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I väg med drömmar om en bättre framtid. 
Läs två artiklar om den svenska Amerika-emigrationen på sidorna 3 – 6. 
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Ordföranden har ordet 

I min förra spalt lovade jag att avgå som 

ordförande vid årsmötet. Men man får ju 

inte vara sämre an att man kan ändra sig så 

jag jobbar vidare. Jag räknar med att det 

nästa år kommer att finnas någon som tar 

över ordförandeklubban. Det är ett riktigt 

trevligt uppdrag. Man kommer i kontakt 

med många nya, intressanta och positiva 

personer i olika sammanhang och i skilda 

miljöer. Det är roligt att representera före-

ningen i kommunen och får höra ”Å, så 

aktiva ni är och så mycket trevligt ni gör”.               

   När du läser detta har den nya styrelsen 

haft flera sammanträden och det känns 

jättefint. Vi är i full fart med att planera 

höstens aktiviteter och det sprudlar av idéer. 

Så håll i hatten! Här kommer det att hända 

saker. Avslöjandena kommer i nästa 

nummer av an-tecknat. 

   Släktforskardagarna som Förbundet an-

ordnar är i år i Örebro (mer information se: 

www.sfd2010.se). Så lämpligt eftersom det 

är 200 år sedan Bernadotte valdes till 

kronprins just där. Örebro är ju inte längre 

bort än att man kan åka dit fram och 

tillbaka över dagen. Kanske ses vi där. 

   Som vanligt finns det stora möjligheter att 

var med och göra insatser för föreningen –  

t ex genom att ställa upp och koka kaffe på 

våra mötesaftnar. Vi har en liten pool som 

vi ringer till när det behövs. Det vore bra 

med fler i den gruppen. Det går också att 

bidra med släktforskarhjälp på biblioteket. 

Detta har visat sig vara mycket uppskattat. 

Vi ordnar släktforskarhjälpen tre lördagar 

per termin.  Du som gärna delar med dig av 

dina kunskaper är välkommen att hjälpa 

dem som inte hunnit bli så hemmastadda i 

verksamheten. Hör av dig till någon i 

styrelsen om du har möjlighet. 

   Välkommen till våra aktiviteter.  

 

 

 

Kerstin Myrehed 

 

 

c/o Kerstin Myrehed 

Vidfares väg 7, 192 77 Sollentuna 

Föreningens plusgiro: 712 140-3 
                     

Föreningen, som är politiskt och religiöst 

obunden, bildades 1990 och har idag 186 

medlemmar. 

Föreningen vill öka intresset för släktforsk-

ning, bland annat genom föreläsningar och 

studiebesök. 

KALENDARIUM 

 Torsdagen den 15 april kl 19.00 

Föredrag av Peter Klingsell om pärlor i 

udda arkiv. 

 Tisdagen den 20 april kl 13.00 
Studiebesök på Landstingsarkivet. 

 Tisdagen den 4 maj kl 19.00 
Föredrag av Gunvor Hjärtström om 

giftermål förr och nu. 

 

 

            an-tecknat 

Medlemsbladet beräknas utkomma med fyra  

nummer per år och ingår i medlemsavgiften. 

Ansvarig utgivare: Kerstin Myrehed tel 754 26 55. 

Redaktionsgruppen består av Ingemar Goliath,  

Tom Hedström, Thord Holst, Gitt Rosander och  

adjungerad Margaretha Vinterholt. 

Manus och bilder skickas till  

Thord Holst, Officersvägen 26, 192 73 Sollentuna 

eller med e-post: homato@tele2.se. 

Nästa nummer beräknas utkomma i september     

2010. 

Tryck: Stocken-Snabbtryck AB, Sollentuna. 
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Pionjärer inom emigrationen till Norra Amerika 
Vid mötesaftonen den 10 november 2009 berättade Carl-Werner Pettersson från 
Åseda i Småland fritt ur hjärtat, för ett nittiotal åhörare, om pionjärer i den svenska 
emigrationen till Amerika under mitten av 1800-talet. Emigranterna slog sig ned i det 
som blev svenskbygderna. 
   Carl-Werner har senare kompletterat sitt föredrag i en intervju som jag gjorde med 
honom. Hans drivkraft är att inspirera människor att söka sina släktband i Amerika. 

Med utgångspunkt från egna erfarenheter 

visar Carl-Werner att skicklighet, envishet 

och inte minst tur kan ge oanad utdelning. 

Själv for han till Amerika för att söka tre 

gravstenar och fann två – men också flera 

hundra släktingar! ”Livet gick i spinn” den 

11 maj 1972 säger den före detta piloten. 

Det har blivit otaliga USA-resor sedan 

dess, både privata och som reseledare i 

svenskbygderna. Carl-Werner säger sig 

inte vara släktforskare utan har i stället 

blivit specialist på kontakterna mellan 

svenskamerikanarna och deras forna hem-

land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl-Oskar och Kristina som staty i Karlshamn. 

