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HSBF-NYTT 
utkommer två gånger om året och är 
medlemsbladet för Helsingborgs Släkt-
forskare- och Bygdeförening som bildades 
den 22 november 1984 och är en ideell 
sammanslutning av släkt- och bygdeforskare 
i Helsingborg med omnejd. Redan första året 
var vi hundratalet medlemmar.  
HSBF har till ändamål att främja släkt- och 
bygdeforskning, skapa kontakt mellan 
forskare, ordna sammankomster kring aktu-
ella forskningsfrågor och bistå Föreningens 
medlemmar i deras forskningsarbete. Under 
2020 har vi haft omkring 500 medlemmar 
inkl. familjemedlemmar.  
Hösten 2006 inledde vi vårt samarbete med 
Helsingborgs Stadsarkiv där vi har en lokal 
till vårt förfogande. Det har blivit ett sam-
arbete vi alla ser mycket positivt på. 
Vi har i Föreningen även byggt upp ett ganska 
omfattande person- och lokalhistoriskt 
material framför allt från nordvästra Skåne. 

 
Föreningens postadress 

Helsingborgs Släktforskare- och 
Bygdeförening  
c/o Inger Kylefors 
Kantorsgatan 22 
254 51 Helsingborg 
E-post: kylefors@telia.com 
 

Faktureringsadress 
Helsingborgs Släktforskare- och 
Bygdeförening 
c/o Sonja Månsson 
Erik Dahlbergs Gata 31, 254 39 Helsingborg 
 
Bankgiro: 5462-1925 
Organisationsnummer: 843003-3822 
Medlemsavgift: 200 kr/år  
Familjemedlem: 100 kr/år  
Ansökan om medlemskap: Ring  070-
5560403 eller mejla Sonja Månsson på 
hsbf.sahbg@gmail.com 
 
Hemsida och redaktion för HSBF-NYTT 
http://www.hsbf.se  

 
Besöksadress 

Helsingborgs Stadsarkiv 
Västra Sandgatan 7, 252 25 Helsingborg 
 
Ansvarig utgivare:  Mats Hugo-Persson 
Omslagsbilden, foto: Inger Kylefors 

HSBF Styrelse 
Ordförande Mats Hugo-Persson 

Vice ordförande Inger Kylefors 

Kassör Sonja Månsson, 070-556 04 03 

Sekreterare Inger Kylefors 

Övriga ledamöter 

Anita Larsson  

Inga-Lill Nilsson 

Annelie Sandström 

Ann-Marie Westerberg 
  
 
Jourhavande släktforskare 
Stadsarkivets Forskarsal. Tisdagar 7/9 -
23/11, kl. 10.00 - 16.00 
Kvällstid digitalt via ZOOM: datum se 
http://www.hsbf.se  
 
 
Stadsarkivet - Västra Sandgatan 7 
telefon 042-10 73 32 
öppettider  https://helsingborg.se/uppleva-
och-gora/stadsarkivet/  
 
___________________________________ 
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Ordföranden har ordet 
Det har varit ett minst sagt speciellt år. Det som först 
uppfattades som en tillfällig period av restriktioner i 
livsföringen blev snart något permanent. Små eller inga 
möjligheter att mötas fysiskt har gjort att vi fått lära oss ett nytt 
och annorlunda sätt att umgås. I släktforskarsammanhang blev 
det att ses på nätet. En värld som för många har känts ovan. 
Avsaknaden av att kunna mötas fysiskt har självklart blivit en 
stor förlust för alla. Men många har säkert ändå kunnat fortsätta 
med sin forskning hemma via datorn. Kanske har det rent av 
blivit tid att i lugn och ro gå igenom sina forskningsresultat,   
hitta felaktigheter och lägga upp planer för framtida 

forskningsprojekt. Inom vår Förening blev det klart att vi måste finna nya sätt att mötas via 
internet. Så ord som ”Zoom”, ”Teams” och ”Raise hand” har blivit nya bekantskaper. Från 
styrelsens sida har vi försökt upprätthålla en viss digital kursverksamhet och vi har också flyttat 
in vår Jourhavande släktforskare på nätet för att ge en möjlighet att försöka efterlikna 
verkligheten. För den som använder sig av Disgen i sin forskning har det även funnits kurser i 
detta. Under våren har ankomsten av vaccinerna nu äntligen börjat skapa en förhoppning om 
att saker och ting snart ska komma att återgå till det normala. Så är ju också vår förhoppning 
och tro även om det klart är för tidigt att säga något med säkerhet angående detta.  För hösten  
planeras i alla fall med möjligheter till fysiska möten.  
 
Som framkommit av våra Nyhetsbrev så har vi under vintern och våren saknat en redaktör för 
vår tidning, varför det inte blir möjligt att komma ut med det nu aktuella numret av HSBF-
NYTT i normal pappersform. För att vi inte ska stå utan vår tidning så har det medfört att detta 
nummer alltså har blivit Föreningens första digitala tidning. Av omständigheterna framtvingat, 
men också något som känns spännande. Vi hoppas att denna version av HSBF-NYTT ska kunna 
uppskattas även om man inte kan hålla i tidningen som vanligt. För den som har en skrivare  
går det ju att skriva ut den. 
 
