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Medlemsbladet beräknas komma ut med fyra 

nummer per år och ingår i medlemsavgiften. 

Ansvarig utgivare: Marianne Ljungström tel. 

070-351 30 24. 

Redaktionsgruppen består av Agneta Berghem, 

Agneta Svensson, Birgitta Hassel och 

Margaretha Vinterholt.  

Manus och bilder skickas till: Margaretha 

Vinterholt: marg.vinter@gmail.com 

Nästa nummer beräknas komma ut i februari. 

Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.  

 
Kalendarium   
Årsmötet och föredragen äger rum i 

Amorinasalen, Sollentuna bibliotek, 

Sollentuna centrum.  

Måndagen den 4 december kl. 14.00-16.30 

MEDLEMSMÖTE i Tintomararummet. 

Lördagen den 20 januari kl. 11.00-15.00 
SLÄKTFORSKNINGENS DAG. Tema: 

Arkiv. Sollentuna bibliotek, 1 tr. 

Tisdagen den 27 februari kl. 18.30 

ÅRSMÖTE. Därefter föredrag kl. 19.00 av 

Bo Lindman: ”Ryssmorden i Norrviken”. 

Lördagen den 10 mars kl. 13.00-15.00 

FÖREDRAG av Anna Lena Hultman: ”Hur 

du hittar släkten i Amerika”. Efter kl. 15 

frågor, eftersnack och kaffeservering.  

Onsdagen den 11 april kl. 19.00 

FÖREDRAG av Ingrid Rydström: ”Tips om 

hur man använder FamilySearch”. 

Onsdagen den 18 april kl. 13.00 
STUDIEBESÖK på Riksarkivet Marieberg 

Karin Borgkvist Ljung tar emot. 

Anmäl dig till studiebesöket på föreningens 

e-postadress info@sollentunaslaktforskare.se 

Föreningen tar ut en avgift om 75 kronor 

per person. Anmälan är bindande. Betala 

per plusgiro 712 140-3 senast den 4 april. 

Kom ihåg att ange ditt namn och vilket 

studiebesök det gäller. 

 

Släktforskarstöd ges på Sollentuna 

bibliotek kl. 10.00-14.30 följande onsdagar: 

10/1, 31/1, 21/2, 14/3, 4/4 och 25/4. Boka 

tid i pärmen vid släktforskardatorn, max. en 

timme per familj och termin. Man kan boka 

stödet som två halvtimmespass under 

samma dag eller som ett halvtimmespass 

vid två tillfällen. Om du inte kan komma vid 

bokad tid, ring till biblioteket telefon.  

08-579 219 00 och lämna återbud.  

 

Föreningen är medlem i Sveriges 

Släktforskarförbund och samarbetar med 

Studieförbundet Vuxenskolan. 
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Ordföranden har ordet                                  
Jag plockade en korg full med fina trattkantareller förra veckan, kanske 

var det sista gången för i år. Nu är det frost i gräset hela dagen och 

vintermörkret är här som gör att man kan sitta inne och forska. 

   I höst ordnade vi en studiecirkel i att tyda handskrifter och den var 

populär så vi har en ny cirkel som börjar i januari. Föredragen som vi haft 

under året har varit välbesökta och jag hoppas att ni uppskattat dem. Ni får 

gärna komma med förslag om vad ni vill höra. 

   Vi har haft gruppträffar om DNA och emigrantforskning, båda var 

uppskattade av deltagarna. Det kom få besökare till vårt Öppet Hus vilket är tråkigt, var det 

för fint väder? 

   Styrelsen är i full gång och planerar nästa års aktiviteter som börjar med Släktforskningens 

dag den 20 januari. 
   Årsmötet närmar sig och då vi inte har någon valberedning så kan ni framföra önskemål till styrelsen 

om att byta ut ledamöter och ordförande. 

Jag önskar er alla EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR! 

Marianne Ljungström 

 

Årsavgift 2018 

Kom ihåg att betala årsavgiften senast den 

28 december. Inbetalningskort finns med 

som bilaga i denna tidning. Avgiften betalas 

till PG 712 140-3.  

Styrelsen 

Ett stort tack 

till alla som ställer upp för föreningen. 

   Tack till redaktionsgruppen som lägger 

ner mycket arbete på medlemsbladet an-

tecknat och till er som bidragit med artiklar. 

   Tack till er som ger släktforskarhjälp på 

biblioteket och till er som fixar kaffe till 

föredragskvällarna. 