Emigrantforskare 

Enligt ärkebiskop Nathan Söderblom var 

utvandringen till Amerika den största 

händelsen i vår nutida historia.  Carl-

Werner hyllar Vilhelm Moberg som den 

förste verklige emigrantforskaren.  Källför-

teckningen till hans böcker visar på en 

omfattande beläsenhet. Bland annat fick 

Moberg tillgång till en dagbokssamling, 

förd av ”settlern” Andrew Peterson under 

många år. Moberg kunde på så sätt väva in 

verkliga händelser i sina romaner.  

   Professor Sten Carlsson vid Uppsala 

Universitet följde sedan upp Mobergs 

utvandrarromaner med vetenskaplig forsk-

ning från 1961. 

Föregångsmän 

Gustaf Unonius, 1810-1902, kallas ”Den 

svenska emigrationens fader”. Han hade 

juridiska studier vid Uppsala Universitet 

bakom sig då han 1841 emigrerade till Pine 

Lake Settlement, Wisconsin med hustru, 

barn, tjänarinna och hund.  Före 1841 hade 

det av lagliga skäl inte varit möjligt för 

vanliga svenskar att emigrera.  Pine Lake 

ligger nära den nuvarande staden Merton. 

   Unonius var inte lämpad för det hårda 

nybyggarlivet men fick möjlighet att 

studera till präst inom den episkopala 

läran.  Han grundade sedan flera episko-

pala kyrkor.  Med sina skriverier i Afton-

bladet och med sina memoarer bidrog han 

till en våg av immigration till sitt nya 

hemland. 

   Peter Cassel, 1790-1857, blev ”den 

förste utvandrande bonden” när han 1845 

emigrerade från Kisa till Iowa och bildade 

New Sweden tillsammans med tjugofem 

anhöriga och närstående.  De blev de första 

svenska nybyggarna väster om Mississippi.  

Hans brev till Sverige ”flödade av 

amerikansk propaganda”. I Café Columbia 

Nybyggarhus. 
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i Kisa finns fortfarande en permanent 

utställning om emigrationen därifrån.  

   Erik Jansson, 1808-1850, från Biskops-

kulla i Uppland, greps av den pietistiska 

väckelsen. Han samlade många anhängare 

runt sig, särskilt i trakterna av Alfta i 

Hälsingland. Han anordnade bokbål på 

lutherska skrifter, fängslades, rymde, 

flydde till Norge och for sedan USA. Där 

grundade han 1846 Bishop Hill i Henry 

County, 25 mil västerut från Chicago. Nära 

fyrahundra av hans anhängare, Erik-

Jansarna, följde honom dit. Totalt kom 

fjortonhundra personer under fyra år. De 

byggde upp ett allsidigt samhälle i Bishop 

Hill. Jansson utvecklade diktatoriska 

manér och sköts till döds under en 

rättegång 1850. Han handlade även i mjöl 

vilket gav honom tillnamnet Vetemjöls-

Jesus. Fortfarande finns många 

svenskättlingar kvar i Bishop Hill. Erik 

Janssons utvandringsår 1846 togs till 

utgångspunkt för det stora emigrations-

jubileet 1996. 

   Hans Mattson, 1832-1893, grundade 

1853 Mattson Settlement som sedan kom 

att kallas Vasa, i Goodhue County.  Han 

samarbetade med Lake Superior and 

Mississippi Railroad Company, som bygg-

de järnvägen över prärien, och bjöd ut den 

mark som ’’blev över” efter järnvägs-

bygget till sina landsmän under åren 1871-

1873. Mattson deltog i det nord-

amerikanska inbördeskriget och uppnådde  

överstes grad. Han gav ut sina minnen på 

både svenska och engelska 1891.  Mattson 

kom från Kristianstadstrakten och fort-

farande kan man se många skånska namn 

på kyrkogården i Vasa. 

   Erland Carlsson var präst i Älghult.  Han 

emigrerade 1853 via Kalmar och tog ett-

hundrasjuttiosex kronobergare med sig. 

Hans uppgift var att ta hand om lutherska 

Immanuelförsamlingen i Chicago. Våren   

 

1854 grundade han församlingen i Center 

City, Chisago County, (som blev Karl-

Oskars och Kristinas huvudort) och ytter-

ligare två kyrkor i trakten. 2004 firades 

150-årsminnet av kyrkan i Center City med 

konserter av en kör från Älghult där diri-

genten och några av körmedlemmarna var 

släkt med Erland Carlsson.  

   I Vilhelm Mobergs trakter var talesättet: 

”I Sverige föds man, till Amerika emigre-

rar man”. 

Carl-Werners slutord 

Gå hem och hör snarast av er till era 

släktingar i USA! De längtar efter kontakt 

med det gamla landet! 