Slutligen vill jag önska alla en skön sommar, att alla snart har kunnat få sina vaccinationer och 
att det ska bli möjligt att mötas till hösten på nytt. 
 

Mats 
__________________________________________________ 
 
 

 
 
Släktforskardagarna i Göteborg kommer att bli 
digitala och äga rum 11 - 12 september. Läs mer 
på arrangemangets webbsida: sfd2021.se 
 
 
 

 

Mats Hugo-Persson 
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Släktforskningens dag i Corona-tappning 
Det är lite trist när alla aktiviteter ställs in. 3:e 
lördagen i januari är det alltid Släktforskningens 
Dag. Skall den nu också bara ställas in?? Sven 
och jag kom då på idén att kanske göra något 
digitalt. När tanken väl fötts så formade sig snabbt 
ett förslag att göra var sitt föredrag via ZOOM. Jag 
tänkte göra en ”introduktion-inspiration” till 
släktforskning och Sven kunde tänka sig ett 
föredrag om Disgen.  

 

 

 

Snabbt var vi i gång med varsitt upplägg. 
Annonsering om arrangemanget skulle ske via 
nyhetsbrev och hemsidan. Nyfikna väntade vi på 
responsen. Vi blev båda hörsammade med 6-7 
deltagare var. Lite spända startade vi upp våra 
datorer 16 jan. Skulle det fungera??? Det gick 
alldeles utmärkt, både vi och deltagarna kände 
oss nöjda. 

 

 

 

Det kändes mycket bra att kunna marknadsföra Föreningen och ge medlemmarna 
något i dessa tider. 
 

Text: Inger Kylefors 

_________________________________________________________________________________ 

 

Föredrag Golden State Killer och andra kalla fall - av 
Linda Kvist 
I dessa pandemitider kan vi inte ha våra 
föreläsningar på Stadsarkivet.  HSBF tänker om och 
tänker nytt!! Våra föreläsningar får äga rum digitalt 
istället. Mycket arbete har gjorts i Föreningen för att 
all teknik ska fungera. Sonja Månsson, Inger och 
Sven Kylefors har lagt ner många timmars arbete för 
att allt ska fungera inför den stora dagen.  

Den 9 februari, en kall och ruggig dag, var första 
gången i HSBF:s historia som en föreläsning ägde rum digitalt och via ZOOM. 36 personer 
hade anmält sig för att kunna njuta av denna intressanta och lärorika föreläsning. 
 

 

 

Inger Kylefors 

Sven  Kylefors
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Golden State Killer 

Under mitten av 1970-talet skedde många inbrott, våldtäkter och mord i olika distrikt i USA. 
Poliserna arbetade febrilt med att försöka lösa fallen. De tog DNA från de olika brottsplatserna 
och laddade ner dem i en databas. Samtidigt under dessa år, som brotten pågick, var det 
många personer som DNA-testade sig hos olika företag t.ex. Family Tree och Ancestry. Man 
matchade polisens databas med de andra databaserna och på så sätt fann man till slut 
seriemördaren som utfört alla dessa brott. Han hade t.o.m. arbetat som polis!!!  
 

Linköpingsmorden 

Dubbelmorden i Linköping, där en pojke och en kvinna mördades, lyckades man lösa via DNA. 
Det hade pågått en mycket stor polisutredning under många år innan man lyckades lösa fallet. 
Polisen hade beslagtagit en kniv med blod och en mössa som gärningsmannen hade slängt i 
en papperskorg. Tusentals personer har genom åren blivit DNA-testade av polisen men man 
fick ingen träff. Genom släktforskare, som DNA-testat sig, lyckades man till slut ringa in 
mördaren.  
 

Ekebymannen 

2003 hittade några svampplockare en avliden man ute i skogen utanför Ekeby. Mannen gick 
inte att identifiera. Polisen konstaterade att han hade blivit mördad. Man tog DNA på mannen 
och lade in resultatet på en gedmatch. Från gedmatch lade man över DNA:t till t.ex. Family 
Tree. Man såg på hans tänder att han kom från Balkan. Man vet nu i vilka släkter man kan 
söka efter mannens familj. Han är ännu inte identifierad.  
 

Mostly Harmless 

2018 hittades en avliden man i sitt eget tält. Han hade inte blivit mördad utan avlidit av naturliga 
skäl. Ingen visste vem han var. Han hade ingenting på sig som kunde tala om vem han var. 
Hans fingeravtryck var inte registrerade någonstans. Han hade ingen tatuering eller något ärr 
som kunde hjälpa till med identifieringen. 2021 blev han identifierad med hjälp av DNA. 

 

DNA doe projekt 

2017 startade organisationen ”DNA doe projekt”. Man startade en databas som skulle 
användas till att identifiera oidentifierade kroppar. Organisationens arbete kostar mycket 
pengar och det kan ta många år att lösa ett fall. Projektet drivs tack vare donationer. Även 
kroppar som legat i många år har man lyckats att identifiera.  

