, G. N. Swan, Algot Strand, EricJohnson,
Carl Fredrik Peterson och många andra. Om vi börjar med delstaten
Illinois så har vi två eminenta verk som ännu i dag hävdar sig. Eric
Johnsons och Carl Fredrik Petersons Suenskarne i ltlinoistn och Ernst W.
Olsons History of the Swedes in lllinoists ger oss mycket från den tidiga
invandringen till denna del av Amerika. Även om man måste använda
dem med stor örsiktighet står de sig gott som sekundära källor. Här kan
man också nämna Eric G. Westmans The Swedish Element in America, som
ehuru det berör hela Amerika, så är den biografiska delen nästan helt
upptagen av Chicagosvenskar.tu
Nils William Olsson, "The Swedish Brothers of Minneapolis: An Early Mutual Aid Sociery,, i
Swedish American Genealogisf, Vol. I, June l98l, No. 2, pp. 45-67.
t' Lawrence G. Hammarstrom, "Norden Society Members in Minneapolis
1903-1906" i Swedish
American Genealogist, Vol. X, June 1990, I.{o. 2, pp. 6G-,72.
'o EricJohnson och C. F. Peterson, Suenskarne i Illinorr (Chicago lBB0).
ts Ernst w. olson, History
of the swedes of lllinois,I-III (chicago lg0B).
tu Erik G. Westman (Red.)
, The Swedish Element in America, I-IV (Chicago l93l, lg34).

't
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Tiden medger ej att jag ger mig in på hela floran av svensk-amerikanska biografiska verk, men jag vill gärna nämna Algot E. Strands The
History of Swedish-Americans d Minnesuta," Ernst Skarstedts forträflliga

verk Cali"fornia och dess suenska befolkning,t8

Oregon och dess suenska befllk-

ning,'n Washington och dess suenska befolkniftg,'o Pennfaktare2t samt Suensk-amerikanskafolket i helg och söcken." G. N. Swan har skrivit Suenskarna i Sioux
CiU;'u August Peterson har skrivit History of the Swedes Who Settled in CIay
County, South Dakota2n och J. S. Österberg har skrivit Suenskarna i Rhode
Island.2s Alla dessa verk jämte många andra är tillgängliga på Kungl.

Biblioteket i Stockholm samt på Emigrantinstitutet i Växjö och Emigrantregistret i Karlstad. Alla är naturligtvis sekundära källor och måste
användas kritiskt.
Till dessa hör också typen adresskalender. De finns for nästan varje
större samhälle i USA och somliga går tillbaka till början av lBOO-talet.
Här fär man namn, adress, yrke och ofta namnet på den firrna där vederbörande var anställd. Man kan således folju honom eller henne framåt i
tiden, år efter år, och när det slutar antar man att han eller hon har
avlidit eller flyttat. Ofta står änkans namn kvar som efterleverska. Således kund. jag i staden Albany, New York, konstatera att en svensk vid
namn Georg Nilsson Westrin eller Westin (namnet stavas på båda sätten), skräddare, bodde i Albany från och med I833 till och med I B5B.
Därefter står Mrs G. I{. Westeen eller Westen antecknad fram till l BBB,
sista året som änka. Således kan man lolju detta par år for år över en
tidsperiod av över femtio år.
Ibland kan adresskalendern ge lite mer kött på benen. Sålunda utkom
lB77 tvenne kalendrar i Illinois, er ör Bureau Countytu och en annan
for Henry County." Bägge dessa counties hade ett tidigt inslag av svensk
17

