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Kalendarium
Föredragen och årsmötet äger rum i
Amorinasalen, Släktforskarcaféerna i
Tintomararummet, Sollentuna bibliotek,
Sollentuna centrum.
Torsdagen den 14 februari kl. 14.00–16.00
SLÄKTFORSKARCAFÉ
Onsdagen den 20 februari kl. 18.30–20.30
FÖREDRAG av Hans Högman:
”Södermanlands regementes historia”.
Tisdagen den 12 mars kl. 19.00
FÖREDRAG av Gunnar Blom:
”Historiska kartor – hur hitta bynamn,
gårdsnamn och ägare i Historiska kartor”
Tisdagen den 19 mars kl. 18.30
ÅRSMÖTE. Därefter föredrag kl. 19.00 av
Rolf Johansson: ”Skräddare och
Äventyrare”. Historisk roman från förra
sekelskiftet om emigrationens Amerika.
Tisdagen den 26 mars kl. 14.00–16.00
SLÄKTFORSKARCAFÉ
Lördag den 13 april kl. 13.00–14.30
FÖREDRAG av Eva Wassén Eriksson:
”Agenter, propaganda och motståndsrörelsen”. Faktorer som påverkade
Amerikaemigrationen.
Tisdagen den 23 april kl. 19.00
FÖREDRAG av Barbro Nordlöf:
”Fosterbarn/adoptioner och handlingar”.
Onsdagen den 24 april kl. 13.00
STUDIEBESÖK Klasro skolmuseum.
Se sista sidan om anmälan.
Onsdagen den 8 maj kl. 13.00
STUDIEBESÖK Riksarkivet Marieberg.
Se sista sidan om anmälan.
Släktforskarstöd ges vid släktforskardatorn
på Sollentuna bibliotek kl. 10.00–14.30
följande onsdagar: 6/2, 27/2, 20/3, 10/4, 24/4.
OBS! Forskarstödet bokas via nätet. Se vår
hemsida www.sollentunaslaktforskare.se och
välj Släktforskning/Forskarstöd för instruktioner och länk till bokningen.
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Flädervägen 55
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Vice ordföranden har ordet
God fortsättning på det nya året!
Som ni läste i förra numret är vår ordförande bortrest i tre månader och jag
har tagit över under denna tid. Av denna anledning har vi flyttat årets årsmöte
till tisdagen den 19 mars då Marianne är hemma igen. Efter årsmötet har vi
som traditionen bjuder ett föredrag. Ni har väl noterat datumet i almanackan!
Vårens event kan ni se på Kalendariet i tidningen samt på vår hemsida. Det
är ett fullspäckat och varierat program med föredrag, tillfällen till att träffa andra medlemmar
på släktforskarcaféet, studiebesök samt släktforskarhjälp för den som önskar.
Tack alla ni som bidragit med artiklar. Vi har även fått in ett par långa sådana. De kommer
redaktionskommittén att göra referat av i an-tecknat och lägga ut i sin helhet på hemsidan där
ni kan läsa dem. En ny flik skapas under Verksamhet och kommer att heta Släktforskararkiv.
Margaretha Vinterholt

Upplysningar för Utwandrare till Amerika
Föreningens medlem Margareta Lagerman kom av en händelse över en skrift från
1860 med detaljerade uppgifter och råd till emigranter inför den tänkta resan till
Amerika. Skriften är liten till formatet och tryckt på tunt, fint papper med frakturstil och
på gammalsvenska. I sista numret av an-tecknat från 2018 kunde vi läsa om
författaren S.J.A. Burg. Här kommer några utdrag ur skriften.
Råd i afseende på utresan
Alla saker böra wara ordentligt nedpackade
i koffertar eller kistor (aldrig packlårar)
försedda med egarens namn åtecknadt;
hwarje passagerare är skyldig att sjelf
ombesörja sina sakers transporterande
ombord, och tillse hwar de läggas, likaså
wid framkomsten taga reda på och sätta sig
i besittning af sina effekter. Haf ingenting
löst, utan allt nedpackadt. Löst bör man ej
hawfa mer än hwad som kan hållas uti
händerna.

tjenstfärdige bedragarne bör man, genast
wid ankomsten till Amerikansk hamn,
uppsöka, om der finnes någon förening för
utwandrares beskydd. Man har sådana i
New York, Baltimore, Philadelphia, NewOrleans och S:t Louis.
Fjederplockning i Amerika
Gäss och ankor släppa fjedern twå gånger
om året. I Swerige låter man dessa dun och
fjedrar förkomma, hwaremot amerikanaren
(och äfwen alla inwandrande) plockar dem
lefwande; somliga plocka dem var 6:te,
andra hwar 7:de och andra åter hwar 8:de
wecka, allt efter omständigheterna […] för
att weta då dunen äro mogna utryckas några
och om dessa äro torra och rena på ändan,
äro de mogna, men om någonting rödaktigt
sitter fast på dem, äro de ej mogna.