Styrelsen 

 

Våra nya medlemmar hälsas 

varmt välkomna 

Annika Carlqvist & Mats Sönnfors, 

Ann-Katrin Gålnander, Bengt Nilsson, 

Birgit Sjöquist, Britt-Maj Olsson, 

Elisabeth Bjernevall-Nygren, Eva Sandesjö, 

Gunilla Hagel, Helena Pettersson,  

Hervor Johansson-Stern, Ingabrit Halldén, 

Inger Friding Wallenholm, Karola Primeus, 

Kerstin & Bo Jacobsson, Laila Steen, 

Lars Wahlin, Margreth & Göran André, 

Marianne Cedergren, Roland Broberg, 

Sune Gunnar Sid, Sven Bohlin, 

Torkel Morgell, Ulf Lennartsson. 

Styrelsen 

Kallelse till Årsmöte 2018 
Tisdagen den 27 februari kl. 18.30 

i Amorinasalen, Sollentuna bibliotek. 

Motioner ska vara inlämnade senast tisdagen den 30 januari till ordföranden,  

via brev eller e-post. 

Efter årsmötet föredrag av Bo Lindman  

Ryssmorden i Norrviken 
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Nu tändas tusen juleljus … 

Emmy Köhler, författare till vår kända julsång, bodde i början av 1900-talet i Norrsätra 

i Sollentuna. Vår medlem Margareta Lagerman tecknar här hennes porträtt.

”Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka 

rund” är förvisso en av våra mest älskade 

sånger i juletider. Texten skrevs och även 

musiken komponerades av Emmy Köhler 

och publicerades första gången i ”Kors-

blomman. Kristlig kalender för 1899. 

Utgifven av L.S.” (Lina Sandell tryckt 

1898). Här har den rubriken ”Julsång”. 

Bara några år senare återfinner vi den i ett 

litet häfte med tolv sånger ”Lill’ Berits 

visor: Gamla och nya sånger för barn”. 

Häftet utannonserades av ett musikförlag i 

DN 1901. Den upplaga jag haft tillgång till 

på Kungliga biblioteket gavs ut 1920. År 

1943 togs sången med i förteckningen över 

20 så kallade stamsånger eller unisona 

sånger, kanon, som Skolöverstyrelsen 

ansåg att alla svenska barn skulle lära sig i 

skolan. Nästa steg sker 1986 då vi finner 

”Nu tändas tusen juleljus” i vår psalmbok 

med nummer 116. Texten är densamma 

medan man sänkt tonläget en aning i 

psalmversionen. Varje jul fylls våra 

kyrkor, konsertsalar och skolor med denna 

vackra sång, ofta med stora körer och till 

mäktigt brusande orgelmusik. 

   Emmy fick musikalisk utbildning hos 

kompositören Emil Sjögren enligt Rolf 

Brommes artikel i ”Norrsken, Jultidning 

för blå bandet” 2016 och det är under dessa 

år som Emmy ägnar mycken tid åt att 

skriva barnvisor. Hon skriver texterna och 

komponerar musiken. År 1898 kommer det 

första vishäftet ut, ”Gunnars och Ingas 

roliga Bok: Sagor och visor”. Den 

annonseras i dagspressen: Både rolig och 

stilfull. Texten och ej minst musiken 

förträffliga. Ett ståtligt utstyrdt verk, en 

vinst för barnkammaren och väl värd sitt 

pris.  Kostnaden var 3:75 kr. Häftet 

innehåller 17 visor och en berättelse. Den 

18 december 1901 finner vi att nästa 

vishäfte annonseras: ”Berits visor. Små 

sånger med piano af Emmy Köhler”. En 

 
Emmy Köhler 1905.  

Upphovsrätt: Sollentuna kommun 

samling af 12 sånger för barn, hvilken 

samling tvifvelsutan skall till julen vinna 

en stor spridning. Pris kr 1:25.  Vi finner 

här illustrationer av Elsa Beskow. 

Tilläggas kan att i det första sånghäftet 

återfinner vi ”Många träd i skogen stå, låt 

den stora yxan gå” och ”Alla barnen nu till 

kvarnen glada följa far”. Månne är det fler 

än undertecknad som erinrar sig barn-

domens visor? 

   Förutom med Elsa Beskow samarbetar 

Emmy med Alice Tegnér som i sin sjätte 

samling av ”Sjung med oss, mamma” tar 

med en av Emmys visor. Bekantskapen 

med Alice Tegnér går så långt tillbaka i 

tiden som 1893 enligt Tomas Brundins 

biografi över Alice Tegnér 2014. På 

familjen Tegnérs sommarställe Tegnabo 

hyr familjen Köhler med sin lille son 

Gunnar grindstugan under sommaren. 