 

 

Vi tackar Linda för denna intressanta och lärorika föreläsning. 
 

Text: Inga-Lill Nilsson 
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Vad händer när familjehemligheten avslöjas? 
Lyssna på skakande berättelser i radioprogrammet Familjehemligheten med programledaren 

Gunilla Nordlund  på Sveriges radio P1. Gunilla Nordlund är känd som en i duon bakom det populära 

radioprogrammet Släktband, som hon har gjort många säsonger av tillsammans med Elisabeth 

Renström. Familjehemligheten fick sin första säsong under förra året och beskrivs som ett 

systerprogram till Släktband.  

 

Vad händer när familjehemligheten avslöjas? Gunilla Nordlund möter människor vars liv förändras 

i grunden av en avslöjad hemlighet. Den första av 

familjehemligheterna visar på hur skakande det kan vara 

att få ett resultat av ett DNA- test som man inte förväntat sig. 

I säsong nummer tre och i det första programmet hörde vi 

Titti, som berättade om hur hon hela sitt liv trott att hennes 

pappa var en italienare som hennes mamma träffat på en 

semesterresa. Men hennes biologiska pappa visade sig vara 

någon helt annan. I det andra programmet handlar det om en 

man som efter mammans död besöker Stadsarkivet och får se sin egen personakt. Där finns en 

anteckning som berättar att han har en bror som ingen berättat om. I vårens sista program hör vi 

om Pia som också hon letar efter sin pappa. 

 

Lyssna på P1 måndagar 11.04 eller i appen SR Play 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Stadsvandring i Helsingborg 
I stället för vår årliga bussutfärd går vi på Stadsvandring i 
centrala Helsingborg. Vi går en promenad och blir guidade av 
aukt. Skåneguiden Birgitta Jönsson. Promenaden sker i lugn takt 
med möjlighet att ställa frågor under vägen. Birgitta berättar om 
byggnader, om människorna i staden, om krigen och spåren av 
det medeltida Helsingborg. Stadsvandringen tar ca 1,5 timme. 

Stadsvandringen anordnas vid två tillfällen, dels onsdagen den 15 september, kl. 14.00 och dels 
lördagen den 18 september, kl. 10.00. Max 15 deltagare per tillfälle. Vandringen börjar och 
slutar vid St. Jörgens Plats. 
 
Pris 100:- per person som betalas in på Föreningens bankgiro 5462-1925 senast den 9 
september. Märkes ”Stadsvandring 2021”. Anmälan senast den 6 september till Inga-Lill 
Nilsson: inga-lill.nilsson.hbg@hotmail.se  eller 072-521 44 80. 
 

Hjärtligt välkomna! 
Styrelsen_ 
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Höstens kurser 
Styrelsen planerar för nedanstående kurser under hösten. Vi avvaktar 
utvecklingen av coronaläget och följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Vår förhoppning är, att när allt återgår till det 
normala igen, återkomma med information om kursupplägg, kursstart, 
kostnader m.m. i våra Nyhetsbrev, på Hemsidan och Facebook. Anmäl 
dig gärna preliminärt så kontaktar vi dig när det blir aktuellt. 
Välkommen med din intresseanmälan via e-post 
 hsbf.sahbg@gmail.com eller telefon  070-5560403. 
 
Släktforskning 
 Nybörjarkurser 
 Bouppteckningar 
 Mantalsforskning 
 Domboksforskning 
 Släktforskning i Danmark 
 Texttydning att läsa gammal skrift 
 

Disgen 
 Nybörjarkurs Disgen 2021 - läs mer på sid. 8  
 Information om Disgen  - läs mer på sid. 8 
 Information Kartor i Disgen - läs mer på sid. 9  
 Disgen-hjälp på plats - läs mer på sid. 9  
 

DNA 
 Workshops  

 
Våra kurser förutsätter medlemskap i Helsingborgs 

Släktforskare- och Bygdeförening 
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Disgen nybörjarkurs 
HSBF anordnar en nybörjarkurs om grunderna i Disgen 
2021. Ännu vet vi inte om den kommer att ske fysiskt i vår 
lokal, eller via videomötesverktyget Zoom. Allt beror på 
Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Vi kommer 

att använda oss av den senaste versionen av programmet, Disgen 2021. 
Du använder din egen dator i kursen, på vilken du ska ha installerat Disgen 
2021. Vi hjälper dig med att installera eller uppgradera ditt program. 

 
Kursledare: Sonja Månsson och Sven Kylefors 
Kurslokal: Föreningslokalen på Stadsarkivet eller via Zoom 
Tider:  Torsdagar  2/9, 9/9,16/9, 23/9, 7/10, 14/10 och 

21/10, kl. 9.00 - 12.00 
Förkunskaper: God datorvana fordras 
Pris:  Kursavgift 700 kr 
  Kurslitteratur 320 kr 
Anmälan:  Senast 23 augusti till Sonja Månsson, 070-5560403  

eller sonja.mansson@gmail.com  
 
Kursavgiften och avgiften för kurslitteratur betalas in på Föreningens 
bankgiro 5462-1925 eller Swish 123 331 91 00, efter besked om att du är 
med i kursen. 
 