Föreningar i Amerika till utwandrares
bistånd
Så snart ett skepp med utwandrare lägger till
i Amerikansk hamn blir däcket genast fylldt
af besökande, hwilka till största delen bestå
af menniskor, som äro betänkte på att preja
de ankommande och draga all möjlig fördel
af dem. […] Dessa menniskors inställsamhet, stora kännedom af alla förhållanden
på stället och förekommande tjenstfärdighet
äro så förledande, att äfwen erfarna
menniskor och sådana som blifwit grundligt
warnade mot dem, likwäl icke sällan falla i
deras utlagda snaror. […] För att undgå de

Vill du läsa mer? Gå då till föreningens
hemsida, www.sollentunaslaktforskare.se,
klicka på SLÄKTFORSKNING och sedan
TIPS så hittar du hela skriften under
Upplysningar för utwandrare till Amerika.
Redaktionen
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Välkommen att söka i Inrikes pass personregister
Vid en föredragsafton i november lyssnade vi till Hans Hanner från Genealogiska
föreningen. Han ger oss följande beskrivning av vad vi kan hitta i registret och hur en
sökning går till.
I projektet Inrikes pass personregister finns
idag över 250 000 sökbara personposter.

För flera av de län där
täckningen är lite svag
har vi en stor mängd
avfotograferade handlingar som väntar på att
registreras, till exempel
Kopparbergs län, Gävleborgs län, Gotlands
län och Kalmar län.

När i tid?
Den övervägande mängden registrerade
resor – 60 % – är från 1810-talet, det är där
du har störst chanser att få sökträffar.
1820-, 1830-, 1840- och 1850-talen har
vardera runt 10 % av resorna, så med lite tur
kan du hitta personer också under den
perioden.
Under den äldsta och den yngsta tiden är
det svårare att få sökträffar. Åren 17581810 står för 4 % av de registrerade
posterna. Efter att kraven på pass togs bort
1860 och fram till 1939 har vi några
registreringar, men de är att räkna som
ströposter.

Hans Hanner (bilden är privat)

Lite grundkunskap som kan vara bra att ha
med sig när man söker i personregistret:
- alla resenärer behövde ha pass
- pass behövdes för resor så långt bort att
man inte var igenkänd. Som tumregel, tänk
resor över länsgränsen.
- kvinnor skrevs ibland med makens namn,
till exempel snörmakare Lekholms änka.
Sök både på kvinnans eget men också på
mannens namn.
- vi har registrerat bokstravstroget men har
också en översättningstabell (i kulissen)
som vi förfinar hela tiden så att du skall
kunna få träffar trots avvikande stavning i
dokumentet (gäller efternamn, orter och
titlar).
- och, var noga med att läsa igenom det som
står om sökning ovanför sökfälten (inte
minst det som står om %-tecknets
användning). Testa dig fram. Börja med en
bred sökning och begränsa den stegvis
utifrån det antal träffar du får.
Lycka till med sökningarna! Hör av dig
till oss med frågor om det är något du
undrar: <inrikespass@genealogi.net>
Hans Hanner, projektansvarig

Var geografiskt?
De registrerade posterna fördelar sig så här:
Västernorrl. län
3%
Norr om V-norrl. l
1%
Gävleborgs län
2%
Kopparbergs län
1%
Västmanlands län
14 %
Örebro län
7%
Värmlands län
3%
Skaraborgs län
4%
Älvsborgs län
5%
Gbg o. Bohus län
17 %
Hallands län
3%
Malmöhus län
7%
Kristianstads län
5%
Blekinge län
9%
Gotlands län
½%
Kalmar län
1%
Kronobergs län
4%
Jönköpings län
1%
Östergötlands län
6%
Södermanlands län
1%
Uppsala län
2%
Stockholm län
3%

OBS. I vecka 7 får våra medlemmar fritt
söka efter inrikes pass hos Genealogiska
föreningen. Mer information kommer via epost i vecka 6.
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En färd öfver Atlanten
Att resan till Amerika kunde vara såväl tålamodsprövande som strapatsrik och många
gånger en fruktansvärd upplevelse för emigranten framkommer av flera insändare i
1800-talets dagspress. Vår medlem Agneta Berghem har skrivit av nedanstående
berättelse och beskuret den något. Den publicerades i Härnösandsposten den 27
oktober 1880 och skildrar en färd från Göteborg via Hull och Glasgow till New York.
Iakttagelser och reseintryck af en svensk
emigrant (ur den nya tidskriften Svenska
arbetaren).
Den, som väntar att här få höra omtalas en
glad och angenäm öfverfart, kanhända
ihågkommande ”Drömmar på Oceanen”
m.m., blir oändligt bedragen. Här skildras
verkligheten, och måste derföre jämmer,
nöd och elände beröras. Det skall ej skada,
att hemmavarande landsmän få veta, hvad
de våga, då de lemna fäderneslandet i ljufva
förhoppningar på bättre dagar. Åtminstone
tror jag ingen med fri vilja reser på 3:dje
klass, sedan han vet, huru den är beskaffad,
utan hellre väntar, tills han har skaffat sig 85
kronor, då han kan resa på 2:dra. Här är man
en aktad menniska – på 3:dje klass ett
föraktadt djur. […]
Nu till sjelva resans beskrifvande.
En fredags middag kl. half 2 afreste 900
passagerare till Hull med ångaren
”Orlando”. Redan efter 2 timmar började de
för sjösjukan mera ömtåliga att visa
märkbara tecken till illamående. Fartyget
rullade mer än vanligt är med större sådana,
och vattnet spolade öfver däcket, der de
flesta uppehöllo sig för att undgå den
mörka, trånga och förpestade salongen, der
900 personer skulle bo tillsammans […]
Klockan 6 utdelades s.k. té i våra medhafda
bleckmått, till en hvar ett halfqvarter, utan
mjölk deri (grädde var naturligtvis ej att
tänka på) och så litet socker, att man kunde
betvifla, huruvida der ens var något. Hvarpå
detta så kallade té kokats, vet allena kocken.
Till detta erhöll en hvar en torr
ankarstockssmörgås, med härsket smör,
från hvilket vi dock skonades genom dess
ringa qvantitet. Det var allt hvad den dagen
bestods. […] De, som ej medhade stora
matsäckskistor, och för hvilka ej sjösjukan
förtagit aptiten, fingo tillbringa natten
hungrande. Ej ens första dagen bestods