Gitt Rosander Gerhardsson 

Förslag till 

Resmat för en Amerika-emigrant  

8   Råglimpor 

    20 Kornlimpor 

    1    Ost 

    1    drittel Smör 

    8    kannor Dricka 

    50  Rågskorpor 

    6    Spickekorvar 

  1    rökt Fårbog 

    1    tjog salta Sillar 

  1    stycke Spickefläsk 

    1    säck Potatis 

  1    säck Mjöl 

    1    säck Gryn 

  1    säck Ärter 

  1    flaska Ättika 

  1    kanna Honung 

     Kaffe   Te   Socker 

  

 

Hans Mattsons minnen. 
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Från Skåne till Minnesota 
”I Liverpool började vi vår resa på Atlanten med S/S Nevada den 15 april 1893. Vi var 
tvåhundra skandinaver. Dagen därpå kom vi till Irland och så fick vi tvåhundra 
irländare ombord.”  Sålunda beskriver min farfars bror Nils början på sin amerikaresa 
i ett brev till min farfar, som skrevs bara några dagar efter ankomsten till USA. Detta 
brev och andra från tiden för förra sekelskiftet utgör en viktig grund för denna 
berättelse om emigrationen till Nordamerika. 

Utvandringen från Sverige till USA var 

som bekant mycket stor i slutet av 1800-

talet. Även från Skåne, där mina förfäder 

bodde, var emigrationen omfattande. Det 

gällde såväl magrare bygder som bördigare 

slättbygder. Att emigrationen fick sådan 

omfattning berodde bl. a. på att det tidvis 

var svårt att finna arbete och försörjning i 

Sverige. Från Skåne åkte man ibland till 

Köpenhamn och Hamburg för att få arbete. 

   Min morfar som hörde hemma på 

Linderödsåsen hade fyra bröder som nådde 

vuxen ålder. Alla fyra emigrerade under 

1880-talet till USA. Av syskonskaran stan-

nade endast morfar i Sverige. Även min 

mormor hade en syster som for västerut. 

   Min farfar Ola Jeppsson föddes år 1861 i 

Anderslöv som ligger på Söderslätt. Han 

var nummer fem bland åtta syskon. Våren 

1889 reste han och en yngre broder, 

Anders, till Iowa i USA för att arbeta. De 

tog inte ut någon flyttningsattest för 

emigration. Tidigare hade några kusiner 

rest till amerikanska mellanvästern. Min 

farfar och hans syskon hade genom 

kusinerna fått information om förhål-

landena där. De fick även vid ankomsten 

viss hjälp av dem att finna bostad och 

arbete i det nya landet. Bland det första 

man gjorde var att ändra namn till Ole 

respektive Andrew Johnson. 

   Ole och Andrew arbetade den första 

tiden med underhållsarbeten vid järnvägs-

bolag, men sedan också vid lantbruk. Ole 

som var snickarkunnig arbetade även 

periodvis med byggnadsarbeten. Efter 

knappt fyra år återvände min farfar till 

Sverige. Han var uppenbarligen nöjd med 

att ha tjänat så mycket pengar att han 

kunde etablera sig som lantbrukare i 

hembygden. Han blev åter Ola Jeppsson. 

   Våren 1893 emigrerade två av farfars 

yngre syskon, Nils och Cecilia, till USA. 

De tog ut emigrationsattester för sig själva 

men också för brodern Anders, som be-

stämt sig för att stanna i Amerika. Upp-

gifter om Nils och Cecilias resa finns dels i 

de svenska databaserna Emibas och Emi-

hamn, dels i registren vid mottagnings-

stationen Ellis Island, New York. Nils 

skrev efter ankomsten till USA ett brev till 

brodern Ola med uppgifter om resan. Detta 

är ett av cirka 70 brev till Ola under åren 

1889 till 1903 som finns bevarade. Detta 

material är underlag för denna kortfattade 

reseberättelse. 

   Syskonen Nils och Cecilia avreste med 

båt från Malmö den 6 april 1893. Resan 

gick bra bortsett från att Cecilia var sjösjuk 

på Nordsjön. Tre dagar senare steg de i 

land i Grimsby Docks på Englands ostkust. 

Påföljande dags kväll kom de med tåg till 

Liverpool. Lördagen den 15 april avreste 

de från Liverpool med fartyget Nevada.  

 
S/S Nevada 

   Nils skriver: 

”Vi började vår resa på Atlanten den 15 kl 

5 em och då var vi tvåhundra skandinaver 

och så kom vi till Irland den 16 kl 2 em och 

så fick vi 200 irländare om bord” - - - 

”och di var knappast komna ombord 

förrän di börja kräkas och det varade nära 

på tills vi kom fram.”  Man hämtade sålunda 

upp passagerare i hamnen Queenstown 

(idag Cobh) nära Cork på Irlands sydkust. 

På Atlanten blev varken Nils eller Cecilia 

sjösjuka, men flera andra blev sjuka när det 

efter ett par dagars resa blåste upp. Nils 

5



skriver: ”och det var den 18 på qvälen för 

då börja det att bli roligt då lästes där och 

sjongs på alla vis när borden börja ramla 

på golfvet men anars så hade vi en vacker 

resa och så kom vi till Nyork den 26 kl 3 på 

eftermiddagen.” 

   Ankomsten till New York efter 11 dygn 

på Atlanten är väl dokumenterad i de hand-

lingar som upprättades vid Ellis Island. 