Alice och Emmy skulle ju med tiden få 

mycket med varandra att göra. Familjen 

bjuds nu in på midsommarmiddag hos sitt 

värdfolk. Och Alice Tegnér skriver till sin 

svärmor den 17 juni och berättar om det 

dagliga umgänget med hyresgästerna: 
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   Jag har i år fått så snällt och trefligt 

sällskap i våra hyresgäster, d.v.s. frun och 

pojken. Herrn, häradsh. Köhler, är 

tystlåten men hans lilla fru en sällskaplig 

och dertill ovanligt begåfvad liten 

människa, som är hemma i allt, intresserad 

af allt, Vi sitta här och stoppa strumpor 

och läsa högt konsthistoria och tala 

förstånd, sjunga, spela och kritisera 

hennes poetiska försök (hon skrifver både 

vers och barnpredikningar) – som Mamma 

ser annat än enformiga sysselsättningar … 

(Det skilde sex år mellan de två, 

författarens anmärkning.) 

   Vem var hon då Emmy Köhler som 

skapade denna sång? 

   Emmy Kristina Welin föddes den 22 maj 

1858 i Stockholm och var dotter till 

hovkamreraren Armand Theofil Welin och 

Wilhelmina Welin, född Rappe, samt 

barnbarn till förste hovintendenten Per 

Gustaf Welin. Hennes födelse antecknades 

i Hovförsamlingens arkiv. Barnen Welin 

blev fem till antalet. Familjen bodde i 

Stockholm på Nybrogatan. Fadern var 

violinist i Kungliga hovkapellet och när 

han gick bort 1876 bodde hustrun kvar där 

till sin död 1886. År 1887 har alla barnen 

flyttat åt olika håll. 

   Emmy har hunnit utbilda sig till lärarinna 

och arbetar på Allmänna barnhuset på 

Norrtullsgatan 14. Hon är där hushålls-

föreståndare för tio personer, varav nio är 

ammor. Huset ligger i kvarteret Mimer och 

upptar ett stort område. Emmy har nu 

träffat sin blivande man, Svante Wilhelm 

Köhler, eller Sven som han sedan alltid 

kallar sig. Sven är vice häradshövding och 

blir därefter kansliråd vid Finansdeparte-

mentet. De gifter sig i början av 1891 och 

deras första barn Gunnar föds i slutet av 

året.  Den lilla familjen bor inledningsvis 

på Nybrogatan men flyttar några år senare 

till Engelbrektsgatan. Under de kommande 

åren får man ytterligare två barn, Ingrid 

född 1895 och Berit 1898.  

   Ett barnbarn till Sven och Emmy, Sven-

Herman Wallin, son till dottern Berit, 

berättar i en artikel i ”Sollentunajournalen” 

2006 nr 8 om sin barndom på Norrsätra i 

Sollentuna. Han föddes 1922 och levde här 

fram till 1939. Det var hans morfar, 

kanslirådet Sven Köhler i finansdeparte-

ment, som med sin maka Emmy (född 

Welin), 1903 inköpte gården. De byggde 

snart ut manhuset till ett ståtligt corps-de-

logie i nationalromantisk stil. När Sven-

Hermans föräldrar tagit över gården 

bodde morfadern kvar och disponerade sin 

kammare samt Salongen. 

 

 
Norrsätra, 1903 innan om- och tillbyggnad. Sonen 

Gunnar vid brunnen.  

Upphovsrätt: Sollentuna kommun 

I en artikel i ”Mitt i Upplands Väsby” från 

2014 (2 december) berättar Sven-Herman 

vidare att familjen Köhler flyttar ut till 

Norrsätra 1907. Anteckningar i utflytt-

ningslängderna säger att man flyttar redan 

1906.  

   Man kan mycket väl föreställa sig en 

lycklig tid för familjen på gården i Norr-

sätra. Man deltog i det kulturella livet både 

här ute och inne i storstaden, berättar 

Bromme vidare. Tack vare det rika 

bildarkivet som barnbarnet Sven-Herman 

skänkt till Sollentuna kommun kan vi ta 

del av familjelivet. Emmy dog redan den 2 

februari 1925 vid 66 års ålder. Sven gick 

bort den 16 maj 1935.  

   Emmys familj hade sedan ett århundrade 

tillbaka en stark anknytning till kunga-

huset. Farfadern var, som ovan nämnts, 

hovintendent och fadern hovkamrer. 

Emmy var lärarinna och hade sin 

arbetsplats vid hovet. Hon lärde Gustaf V:s 

och drottning Viktorias yngste son Erik att 

läsa och skriva. Prins Erik var ett ovanligt 

vackert barn, till läggning och lynne 
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mycket snäll och älsklig, men alltifrån sin 

tidigaste barndom konstitutivt svag och 

sjuklig. Han blev därför givetvis i sin 

utveckling mycket hämmad av sjukdomen 

och levde ständigt ytterst tillbakadraget. 