friskt vatten; alla drucko ur ett mått,
fastbundet vid en tunna, på däck, med
verkligt stinkande innehåll.
På morgonen, olika tider, utdelades kaffe
och smörgås, såsom förut té, med den lilla
skilnaden att kaffet var tjockare och osmakligare än téet. Kl. 1 var middag, bestående
af en half slef osaltad ärtvälling och segt
färskt kött. Maten utdelades på däck, der en
hvar fick mottaga sin beskärda del och allt
måste förtäras under däck, omgifven som
man var med all sorts orenlighet. En hvar
satt i sin bädd och åt. Ärterna medförde den
af mig förutspådda verkan att återkomma
med sällskap på golfvet, från hvar och en,
som smakat dem. Klockan 6 åter té.

Orlando SS
Bild från CD Emigranten Populär

Sålunda förgick tiden till Hull […] Utan att
jag förtärt annat än ankarstockssmörgåsarne, kommo vi söndagseftermiddagen till
Hull. Väntande på tidvattnet från kl. half 12
förmiddagen till kl. 11 på qvällen, erhöllo vi
samma mat som dagen förut. Klockan 4
skulle alla uppstiga, packa ihop
sängkläderna m.m. och kl. 5 vara färdiga,
men först kl. 7 fingo vi gå i land. […] Derpå
afsändes de största effekterna till jernvägen
och vi alla, hvar linie med sin agent, fingo
drifvas framåt Hulls gator som en drift oxar.
Lång väg att gå, mycket att bära, genomvåta
af dagens fortfarande regn, i hvilket vi stått
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utan skydd, funno vi oss lyckliga att få
hopträngas i ett af minsta sortens rum i ett
emigranthus, sittande på våra små
nattsäckar. […] Klockan 3 afreste vår linie
med 3:dje klass kupé öfver England till
Glasgow. […]
Två och två sofvo i bäddarne, som voro
tre öfver hvarandra och från tre till sex i
rummet. För första gången sedan vi
lemnade Göteborg kunde vi nu afkläda oss.
Tre fulla overksamma dagar tillbragtes här
[…] Oupphörligt gäckades vi med hoppet
att få afgå, ty fartyget gick i 10-15 minuter
och stannade åter. Man hade intagit för
mycken last, lastade derför af och på igen.
Söndags morgon kommo vi till staden Laine
på Irland, der åter last intogs och irländare
kommo om bord.
Ändtligen måndags morgon blef allvar af
färden, och vi lemnade Irland för att direkt
afgå till Newyork.
Å detta fartyg bodde vi 16-18 personer i
hvarje hytt, så stor som vanligen en för två
personer å svenska fartyg. Med vår linie
följde blott 180 svenskar, deraf mer än
hälften barn. Maten var väl bättre här, men
svälta fick hvar och en utan eget förråd, och
bland desssa var just jag. Om morgnarne kl.
7 hoprörd potatesmos, svart och tunn af
vattnet, en half slef till hvarje, ½ qvarter
dylikt kaffe som å ”Orlando” och ett bröd
till hvar och en. Kl. 1 serverades middag,
bestående af ½ slef soppa, en seg köttbit och
2-3 potatesar pr man. Kl. 5 té, ett bröd och
en knifsudd härsket smör. Detta var
måltiderna för vår 14 dagars resa […] Här
var maten salt och vattentillgången ringa; ty
blott om morgnarne kl. 7 och om aftnarne
kl. 4 fick man hemta i sitt mått. Den, som ej
vetat detta eller icke var försedd med kärl,
fick törsta eller tigga af andra. Till
tvättvatten begagnades saltvatten och
tvagningen försiggick på däck. Hvad häraf
följden blef, då vi hade 11 dygns storm,
inses lätt. […]
Ingen som ej sett det, vet hvad ett
emigrantfartyg i regn och storm företer för
en anblick. Nattron stördes af barnskrik, och
det fans qvinnor, som ej lemnade hytten
mellan Glasgow och Newyork, nej, icke en

gång bädden, hvadan man kan göra sig en
föreställning om en sådan resas alla
vedervärdigheter. Den oerhörda stanken
framkallade åter sjukdom, och fönstret
kunde ej öppnas, ty vattnet slog in. […]

Amerikaannons, Falköpings Tidning 1882-03-24.