Ångfartyget Nevada under befäl av kapten 

John A. R. Cushing medförde 368 passa-

gerare. För var och en av dem finns bland 

annat angivet varifrån de kom och deras 

resmål. Nevada hade en längd av 105 

meter och en bredd av 13 meter. Dess 

marschhastighet var 11 knop. 

   Nils och Cecilia fortsatte sin resa med 

tåg via Chicago till Algona, Kossuth coun-

ty i norra Iowa. De nådde sitt resmål den 

29 april efter en total restid av 23 dygn. 

Där mötte brodern Andrew och ett par 

kusiner, som hjälpte de nyanlända till rätta. 

Nels och Andrew med familjer, början av 1900-

talet. 

   Nels Johnson (Nils) höll under många år 

kontakt med brodern Ola via brev. Nels 

arbetade under de första månaderna vid 

järnvägen i Algona. Vintertid var det 

svårare att få arbete. Han flyttade våren 

1894 till Kansas City, Missouri, där han 

fick arbete hos en kusin i ett lantbruks-

företag med produktion och distribution av 

mjölk. Efter några år hade han eget företag 

i Kansas City i samma bransch med 30 

mjölkkor och med tre anställda. 

   Nels gifte sig 1896 med en flicka som 

tillsammans med sin mor hade emigrerat 

från Jönköpingstrakten. Paret fick fem 

barn. Familjen flyttade till Minnesota i 

början av 1900-talet och förvärvade där en 

farm. Syskonen Andrew och Cecilia hade 

redan tidigare bosatt sig där med sina 

familjer. Det har med tiden blivit en talrik 

skara avkomlingar till de tre emigranterna. 

De flesta är bosatta Minnesota. 

Gunnar Jeppsson 

 

Staden Queenstown  

i Gunnar Jeppssons berättelse heter idag 

Cobh (iriska: An Cóbh) och är en 

hamnstad i Cork på Irland, belägen på den 

södra stranden av Great Island i Cork 

Harbour. Staden, som har c:a 13 000 in-

vånare, har haft flera olika namn under 

historien. Det första kända namnet var 

Cove (iriska: Cobh) från år 1750. Den 

döptes om till Queenstown år 1849 inför 

ett besök av Drottning Victoria.  Det iriska 

namnet återtogs år 1922. 

   Staden har alltid varit en viktig hamn-

stad. Ca 2,5 miljoner irländare har utvand-

rat till Amerika via Cobh. I staden finns en 

staty som avbildar den irländska flickan 

Annie Moore och hennes två yngre bröder. 

Annie var den första invandraren i USA 

som passerade genom den då nyöppnade 

emigrantkontrollen på Ellis Island i New 

York år 1892. En likadan staty finns på 

Ellis Island. 

   Den 11 april 1912 anlöpte amerikabåten 

Titanic hamnstaden Cobh på sin jungfru-

färd. Fartyget hade startat sin resa i Sout-

hampton, och sedan via Cherbourg kommit 

till Queenstown, som den då hette, där 113 

människor steg ombord. Nästa hamn var 

slutdestinationen New York. Fartyget 

sjönk dock i Nordatlanten på morgonen 

den 15 april, och endast ca 700 människor 

av totalt 2206 överlevde. 

   Den 7 maj 1915 torpederades det brit-

tiska fartyget Lusitania med 1959 männis-

kor ombord av en tysk ubåt utanför Irlands 

sydkust, på sin färd mellan New York och 

Cobh. Alla ca 750 överlevande och de 

döda som återfunnits blev förda till Cobh. 

På stadens kyrkogård begravdes 150 om-

komna. 80 kunde ej identifieras med namn. 

Sammandrag från Wikipedia/Thord Holst 
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Gabriel Polhem – en lektion i källforskning 
 

I samband med vårt årsmöte den 16 februari höll vår medlem Margareta Lagerman – 
tidigare förste bibliotekarie vid Patentverket – ett mycket intressant föredrag om 
uppfinnaren Gabriel Polhem, som var son till ”den svenska mekanikens fader” 
Christopher Polhem. 
   Förutom levnadsbeskrivningen av Gabriel Polhem gav Margareta en väl så fasci-
nerande redovisning av de olika källor som hon utnyttjat i sin forskning. Eftersom 
Margareta i sitt yrke sysslat mycket med uppfinnare och uppfinningar, sökte hon som 
nybliven pensionär något intressant att forska om inom detta område. 

I arkiven och på nätet 

Vid ett besök på Riksarkivet fann 

Margareta en handskriven förteckning från 

1700-talet över personer som fått privi-

legium (patent) beviljat för sina uppfin-

ningar. Gabriel Polhem fanns i förteck-

ningen – men vem var denne man? De 

biografiska uppgifterna i Svenskt biogra-

fiskt lexikon var knapphändiga. Det var så 

Margareta fick idén att börja forska om 

Gabriel Polhem. 

   En kortfattad levnadsbeskrivning i 

Svenska män och kvinnor med ett foto som 

inte alls föreställde Gabriel gav inte 

särskilt mycket. Däremot var ett besök på 

Svenskt porträttarkiv, som ligger i en 

flygelbyggnad till Armémuseum, lyckat. 