(Källa: Wikipedia.) 

   Emmy skriver också skådespel. 

”Skådespel i en akt, med en tablå”, som 

fick titeln ”Kärlekens gåfva”, publicerades 

i tidningen Idun nr 26 och 27 1903. Det är 

en sorglig kärlekshistoria där de två 

älskande skiljs åt när han tar ett arbete 

utomlands under flera år. I Aftonbladets 

julnummer den 10 december 1908 återges 

Emmys teaterpjäs ”Julgranen”. I 

rollbesättningen finner vi ”Julgranen, 

Jultomten, Pickus (en enrisbuske), Nalle 

björn, Blåsippa, Smörblomma, Linnea, 

Stjärnblomma och förresten blommor af 

alla slag ju fler ju bättre”. Här finns 

noggranna sceninstruktioner. 

   Man kanske efter den här tiden ser ett 

avtagande intresse för litterära eller 

musikaliska ansträngningar. Vi kan finna 

en ”Vårvisa” publicerad i ”Göteborgs 

aftonblad” maj 1910. År 1913 publiceras, 

som tidigare nämnts, den sjätte samlingen 

av barnvisor utgivna av Alice Tegnér. Här 

återfinner vi en av Emmys visor. Men 

därefter framkommer inget nytt, 

åtminstone inte när man söker i den 

digitaliserade tidningssamlingen som finns 

tillgänglig på KB. 

   Som en liten extra knorr på berättelsen 

om Emmy har man i Upplands Väsby 

kommun helt nyligen bestämt att ge en 

park i Fresta namnet Emmy Köhlers park. 

Parken ligger i närheten av Fresta kyrka i 

ett nytt villaområde, just i den kyrka där 

Emmy och Sven begravdes och där 

familjegraven nu finns, skriver Bromme.  

   Svens avskedsord till sin Emmy får 

avsluta vår artikel så här i juletid: 

   ”Min innerligt älskade hustru, vår lilla 

mor och mormor Emmy Köhler f. Welin, 

har slutat sitt kärleksfulla, uppoffrande liv. 

I ljusaste minne bevarad av oss, syskon, 

övriga släktingar och många vänner. Sven, 

Gunnar, Inga o. Jost, Berit o. Gotthold, 

Lill-Jost, Lill-Berit, Sven-Herman. 

--- men störst ibland dem är kärleken.” 

GOD JUL! 

Margareta Lagerman 

På Emmys tid tillhörde Norrsätra Fresta 

församling men området är sedan 1979 en 

del av Väsjöns kommundel i Sollentuna 

kommun. Redaktionens anmärkning. 

 

Mors lilla Olle 
En överraskande notis i en husförhörslängd visar en händelse som en annan 
visdiktare använt sig av. 

För en väns räkning skulle jag se vilka 

serier Arkiv Digital gjort tillgängliga ur 

kyrkoarkivet för Särna socken i norra 

Dalarna. Arkivet visade sig välfyllt med 

husförhörslängder i obruten följd från 

1743. Födelseböcker, dödböcker, lysnings- 

och vigselböcker började föras redan 1682. 

Det är ovanligt att man hittar så tidiga 

noteringar. Innan jag släckte ner tänkte jag 

bara som hastigast kontrollera läsbarheten. 

På måfå slog jag upp en husförhörslängd 

från 1800-talets mitt. Det blev längden som 

sträcker sig mellan 1848 och 1857. 

Handstilen var mycket prydlig och lättläst. 

Jag hamnade på sidan 1 hos familjen Erik 

Jonsson i Hägnåsen med sonen Jon född i 

februari 1849. I anmärkningskolumnen 

hade vid Jons namn en helt annan penna 

och troligen långt senare skrivit att gossen 

Jon var identisk med mors lilla Olle i visan 

med samma namn. Det framgår också att 

pojken och björnen träffades vid 

Morbäcksäterns fäbodvall nära Hägnåsen i 

Särna socken omkring september 1851. 

Författaren Wilhelm von Braun skrev om 

den dramatiska händelsen och hans text 

inspirerade Alice Tegnér till en av våra 

mest älskade barnvisor. 

Lars Nilsson        
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En torpedering under andra världskriget 

Vår medlem Britt-Marie Sjöquist berättar om sin farbror Emrik John Westerlund, 
som föddes 1892 i Arnäs, Västernorrland och dog i Stockholm 1974.

Ibland sker olyckor på sjön av det ovanliga 

slaget, såsom min farbror Emrik 

Westerlund var med om för 77 år sedan 

(han var då 48 år). Han har berättat det 

fasansfulla han var med om många gånger 

för barn och barnbarn. 