 Gör din släktforskning enklare 
 

Information om DISGEN – av släktforskare 
för släktforskare 
 
 

 Enkel registrering 
 Undvik dubbletter med inbyggd kontroll 
 Öka kvaliteten i din forskning 
 Systematik i orter och arkivdokument 
 Flexibla sökmöjligheter  
 Många utskriftsmallar: färdiga och flexibla  
 Ta med släkten i din smartphone 
 Tillgång till fri datasupport från Disgen-faddrar 

 
Sven Kylefors, Disgen-fadder, informerar och visar hur du underlättar och systemati-
serar din släktforskning med hjälp av Disgen.  
 
Tisdag 19 oktober 18.30 via digitalt ZOOM-möte. Anmälan till sven.kylefors@telia.com  
0703 297 345 senast 14 oktober, så får du en kod för anslutning någon dag i förväg. 
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Kartor i DISGEN 
 
Information för dig som funderar på att 
komma igång 
 

Vill du veta mer om möjligheterna att hantera kartor och knyta ihop dem med din 
övriga släktforskning i Disgen? Sven Kylefors, Disgen-fadder, visar och informerar. 
Genomförs som digitalt ZOOM-möte. Du som anmält dig får en inloggningskod ett 
par dagar innan träffen. 
 
Måndag 20 september kl. 18.30 (1 - 11/2 tim). Anmälan senast 16 september. 
 
Info o anmälan: sven.kylefors@telia.com  0703 297 345  
 
 
 
 
 

 

DISGEN-hjälp på plats 
 

Har du problem med Disgen? Vill du ha hjälp att installera, 
kontrollera databasen, säkerhetskopiera eller annan handledning? 
Ta med egen dator eller säkerhetskopia av databasen. Sven 
Kylefors och Sonja Månsson finns på plats och hjälper dig.  

 

1. Planeras som fysiskt möte om Covid-rekommendationerna medger det i 
Stadsarkivet, HSBF-lokalen. Meddela gärna ditt intresse i förväg.  
 

2. Alternativt som zoom-möte med möjlighet att fjärrstyra din dator. Du bör anmäla 
dig för att vi ska kunna skicka en kod för deltagande 

 

Tid: Måndag 4 oktober kl. 10 - 12 

       Måndag 1 november kl. 10 - 12 

 

Information: Sven Kylefors, Disgen-fadder. sven.kylefors@telia.com, 0703 297345 
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                 Program hösten 2021 
 
Styrelsens förhoppning är att vi återigen kan träffas fysiskt på Stadsarkivet i höst. Om detta 
inte är möjligt sker föredragen digitalt via Zoom. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer. Vi återkommer om kostnader  och praktiska detaljer, via Nyhetsbrev, Hemsidan 
och Facebook, när vi vet mer om pandemiläget. 

 
Jourhavande släktforskare 
Tisdagar 7/9 - 30/11. Närmare information kommer via Nyhetsbrev, Hemsidan och Facebook. 
 
Stadsvandring i Helsingborg 
Onsdag 15 september, kl. 14.00 och lördag 18 september, kl. 10.00. Mer information finns på 
sidan 6. 
 
 
Tisdag 21 september, kl. 18.30 - Föredrag Brottsplats Skåne 
”Att forska om brott i arkiv”. Förste arkivarie Jan-Eric Bruun berättar om brott och 
brottsbekämpning genom tiderna och ger exempel från skånsk kriminalhistoria. Om 
ordningsmaktens utveckling från byväktare, sockenkonstaplar, länsmän och fjärdingsmän till 
dagens moderna polisväsende. Hur hittar man i polisarkiven och vilka andra källor kan 
användas när man söker uppgifter om brott och brottslingar. Anmälan senast 14 september. Se 
nedan. Samarrangemang med Helsingborgs Stadsarkiv.  
 
Tisdag 26 oktober, kl. 18.30 - Föredrag Skånska ortnamn 
Alla ortnamn har en historia. Mathias Strandberg, forskningsarkivarie, fil.dr. vid Institutet för 
Språk och Folkminnen kommer och föreläser om skånska ortnamn. Mathias gästade oss för 
något år sedan med föredraget ”Äldre och yngre skånska”. Anmälan senast 19 oktober. Se 
nedan. 
 
Tisdag 2 november, kl. 18.00 - DNA Café 
DNA Café med Linda Kvist och Åsa Hertzman. Anmälan senast 26 oktober. Se nedan. 
 