Där finns en förträfflig fotosamling över 

porträttmålningar från bland annat biblio-

tek, myndigheter, slott och herresäten i 

hela landet. Gabriels porträtt kan man be-

skåda på Riddarhuset. 

   På nätet finns den nationella databasen 

Libris, som handhas av Kungliga Biblio-

teket. Där fanns ”åminnelsetalet”, som 

Vetenskapsakademins sekreterare Pehr 

Wargentin hållit vid Gabriels bortgång år 

1772. Gabriel var, visade det sig, ledamot 

av akademin sedan dess startår 1739. 

Åminnelsetalet gav en bra första inblick 

och överblick över Gabriels hela levnads-

bana. 

   Vid Frescati ligger Kungliga Vetenskaps-

akademien och där finns en del handlingar 

som rör Gabriel – dels sex påfund, eller 

uppfinningar som vi skulle säga idag, dels 

två så kallade presidietal (ledamöterna 

växlade om som ordförande vid akademins 

möten). Texterna är både svårlästa och 

svårtolkade. 

   Margareta återvände till Riksarkivet. Här 

drog arkivförteckningarna över Kommers-

kollegiets och Bergskollegiets arkiv till sig 

intresset. Kommerskollegiet var den in-

stans som beviljade privilegierna till upp-

finnarna och Bergskollegiet hade inflytan-

de över bland annat Stjärnsund, där fadern  

Stjärnsunds bruk i södra Dalarna. 

Christopher Polhem bedrev sin verksam-

het. Genomgången av inkomna och utgå-

ende diarier med tillhörande brev gav ett 

mycket gott resultat. 

   I en minnesskrift om Christopher Polhem 

utgiven av Svenska Teknologföreningen år 

1911 fanns också mycket fakta som kunde 

knytas till Gabriel. 

   I Kungliga Bibliotekets specialläsesal 

förvaras ett kartotek över handskrifter och 

brev. Här finns Gabriels egen levnadsbe-

skrivning, som han nog hade fått upprätta 

som ett obligatorium när han valdes in i 

Vetenskapsakademin. Denna självbiografi 

blev nog det viktigaste dokumentet i 

Margaretas forskning om Gabriel Polhem. 

Uppväxt och utbildning 

Gabriel Polhem föddes den 11 februari 

1700 i Falun, näst äldste son till 

Christopher Polhem. Äldst i syskonskaran 

på tio barn var Christopher (namn efter 

fadern) som var mycket begåvad och 
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verkade gå i faderns fotspår. Det blev ett 

hårt slag för familjen när han bara sexton 

år gammal dog vid ett besök i Leipzig. Den 

döde brodern skulle sedan följa Gabriel 

under hela hans liv. Han tyckte sig aldrig 

kunna nå upp till broderns nivå och inte 

heller bli fullt ut accepterad av fadern. 

   Gabriel undervisades tillsammans med 

brodern i mekaniska färdigheter på Stjärn-

sund, där fadern bedrev sin berömda manu-

fakturfabrik. I åminnelsetalet  kan vi läsa 

att Gabriel övade sig vid svarvstol och 

hyvel, fil och hammare och visade också 

håg för de maskiner och modeller som man 

gjorde på Stjärnsund. 

På uppdrag med fadern 

År 1715 fick Gabriel på faderns tillskyn-

dan ett stipendium i mekanik av Bergs-

kollegiet och han kände därmed att han 

nog nu hade börjat vinna faderns aktning. 

   År 1718 for Gabriel och fadern till Lund 

där Karl XII upprättat sin krigsledning i 

förberedelserna för kriget mot Norge. Där 

hade Gabriel ”nåden att få se och göra sin 

underdåniga reverens (vördnadsbjudning) 

för denne store hjälte”. 

   Polhem hade en plan att förbinda Öster-

sjön med Västerhavet via en kanal. Under 

1718 pågick arbete med denna vattenled 

vid Karlsgrav strax söder om Vänersborg. 

Samtidigt byggdes en bro över Göta älv 

där stora landsvägen gick från Väster-

götland upp mot norska gränsen. Kungen 

tvekade inte att utnyttja dessa nya förbin-

delser inför det planerade anfallet mot 

Norge. 

Studier i Stockholm 

Gabriel berättar i sin biografi om ytterliga-

re arbeten vid Göta älv som fadern lycka-

des väl med. Den 15 maj 1718 besökte 

Karl XII den slussbyggnad som uppförts 

vid Karlsgrav. Kungen åt middag och fort-

satte sjöledes till Trollhättan där Gabriel 

och fadern hade ”nåden att närvara”. När 

kungen blev skjuten i Norge i november 

1718, avbröts alla byggen av kanaler och 

slussar. 

   Gabriel begav sig då till Stockholm för 

att studera matematik och ”tillhörande äm-

nen”. Han deltog här i begravningen av 

Karl XII. Han var också med på riksdags-

mötet 1719 och vid drottning Ulrika 

Eleonoras kröning i Uppsala. 