Algot E. Strand, A History of the Swedish-Americans of Minnesota,I-Ill (Chicago l9l0).
Ernst Skarstedt, California och dess Suenska Befolkning (Seattle l9l0).
re Ernst Skarstedt, Oregon och dess Saenska Befolkning (Seattle l9l l).
20 Ernst Skarstedt, Washington och dess Suenska Befolkning (Seattle 1908).
2t Ernst Skarstedt, Penr{iiktara. Ny omarbetad och tillökad upplaga (Stockholm 1930).
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Ernst Skarstedt, Saensk-amerikanska folket i helg och söcken (Stockholm l9l7).
t' G. N. Swan, Suenskarna i Sioux CitT (Chicago l9l2).
tn August Peterson, History of the Swedes Wha Settled in Cla2 Countl, South Dakota and Their Biographies
(Vermillion, SD l9+7).
tt S. Österberg, Suenskarna i Rhode Island (Worcester, Massachusetts 1915).
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'u (N. Matson, red.) The Voters and Tax-Pa1ers of Bureau County, Illinois (Chicago lB77).
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immigration. Förutom namn- och adressuppgift {är man i dessa kalendrar ofta farmens storlek, den politiska åsikten, kyrkosamfundet till vilket
personen hörde och det land där han loddes. Om det gäller någon som är
mer framstående i samhället kan det till och med bli en liten biografi.
Således finner man inte mindre an 410 personer ödda i Sverige i Bureau
County, medan närliggande Henry County har mer än det tredubbla
antalet svenskar eller I 365 personer.
När vi håller oss till ämnet adresskalendrar bör man också notera forekomsten av svenska adresskalendrar som enbart sysslar med svenskar
bosatta i en stad. Det finns inte många, men de som finns är oerhört
viktiga när det kommer till att jämfora uppgifterna med vad som står i
Censusen. Den intressantaste av dem alla är den kalender som kom ut i
Boston lBBl, redigerad av innehavaren av det svenska apoteket i nämnda
stad, Erik Wretlind." Redaktören har fätt med ungefar 2 000 namn, ör
vilka han inte endast uppger adress utan även varifrån i Sverige vederbörande kom, när han foddes (fot damerna har lVretlind på ett diskret
sätt utelämnat denna post), när han invandrade och lite om barnen i de
fall sådana fanns. Den översattes och trycktes l986 enär originalupplagan blivit ett mycket stort samlarobjekt.'n
Andra svenska stadskalendrar är Suensk illustrerad uäguisare öfuer New
York, Brooklln och dess omgfningar (lBBl),'o Suensk stadskalender for Omalta
och Sld Omaha ( 1BB9),3' Chicago suenska adresskalender för 1904,32 Seattle
suenska adresskalender ( 1909),'3 Swedish Director2 and Almanack Cleueland,
Ohio (1898)3n samt en svensk stadskalender for Providence, Rhode Island, som juS tyvärr ej har sett. Det lär också finnas en adresskalender
for Chicago från l88O-talet, där man också {är uppgifter om var personen i fråga är fodd. Tyvärr har jug .j kunnat belägga detta.
Alla dessa kalendrar i kombination med censusnoteringar samt uppgifter från de svenska kyrkoörsamlingarna som finns i alla dessa städer
kan ofta lösa ett svårt problem.

tt

Erik Wretlind, Saensk Kalender i Boston (Boston lSBl).
Nils William Olsson (Red.), A Swedish CitT Directory of Boston 1B8l (Winrer Park, Florida 1986).
30 Wretlind
& Kassman (Red.), Suensk illustrerad Väguisare Öfaer New York, Brooklyn och dess omgifningar
2e

(New York lBS l ).

3t Carl Bohmansson, Suazsk Stadskalenderfir Omaha och Syd Omaha (Omaha, Nebraska
lB99).
32
Adresskalenderfor
(Chicago
Wennersten,
Suenska
Henning
Chicago
1904
1904).

"
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O. A. Clasell,
Carl Nyquist,

Seattle Suenska Adresskalender (Seattle 1909).
Swedish Directory and Almanack (Cleveland lB97).
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Går vi sedan vidare till de hundratals "county histories" som såg dagens lj,r. under lB90-talet och in på detta århundrade, så har man även
här en rik källa att ösa ur. Dessa county histories var på mo,Cet i slutet av
lB00-talet, bestod av stora pampiga volymer, som beskrev grevskapets
historia, natur, kyrkor, föreningar, skolor, o d. I slutet var en biografisk
del tillfogad, som här redogiorde lor de mest kända personerna i området. Counties där svenskar slog sig ned kan ofta vara yrrerst värdefulla
när det kommer till identifiering av en viss person. Men efrersom den
biograferade oftast själv redogjorde ör sitt livs historia, Iär man ofta ta
uppgiften "cum grano salis".
Jug har tittat lite närmare på några sådana här verk och fann då att de
ofta är ojämna, men torde i alla fall ge antydningar om var personen i
fråga har uppehållit sig. För vissa counties i Illinois fann jug öljande
antal svenskar i dessa verk: Rock Island I 10, Kane 10, Knox 5G, lVinnebago 16, Will 31, Peoria 9 och Mclean4. När man betänker folkmärgden i dessa counties är det märkligt att så många immigranrer lyckats nå
toppen.

Om vi stannar inör mojligheterna pressen bjuder på har vi ett ganska
vitt fålt - men svårarbetat. Håller vi oss till de svensk-amerikanska ridningarna finner vi att antalet svenska tidningar närmar sig tusentalet.
Många av dessa var efemära, grundades och nedlades efter en kort tid.
Andra fortsatte och även i dag har vi ett fåtal svenska tidningar kvar. De
täcker ett område som sammanfaller med den svenska bosättningen. Vill
man veta något om Jamestown, New York, går man till SÅa nd,ia som
utkom 1909-1946; i Worcester, Massachusetts, har vi Sueafrån l897 till
1966; i Austin, Texas, Texas Posten l896-1964, osv. Mikrofilmer finns av
samtliga amerikanska tidningar på Kungl. Biblioteket sarnt Swenson
Swedish Immigration Research Ccnter i Rock Island, Illinois.r5
Vad {är man ut av dessa källor? Ganska mycket om man har tirC att
rulla filmer. Familjenyheter, pålysningar, brev till tidningarna, dödsannonser, nyheter om timade händelser, t ex rån, mord, självmord,
olyckor av alla slag, referat från domstolarna och mycket mer.
De amerikanska tidningarna kan också vara värdefulla, särskilt på de
mindre orterna, där det lokala skvallret dominerade. Dödsrunor kan ge
många rön. Således fann jug uppgifter om Daniel Larsson och hans hus-