Lördag 13 november - Arkivens Dag 
 
Tisdag 16 november, kl. 18.30 - Medlemmarna berättar – Rena rama cirkusen!  
Marie Smith Klingberg visar bilder och berättar om sin brokiga och tragikomiska skånska 
släkt med rötter i bl.a. Helsingborg och Malmö, där dominanta kvinnor och det skånska 
nöjeslivet i början av 1900-talet är i fokus. Ni får bl.a. bekanta er med trapetskonstnärer, 
kvinnliga isbjörnstämjare, skådespelare och en operettsångerska. En familj med många udda 
personligheter, men också mycket tragik. En historia om udda personligheter och starka 
kvinnor i en tid av frigörelse på många plan. Anmälan senast 9 november. Se nedan. 
 
 
Anmälan till Inga-Lill Nilsson: inga-lill.nilsson.hbg@hotmail.se eller 072-521 44 80. 
Anmälan är bindande. 
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Faderskapsmål i Karlshamn år 1864
av

Sven Horndahl

Sven NilssonHorndahl, född 1830 i Brunnby, 
avliden 1904 i Väsby.

Oäkta sonen Carl Oskar Horndahl, född i Karlshamn 
1863 och avliden i USA 1921. Moder Augusta Sofia 
Sundberg, född 1841 och avliden 1914.

CarlOskar Horndahl emigrerade till USA från 
Malmö 1890talet och i början av 1900talet. I 
samband med utgivning av Sveriges Befolkning år 
1890 och 1900 har jag kunnat spåra honom till 
Karlshamn.

Det står han är född 1863 i Karlshamn och i 
födelseboken är han en oägta son till pigan Augusta 
Sofia Sundberg. Fader  okänd. Carl Oskar bär 
efternamnet Horndahl sedan han liten pojke bor hos 
sin morfar och han flyttar till USA först själv 1890
talet och sedan med sin nybildade familj år 1903. 
Jag har undersökt alla möjligheter i Karlshamns 
Kyrkoböcker, men inget resultat gav detta. Han blev 
sjöman, detta blev en forskning i Karlshamns 
Sjömanshusarkiv. Mycket riktigt fanns han 
inregistrerad i deras rullor. Han seglade till 1903 då 
han emigrerade.

Varför var Sven NilssonHorndahl i Karlshamn. Han 
var utbildad till sjökapten vid Malmö 
Sjöbefälssskola. Han verkade som fartygsinspektör 
vid familjens fartyg. Vid detta tillfälle  byggdes  
skonertskeppet Familjen. Han bodde på pensionat 
under tiden och det var då han träffade Augusta 
Sofia Sundberg, som var piga. Detta blev en skandal 
då han och hon avlade ett gossebarn. Detta fick 
senare rättsliga följder.

Han bodde senare hos en familj Steinorth och där 
fanns en mycket vacker flicka vid namn Sofie Emilie 
Karoline Ternström. Hennes Mormor Anna 
Margaretha Steinorth, född Nordström, fick ta hand 
om sitt barnbarn då mamman, som också hette Sofie 
Ternström, gick bort i barnsäng 1839. Fadern Sven
Peter Ternström kunde inte ta hand om henne, 
eftersom hans var sjökapten och skulle försörja sig. 

Det blev bröllop i Karlshamns Kyrka våren 1865 
mellan Sven Horndahl och Sofie Ternström. Augusta 
Sofia Sundberg märkte då att hennes chans gick 
förlorad att bli sjökaptenshustru och ställde till med 
skandal.

Nu kommer vi till rättegången som kommer att 
avhandlas här på några sidor. Vissa ord är svåra att 
tyda så därför kan jag inte säga att allt är rätt, men 
man får en uppfattning hur det gick till i gamla tiders 
rättsväsende. Protokollet finns bevarat på Lunds 
Landsarkiv under Karlshamns Rådhusrätts dom ‐
boks arkiv Serie och volym A13:17 år 1865 No 33

Pigan Augusta Sofia Sundberg och hennes fader 
Bleckslagaren C:A. Sundberg hade här till denna dag 
instämt Sjökaptenen S. Horndahl, med påståenden 
enligt följande stämningsansökan:

” Ä Sjökaptenen  Kerr etc”  No 33 A

B. upprep instämde sig parterna genom 
befullmäktigande ombud, för  käranden Handlanden 
KE Marin  och för S:s polisbetjenten J.V. Hellström.

S:s omb. Hans huvudman jämväl instämt 
Bleckslagaren Sundberg för att i saken höras, ingaf 
skriftligt yttrande, af följande innehåll:

Sven NilssonHorndahl

Anna Margreta Steinorth 
med sonen Albrecht

      Sofie Ternström
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” Såsom genmäle å etc – No 33B
Härjämte företeddes dessa qvittenser. ”Af Capitain 
Sv. Horndahl har jag denna dag bekommit i ett 
förallt Rmt Tecknaden /300./ Rdr till  
Uppfostringshjelp åt mitt barn, och avsäger mig 
härmed ett slags vidare understöd för först mig som 
barnets, hvilket härmed erkännes Carlshamn den 22 
juli 1863.

100 Rdr Smt är bekommet idag 200 Rmt skall 
bekommas den 23 november 1863.

Egenhändiga namnteckningar intyga på en gång 
närvarande vittnen.

