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Kalendarium
Föredragen och årsmötet äger rum i
Amorinasalen, Sollentuna bibliotek,
Sollentuna centrum.

c/o Marianne Ljungström
Flädervägen 55
194 64 Upplands Väsby

Torsdagen den 6 december kl. 13.00-16.00
MEDLEMSMÖTE i Tintomararummet.
Lördagen den 19 januari kl. 11.00–15.00
SLÄKTFORSKNINGENS DAG. Tema:
Fotografier. Utställare och släktforskarhjälp. Sollentuna bibliotek, 1 tr.

Hemsida: www.sollentunaslaktforskare.se
e-post: info@sollentunaslaktforskare.se
Plusgiro: 712 140-3

Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har 246
medlemmar. Föreningen vill öka intresset
för släktforskning, bland annat genom
föredrag och studiebesök.

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”

Styrelsen
Marianne Ljungström, ordförande
070-351 30 24 marianne@ljungstrom.nu
Margaretha Vinterholt, vice ordförande
08-754 24 96 marg.vinter@gmail.com
Britt-Marie Sjöquist, sekreterare
08-35 67 99
sekreterare@sollentunaslaktforskare.se
Kjell Hassel, kassör
070-712 45 09 kjell.hassel@ordratt.se
Agneta Berghem
073-705 03 07 agneta.berghem@gmail.com
Kaj Höglander
08-626 73 66 k.hoglander@hotmail.com
Margareta Lagerman
073-584 70 06
margaretalagerman@gmail.com

an-tecknat

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.
Lördag den 13 april kl. 13.00–14.30
FÖREDRAG av Eva Wassén Eriksson:
”Agenter, propaganda och motståndsrörelsen”. Faktorer som påverkade
Amerikaemigrationen.
Släktforskarstöd ges vid släktforskardatorn
på Sollentuna bibliotek kl. 10.00-14.30
följande onsdagar: 12/12, 16/1, 6/2, 27/2,
20/3, 10/4, 24/4. Man kan boka stödet som
två halvtimmespass under samma dag eller
som ett halvtimmespass vid två tillfällen.
OBS! nytt bokningssystem. Forskarstödet
ska bokas via nätet. Se vår hemsida
www.sollentunaslaktforskare.se och välj
Släktforskning/Forskarstöd för instruktioner
och länk till bokningen. Om du inte kan
komma vid bokad tid är det viktigt att du
avbokar tiden med hjälp av den länk du fått
i bokningsbekräftelsen.

ISSN 2002-9799

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.

Vårens kurs
fulltecknad.

i

handskriftstydning

är

Föreningen är medlem i Sveriges
Släktforskarförbund och samarbetar med
Studieförbundet Vuxenskolan.

Manus och bilder skickas till: Margaretha
Vinterholt: marg.vinter@gmail.com
Nästa nummer beräknas komma ut i februari.
Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.
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Ordföranden har ordet
Tiden går fort och det är redan dags för sista numret av an-tecknat för i år.
Vi behöver bidrag till tidningen och stort som smått är välkommet. Har ni
något att berätta/skriva om, hör av er till redaktionsgruppen.
Lagom till jul kommer Sveriges dödbok 7 som är komplett för åren
1860-2016. Gå in på Sveriges släktforskarförbunds hemsida och under
föreningar ser ni de rabatter på böcker som vi får som medlemmar.
Nytt för i år är att vi har haft tre släktforskarcaféer och tanken från
styrelsen är att här kan vi hjälpa varandra med problem eller bara komma
och träffas och dricka kaffe. Det har varit många besökare som uttryckt sin
uppskattning. Detta kommer vi att fortsätta med nästa år
Styrelsen arbetar nu med planering av föredrag och möten för 2019 och ni medlemmar får
gärna framföra önskemål om detta.
Jag kommer att vara bortrest tre månader och kommer hem före årsmötet. Vice ordföranden
Margaretha Vinterholt tar över ordförandeskapet under denna tid.
Jag önskar er alla EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
Marianne Ljungström

Kallelse till Årsmöte 2019
Tisdagen den 19 mars kl. 18.30
i Amorinasalen, Sollentuna bibliotek.
Motioner ska vara inlämnade senast fredagen den 15 februari till
vice ordföranden, via brev eller e-post.
Efter årsmötet föredrag av Rolf Johansson

Skräddare och Äventyrare
Våra nya medlemmar hälsas
varmt välkomna

Årsavgift 2019
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

Rita Andersson, Ragnvi Antlöv, Lena Backman,
Ann-Sofie Bergström, Ulrika Burman,
Gun Byström, Hans Edesäter,
Ann-Charlotte Fritzon, Gun Henriks,
Olov Hjortsberger, Ossi Janson, Eva Jansson,
Per Olof Johansson, Sören Johnsson,
Annika Krumm, Helene Lagerberg, Erik Lindberg,
Ove Lindqvist, Christina Lund, Hans Lundin,
Elsa Malmberg, Anette Modée,
Marianne Nordenlöw, Kerstin Orback,
Kerstin Persson, Bengt Persson Trotzig,
Herman Sandquist, Anette Stenström,
Anders Sverin, Gudrun Wassholm, Rune Winberg,
Eva Wrangbo, Charlotte Östergren