Ändtligen fredags morgon, 14 dagar efter
det vi gingo om bord, kastade fartyget ankar
i sjön, der vi lågo flere timmar, gingo så åter
en timme, kastade åter ankar för att synas af
läkare, och kl. 2 kommo vi till Newyork
[…] Derpå undersöktes våra saker och
lastades på ett litet fartyg, som förde oss och
dem, kl. half 9 först, till emigranthuset
Castle Garden. […] Många koffertar voro
sönderslagna under resan, och särskildt min
blef utan lås och remmar, hvarför locket var
öppet, då jag fick den. Minst sagdt är det
samvetslöst att behandla de fattiga
emigranterna såsom här skett. […] Efter
namns
uppgifvande
och
sakernas
ombesörjande fingo vi, kl. 9 på qvällen,
tillfälle att gå och skaffa oss mat, för de
flesta, åtminstone för mig, det första mål på
den dagen. […]
Resan varade alltså i tre veckor och en dag
från Göteborg, då den kunnat ske på hardt
när halfva denna tid, om beräkning och
omtanke varit med. Hvad jag i synnerhet
klandrar är detta onödiga utdragande på
tiden, denna orenlighet, som förpestar allt,
och detta ovärdiga behandlingssätt, som
sätter emigranten under djuren. […] Från
Glasgow till Newyork lågo vi hela tiden i
alla kläder.
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En amerikaresa år 1904
Sedan resan i föregående artikel har cirka 20 år förflutit. Förhållandena på båtarna till
Amerika blev bättre men resan kunde ändå vara äventyrlig. Vår medlem Lars
Nilssons morfar gjorde resan 1904.
Från min hembygd Jonsberg på yttre
Vikbolandet var det ingen omfattande
emigration till Nordamerika. Men likväl
fanns det några som lockades av det stora
landet i Väster. En av dem var min morfar,
Oskar Nilsson. Han stannade dock inte för
gott. Fyra år efter utresan 1904 var han
tillbaka. I början av 1950-talet skrev han ner
sina minnen från överfarten. Resan startade
med häst och vagn från hemmet i Jonsberg
till Norrköping och vidare med tåg till
Göteborg. Därefter följde stormiga färder
över Nordsjön och Atlanten innan han var
framme i Boston. Hans minnen finns
publicerade i Jonsbergs tidning 1953 och
återges här i avkortat skick.

salarna. Det kom emigranter ombord även
vid stationer vi passerade under resan. Alla
var på väg till amerikabåtarna i Liverpool.
När vi kom till Göteborg stod en rad
vaktmästare från emigranthotellen och
snappade åt sig var och en sina till sina
hotell.
De hade breda axelbrätten, där linjens
namn stod med stora bokstäver. Vi samlades kring dem som bar vår linjes märke, och
gick till hotellet. Där bodde vi i två dygn,
fint och bra med all möjlig uppassning och
utmärkt god mat. Men det gällde ju
konkurrensen om resenärerna, då fyra linjer
hade kontor och hotell i Göteborg.
Vi var inte sysslolösa, ty vi fick stå i kö
flera gånger för alla papper som måste
ordnas samt för läkarbesiktning och
vaccination.
Under hotellvistelsen fick vi uppleva ett
intermezzo, genom vilket vi fick en försmak
av hur det är i stora världen. Under resan
mot Göteborg kom en man, som rest vägen
flera gånger, på tåget vid någon station. Han
dukade i oss den ena historien efter den
andra, som rann i oss som genom en tratt.
Han uppträdde ledigt och säkert och hans tal
var som en utantilläxa. Vi fick se hans
biljett, ställd till Takoma i staten
Washington vid stillahavskusten, där han
var ägare till en träförädlingsindustri och
tjänade grova pengar. Han var trevlig och
broderlig, nästan mer än som skulle vara,
varför vi snart fattade misstankar, hur
dumma och lättrogna vi än var för övrigt.
Vid uppställning för vaccination saknades
han och när vi kom tillbaka till samlingssalen var han spårlöst försvunnen och med
honom en del av våra resväskor. Men vi fick
sedan höra att han denna gång inte kom
undan utan blev haffad av två kriminalare.
Många av emigranterna hade han tydligen
tidigare plockat.

Oskar Nilsson. Bild privat.