Charlott Friberg August Sundberg

Såsom fader och målsman för Augusta Sophia 
Sundberg får jag härmed biträda hennes 
stämningsansökan och förenar jag mig med de 
påståenden som mot Kapten Horndahl här ofvan 
framställt

Carlshamn som ofvan
C.A. Sundberg

Till kallelse Rådhusrätten i Carlshamn
No 33A
Stämningsansökan!
Resol.

För att genmäla bara afgifva varder Sjökaptenen S. 
Horndahl härmed kalld och stånd till inställelse inför 
RådhusRätten här i staden. Måndagen den siette 
nästkommande Februari kl ½ XII f.m. i och varde 
jämväl här nedan åberopande vittnen till samma tid 
och ställa kallade. Stämningen hörsammas vid laga 
påföljd.
Carlshamns Rådhusrätt den 18 januari 1865.
Af Borgmästareämbetet A Carlandersson.

Å sjökaptenen Herr Sven Horndahl, som är bosatt 
vid Nyhamn nära Helsingborg, får jag härmed 
anhålla om laga kallelse och stämning till 
härvarande RådstufvuRätt med påstående, att han, 
såsom fader till det af mig den 14de November 1863 
här i staden framfödde gossebarn, som i dopet blifvit 
kalladt Carl Oskar, måtte dömas skyldig att vid 
tvång av utmätning till mig utgifva årligt 
uppfostringsbidrag med minst femtio Riksdaler till 
dess barnet uppnått 15 års ålder och kan sig sjelv 
försörja. Då Herr Horndahl icke oaktadt flerfalldiga 
anmaningar och påminnelser, kunnat förmås att i 
godo fullgöra denna sin skyldighet, har jag nu blifvit 
nödsakad anlita lagen hjelp för af utkommande af 
barnets rätt härutinnan, och yrkar jag derföre, att 
hvarandra äfven måtte dömas skyldig utgifva 

ersättning för alla de kostnader som genom denna 
rättgång mig tillskyndas och hvarå jag inan målet till 
dom föreläges skall aflemna förteckning vidare 
förbehåller jag mig öppen talan uti allt som med 
målet avser eller framledes genomskap så kan..

Till vittnen åberopas Enkefru Charlott Friberg och 
Mamsell Fredrika Friberg härstädes, å hvilka 
personer jag i sammanhang härmed anhåller var laga 
kallelse och stämning
Carlshamn den 16 januari 1865
Augusta Sofia Sundberg

No 33B

Såsom genmäle å Pigan Augusta Sundbergs och 
hennes Faders Bleckslagaren A.C. Sundberg å mig 
hos välloflige Rådhusrätten utverkade stemning, får 
jag ödmjukast anföra följande.

Från hösten år 1862 till midlet af augusti månad 
1863 logerade jag hos TraktörsEnkan Friberg här i 
staden, hvarest då var i tjenst nuvarande Käranden 
Augusta Sundberg, hvilken något före min afresa 
härifrån, uppgaf för mig att hon kände sig rådd med 
barn, dertill jag vore orsaken, samt att om jag icke i 
godo ville uppgöra om uppfostringshjelp till dett 
samma som hon hoppades framkom med lif. Hennes 
fader förklarat sig derom vela anställa Rättegång. 
Vetande mig hafva haft umgänge med Augusta och 
troende att jag möjligen kunde vara upphofvet till 
hennes hafvande tillstånd, önskade jag af flerehanda 
skäl genom förlikning med Augusta och hennes 
nyssnämnda målsman, undvika vidare chickesamt 
efter öfverenskommelsen med dem, utfäste mig altså 
att i uppfostringshjelp till det foster hon bar under 
bälte, i ett för alt utdelat Tre Hundra Rikssdaler 
Riksmynt, deraf ett Hundra Riksdaler godt görds den 
2 juli och återstoden som skulle liqviderats först den 
20de november och den 2 augusti 1863 till Augustas 
fader Bleckslagaren Sundberg i vittnens närvaro 
öfverlemnade.

Några dagar derefter afreste jagfrån staden och har 
altsedan icke tänkt på berörde affär hvilken jag 
ansett vara afslutad och således icke mera kunde 
komma ifråga, men hvar och en kan förställa sig min 
förvåning, då jag dagen efter minn hitkomst i 
sistlidne januari månad utan att förut hafva 
sammanträffat hvarken med Sundberg eller  hans 
dotter, söktes med stmning från dessa med påstående 
om uppfostringsbidrag till Augusta Sundbergs i 
November månad sistlidet år framfödde gossebarn 
Carl Oskar, och innehållande dessutom den fräcka 
och skamlösa osanningen att jag, oaktadt flerfaldiga 
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anmaningar och påminnelser icke kunnat förmås att 
i godo fullgöra min skyldighet å nämnde afseende.