Ett stort tack
till alla som ställer upp för föreningen.
Tack till redaktionsgruppen som lägger
ner mycket arbete på medlemsbladet antecknat och till er som bidragit med artiklar.
Tack till er som ger släktforskarhjälp på
biblioteket och till er som ordnar med kaffe
på föredragskvällarna.
Styrelsen

Styrelsen
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Bröderna Corbeaus öden
Ett par av vår medlem Anders Lundbergs anförvanter i Amerika hade lysande
ishockey-karriärer men drabbades av ond bråd död. Det är en spännande och
annorlunda berättelse han delger oss.
Min morfars farfars far Anders Söderstedt
föddes 1799 i Svärdsjö och dog 1874 i
Leksand. Hans äldsta dotter Anna
Söderstedt gifte sig 1848 med Johan
Hagström i Svärdsjö. De båda och minst
åtta barn emigrerade 1870 från Ockelbo via
Göteborg och Liverpool till New York med
ångfartyget SS England.
Ett av barnen Fredrika Hagström född i
Segersta 1857 kallades i Amerika för Aunt
Fanny. 1874 gifte sig Aunt Fanny med en
kanadensare Frans ”Francois” Corbeau
född 1855 i Quebec. De fick nio barn alla
födda i Ontario, Kanada.
Ett av barnen Henry ”Con” Corbeau var
ishockeyspelare i Toronto. Han dog i juni
1920 endast 35 år gammal. Här kommer en
resumé av hans karriär som förmodligen
någon sportjournalist skrivit.

CON CORBEAU död på grund av
hjärtproblem
Var välkänd och effektiv hockeyspelare Broder till E.C. Corbeau
Henry John "Con" Corbeau, en av de mest
kända professionella hockeyspelarna i
Kanada, dog i sitt föräldrahem i Penetang,
Ontario, den 1 juni av hjärtproblem som
orsakades av hans hårda träning som
hockeyspelare under den tid han var aktiv.
Han är bror till E.C. Corbeau, tidigare
Regina, och till Bert Corbeau, i Montreal
Canadiens, och rankad som en av de bästa
försvarsspelarna idag. Con var alltid känd
som en hockeyspelare som tog de hårda
smällarna. Han spelade schyst och
arbetade så hårt att hans karriär ledde till
hjärtproblem, vilket troligen orsakade hans
död.
Han lärde sig spela hockey i den lilla
staden Penetang. Det sägs att han som
pojke brukade hänga burkar över rinkens
sida och skjuta på dem för att utveckla sig.
Som professionell hade han ett handledsskott som var en skräck för motspelare.
Åren 1903-05 spelade han med Victoria
Harbour i O.H.A., som vann titeln det sista
året. Han blev professionell år 1905 och
spelade i Michigan, den berömda ligan, i
två säsonger. Under de kommande två
säsongerna spelade han professionellt i
Ontario och hamnade så småningom i
Toronto. Sedan flyttade han norrut till
Cobalt country, men återvände till Toronto
för att spela i Tecumsehs. Säsongen 19141915 spelade han med Glace Bay, Nova
Scotia, och har sedan dess fungerat som
tränare. Han var här i några veckor 1915
och gav Victoria-teamet några tips som gav
utdelning i de efterföljande matcherna. Han
var åskådare vid den berömda MelvilleWinnipeg Monarch-matchen när Winnipeglaget återfick Allan-cupen efter ett år.
Han hade bott i Port Arthur två eller tre
år före sin död och återvände till sin fars

Con Corbeau
Con Corbeau, Henry John (Harry) “Con”
Corbeau föddes den 8 maj 1885 i
Penetanguishene, Ontario, Kanada. Han
var professionell ishockeyspelare och 1914
spelade han för Toronto Blueshirts när de
vann Stanley Cup 1914. Han spelade sin
sista säsong 1914-1915 med Glace Bay
Miners i Nova Scotia Eastern Pro League.
Därefter blev han coach för Port Arthur
Columbus Club innan han återvände hem
till Penetanguishene och dog där 1920 av
en blödning i hjärtat.
Spelarkarriär 1905 – 1915
Pittsburgh Professionals, Calumet Miners,
Canadian Soo, Portage Lakes Hockey Club,
Toronto Professional Hockey Club,
Pittsburgh PAC, Haileybury comets, Bertlin
Dutchmen, Toronto Tecumsehs, Toronto
Blueshirts, Glace Bay Miners.
Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/
Con_Corbeau

Jag har även hittat en tidningsartikel om
Cons död skriven av The Morning Leader,
torsdagen den 17 juni 1920.
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hem några veckor innan han gick bort
eftersom han inte längre kunde utföra sitt
arbete.
Sympatin från alla idrottsmän som kände
Con Corbeau inkluderar familjen i deras
förlust.