   Fartyget S/S Lars Magnus Trozelli, som 

ägdes av Holmens Bruk, var på 

nyårsdagen 1940 på väg utan last till en 

hamn vid engelska ostkusten. Det var 

deras fjärde resa dit för att hämta kol sedan 

andra världskrigets utbrott. Tidigare hade 

fartyget lossat en papperslast från 

Hallstavik i Köpenhamn. 

   Avresan från Danmark skedde på 

tredjedag jul mot Blyth och resan tycktes 

gå bra tills man kl. 11 fick uppleva en 

fruktansvärd händelse. 

   Emrik, som var maskinist på fartyget, 

var på väg i en lejdare ner till 

maskinrummet när det blev en otrolig 

explosion. Emrik ramlade då ner på den 

nedersta durken i maskinrummet men på 

vägen ner slog han ryggen i ett räcke till 

en lejdare varvid han blev medvetslös men 

vaknade av att vattnet forsade över 

ansiktet. Han tog sig trots smärtor upp på 

däck och hoppade direkt ner i vattnet där 

han hamnade nära en ”stock” som han fick 

tag i. 

   Fartyget hade blivit torpederat, det var ju 

brinnande krig, men aldrig hade man väl 

trott att ett fartyg från Sverige skulle bli 

träffat. 

   Fartyget hade träffats på babordssidan 

strax akter om midskepps varvid 

akterskeppet sjönk omedelbart med 7 man 

av besättningen. Kaptenen och de övriga 

kvarvarande av besättningen tog sig upp i 

räddningsflotten på fördäcket. När 

förskeppet sjönk flöt flotten ut men 

kantrade och samtliga föll i vattnet. 8 

personer lyckades ta sig upp i den. De 

övriga fick klamra sig fast vid flytande 

vrakgods som luckor, dörrar o.d. 

   Av 22 man räddades 15 men av dessa 

var 4 svårt skadade. S/S Ask från Norge 

förde de 15 till Bergen och de flesta 

inkvarterades på Hospitset. (Utdrag från 

J.R. Tolls bok: I timmer- och pappers-

traden). 

   Vid explosionen klövs fartyget på 

mitten. Emrik fann en vrakdel, som han sa 

var en slags ”stock”, som han och en yngre 

besättningsman klamrade sig fast vid. 

Eftersom det var nyårsdagen kan man 

förstå att det var kallt i vattnet, kroppen 

domnar av och smärtorna känns inte. Från 

början låg de två och kämpade på samma 

sida av stocken men kom på att det var 

självklart bättre att vara på varsin sida. 

Emrik trodde senare i livet att det var just 

detta som räddade dem då de höll sig igång 

i och med att de inte låg på samma sida på 

”stocken”. 

   Det tog inte många minuter så fick de se 

fartyget sjunka, aktern var vänd mot dem 

så de läste fartygets namn S/S Lars 

Magnus Trozelli.  

   ”Mäster, nu orkar jag inte längre”, sa 

den yngre. ”Håll ut, jag ser ett fartyg 

komma mot oss, vi blir räddade!” sa 

Emrik.  

 

 

S/S Lars Magnus Trozelli. 

Källa: www.kommandobryggan.se 
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S/S Lars Magnus Trozelli. Foto: Okänd fotograf, 

Hansen & Pedersens samling/Sjöhistoriska 

museet. 

Enligt sonsonens hågkomst av Emriks 

berättelse drogs de först upp av en av 

jagarna för att sedan flyttas över till den 

norska båten S/S Ask. När de drogs upp la 

man ett rep om ryggen på dem vilket då 

förvärrade Emriks ryggskada. Han 

berättade även att när de låg där i vattnet, 

och räddningen var nära, flöt plötsligt en 

av masterna upp varvid en av jagarna sköt 

ned den i tron att det var ett periskop. 

   De hade haft tur i oturen, sju dog, femton 

överlevde, men fyra var svårt skadade och 

en av dessa var Emrik. 

   Det konstaterades att Emrik brutit 

ryggen, så därför blev han kvar länge på 

sjukhuset eftersom han låg i gipsvagga. På 

sjukhuset överhörde Emrik ett samtal 

mellan en läkare och en annan person där 

läkaren säger att han inte kommer att 

överleva. Emrik skall då ha tänkt: ”I 

helsike heller!” 

   Enligt sonsonens minnesbild blev Emrik 

kvar i Bergen till efter invasionen av 

Norge 9:e april, men enligt sonen kom han 

hem före invasionen. Det går säkert att 

styrka med journaler eller liknande men de 

har aldrig sett någon dokumentation om 

detta. 