" Lily Setterdahl

(Red.) , Swedi.rh-American Neuspapers (Rock Island,
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Illinois lggl).

tru Catharina Fredrika Nordqvist i Goddhue Enterprise,36 utgiven i Goodhue, Minnesota. Paret Larsson hade utvandrat till Amerika 1B5l och
bosatt sig i North Bridgewater, Nlassachusetts, men efter en tid flyttat
till Minnesota där de bodde till sin död. Nyligen varjus på jakt efter en
krukmakare, Anders Persson, som slog sig ned i Bangor, Vlaine, och där
etablerade en mycket framgångsrik lerkärlsfabrik. Jug misstäntke arr
han kom från Höganäs men kunde inte bevisa det. Han hade utvandrar
med hustru och två'barn. I dödsrunan över hans dotter Agnes, inford i
Bangor Daily I'/ews 2l september 19263'fann jag att hon var ödd i Höganäs" Sedan var det en enkel sak att ta fram SVARs mikrofiche for Höganäs och där i huslorhörslängden se hela familjen anrecknad.'8
Under det jag sysslade med den tryckta litteraturen borde jug ha
nämnt de många verk som behandlar det kyrkliga livet i Amerika. De
skrevs naturligtvis ör att framhäva de svenska kyrkosamfundens historia, men eftersom forsamlingar utgörs av människor har mycket kommit
med som också kan ha värde ör släktforskaren. Jag vill bara nämna
några fä verk som alla är matnyttiga. Främst kommer naturligtvis Eric
Norelius som i ett jättearbete De suenska luterska forsamlingarnas och suenskarnes historia i Amerikaun i två delar samt hans mycket inrressanta skildring av Vasasettlementet i Goodhue County, Minnesota, med titeln Vasa
illustrata.*o Norelius var en mångsidig man som inte minst var road av
personhistoria. I Vasa illustrata säger han fioljande:
"De svenska afkomlingarna komma att göra likaledes, (d.v.s. fästa mycket afseende på sin härstamning och sitt släktregister) ochjag tviflar ej på
att, om världen står for någon längre tid, så skola dessa, som härstamma
från Vasa, vara ytterst tacksamma for de få upplysningar, som jag härmed går att lämna om släkterna i Vasa."ar

Och så fortsätter Norelius att beskriva 22 släkter i Vasaområdet ganska
detaljrikt. I hans större verk där han redogör for de svenska bosättnings-
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Eric Norelius, Vasa lllustrata (Rock Island 1905).
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Amerika,

T-II

(Rock

områdena, tar han vanligtvis med de tidigaste invandrarna och varifrån
de härstammade i Sverige.
Andra verk av värde är Suenska metodismen i Amerika;n2 Victor Wittings
Minnen,från mitt lif n'samt S. B. Newm ans SjelJbiografi,* alla tre fokuserade på den svenska metodismen i Amerika. L. J. Ahlströ ms Femtiofem år i
uestra Wisconsinot ger en glimt av baptismen i USA.
Här kan också nämnas det stora arbetet i två delar, Suenskarna i Texas-ou Det är örst och främst en redogörelse lor det kyrkliga livet i denna
delstat men större delen av detta gigantiska verk sysslar med den
svenska bosättningen i alla delar av Texas.
Tiden rinner ifrån mig och jug har endast kunnat i en liten mån anryda något om källorna i Amerika som står till vårt fiorfogande. Jug har
hoppat över en del, t ex de svenska källorna, då forst och främst korrespondensen mellan de olika svenska konsulaten i Amerika med Utrikesdepartementet. Här finns mycket att häm ta - forfrågningar till UD om
försvunna släktingar och svar som ingått; arvsmål i tusental som gick till
arvsbyrån på UD. Jug kan här nämna en intressant serie som Ted
Rosvall påpekat for mig - en serie på ungefär ett tusen arvsangelägenhe-.
ter for svenskar som avlidit i USA utan att ha lämnat anhöriga där ute.n'
De har sedan gått till UD f-or vidare befordran till de hemmavarande
släktingarna. Jug sysslar ör närvarande med att ge ut denna samling
som är rätt så intressant.
Jug hoppas att jag kunnat ge lite fingervisningar rill er som sysslar
med släktforskning i Amerika. Det är svårt ibland - men ej omojligt.

Lycka till.

n' N. M. Liljegren, N. O. Westergren
& C. G. Wallenius,

Saenska metodismen

i Amerika (Chicago

rBe5).

*t Victor Witting,

Minnen från mitt lif som Sjöman, Immigrant och Predikant, .. (Worcester, Massachusetts 1902).
* S. B. Newman, Sjelftiografi (Chicago l8g0).
n' L. Ahlström, Femtioft* år i
aestra wsconsin (Minneapolis I g2+).
J.
€ Ernest
Severin, Alf L. Scott, T. J. Westerberg & J. M. Öjerholm , Saenskarna i Texas i ord och bild
IB3B-1918, I-II (u. o. o. å.)
*' Personregister till arvsmålen i UD:s dossier, serie II, Riksarkivet.

18