Bert Corbeau (Bilden är privat)
Bertran är Cons yngste
bror och föddes den 9
februari 1894 och dog
den 21 september 1942.
Jag har hittat en artikel
även om Bert Corbeau på
Wikipedia. Han har
tydligen spelat flera år i
Montreal Canadiens.
Bertram Orian "Pig
Iron"
Corbeau
(9
februari 1894 - 21
september
1942)
var
kanadensisk
professionell försvarsspelare i ishockey och
spelade tio säsonger i National Hockey
League för Montreal Canadiens, Hamilton
Tigers, Toronto St. Pats och Toronto Maple
Leafs. Han var medlem i Kanadas första
Stanley Cup mästerskapslag 1916.
Corbeau spelade juniorhockey för
Penetang Hockey Club från 1910 till 1912
när han flyttade till Penetang mellanlag.
Corbeau skrev på som professionell i
Halifax Crescents 1913. Han spelade för
olika lag tills han åren 1928 och 1929
tränade the Panthers och därefter var han i
ett decennium NHL-domare. Corbeau
återvände sedan till Atlantic City Sea Mulls
i Eastern Hockey League och tränade dem
från 1939 till 1942.
Corbeau lämnade därefter hockeyn och
återvände till Penetanguishene, där han
bodde och arbetade som föreståndare på
Midland Foundry and Machine Company
(som stödde Kanada under andra världskriget) tills han dog i en båtolycka.
Corbeau var den första spelaren som
spelade för både Canadiens och Maple
Leafs. Under säsongen 1926-27 blev han
den första spelaren som fick 100 minuter i
straff på en enda säsong. Han invaldes
postumt i Penetanguishene Sports Hall of
Fame 1987.
Corbeau dog i en båtolycka i Georgian
Bay. Under en fest, där Corbeau var värd
ombord på sin båt, körde båten på en
sandbank. Ventiler på båtens sidor var
öppna och vatten läckte in varvid båten
sjönk inom några minuter. Av de 42

Källa:https://news.google.com/newspapers?id
=jAFTAAAAIBAJ&sjid=uzcNAAAAIBAJ&pg=
4113,2790290&dq

Henry John ”Con” Corbeau, en av de
mest välkända professionella ishockeyspelarna i Kanada dog i sitt föräldrahem i
Penetang, Ontario den 1 juni 1920 av hjärtproblem på grund av sitt ansträngande
arbete som ishockeyspelare. Han är bror
till E.C. Corbeau, som tidigare spelat för
Regina och Bert Corbeau som spelat för
Montreal Canadiens. Con var känd som en
spelare som tog hårda smällar med humor.
Han spelade rättvist och arbetade så hårt
att hans atletiska karriär utvecklade
läckage på hjärtat som förmodligen
orsakade hans död.
Han började redan som barn och 1905
blev han professionell och spelade för flera
olika lag. Han återvände till sitt föräldrahem bara några få veckor innan han gick
bort eftersom han då var för sjuk för att
arbeta. Alla idrottsmän som kände Con
sörjer med hans familj.

”Con” Corbeau är nr 2 från vänster
i övre raden

Källa: Bild från Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Con_Corbeau

5

personerna ombord dog 25, inklusive
Corbeau.
Källa:https://en.wikipedia.org/wikie/Bert_Cor
beau

I tidningsnotisen nedan från onsdagen den
23 september 1942 talas om att Bert dog en
hjältedöd i september 1942 då han försökte
rädda personer ur vattnet när hans båt sjönk
i Lake Huron. Intressant att notera att
artikeln ur Wikipedia och tidningsnotisen
rapporterar om samma olycka men på olika
sätt.
Källa: Artikeln är hittad hos Ancestry

Försök att bärga båt som sjunkit - Tragedi
med dödlig utgång för 25 personer i Lake
Huron - Midland, Ont, Sept. 23
Draggningsförsöken inleddes idag för att
hitta båten Wa-Wi-Net, som sjönk i
Georgian Bay cirka fem miles utanför
närliggande Honey Harbor, i måndags natt
och 25 av de 42 ombordvarande personerna
dog.
Myndigheterna trodde att många av de 22
saknade kropparna var instängda i kabinen
på den stora båten och dykare beordrades
att vara beredda att undersöka den när den
påträffades. Tre kroppar, inklusive Bert
Corbeaus, båtens ägare, har hittats. En
fjärde kropp, oidentifierad, hittades idag.
Det är möjligt att Corbeau nådde säkerhet på ön Beausoleil, ungefär en mile från
platsen där båten sjönk, och där 16 av de
överlevande tog sig i land, och att han
hoppade tillbaka i viken för att försöka
rädda de andra.
"Corbeau dog uppenbarligen en hjältes
död", säger dr. Smirle Lawson, chefsobducenten för Ontario. "Hans kläder togs
upp på stranden. Det verkar som att han
själv nådde säkerhet och hoppade tillbaka
ned i vattnet för att hjälpa andra."