   Hemma var familjen orolig, hans fru och 

två barn i Östhammar, men även mor och 

far samt sex syskon (varav den yngsta min 

far, Britt-Maries anmärkning), de flesta i 

Hallstavik. Hans storebror var svår att nå 

med meddelandet då han var sjöman på 

båt ute i världen. Emriks far, som tidigare 

varit maskinist på bogserbåtar, bland 

annat Holmen III, kunde däremot förstå 

omfattningen av det otroliga som skett, att 

bli torpederad och ändå överleva, till och 

med en nyårsdag. 

   Efter lång rehabilitering fick Emrik 

tjänst på Waxholmsbolaget i Stockholm 

och var vid pensioneringen fartygs-

inspektör. Ofta återkom han till olyckan 

som fick ett lyckligt slut trots allt. 

   Här följer ett utdrag från en intervju av 

fartygets 1:e styrman H. Österman efter 

hans hemkomst till Hallstavik på 

Trettondagen 1940, publicerad i 

Östhammars tidning:  

   En våldsam explosion skakade S/S Lars 

Magnus Trozelli nyårsdagen 1940 kl. 11. 

Styrman Österman låg p.g.a. frivakt och 

kojade då fartyget träffades. Då han skulle 

rusa ut ur hytten fann han den 

obönhörligen stängd, förmodligen 

belamrad av föremål som fallit ner. 

Lyckligtvis kunde han krypa ut genom 

ventilen. ”Min stora lycka var nog att jag 

inte är så tjock” berättar han. 

   Vattnet hade hunnit stiga så han 

skyndade sig barfota till fördäcket och 

räddningsflotten. Där fanns redan 4 man. 

De övriga 10 i besättningen höll sig uppe 

på vrakrester, 7 saknades av ångarens 22 

man. Märkligt nog räddades hela 

maskinpersonalen. En tur i oturen var att 

två engelska jagare fanns endast några 

sjömil från olycksplatsen varav en genast 

skyndade till undsättning. I närheten fanns 

även norska ångaren S/S Ask som nu tog 

de skeppsbrutna till Bergen. 

   Av de 15 räddade blev 13 mer eller 

mindre skadade, 1:e styrman Österman 

och en matros behövde söka läkarvård. De 

4 mest skadade fick ligga kvar på Florida 

sjukhus i Bergen. Dessa var maskinist 

Westerlund från Östhammar, telegrafist 

Wilén, jungman Rundgren båda från 

Stockholm och maskineleven Johansson 

från Östergötland. 

   Ovanstående är nedtecknat av Gunilla 

Hallén, systerdotter till Emrik Westerlund 

tillsammans med Emriks sonson Bo 

Westerlund  

Britt-Marie Sjöquist 

brorsdotter till Emrik 
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Pompös dödsruna över ståndsperson 1918 
Apropå an-tecknats innehåll i nr 2-2017 om äldre dödsnotiser och begravningsseder 
vill vår medlem Ulf Björck gärna beskriva hur en stor dagstidning som Östgöta 
Correspondenten i Linköping kunde hedra en ståndsperson. 

Det handlar om min morfar Wilhelm 

Heyman, som avled den 20 januari 1918. 

   Redan dagen efter dödsfallet invid 

dödsannonsen införde tidningen en 

dödsruna, som upptog en hel spalt, nota 

bene i det gamla stora tidningsformatet.  

   Nekrologen börjar högtidligt: ”I går 

ingick från Stockholm underrättelsen om att 

byråchefen i lantbruksstyrelsen Wilhelm 

Heyman avlidit i sitt hem på söndags-

morgonen. […] Son till prof. Elias Heyman 

och hans maka Paulina Magnus föddes han 

i Göteborg den 9 juni 1858. Efter avslutade 

studier vid Alnarp ägnade han sig åt 

jordbruk och flyttade 1884 till den av 

honom inköpta egendomen Idingstad i 

närheten av Linköping. Vid sidan av 

egendomens skötsel ägnade han sig från 

första början med stort intresse åt allmänna 

angelägenheter.” 

   Därefter fylls den långa spalten av en 

minutiös uppräkning av den bortgångnes 

alla uppdrag och utomordentliga förtjänster 

i hushållningssällskap, som stadsfull-

mäktig, bidragande till samhället 

Linköpings ”raska frammarsch”, som 

styrelseledamot i Östgöta Correspondent-

ens boktryckeri, ledamotskap i lantbruks-

akademien med mera. Det påpekas att 

Heyman ”under de bekymmersamma kris-

åren haft en stor arbetsbörda, som till slut 

synes ha brutit ner hans hälsa.” 