Hem till Stjärnsund 

Efter ett och halvt år i Stockholm återvän-

de Gabriel hem till Stjärnsund. Det var nu 

han började sin egentliga verksamhet som 

uppfinnare och mekaniker. Bland annat 

åtog han sig uppdraget att anlägga två        

 Ritning till flottbro. 

flottbroar över Dalälven. Flottbroarna var 

konstruerade med ”paraboliska bågar” eller 

med ett annat namn ”kedje-figur”. Uppfin-

ningen var faderns men Gabriel lämnade in 

både beskrivningar och modeller till Bergs-

kollegiet. Senare for Gabriel till Falun för 

att inspektera uppfordringsverket i Kung 

Fredriks schakt som inte fungerade till-

fredsställande. Gabriel lyckades få igång 

verket igen till allas belåtenhet.  

Genombrottet 

Gabriels stora genombrott som mekaniker 

blev hans valsverk för mynttillverkning i 

Kassel i mellersta Tyskland. Valsning av 

myntplåt kräver hög grad av precision i 

fråga om tjockleken. Gabriel uppfann ett 

nytt sätt att slipa och justera stålvalsarna så 

att man uppnådde exakthet så att ingen 

extra filning av mynten behövdes. Inget 

guld gick således tillspillo. Man var 

mycket nöjd med hans insatser och erbjöd 

honom att bli kvar i Kassel med bra betal-

ning. 

   Men Gabriel återvänder hem. Gabriels 

egen beskrivning av valsverket i Kassel 

finns publicerad i Vetenskapsakademins 

handlingar. Det är troligen denna uppfin-

ning som gör att han väljs in som ledamot i 

akademin. 
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Kungliga Vetenskapsakademien 

Kungliga Vetenskapsakademien inrättades 

1739, vid början av frihetstiden. Akade-

mins motto var ”I förnuftets och nyttans 

tjänst”. Hattpartiet var vid makten och för-

de en merkantilistisk näringspolitik. Forsk- 

Kungliga Vetenskapsakademien. 

ning och framsteg inom naturvetenskaper-

na, teknik och kemi var i blickfånget. Två 

av akademins grundare var Jonas 

Ahlströmer och Carl von Linné, välkända 

för oss alla. 

   Gabriel blev invald några månader 

senare och hans inträdestal finns i akade-

mins arkiv. Genom hans presidietal och 

även de sex ”påfunden” förstår vi att han 

kände sig väl hemma bland akademins 

ledamöter. Han anlitades som sakkunnig i 

flera frågor. Förvånande nog blev han in-

blandad i ett projekt gällande orgel-

byggare. Dessa skulle genomgå någon 

slags examination. Förklaringen kan vara 

att Gabriel var musikalisk och troligen spe-

lade flera instrument. I hans boupp-

teckning, som finns på Riksarkivet, finns 

ett klaver och en mängd noter upptagna. 

Laboratorium mechanicum     

Fadern Christopher Polhem inrättade tidigt 

en mekanikskola – Laboratorium mechani-

cum – dit han inbjöd och utbildade meka-

niker och där det även utfördes praktiska 

och teoretiska försök. Den fungerade också 

som utställningslokal för egna och andras 

konstruktioner. Den förlades först till 

Stockholm men flyttades senare till Falun. 

När anslagen från staten drogs in flyttades 

samtliga konstruktioner till Stjärnsund. 

   Från Laboratorium mechanicum här-

stammar Kongliga Modellkammaren som 

idag förvaras på Tekniska museet. Det 

finns en särskild databas på nätet där alla 

modellerna visas. (Gå till tekniska museets 

hemsida.) Eleverna på Stjärnsund byggde 

modeller i mindre skala för att kunna se 

hur maskinerna kom att fungera. Tyvärr 

drabbades Polhems mekaniska alfabet, där 

modellsamlingen ingick, av en brand som 

ödelade stora delar av Stjärnsund år 1737. 

Kongliga Modellkammaren 

När Christopher Polhem dog 1751 upp-

hörde verksamheten vid Stjärnsund och 

modellsamlingen skingrades. Det så kalla-

de sekreta utskottet inrättade nu Kongliga 

Modellkammaren och utsåg Gabriel till 

dess föreståndare. Han förtecknade de mo-

deller som fanns kvar. Modell ”nr 33” är 

den tidigare nämnda ”Flottbroar med 

paraboliska bågar förutan utliggare och 

järnsmide”. På Tekniska museet kan man 

besöka arkivet och få se modellsamlingen. 

Högre upp i byggnaden finns ett rum med 

Polhems maskiner och modeller. 

Boksamlingen 

I specialläsesalen på Kungliga Biblioteket 

fann Margareta i deras så kallade okatalo-

giserade samling en tryckt bokförteckning 

från bokauktionen efter Gabriels bortgång. 

Auktionen ägde rum den 14 oktober 1772 

vid Tyska brunnen. Via databasen Regina, 

som innehåller äldre litteratur, beställde 

Margareta fram och tog del av ett flertal av 

de böcker som fanns upptagna i förteck-

ningen. 