Jack Corbeau
Inte nog med bröderna Cons och Berts
dödsfall, deras syssling Jack Corbeau
drunknade vid 15 års ålder. Se
tidningsnotisen nedan.
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Kusin drunknade - Midland, Ont., Sept 23
En av de tre sjömännen som spolades
överbord från S.S. Collingwood tillhörande
Canada Steamship Lines och drunknade
igår identifierades idag som Jack Corbeau,
15 år, från Penetanguishene, Ont.
Han var syssling till Bert Corbeau, som
drunknade i måndags tillsammans med 24
andra när hans båt välte vid Honey Harbor,
Ont.
Fartyget var på väg från Midland till
Escanaba på Lake Michigan för att lasta
malm.
Anders Lundberg
Bearbetning och översättning Margaretha
Vinterholt

Källa: Artikeln är hittad hos Ancestry

Skomakarmästaren som inte förblev vid sin läst
– sökte lyckan i Amerika
Vår medlem Margareta Lagerman delger oss här berättelsen om mannen som gav
sig iväg till Amerika i mitten av 1840-talet för att där skapa sig ett nytt liv.
Många lämnade vid denna tid Sverige av
olika anledningar, religiösa, missväxttider
och så vidare. Vår man syns emellertid vid
närmare skärskådande bland annat ha
försökt undfly ett minde lyckligt äktenskap,
något som vi dock får lämna öppet till vår
fantasi. Sven Johan Agrell hade bättre
förutsättningar än många av sina landsmän
att lyckas med sitt företag. Han hade med
sig i bagaget en gedigen hantverks- och
yrkesutbildning, något som skulle eller
borde ge honom möjlighet att lättare hitta en
inkomstkälla i det nya landet. Men vem var
då denne Agrell och kan vi finna spår av
honom i olika källor?
Upphovet till mitt intresse för Agrell
ligger från början i en skrift funnen under en
antikvariatsmässa i Stockholm för några år
sedan, ”Upplysningar för utwandrare till
Amerika”, skriven av S.J.A. Burg. Den var
mycket liten i formatet, tryckt på tunt, fint
papper, med frakturstil och på gammalsvenska. Tryckåret var 1860 (ditskrivet med
blyerts) och omfattade 100 sidor. Tyvärr
köpte jag inte boken. Nyfikenheten väcktes
att titta närmare på vad skriften hade för

budskap men naturligtvis att eventuellt få
veta något om dess upphovsman. Kopior
kunde lätt fås på exemplaret som finns
tillgängligt på Kungliga biblioteket.
Författaren var utan tvivel svensk, men
någon S.J.A. Burg kunde inte spåras i de
svenska kyrkböckerna. Två källhänvisningar från Amerika-experten Elisabeth
Thorsell öppnade dörren för vidare efterforskning.
1004-1006. Mrs. L. Agrell was Lovisa
Gustava Lilja, b. in Enköping 25 Aug. 1813,
…Her husband, Sven Johan Agrell, b. in
Kromsta, Litslena Parish (Upps.) 27 Dec.
1809, … had disappeared from Sweden
1844 or 1845, and is identical to the wellknown land agent S.J.A(grell) Burg, the
propagandist for Waldens Ridge, TN and
the author of the work Upplysningar för
utvandrare till America (Information for
Emigrants to America), published in
Stockholm 1860. She was ostensibly on her
way to America to look for her husband and
was accompanied by her dau. Lovisa
Wilhelmina, b. in Stockholm 3 May 1835 as
well as her foster sister, Sophia Emilia Lilja
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from the General Orphanage (Allmänna
Barnhuset) in Stockholm, b. there 13 Jan.
1825. Mrs. Agrell failed in her mission and
was back in Stockholm again the following
year. S. d. in Stockholm 16 April 1859. All
three women had received pps. In
Stockholm 13 Sept. 1845 (s. 228) (Swedish
Passenger Arrivals in the United States
1820-1850, utgiven av William Olsson och
Erik Wikén, upplaga år 1995.)