”En vacker vårmorgon, den 18 april 1904,
begynte resans första etapp – med häståkdon till Norrköping. Jag tog ett ordentligt
adjö av körsvennen, min fader, och sedan
löste jag biljetten till Göteborg. Det var flera
emigranter som köpte biljetter. Vi var redan
i Norrköping 7 stycken. Det spred sig som
en löpeld att det var emigranter på centralstationen och det kom äldre och yngre
kvinnor och fäste blommor på bröstet tillika
med lyckobrev och lyckönskningar som
brukligt var på den tiden. När vi steg på
Göteborgståget blev vi hyllade på perrongen av människorna som kom från vänt-
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Politisk utfrågning blev ett fiasko. Sådan
brukades även på den tiden. Ingen ville väl
heller riskera sin biljett. Men föreskrifterna
måste ju följas och de utfrågande tjänstemännen hade ett leende på läpparna vid
utfrågningen.
Många var trötta på resan, fastän den ännu
inte egentligen börjat. Där var fruar som
reste till sina män, som ordnat allt där borta.
De hade ett eller flera barn med sig förutom
resväska och det var svårt för dem i trängseln vid olika köer. Och de bävade nog för
den långa resan och för vad den kunde föra
med sig.
Så kom uppbrottets timme. Flickorna på
hotellet som passat på oss fick avskeds- och
minnesgåvor. Nere vid hamnen var kajen
avspärrad. Och den var fylld av folk som
gått ned för att se avfärden, för att vifta adjö
åt släktingar och vänner, som gav sig ut på
en resa som för många ej lämnade rum för
något återseende.
Och där låg den stora farkosten som skulle
föra oss över Nordsjön, Kalypso av Hull
stod det att läsa i fören.
Klockan halv två öppnades en stor port i
den höga fartygsväggen, en landgång
rullades ut och embarkeringen började.
Unga sjömän tog hand om oss efter biljettoch hyttnummer. Vi gick sedan upp på däck
och såg på den viftande människomassan,
som bland oss 600 passagerare sökte upptäcka var och en sina anhöriga. De spejade
med tårfyllda ögon efter oss in i det sista,
tills vi försvann i fjärran. Det var kanske
bäst att man inga anhöriga hade med sig, ty
man slapp ju då det tunga avskedets press.
Resan över till England började i det
härligaste sol- och vårväder. Och vi fick nya
vänner och bekantskaper och vi resonerade
om den nya och okända värld vi var på väg
till och blickade hän mot de sista kobbarna
av fäderneslandet som försvann ur synfältet.
Vi tänkte så bekanta oss med båtens
innandöme, men det var begränsat till det
område vi fått oss anvisat och därmed jämt.
Vi tog fram våra matsäckar fram på
kvällen. Vi tyckte bättre om den goda
smörgåsmaten som våra mammor gjort sitt
allra bästa för att fägna oss med för kanske

sista gången än restauratrisens kabeljo och
potatis utan sås, som vi fick betala för, då
fria maten började först i England.
Vi tog våra fina bäddar i anspråk i de
skavanka hytterna. Vi hade två eller tre
britsar över varandra. Vi somnade slutligen.
Men på morgonen vid fyra-tiden väcktes vi
av storm och oväder. Den stora båten
visades sig vara för lätt. Den började kränga
fruktansvärt i sjöhävningen och sjösjukan
satte in för fullt. Brottsjöarna slog in över
relingen. Inte förrän vid tiotiden på kvällen
lugnade sig det upprörda havet. Men vi var
aldrig rädda under sjöhävningen. Vi litade
på mannen vid bryggan. Under den värsta
perioden av sjöhävningen kunde dock ingen
lämna sina hytter för risken att bli
sönderslagen mot korridorväggarna eller
skarphörnen och dörrkanter.
Efter stormen fick vi en halv dags lugnt
väder, så att vi kunde komma i ordning igen
med uppstädning i hytterna osv, innan vi
skulle landstiga i England. Och så började
ett annat liv ombord. Hornmusiken, talare
och sångare och skojmakare gjorde alla sitt
bästa för att gjuta nytt liv i det levande
materialet, som farit så illa av storm och
sjösjuka. Konturerna av Hull började stiga
upp vid horisonten och vi hade snart fast
engelsk mark under fötterna.
För första gången i främmande land och
främmande stad. Men vi var inga främlingar, tyckte vi. Det var som om vi varit där
minst hundra gånger genom landsmän som
rest förut. Vi handlade små förnödenheter
för resan. För första gången fick vi god
englandsmat på våra biljetter på en stor
restaurang. Hur alla kunde serveras är en
gåta. Vi var väl ett tusen som fick mat på
fyra timmar. Uppehållet i Hull var bara fem
timmar. Så måste vi samlas vid stationen
och sedan gick färden in över det vackra
England, som redan var klätt i vårdräkt. Det
var gröna kullar och dalar med en kraftigare
färgton än hemma i Sverige. Lövknoppningen stod i begrepp att ta´ steget fullt ut.
Det verkade så inbjudande, att man stannat
var som helst, om man blivit bjuden.
Potatisplanteringen var i full gång, unga
vårklädda kvinnor med vita huvuddukar
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vinkade åt emigranttåget, vilket besvarades
med så många språk som fanns ombord.
Vi blev förbryllade över Englands dåliga
järnvägsvagnar som på den sträckan var
minst tjugofem år efter sin tid. Men det var
ju ett emigranttåg. Dessa resenärer behandlade man hur som helst. Svarta, trasiga
kupéer med dito gardiner med små fönster.
Om det fanns fjädrar under vagnarna fick vi
aldrig tillfälle att se efter. Engelska staten
hade kontrakt med linjen att frakta över
emigranterna till Liverpool. Någon komfort
var det väl aldrig tal om. Här kunde
gammalt utrangerat och omodärnt skräp
nötas ut. Det gällde ju bara fem timmar.
Men det var en fruktansvärd tågresa.
Genom många svarta tunnlar, den längsta
tog tjugu minuter, gick järnvägsfärden till
Liverpool, där ett särskilt ordnat emigranthem tog emot oss. Unga, glada kvinnor
skötte städning och passning som om de
varit systrar eller släktingar. Hemmet var en
jätteanläggning, ägd av alla amerikalinjerna
tillsammans. Här fanns läkare och
sjuksköterskor och allt som tänkas kunde
för emigranternas bästa. Ibland kunde
emigranthemmet ha en beläggning av
fyratusen resenärer. Bara vi till de två
båtarna i hamnen var 2647 inskrivna.