   Gabriel hade haft ett stort bibliotek med 

böcker från de mest skilda områden – 

teknik, naturvetenskap, politik, filosofi och 

religion. Cirka 125 verk rör religiösa, 

teologiska och filosofiska ämnen. Ett häfte 

med klaverövningar fanns i bokhyllan. Det 

tyder på att Gabriel spelade själv (se ovan). 

Bouppteckningen 

I Post-tidningar, en tidig nyhetskälla, kan 

man hitta att man också haft auktion på 

Gabriels hem. Bouppteckningen efter 

Gabriel (och andra adliga personer) finns 

på Riksarkivet och visar att han hade ett 

vackert hem med sju stora och några mind-

re rum. Här finns förutom ett klaver även 

en flöjt upptagen. Man kan också se att 
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Gabriel var mån om sin klädsel – bland 

annat hade han tre olika peruker. 

   Gabriel hade också en verkstad med 

allehanda matematiska instrument, snickar-

verktyg och smedjeverktyg. Ett valsverk 

och en slipsten finns också förtecknade. 

Han efterlämnade en ansenlig summa till 

sina släktingar vid sin död. 

Utmärkelser 

Gabriels skicklighet inom mekaniken gick 

inte obemärkt förbi. Efter faderns död ut-

såg kung Adolf Fredrik honom att efter-

träda fadern som direktör för mekaniken. 

Kungen ansåg att en ”grundelig och med 

praqtiken förknippad Mechanisk vetenskap 

här i landet må warda bibehållen” och be-

dömde att Gabriel var den rätte mannen att 

axla denna post. Detta kungliga dokument 

finns i Tekniska museets arkiv. 

   År 1755 utsåg kungen Gabriel till kam-

marherre. Handlingen som berättar om 

denna utmärkelse och uppmuntran finns på 

Slottsarkivet, som ligger vid Stockholms 

slott. Någon extra inkomst följde dock inte 

med denna hederstitel. 

Eftermäle 

Gabriel dog den 1 augusti 1772. Av åmin-

nelsetalet  förstår vi att han var en mycket 

skicklig mekaniker och uppfinnare. Han 

var försynt och tystlåten och kom i hela sitt 

liv att stå i skuggan av fadern, som var en 

ytterst kraftfull och dominerande person. 

Det finns även ett tryckt tal från begrav-

ningen som Margareta fick fram genom 

sökning på Libris. Där får vi veta att 

Gabriel visade stor omsorg om sina vänner 

och var älskad av dem alla. Han delade 

gärna med sig av sina stora kunskaper. Han 

var eftertänksam, klok, mild och rättvis 

och hade ett gott hjärta. En riktig heders-

man. 

Margareta avslutade sitt föredrag med en 

verbal rundvandring i vårt national-

bibliotek – Kungliga biblioteket – som är 

en guldgruva för informationssugna. Men 

till denna exposé återkommer vi i ett 

kommande nummer av an-tecknat. 

Tom Hedström    

     

  Årsmötet 

På föreningens årsmöte den 16 februari 

behandlades stadgeenliga ärenden. Några 

motioner från medlemmar hade inte läm-

nats in. 

   Balans- och resultaträkningen fast-

ställdes och den avgående styrelsen 

beviljades ansvarsfrihet. Nya styrelse-

ledamöter valdes och finns tillsammans 

med styrelsen i sin helhet redovisade i 

rutan nedan. Revisorerna omvaldes och 

valberedning blev Marie Testorf och 

Dorothy Glantz.  

   Budget för 2010 och medlemsavgift 

(150/50 kronor) för 2011 fastställdes. 

Tom Hedström 

 

 

Styrelsen 2010 

Kerstin Myrehed, ordförande 

Tel 754 26 55 

e-post: kerstin.myrehed@swipnet.se 

Margaretha Vinterholt, vice ord-

förande (nyvald) 

Tel 754 24 96 

e-post: margaretha.vinterholt@tele2.se 

Karin Henriksson, sekreterare 

Tel 754 48 01 

e-post: karin.henriksson@sawast.se 

Dan Eriksson, kassör 

Tel 92 72 06 

e-post: daneriksson770@hotmail.com 

Leif Eriksson  

Tel 754 41 09 

e-post: leif.e.eriksson@bahnhof.se 

Margareta Lagerman (nyvald) 

Tel 754 45 18 

e-post: margareta.lagerman@spray.se 

Theresa Nyman (nyvald) 

Tel 96 34 49 

e-post: Theresa.ny@hotmail.com         

Ändrad postadress, telefonnummer  

och e-postadress anmäls till kassören 

Dan Eriksson, se ovan. 
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CD-skivor och annat nyttigt 

Vid medlemsmötet den 3 december 2009 berättade vår medlem Kjell Åbrink om hur 
man som släktforskare kan använda CD-skivor och om annat nyttigt som man kan 
hitta med datorns hjälp. 

Kjell började med en fråga om hur många 

av de 85 åhörarna som använde internet 

vid sin släktforskning.  Det visade sig vara 

drygt hälften.  