att skomakaregesällen Sven Johan Agrell
flyttat in i församlingen februari 1833.
Under kolumnen ”Frejd” (vandel) har
noterats ”Hedrande” Han är vidare ”till
äktenskap ledig”. Någon anteckning i
utflyttningslängden
från
Klara
har
emellertid inte påträffats.
Vi övergår till att söka efter upplysningar
om Lovisa Gustava Lilja. Under ett tidsspann från 1833 och framåt söker vi i
Lovisas hemstad Enköping i lysnings- och
vigselboken. Vi vet enligt ovan att paret får
en flicka i maj 1835. Den 24 augusti 1833
lyser det för första gången för skomakaregesällen Sven Johan Agrell och Jungfrun
Lovisa Gustafva Lilja och de två vigs i
Enköping den 3 november 1833. Han är 24
år, hon 20. Själva vigselceremonin uppges
ske i Stockholm. Man vågar nog föreställa
sig en stor bröllopsmiddag med föräldrar,
svärföräldrar och många syskon med ingifta
som deltar i festligheterna för det unga
paret.
Nästa ledtråd för oss alltså till Stockholm.
November 1833 flyttar de nygifta in i
Jakobs församling i kvarteret Spectern. I anmärkningsraden finns noteringen ”ärliga”.
Man flyttar i december 1834 till Adolf
Fredriks församling, närmare bestämt i
kvarteret Moraset. Sven Johan (vi vet ju inte
hans tilltalsnamn) uppges efter flyttningen
till Stockholm vara ”skomakaremästare”.
Han har under de gångna åren utbildats
färdigt i Enköping, med god gissning i
svärfar Lars Petter Liljas verkstad, då denne
var skomakare i staden. Man har även med
sig i Stockholm under de första åren
skomakarlärlingen Carl Eric Hellblom född
1816.
Paret flyttar igen i december 1835 åter till
Jakobs församling. Familjen har nu fått en
ny liten medlem, dottern Lovisa
Wilhelmina, född 3 maj samma år. I juni
1837 bryter man upp från hemmet. I
utflyttningslängden för Jakobs församling
uppges ”obestämt” flyttmål. Som i många
fall i de olika längderna noteras för Sven
Johan under raden vandel ”hedrande”.
Familjen flyttar emellertid till Hedvig
Eleonora i november samma år.

S.J.A.Burgs skrift Upplysningar för Utvandrare till
Amerika.

Efter att ha fastställt att författaren S.A.
Burg är identisk med en svensk vid namnet
Sven Johan Agrell kan vi gå till vårt kyrkoarkiv. Vi tar det härifrån i kronologisk ordning. Sven Johan är född den 27 december
1809 i Kromsta i Litslena församling, Uppsala. Föräldrarna var hovslagare Jöns Johan
Agrell och hans hustru Maria Elisabeth
Holmström. Vi finner uppgifter om familjen
Agrell i Litslenas husförhörslängd och ser
att hustrun dött 1811 och att fadern gift om
sig. Syskonskaran omfattar sex personer.
I januari 1817 flyttar familjen till Uppsala.
Familjen består nu av fem barn och föräldrarna. Sven Johan flyttar till Stockholm. I
inflyttningslängden för Klara är antecknat
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Vi tappar här lite tråden vart familjen tar
vägen. Vad vi vet, enligt uppgifterna ovan,
är att hustrun Lovisa Gustava och dottern
samt även fostersystern reser till Nordamerika i slutet av år 1845 för att söka efter
den försvunne maken. Han uppges ha
försvunnit någon gång 1844 eller 1845.
Paret kan under den här tiden ha flyttat inom
eller utanför Stockholm tillsammans. De
kan ha återvänt till Lovisas hemstad,
alternativt att hon ensam med flickan har
återvänt till hemorten. Ledtråden för
försiktigtvis till Enköping.
I husförhörslängden för Enköping för åren
1838-1842 finner vi familjen samlad.
Skomakaremästaren Sven Johan Agrell är
ägare till gården där man bor och har
säkerligen sin verkstad här. Man uppges ha
kommit dit 1840 från Stockholm. Enligt
påföljande husförhörslängd har familjen
utökats med en liten flicka som får namnet
Axelina Adelaide. Hon är född den 21 april
men dör endast 3 dagar gammal.
Det är någon gång under de två följande
åren som Sven Johan ger sig i väg och
lämnar hustru och barn kvar, uppenbarligen
i Enköping. Som ovan framgår ger Lovisa
sig iväg till Amerika i hopp om att finna sin
make. Man kan se att hon verkligen vill
återförenas med sin man igen. Några
ekonomiska motiv för att hitta honom torde
inte föreligga eftersom hon har råd att företa
denna resa, dessutom med två medresenärer. Försöket misslyckas dock. Dessvärre
förlorar hon någon gång under resan också
sin lilla dotter, Lovisa Wilhelmina, bara 10
år gammal. Någon orsak uppges inte.
Vi avslutar Lovisas ”öde” med att hon
från Enköping flyttar in i Jakobs församling
24 april 1847 närmare bestämt Regeringsgatan 54. Hennes frejd, eller vandel, uppges
som ”väl”. I anmärkningsraden uppges
”Mannen Agrell, Skomakare, är från
hustrun bortviken”. I februari 1852 flyttar
hon till Klara församling. I slutet av 1855
flyttar Lovisa till Hedvig Eleonoras församling, närmare bestämt, Grev Turegatan 21.
Hon uppger sig fortfarande som gift med
Sven Johan Agrell. Den 16 april 1859 dör
”skomakare S.J. Agrells enka”. Denna