och Vita Stjärnlinjens Maurick på 15,000,
ton, som skulle avgå dagen efter oss. Efter
att ha beundrat de stora vidundren till båtar
vände vi så tillbaka till emigranthotellet. En
liten episod på vägen kan förtjäna att
berättas. Det hade börjat regna igen, som det
visst alltid gör i England, och vi var utan
regnkläder, som inte slagit igenom i Sverige
som något vanligt plagg. Men på återvägen
från hamnen passerade vi en regnklädersaffär och vi etthundrafemtio i följe, länsade
denna affär på allt den hade i regnklädersväg. Det blev stora affärer. Vi köpte slut på
hela lagret. Vi tackade och gick sedan, men
med ett brett grin hälsade oss affärsinnehavaren välkomna tillbaka.
Efter en sista natts vila på emigranthotellet och sedan vi skrivit hälsningar hem
till vänner och bekanta gick vi ombord på
Eurenia, vi var 1600 st. och båten var fullbelagd. Embarkeringen gick till så att en rätt
stor ångbåt kom och lade till vid kajen.
Denna ångbåt tog två eller tre hundra åt
gången. Vi var snart alla ombord. Porten i
fartygssidan stängdes. Nu var vi skilda från
Europa. Det blev villervalla ombord när det
gällde att komma till sina hytter och en del
fick leta flera dygn efter sina hytter innan de
kom rätt, särskilt gamla människor hade
svårt att klara sig. Avfärden från Liverpool
blev minnesrik. Tre bogserbåtar förkopplades för att dra oss ut ur hamninloppet. En
hornmusikkår på 18 man klämde i med
engelska nationalsången och engelska
emigranter stämde in. På alla båtar, från de
jättestora handelsfartygen till de minsta var
man uppe på däck och utbringade leven.
Det var storslaget, gripande och vackert,
när så den mäktiga Eurenia gled förbi med
två tusen själar ombord under musikens
väldiga dån av trummor och instrument. Det
var ett sagolikt triumftåg som varande c:a
tjugu minuter och det blev ett minne för hela
livet.
De båda syskonbåtarna Eurenia och
Saxania var avgudade vart dom kom.
Trafikutvecklingen över Atlanten tog ett
jättesprång när dessa båda fartyg sattes in.
Om resandeströmmen inte varit så enorm
hade de andra båtarna blivit utan

RMS Saxonia, en av Cunardlinjens amerikabåtar.
Källa: wikipedia

Följande dag startade vi, som var nyfikna, i
regndiset en promenad ned till de stora
amerikabåtarna i hamnen. Vi fick låna en
vaktmästare som vägvisare. Och vi fick
snart syn på för första gången de atlantbåtar
som vi hört talas om hela livet som något
underligt stort och märkligt. Omkring
etthundrafemtio meter från kaj låg två
väldiga båtar för ankar tätt efter varandra.
Det var Cunardlinjens Eurenia, 19,000 ton,
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passagerare. Man frågade oupphörligt efter
Cunardlinjens biljetter på kontoren.
På båten fanns två stora barhallar med
läsk- och pilsnerförsäljning, två frisérsalonger, många affärer för frukt och tobak
m.m.
Vi hade fått rapport i Liverpool att
Atlanten var i uppror och många bävade
härför med Nordsjöstormen i friskt minne.
Skottland höll på att försvinna ur synfältet.
Höga dyningar skärmade av horisonten. En
samling ungdomar, som var roade av att se
den väldiga sjöhävningen, slogs av en våg
ihop i en enda röra mot det höga stängslet.
De blev genomvåta och en del sönderslagna, så att de måste tas in på kliniken. Då
blev måttet så att säga rågat och alla
beordrades att gå under däck. Vi passerade
nu Nordsjöns värsta urladdning.
En dansk sjöman som seglat flera år på
Nordsjön och gjort fyrtio returresor över
Atlanten som andre styrman och som nu
reste över för sista gången för att bosätta sig
hos sin dotter och måg i Amerika, sade på
tal om Nordsjön, att den fått sitt världsrykte
som en svår sjö på grund av de jämförelsevis mindre farkoster som trafikerar den och
som har det svårt i de stora brottsjöar som
piskas upp mellan landkonturerna efter
samma princip som Vätterns vattensystem i
Sverige. Nordsjöns korta distans räcker
dock inte till för att arbeta upp en
sjöhävning till sådana dimensioner som en
ocean åstadkommer. Sådan sjöhävning som
vi hade på vår resa hade det inte varit sedan
i oktober 1901, men vi hade också ett bra
fartyg att lita till, den långa, tunga Eurenia
med sina 19,000 ton var ingen kortklabb
som dyningarna kunde slänga hur som
helst. Det kändes bara en lätt dallring
genom hela skrovet, när hennes 18,500
hästkrafter tvingade henne in i tolv och
femton meter höga vågor.
Vi kunde gå nästan obehindrat hur vi ville
på däck och i korridorer. Sjösjukan var
ganska lindrig. Illa mådde i alla fall mer än
hälften, varav följde dålig matlust. Vi var
glada att vi inte köpt biljetter på Vita
Stjärnlinjens Maurik, som låg en dagsresa
bakom oss i kamp med de vredgade