   Föredraget innehöll tre delar: Forskning 

via Internet, Forskning via digitaliserat 

material – CD-skivor med källdata res-

pektive med registerdata, samt Program 

för registrering.  Kjell gav en kort presen-

tation av olika datorburna hjälpmedel, 

exempel på vad man kan hitta samt 

information om några av de fallgropar man 

kan råka ut för.  Främst uppehöll sig Kjell 

vid Stockholms-material.  Kvällen avsluta-

des med frågor.   

Nyttiga adresser  

Sveriges släktforskarförbunds nättidning 

Rötter (www.genealogi.se). Den innehåller 

bland annat en diger länklista. Föreningen 

för datorhjälp i släktforskningen DIS 

(www.dis.se), Genealogiska föreningen 

(www.genealogi.net) Dessutom kan man 

med fördel söka vidare på olika länkar till 

släktforskarföreningar med flera.  

Inskannade register  

Riksarkivets kyrkoboksmaterial, skannat 

av Genline AB (www.genline.se), Arkiv 

digital (www.arkivdigital.se), huvudsak-

ligen kyrkoboksmaterial fotograferat med 

modern teknik (ännu inte rikstäckande) och 

Riksarkivet, SVAR, (www.statensarkiv.se) 

eller (www.svar.ra.se), kyrkoböcker och 

annat arkivmaterial. 

   Alla tre producenterna har sökhjälpmedel 

i sina respektive bilddatabaser. Tillgång till 

bilderna får man med abonnemang. 

Digitaliserat material 

Förutom att arbeta direkt på nätet kan man 

på datorn läsa innehållet i CD-skivor.   

CD-skivor med källdata 

Söder, Gamla stan, Klara och Kungshol-

men, material ur Rotemansarkivet i Stock-

holm, Sveriges befolkning (med mantals-

uppgifter från 1890, 1900, 1970, 1980) och 

Sveriges dödbok (1947-2006).  

Register med registerdata  

Register till mantalsböcker, Rosenberg 

(data om orter i Sverige), Grill (statistiskt 

sammandrag om indelningsverket), Regis-

ter till Släkt och Hävd (genealogiska före-

ningens tidskrift), samt Begravda i Stock-

holm (omfattar 11 kyrkogårdar). 

Program för registrering 

Det material man fått fram kan sedan 

organiseras med hjälp av olika data-

program, t.ex. Disgen (från DIS), Holger, 

Min släkt, eller direkt på nätet med 

www.slaktdata.org/www.familjeband.se. 

 

Efter denna presentation av hjälpmedel 

fick vi ta del av exempel på användning av 

bland annat Sveriges befolkning, Sveriges 

dödbok, och Gamla stan under 750 år med 

koppling till ytterligare databaser i 

Rotemansarkivet. Vi påmindes också om 

att material ur Rotemansarkivet - mer än 

det som getts ut på skivorna - finns att 

tillgå via Stadsarkivets hemsida 

(www.ssa.stockholm.se). 

   Kjell var noga med att påpeka att all 

information i dessa databaser är andra-

handsinformation som bör kontrolleras mot 

primärmaterialet. Man bör också i sina 

anteckningar alltid ange källan.  

   Exempel på felskrivningar av datum 

samt datorns bokstavstrohet i fråga om 

namn (Carlsson, Karlsson, Karlson) var en 

del av de fallgropar vi fick höra om. 

   Under frågestunden kom bland annat 

emigrantforskning upp.  Där har man hjälp 

av CD-skivorna Emibas och Emigranten.  

 

Brita Ågren, Gitt Rosander Gerhardsson 
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Avsändare: 
Sollentuna Släktforskare 

c/o Kerstin Myrehed 

Vidfares väg 7  

192 77 Sollentuna 

 

 
 

 

Tisdagen den 20 april kl 13.00  

 

Studiebesök på Landstingsarkivet 
I arkivet finns handlingar från landstingets cirka 300 arkivbildare, 

bland annat från administrativa och medicinska områden. Det  

mesta är från tiden efter landstingets tillkomst 1863, men även  

visst ännu äldre material finns arkiverat. 

 
Anmälan till Leif Eriksson e-post: leif.e.eriksson@bahnhof.se eller 

 tel 754 41 09. 

Arkivet finns på Björnkullavägen 14, Flemingsberg. 
T-banestation Flemingsberg. Ta sikte på vattentornet. 

 
 

Tisdagen den 4 maj kl 19.00 i Tintomararummet 

Bibliotekshuset, Sollentuna centrum 
 

Giftermål förr och nu 
Seder och bruk, juridik och ekonomi.  

Föredrag av Gunvor Hjärtström 

 
 

 

 

Fri entré.  Kaffe serveras. Välkommen! 

Forskningsområden 

Föreningens förteckning över medlemmarnas geografiska forskningsområden sköts 
av Hans Klaar (hasse.klaar@bredband2.com eller tel 08-754 39 16). Se till att upp-
gifterna om din forskning är aktuella. Hasse har blankett att fylla i.  
   Förteckningen kan beställas som e-brev eller papperskopia (mot självkostnad). 
Förteckningen hålls tillgänglig vid våra mötesaftnar.                                       

mailto:hasse.klaar@bredband2.com