uppgift om änka är dock felaktig eftersom
vi finner Sven Johan vid god vigör i
Tennessee i Nordamerika vid denna tid.
Tiden för Sven Johan Agrells första resa
till Amerika har inte lyckats spåras i några
emigrant- eller passagerarlistor. Måhända
tog han mönstring på något handelsfartyg
eller dylikt för denna första färd över havet.
De spår efter honom som vi kan se är i första
hand hans omfattande skrift ”Upplysningar
för utwandrare” där han själv säger sig ha
femton års erfarenhet från att ha rest runt i
Nordamerika. Det finns dock två resor
registrerade från Sverige. Genom olika
källor kan vi också se syftena med båda
dessa resor.
Den första (belagda) resan till Sverige
återges i vår andra källa från Elisabeth
Thorsell, ”The Swedish Heritage in
America” skriven av Allan Kastrup 1975.
Här återges berättelsen från boken:
In the 1850s there was a handful of
Swedes at Nashville, Tennessee, including
S.J.A Berg or Burg, who called himself
doctor, his mother-in-law, Maria Peterson,
and a shoemaker named Carl Fredrik
Edman. The year before, a campaign
promoting settlement at Walden´s Ridge
near Chattanooga had been launched in
Stockholm by Berg and other Swedish
agents, and similar efforts were made in the
1860s with greater success. A pamphlet
entitled A New California, published in
1849, extolled the climate and the fertility of
the land in southeastern Tennessee, while
Illinois and Michigan were denigrated. The
brochure received an enthusiastic notice in
Aftonbladet, which called Walden´s Ridge a
real little paradise.
Beträffande efternamn och yrkestitel
finner vi att Sven Johan nu använder sig av
olika alias. Vi finner en registrering om
”J.A. Agrell, journeyman goldsmith,
problably from Vänersborg, received pp. in
Göteborg Aug. 16 1849” i ”Swedish
passenger arrivals in New York 1820-1850
/Nils
William
Olsson,
1909-2007.
(författare). Stockholm, 1967”. Enligt
källan Kastrup strax ovan har en kampanj
startats 1849 för att locka svenskar att
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finner vi just i Burgs skrift ”Upplysningar
för utwandrare till Amerika”. Syftet med
skriften framgår klart i slutet av berättelsen.
Burg säger sig ha bildat ett bolag där
intressenter kan köpa in sig, få kostnadsfritt
tillgång till jordareal, slå sig ned och skapa
sig en trygg och säker bärgning i det
”förlovade landet”. I samlingen av ”Acts of
the State of Tennessee” från 1856 återfinns
hela denna bolagsbildning med allt vad där
ingick. Det framgår att minst sju personer
till förutom honom själv ingår i bolaget.
Själva skriften ”Upplysningar” är tryckt i
Stockholm och är riktad kanske främst mot
landsmän i hemlandet men även till dem
som inte lyckats så väl där man hamnat i
Amerika från början utan ser sig om efter
bättre försörjningsmöjligheter.
Besöket i hemlandet kan fastställas till
sommaren 1858. Anledningen kan med god
gissning ha varit förhandlingar med
förläggaren om tryckning av skriften. Den
25 maj 1858 avreser John Burg hemåt igen
från Hamburg med ångfartyget Transit via
Liverpool till New York. Han titulerar sig
nu ”doktor”. Under återresan till Amerika
skriver Burg ett långt tilläggsbrev till sin
skrift. Här hittar vi ytterligare detaljer vad
gäller premisserna för utvandring och
bosättningen i Amerika. Brevet är daterat
Liverpool den 6 juni 1858.
Genom skriften ”Upplysningar för
utwandrare” får vi en stor del av hans tid i
Amerika ”serverad på ett fat”. Han har
enligt egen uppgift tillbringat femton år i
Nordamerika och har samlat erfarenhet och
information om alla de regioner han har
besökt: Tennessee, Missouri, Arkansas,
Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin,
Iowa, Texas, Californien, Oregon. Han
redovisar geografiska förhållanden, klimatet, växtlighet, naturtillgångar som villebråd
och så vidare, odlingsmöjligheter, försörjningsmöjligheterna över huvud. Han
berättar även om befolkningen, om
“naturalisation” och mycket annat matnyttigt för invandraren.
Man fastnar redan från början vid
läsningen av ”Upplysningar för utwandrare” för hur lätt pennan flyter under hela

bosätta sig i Walden´s Ridge nära
Chattanooga, vilket vi kommer att finna var
Agrells, eller rättare, under nuvarande
namn, Burgs hemvist.
I Aftonbladet för den 24 maj 1849 finner
vi under rubriken ”Blandade ämnen” en
recension av en liten bok, ”Ett nytt Kalifornien för svenskar. … Övers. från 2:a originalupplagan. Stockholm 1849”. Tidningen
kallar, som vi ser i citatet ovan, Walden´s
Ridge för ”ett riktigt litet paradis”.
Under våren 1849 införs följande notis i
Aftonbladet.