elementen. Maurik var på 15,000 ton, men
4,000 ton mindre är nog betydelsefullt på en
stormig ocean. På Eurenia hade vi också
våra fina hytter, inga britsar över varandra.
Bord, stolar lika många som britsar, speglar,
fina bäddar, mönstrade filtar m.m. Vi
undrade verkligen om andraklassarna bodde
finare än vi. De fick nog betala sina biljetter
för namnet.
De svåraste dygnen var överståndna och
befälet tillät oss komma upp på däcken. Vi
tyckte vi blev utsläppta som ur en fångbur
och gladare var vi än när en fånge återfår
friheten. I första ögonkastet fick vi se det
alltjämt kokande havet, som vi inte sett på
fyra dygn. När vi samlat oss efter den första
bekantskapen med yttervärlden, blev det ett
väldigt liv och surr i den stora bikupan som
en 19,000-tonnare utgör. Glädjen stod högt
i tak. Det blev fullt i affärer och frisérsalonger. Om mindre än tre dygn skulle vi
vara framme, fastän nära två dygn försenade
genom stormen. Resan skulle annars tagit
sju dygn och tjugu timmar enligt tidtabellen.
Vi började också förstå att vi närmade oss
målet. Det blev tätare med fartyg som
plöjde Atlanten i alla riktningar, en del med
stjärnbaneret hissat. På morgonen den 5 maj
trängde Bostons staplar genom diset.
Vi ankrade på redden en bit från kajen. Vi
såg underliga farkoster som de flesta av oss
inte sett maken till. Det föll nästan som en
andakt över människomassan som stod
samlad på däcken. En längtan och en fråga
blandade sig med varandra: är det verkligen
Amerika, vårt längtans mål. Men vi var alla
glada att vara lyckliga över och att ha
undkommit lyckligen elementens raseri ute
på oceanen.
Under tiden Eurenia förankrades ute på
redden stod den manstarka hornmusikkåren
på fördäck och spelade USA:s nationalsång,
så att det dånade in över hamn- och kajanläggningar. Människorna som promenerade längs hamnkajerna stannade i stora
grupper, hur bråttom de än syntes ha, och
åhörde musiken. Musiken ombord, som här
inte ordats så mycket om, var värd allt
erkännande. Under de svåra stormdygnen
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på Atlanten var det en uppmuntran och en
styrka. När musiken klämde i vaknade vi
liksom till nytt liv och nytt mod. Under de
värsta stormdygnen kunde musiken bara
spela i sällskapsrum och matsalar. Så var vi
framme vid målet som vi hade som
blickpunkt då vi lämnade Göteborg.
Det var kanske inte så enkelt, som vänner
berättat, att ordna sitt liv i Amerika och
vinna framgång. En del hade här vunnit
framgång, fått goda platser i industri och
lantbruk, andra hade hamnat i fängelser
eller stupat vid bardiskar.
Alla hade rest ut med en ljuv förhoppning
efter att ha hört lovsången om Amerika
sjungas i alla tonarter hemma i Sverige.
Lovsången och jublet tog ibland slut när
allvaret i nya världen började.
Så hade klockan blivit två på
eftermiddagen och vi stod på Bostons
asfaltbelagda gator. Många anhöriga hade
kommit resande långa vägar för att möta
Sverigeemigranterna. Ibland var det
sjuttioåriga återseenden. Göteborgs sorgetårar blev här utbytta mot återseendets

glädjetårar. Omfamningar och hälsningskramar avlöste varandra, fastän många inte
ens kände igen varandra. Lugnast var det
egentligen för den som inte hade någon som
mötte vid landgången.
Än en gång blickade vi ut mot hamnen,
där den vackra Eurenia badade i solljuset.
Det var som om vi inte velat lämna henne.
Hennes systerbåt Saxania hade vi mött ute
på havet. Vi fick inte vara Bostonbor länge.
Vi måste säga farväl åt våra nyförvärvade
vänner och hyttkamrater. Vi måste obönhörligt skiljas som agnar för vinden med
olika tåg utöver den amerikanska kontinenten. Många hade en tågresa på mer än sex
dygn framför sig, min inskränkte sig till
knappt fyra, men var dryg ändå.
Som en kuriositet kan nämnas från krigsoch tidningsspalterna, att Kalypso (vår båt
till England) torpederades och sjönk 16
april 1916 och Eurenia 19 augusti 1918.”
Skrivet av Oskar Nilsson, Salsbäck,
Jonsberg, född 7 september 1880, död 8
oktober 1953.