Sammanfattningsvis skriver Östgöta Corre-

spondenten att ”den svenska jordbruks-

näringen i Wilhelm Heyman förlorar en 

energisk, framsynt och praktiskt seende 

förkämpe.” 

   Dödsrunan avslutas med en tidsbild: 

”Med anledning av dödsfallet flaggades i 

går på halv stång från hushållningssäll-

skapets hus, rådhuset, m.fl. byggnader i 

Linköping.” 

   Över huvud taget markerades ju dödsfall 

och sörjande mycket tydligare förr än nu. 

Till exempel har jag ett foto av min far 

Peder Björck med sorgband runt sin 

studentmössa år 1909 efter sin mormors 

frånfälle. 

 

 
Peder Björck 1909. Foto: Maria Tesch 

 
Baksida av fotot på Peder Björck. 

Av tidningssidan med min morfars 

dödsannons framgår att de efterlevande 

kunde få ”den smärtsamma plikten” att 

tillkännagiva ett dödsfall genomförd av 

tidningen redan en eller ett par dagar efter 

dödsdagen. 
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Dödsannons i Östgöta Correspondenten den 21 

januari 1918. Inget kors användes i dödsannonser 

1918.

   Dödsannonserna har svarta ramar och 

innehåller ofta djupt fromma kristna 

formuleringar.  Så här kan det låta: ”Gud har 

i sitt allvisa råd behagat till sig hädankalla 

vår ömt älskade make och fader handlanden 

Axel Eduard Tollbom, som insomnade i 

tron på sin Frälsare den 18 februari kl. 6.20 

i sitt hem i tacksamt minne bevarad av mig, 

två små barn och broder i Amerika.” 

   Märkligt nog har ingen annons – på ett 

undantag när – något kristet kors, inte heller 

någon enkel profan symbol, som finns i 

överflöd i dagens annonser och syftar på 

den avlidnes hobbies.  

Ulf Björck   

hederskyrkvärd i Fresta församling 

 

 

 

Attentat mot jagarna på Muskö 
Vår medlem Britt-Marie fortsätter här med ytterligare en historia om sin farbror Emrik 

John Westerlund 

En annan spännande händelse som berörde 

Emrik var attentatet (eller olyckan) den 17 

september 1941 mot de tre jagarna som låg 

vid kaj på Muskö vid Hårsfjärden. En av 

dessa var jagaren Klas Uggla som Emriks 

son precis hade mönstrat av från dagen 

innan. Klas Uggla var den jagare som blev 

mest skadad och även sjönk. Emrik visste 

inte att sonen mönstrat av och blev 

naturligtvis orolig för han fick nämligen 

reda på att det var sonens fartyg som 

sprängts. Emrik var vid detta tillfälle 

maskinist på ett civilt fartyg på motsatta 

sidan av Muskö och hörde explosionen 

mycket tydligt och förstod att något 

allvarligt inträffat. Detta fartyg tjänade som 

elverk åt flottbasen. Än idag tvistar man om 

det var ett attentat eller en olycka. 

Britt-Marie Sjöquist

 

 
HMS Klas Uggla i lågor och på väg att sjunka. 

Källa: Wikipedia. Okänd fotograf, Marinmuseets 

samling 
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Träff med emigrantforskare 
En av våra medlemmar efterlyste en grupp 

för att diskutera emigrantforskning. 

Tisdagen den 3 oktober var vi åtta 

förväntansfulla medlemmar som träffades 

över en kopp kaffe och utbytte erfarenheter. 

Lars Winberg var moderator för gruppen. 

Vi hade alla olika erfarenheter och 

infallsvinklar av denna typ av forskning 

som vi delgav varandra. En medlem skulle 

just börja leta efter en släkting som 

emigrerat till Amerika.  

   Hur går man vidare när man i våra 

svenska kyrkböcker hittar en notering om 

anfäder som utvandrat till Amerika? Vilka 

släktforskarprogram finns att använda? 

Vilka amerikanska uppgifter hittar man om 

invandrarna i Nordamerika och var hittar 

man dem? Här framkom många bra källor 

att använda sig av. Samtidigt enades vi om 

att det fanns svårigheter på vägen, men 

svårigheter är till för att övervinnas och 

därför är en sådan här träff bra.  

   ”Emigrantforska på nätet” av Ted Rosvall 

& Anna-Lena Hultman är en bra bok med 

tips och råd innan man börjar och medan 

man letar vidare efter utvandrande anfäder. 

Finns att köpa på Rötterbokhandeln, 

Sveriges Släktforskarförbund.  

   Vi pratade även om litteratur och det finns 

många böcker att botanisera bland. 

   Det var en givande afton och till våren 

skall vi träffas igen och välkomnar fler 

medlemmar. 