Källa: Aftonbladet den 10 mars 1847.

Som vi ser ovan ligger Burg med flera
bakom detta företag. Man har bildat ett
bolag och fastställt ”Förslag till Reglemente
för upprättandet af en Coloni i Staten
Kalifornien och de Förenade NordAmerikanska Staterna”. L. Marcus står som
undertecknande. Inget exakt datum anges
men förslaget är publicerat 1849 enligt
blyertsanteckning på dokumentet (KB).
Totalt innehåller förslaget 21 paragrafer.
Den sista paragrafen ger upplysningar om
omkostnaderna för resan med mera. Vi
noterar i § 2 att man vid ankomsten till
Californien tänker göra en uppdelning av
den ”disponibla arbetsstyrkan”. Man ska
göra en fördelning till ”åkerbruk, handel,
handtverkerier och guldvaskeri”. Detta
senare, om möjligheten till sökande efter
guld, återspeglas en aning i passagerarlistan
till USA i augusti 1849 där vi alltså hittar
uppgiften om ”J.A. Agrell, journeyman
goldsmith”.
Vi kan utläsa enligt Kastrup ovan att
kampanjen denna gång inte slog så väl ut.
En utförlig beskrivning om guldvaskning
finner vi ”Upplysningar för utwandrare” .
I Kastrups källa ovan nämns det andra
försöket som gjordes sent 1850-tal. En
ingående redogörelse för detta projekt
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berättelsen. Men man kan även notera, låt
oss säga, en viss saklighet i framställningen.
Samtidigt som Burg allvarsamt uppmanar
till noga övervägande inför beslutet om
emigration, utan att därför avskräcka,
framhåller han allt det positiva det kan dra
med sig för den dristige att ta det stora steget
över Atlanten och söka sig en,
förhoppningsvis, lyckligare tillvaro i det
förlovade landet ”over there”.
I Förenta staternas federala folkräkning
från 1860 finner vi J. A. Burg med hemvist
i Coffee county, Coffee, Tennessee,
Postkontor Chattanooga. Vi får uppgiften
makan ”(implied): Hannah Burg”. I separat
förteckning som upprättas 20 juli 1860
uppges i kolumnen för yrken ”Physician”.
Under Burgs vidare uppgifter finner vi en
son, Franc, 8 år. Hustrun Hannah upptas
emellertid inte här. Hennes vidare öde
framgår ej. 1860 gifter sig Burg med
Amanda M. Faust, 32 år från Sullivan,
Tennessee.
Att finna ut om Burgs tillvaro de senaste
åren i Amerika har inte varit inom räckhåll
för undertecknad förutom att han med god
gissning fortsätter sitt projekt att ta hand om
invandrare från Sverige. Fascinerande är
alla de stora databaserna, som fyllda med

digitaliserad information nu erbjuder oss att
följa en människas liv. Man frågar sig vad
Burg själv skulle ha sagt om denna återblick
på hans liv. Att spekulera om personen
Agrell/Burg kan faktiskt vara något tillåtet i
detta sammanhang. Han var uppenbarligen
frihetssökande, äventyrslysten och med
förhoppningar om att skapa sig en mer
”guldkantad” tillvaro. Att han sedan byter
namn och även ändrar uppgift om yrke kan
eller bör inte läggas honom till last. Mitt i
denna informationsmängd finner vi också
ett vitsord om honom som vi kan tyda som
ett gott och trevligt eftermäle om vår
skomakarmästare från Litslena, nämligen,
enligt ovan: well-known land agent S.J.
A(grell) Burg, the propagandist for
Waldens Ridge, TN and the author of the
work Upplysningar för utvandrare till
America (Information for Emigrants to
America), published in Stockholm 1860.
Sven Johan Agrell syns ha uppnått sina
drömmars mål. Han skapar sig en viss
förmögenhet genom att vara mäklare av
jordareal till sina landsmän. Och han uppnår
aktning (”well-known”) i omvärldens ögon.
Agrell/Burg dör 1870.
Margareta Lagerman
Burgs skrift finns på föreningens hemsida.