Sollentuna släktforskare – inte bara föredrag
Sollentuna släktforskarförening ger dig inte
bara chansen att lyssna till intressanta
föredrag. Du får också möjlighet till flera
olika sätt att få personlig hjälp med din egen
släktforskning. Vissa onsdagar finns
kunniga medlemmar ur föreningen på plats
vid släktforskardatorn på Sollentuna
bibliotek på Aniaraplatsen för att hjälpa dig
om du inte själv lyckas klura ut hur du ska
bära dig åt för att komma igång eller komma
vidare. Ett nytt bokningssystem finns nu för
stödet och det bokas via nätet. Se vår
hemsida för instruktioner.
I
våras
testade
föreningen
släktforskarcafé eftersom vi märkt att
möjligheten till en kopp kaffe före
föredragen blivit allt populärare. På caféet
möttes intresserade för att diskutera och
förhoppningsvis lösa släktforskarproblem.
Flera hade tagit med sig sin egen dator och
kunde då handgripligen få hjälp. På plats
finns alltid styrelsen men många

medlemmar är mycket kunniga och kan
bistå. Är du nybörjare finns alltid någon mer
erfaren släktforskare som kan hjälpa dig att
komma igång. Caféet återkom under hösten
och kommer att bli ett stående inslag i
föreningens verksamhet. Man behöver inte
vara medlem för att komma dit och få hjälp
men de flesta som utnyttjat möjligheten har
faktiskt valt att bli medlem! Vill man så går
det bra att också bara ta en fika och
småprata sinsemellan. Alla är välkomna!
Hösten inleddes med en specialvisning
av Edsbergs slott för intresserade från
Sollentuna släktforskare. Intendent Peter
Holstad visade oss runt på nedervåningen
och berättade. Husets historia börjar redan
på tidigt 1600-tal men friherren Thure
Gustaf Rudbeck köpte gården 1757 och den
sista familjen Rudbeck bodde kvar ända till
1970-talet. Undertecknad har genom åren
anmält sig till flera specialvisningar och lärt
sig mer om bland andra Krigsarkivet,
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Överjärva Gård, Charlottenburgs Gård i
Solna och varit på rundtur på Riksarkivet
ute i Arninge.
I september var det också Öppet Hus på
Hersby hembygdsgård och som tidigare år
fanns några ur föreningens styrelse med där
för att informera om vårt arbete.
En lördag varje år på hösten har
föreningen Öppet Hus på Sollentuna
bibliotek. Nybörjaren kan då få en
introduktion till släktforskning men stöd
finns också för den som behöver hjälp att
komma vidare. Många olika organisationer
som sysslar med släktforskning finns alltid
på plats.
Tyda gamla handskrifter är svårt! Inte
undra på att föreningens cirkel i
handskriftsläsning är populär, så populär
att den för nybörjare återkommer i vår.
Tyvärr är den redan fulltecknad men om
intresse finns kommer den att upprepas.

Vårens studiebesök
Onsdagen den 24 april kl. 13.00 besöker vi
Klasro skolmuseum, Klasrovägen 61 i
Sollentuna. Det är vårt äldsta skolhus som
byggdes 1804 och som fram till 1871 var
Sollentunas enda skola. Museet visas av
Kristina From. Kostnad 75 kr per person
inklusive kaffe. Anmälan och betalning
senast den 10 april.
Onsdagen den 8 maj kl. 13.00 besöker vi
Riksarkivet i Marieberg, som visas av
Karin Borgkvist Ljung. Kostnad 100 kr per
person. Anmälan och betalning senast den
24 april.
Anmäl dig till studiebesöken på e-post:
info@sollentunaslaktforskare.se.
Avgiften betalas till föreningens plusgiro
712 140-3.
Styrelsen

Släktforska i Dalarna
och Skåne i sommar
Under sommaren vill många åka och titta på
var släkten har bott och verkat. Flera
släktforskarföreningar i Dalarna fångade
detta intresse förra året och ordnade en
släktforskarvecka. I år planerar man ett
liknande evenemang.
Skånes Släktforskarförbund har tagit efter
och kommer även de att arrangera en
släktforskarvecka i sommar.
Under vecka 27, 1-6 juli, välkomnar såväl
Skånes Släktforskarförbund som föreningarna i Dalarna släktforskarintresserade till
besök runt om i landskapet.
Idén är att på ett enkelt sätt erbjuda olika
aktiviteter för både nybörjare och erfarna
släktforskare. De olika föreningarnas
medlemmar står för lokalkännedom och vet
vilket material som finns om bygden.
Mottot är ”enkelt, flexibelt, ideellt, trevligt
och småskaligt”.
Mer information kommer att finnas på
Dalaföreningarnas och Skånes Släktforskarförbunds hemsida.
Redaktionskommittén

Text från 1684
Källa: Svennevad C:2 (1681-1695) Bild 48, sid. 48
Bild från Arkiv Digital

I slutet av varje år samlas vi alla till ett
medlemsmöte. Det är ett tillfälle för
medlemmarna att träffas under gemytliga
former där föreningen bjuder på värmande
glögg, pepparkakor och saffranslängd.
Många brukar ta med sig sin dator för att
fråga om hjälp med ett visst problem för det
finns alltid någon som kan hjälpa.
Glöm inte att då och då titta vår hemsida
www.sollentunaslaktforskare.se. Där kan
du läsa om vad som är aktuellt men även
hitta information om olika grupper där du
kan ställa frågor, där finns en introduktion
till släktforskning och du får tips om böcker
och mycket annat.
Birgitta Hassel
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