Margaretha Vinterholt 

Emigrantlitteratur 

Lennart Pehrsons trilogi 

Utvandringen till Amerika I 

Den nya världen, 490 sidor 

Baksidestext: ”Började redan på 1600-talet. 

Med storvulna stormaktsambitioner, när 

Sverige bildade kolonin Nya Sverige på den 

nordamerikanska östkusten.” 

Utvandringen till Amerika II 

Den nya staden, 476 sidor 

Baksidestext: ”Inget var längre som förr. På 

bara några decennier förvandlades Chicago 

från glesbebyggd träskmark till dynamisk 

miljonstad. För de många svenska 

invandrarna var det som att kliva in i den 

moderna tiden.” 

Utvandringen till Amerika III 

Den nya tiden, 496 sidor 

Baksidestext: ”Nationalistiska strömningar 

ledde till krig och en mer restriktiv 

invandringspolitik i USA. I Sverige började 

folkhemmet byggas och levnadsvillkoren 

förbättrades. Den nya tiden innebar slutet på 

den svenska massutvandringen.” 

Ola Larsmo 

Swede Hollow, 418 sidor 

Baksidestext: ”I Swede Hollow samlades 

vintern 1897 en brokig skara svenskar i en 

slum som stadens myndigheter beskrev som 

ett pesthål. De var illa sedda och utsatta för 

omgivningens spott och spe. Eftervärlden 

har valt att inte se dem, men idag, när 

migration och folkvandring återigen hör till 

tidens stora fråga, stiger de fram i en ny 

belysning. 

   I Swede Hollow kommer några av de 

omkring tusen personer som hamnade i 

skuggan på botten av en ravin i St Paul, 

Minnesota till tals. Med stor sakkunskap 

och stark inlevelse berättar Ola Larsmo om 

människor vars drömmar lever och verkar 

ända in i vår tid.” 

Minnesdag den 18:e juli 2015 i 
Skog, Hälsingland 

För 150 år sedan den 18:e juli emigrerade 

112 personer från Skogs socken i 

Hälsingland. En minnesutställning med 

fotografier, passagerarlistor, släkttavlor, 

böcker med mera gjordes i Skogs gamla 

sockenstuga just den 18:e juli 2015 och en 

skrift sammanställdes över denna händelse. 

Den är även en intressant och informativ 

skrift att ta lärdom av. 

Britt-Marie Sjöquist 
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Höstmarknad på Hersby
Lördagen den 24 september anordnade 

Sollentuna Hembygdsförening och 

Sollentuna Slöjdgille höstmarknad på 

Hersby.  

   Genom kontakt med ordföranden Anders 

Boberg i hembygdsföreningen blev vi 

inbjudna att delta i detta event. Det var ett 

mycket trevligt arrangemang och vi fick 

disponera salen i Rotsundastugan, en mysig 

parstuga från 1805. 

   På vår föreningsdator visade vi en kort 

presentation om släktforskning. Vidare 

hade vi med oss vår broschyr ”Lär känna 

din släkt!” och några blädderexemplar av 

medlemsbladet an-tecknat. Det var många 

som besökte oss och ville fråga om 

släktforskning och hur man kommer igång. 

Vi var lätta att hitta i Rotsundastugan med 

vår roll-up utanför dörren Det var en 

trivsam och fin dag för vår förening. 

   Det är viktigt med den här typen av 

samarbete där vi får möjlighet att visa upp 

oss. 

Margaretha Vinterholt

 

 
Agneta Berghem och Kjell Hassel i Styrelsen.  

Foto: Lars Berghem 

 

 

 

 

Öppet Hus 
Så var det dags igen för årets Öppet Hus, 

nämligen lördagen den 21 oktober. Som 

vanligt var vi på Sollentuna bibliotek.  

   De utställare som deltog var Arkiv 

Digital, DIS-Öst, Föreningen för Smed-

släktsforskning och MATAJO, som 

anordnar kurser i släktforskning. För första 

gången deltog även Sollentuna Hembygds-

förening. Vår medlem Margareta Lagerman 

visade Rotemansarkivet. Kjell Hassel höll 

två korta presentationer under dagen om hur 

man kommer igång med släktforskning, 

presentationer som alltid är uppskattade. 

Släktforskardatorn var bemannad med 

personer som hjälpte till med forskarstöd.  

   Drygt 50 personer besökte oss. De som 

kom var entusiastiska och vi fick en ny 

medlem.  

   Tack till biblioteket och dess personal, 

som alltid positiva och behjälpliga.  

Margaretha Vinterholt  

 

 

 

 

Kom ihåg att titta på vår hemsida www.sollentunaslaktforskare.se 
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