G-gruppen – gränslös genealogi över Östersjön
Sverige har en lång gemensam historia med
länderna runt Östersjön. Under tidsperioder
har stora delar av områdena periodvis varit
under svensk överhöghet vilket naturligt
medfört att människor rört sig mellan dessa
områden. Sedan tidig medeltid har handel
förekommit vilket också medfört att
människor rört sig mellan de olika handelsområdena runt Östersjön. Även arbetskraftsinvandringar har skett mellan
länderna.
För cirka 20 år sedan träffades en grupp
släktforskare med anor i dessa områden som
ansåg att det inte fanns någon släktforskarförening som speciellt koncentrerade sig för
detta område.
Man bildade den ideella G-gruppen –
Genealogi över Östersjön. Föreningen har

till ändamål att främja släktforskning som
avser migration och släktförbindelser över
Östersjön.
G-gruppen verkar framför allt via
föreningens websida www.g-gruppen.net
på tre språk, tyska, svenska och engelska.
Dessutom har föreningens medlemmar en
uppskattad diskussionslista där frågor om
släktforskning kan ställas och medlemmarnas kunskaper kan delas till glädje för
alla.
För att underlätta för forskare i länderna
runt Östersjön har föreningen tagit fram
detaljerade vägvisare för Sverige, Finland,
Polen, Estland, Lettland och Tyskland.
Dessa finns i dagsläget på tyska och
svenska.
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Vägvisarna ger handledning i hur man går
till väga för att kunna forska i dessa
områden.
De är i stort upplagda på samma sätt med
en kort inledning om landet i fråga, sedan
följer hur man börjar sin forskning, de olika
arkiven, litteratur, nyttiga sidor på nätet
samt annat som är relevant för landet i fråga.
G-gruppen främjar också projekt och
föreläsningar
som
presenteras
på
föreningens hemsida.
Ett avslutat projekt är Dalfolk i Pommern

som handlar om bönder från Dalarna i
Sverige som under svensktiden emigrerade
till dåvarande Svenska Pommern. Ett
pågående projekt är Över Östersjön som
handlar om att transkribera passagerareoch passlistor från Ystad till norra
Tyskland.
G-gruppen har idag huvudsakligen
medlemmar från länderna runt Östersjön
men även från länder längre bort.
Hans-Dieter Grahl – G-gruppen

Välbesökt DNA-workshop
Över 130 personer, både medlemmar och ett
stort antal icke-medlemmar, mötte upp på
DNA-workshopen den 29 september. Peter
Sjölund föreläste först omkring en timme
om hur vi kan använda DNA i vår
släktforskning, hur vi ärver vårt DNA och
vilka olika typer av DNA-tester som
erbjuds. Han fokuserade på autosomalt
DNA som ärvs i en blandning från båda
föräldrarna genom slumpvis överkorsning
och finns i kromosomparen 1-22. Därefter
hade vi en fikapaus då sorlet av mångas
diskussioner och undringar steg högt över
kaffekopparna.

generation. Peter gav sedan ett antal
praktiska tips om hur du tyder testresultatet.
Med en matchningslista från företaget
FamilyTreeDNA (Family Finder) exemplifierade Peter hur testresultatet presenteras.
Hjälp att tolka sitt ofta kryptiska släktskap
kan du få med verktyget dnapainter.com,
som är gratis. Dina matchningars
uppladdade släktträd är det kraftfullaste
hjälpmedlet att förstå hur ni är släkt. Ofta
krävs dock kompletterande traditionell
släktforskning för att hitta gemensamma
anfäder. Genom att välja en specifik person
bland dina matchningar och sedan trycka på
knappen ”In Common with” kan du se vilka
som är gemensamma släktingar till er bägge
i din lista. Med funktionen Chromosome
Browser (kromosomvisaren) kan du för
högst 5 utvalda matchningar se vilket DNA
ni har gemensamt. Resultatet av ditt
autosomala test kan du ladda upp på
webbplatsen GEDmatch för att jämföra
med personer som testat sig hos andra
företag
(FamilyTreeDNA,
Ancestry,
MyHeritage och 23andMe).
Avslutningsvis hoppades Peter att vår
grad av förvirring i frågan, även om den var
lika stor när vi gick hem som när vi kom,
dock uppnått en högre nivå. Efter en
störtskur av frågor och svar erbjöd Peter
möjlighet för den som önskade att topsa sig.
Workshopen visade att släktforskning med
DNA väckt stort intresse såväl bland dem
som testat sig som hos dem som är
tveksamma att göra det.
Agneta Berghem

Peter Sjölund

Efter pausen delade Peter ut ett
kursmaterial och vi fick gemensamt öva oss
i hur vi kan tolka släktskap genom att
återfinna identiska DNA-segment eller
pusselbitar på samma platser hos
anförvanter. Som resultat från de olika
testföretagen erhåller den ”topsade” en
matchningslista med personer med högst
antal överensstämmande centimorgans och
längsta överensstämmande block. Ju större
dessa är ju närmre är släktskapet.
Centimorgan är ett mått på sannolikheten att
ett matchande segment överlever till nästa

12