Sundbergs och hans dotter här ofvan åberopande 
qvitterser, det ena bevittnadt af Enkefru Friberg och 
det andra af Execeutionsfogden Sjöström, har jag 
äran härjämte fogden ödmjukas förete och då ej 
mindre deraf, än genom de af mig till idag inkallade 
vittnens afgifvande berättelse välloflige Rådhus 
Rättens nogsamt finner att jag icke undandragit mig 
de förbindelser mig såsom Augusta Sundbergs 
lägersman ålegat, hoppas och påstår jag ödmjukast 
att från hennes fadrens nu framställde oförsynta 
kraf, rättevisligen varda befriad samt mina weder 
pater enligt 29 cap. 18§ RättegångsBalken, icke 
alenast dömmas att böta för missbrukad Rättegång, 
utan äfven åläggas ersätta mig de kostnader jag 
redan fått i denna sak och än vidare får vidkännes 
för  stemning å vittnen och deras kallande, äfvensom 
löses får vällofl Rådhus Rättens Protokoll och  
blifvande utslag jemte arfvode till mitt ombud med 
sammanräknadt belopp tio Rdr Riksmynt. Skulle 
mot all förmodan och mitt högsta bestridande, den 
emellan mig samt Sundberg och hans dotter 
ingångne förening, af Vällofl. Rådhus Rättens 
underkännas och lagligen kunna åläggas att med 
visst belopp årligen så länge han lefver, bidraga till 
gossen Carl Oskars underhåll och uppfostran, yrkar 
jag ödmjukast det må från sådan uppfostringshjelp 
som väl må blifva billigare än fordrade 50 Rdr, 
afdragas de af mig redan utbetalde 300 Rdr 
Riksmynt.
Carlshamn den 6te februari 1863
SN Horndahl

1865 den 6 februari

Härigenom frikänner jag herr Sjökapten Horndahl 
för det han lärer enligt rykte skolat lägrat min dotter 
Augusta samt frikänner honom från allt vidare 
anspråk, försäkras

Carlshamn den 2 augusti 1863.
C.A .Sundberg
Bevittnas af
J. Sjöström

K. omb medgaf, att Sv. Erlagt de i qvittot 
anförmälda 300 Rdr, men påstod, att dem penningar 
icke varit afsett den uppfostringshjelp, Sv. enligt lag 
är skyldig att utgifva, utan enligt öfverenskommelse 
varit att annat från ersättning dels för den förlust, 
Augusta Sundberg lidit i följd af sitt, urstånds ärende 
att alljena åtagen tjenst,

Och dels för de kostnader Bleckslagaren Sundberg 
haft, då hans dotter måst till hans hus hemflytta och 
der underhållas i anhållande K. omb. Uppskof för att 
granska företedde qvittenserna, hvilken, enligt 
ombudets uppgift, blevo hufvudmän vid 
undertecknandet icke skall hafva genomläst.

S. omb. Begärde vittnesförhör med  excutionsfogden 
J. Sjöström, vilken S. för sådant rädsmål å saken 
instämt; och som Sjöström fanns vid Rätten 
tillstädes och jäf emot honom ej förekom, fick han 
aflägga sanningsed, efter erinran om hvarsrigt 
Sjöström hördes och berättade: att Sv. i augusti 
månad år 1863 nogon dag på anmodan åtföljt 
Bleckslagaren Sundberg till Sv. för uppgörande af 
rörlig öfverenskommelse rörande uppfostringsbidrag 
till det af Sn med Augusta Sundberg sammanaflade. 
Då ännu ej framfödde barn. Stämning åvägabragtes, 
hvarigenom Sundberg, som förut bekommit 100 Rdr. 
och vid detta träffats af Sn ytterligare erhöll 200 
Rdr., på så sätt det af Sjöström berättade intyg 
innehåller, från alla vidare anspråk frikännde Sn, 
som medelat betalningen af nämnde 300 Rdr.  Skulle 
senare hafva uppfyllt alla sina förbindelser till 
Augusta Sundberg, hennes fader och barn. Erkändt.

I anledning af Kr. omb. anbehållne uppsköt  målet 
till vidare behandling å Måndagen den 20 d. denna 
månad då skulle sig inställa, beredde sin talan 
utföra ; och skall emellertid stadsfiskalen J. Rask 
rörande saken erhålla  underrättelse för på vid dess 
handläggning i egenskap af allmän åklagare. 
Kallandersson.

Till Vällofl. Rådstufvu Rätten
Härstädes
No 52 A

Uti målet anmäler min dotter Augusta Sophia 
Sundberg och mig, kärande samt Sjökaptenen S. 
Horndahl, svarande, om  utgörande af fosterlön, 
drister jag mig här med vördsammast anföra 
följande:

   Svarandens påstående att han redan åtgjort den 
fosterlön, hvarom nu är fråga, likasom hans uppgift 
derom af han med mig ingått förlikning,  bestrides 
på det kraftigaste, Förhållandet dermed är nemeligen 
sålunda att jag, sedan erhållit underrättelse om min 
dotters hafvandeskap, på en dag under sommaren 
1863 sammanträffade med svarandes, som erkände 
faderskapet och bad mig att jag ej skulle förtenas på 
min dotter, utan taga henne hem mid då hon nu blef 
tvungen att lemna sin tjenst, tilläggande svaranden 
att han ville hederligt sörja för både henne och 
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barnets framtid. Sa att jag deraf ej skulle hafva 
ringaste taga. Då jag hade  hört svaranden omtalas 
såsom en hederlig och human man  satte jag tro till 
detta hans löfte, hvarföre jag efter någon stund 
samtalande, med honom träffade den 
öfverenskommelsen att min doter skulle flyta hem 
till mig medan hon framfödde barnet, mot  det att 
svaranden derför till mig erlade 200 Rmt – En tid 
derefter fick jag spörja att Svaranden ämnade resa 
från staden och som jag erhållit de utlovade 200 
Riksdaler och fruktade att han skulle resa utan att 
betala, såvida han derom ej påmindes, bad  jag 
Executionsfogden Sjöström vara mig följaktligen det 
stod att qvittera beloppet, Vid vår ankomst erhöll jag 
de utlofvade 200 Rd Rmt och Herr Sjöström skref 
derefter ett qvitto. Hvilket jag, som till Herr 
Sjöström ej hyste ringaste misstroende, 
underteckande, utan att genomläsa det. Detta qvitto, 
som endast författades i ett exemplar, över lämnades 
genast till svaranden.

Af hvad nu är nämnd är veterligt att jag icke kan 
annat än på det kraftigaste bestrida Sjöströms 
vittnesmål, enär det aldrig var fråga om att berörda 
200 Rd Rmt skulle utgöra någon fosterlön, utan 
endast erlades såsom ersättning för de kostnader jag 
haft då min dotter måste flytta till mig och der 
underhållas samt för det hon blivit ersåndssak att 
utjäna åtagen tjenst.

Beträffande åter det ensamt af min dotter den 23 juli 
1863 utfärdade Charlotte Friberg bevittnande qvitto, 
så får jag förklara att jag derom förrän nu icke haft 
den ringaste kunskap, hvader detsamma af mig 
bestrides. Min dotter, som icke är skriftkunning 
påstår att hon vid undertecknandet icke vetet hvad 
detsamma innehöll.

Enligt detta, qvitto skulle min dotter hafva ingått en 
sådan förlikning, att Svaranden mot utbetalande till 
henne af den lilla summan af 300 Rd Rmt i ett för 
allt skulle vara fri för ytterligare 
fosterlönsutgörande.

 Men då fosterlönsutgörande är en skyldighet af 
fadren mot barnet, och icke mot modren, så kan väl 
en dylik ed modren, utan hennes målsman samtycka, 
ingånger förlikning, icke gälla mot barnet, enär 
enligt 20 kap. 3 st Rättegångsbalken icke någon 
genom förlikning har rätt att mista en tredjesrätt. Uti 
frågande sak kunde under sådana om ständigheter 
förlikningen, så mycket mindre anses gällande, som 
barnet då ännu icke var framfödt.

De fordrade 30 Rd Rmt. å årligt underhåll, med väl 

icke skäligen anses såsom för mycket, då härvarande 
fattigvård betalar t.o.m. högre belopp för till enskilda 
personer utlagda barn.

Med åberopande af hwad jag nu anfört och med 
bestridande af hwad Svaranden till befrielse från 
kravet åberopat, fullfäljer jag å såväl egna saken min 
dotter vägnar vore stämningen framställda 
påståenden, ej under skärskildt yrkande att å 
fosterlönen ej för afräknas de penningar svaranden 
hos annat ändamål till mig och min dotters  förut 
aflemnadt.
Carlshamn den 20te februari 1865
CA Sundberg

Nr 98

Till det under No 52 ofvan senast anmärkte mål 
mellan dels Stadsfiskalen J.Kock, åkl. samt 
Sjökaptenen S Horndahl och pigan Augusta Sofia 
Sundberg, tilltalade för lägesmål, del ock bemälte 
Augusta Sofia Sundberg och hennes fader 
Bleckslagaren C.A. Sundberg, Sv. Samt Sjökaptenen 
S. Horndahl, Sv. angående uppfostringsbidrag, 
afkunnats följande.

UTSLAG

Enär genom det af Sv. Horndahl företedde, utaf 
käranden icke förändrade och af det Sjöström 
bestyrkta qvitto af den 2 augusti 1863. Käranden 
frikallat  Svaranden från en förbindelse till Augusta 
Sofia Sundberg och hennes med svarandes 
sammanaflade barn Carl Oskar, finns RRN 
(Rådhusrätten) som emot qvittots lydelse och 
Sjöströms vittnesmål, icke kan fälla afseende på den 
å käranden sida framställda obestyrkta invändning 
om annat aftal parterna emellan, än handskrifvit och 
om vidnadt blifvit. Svarande, på nu igången 
stämningen, icke lagligen kunna påläggas utgifva 
uppfostringshjelp åt Augusta Sundbergs bemälte 
barn; ock hon förtteg, emot stadgande i 18 cap. 9§ i 
Strafflagen, jemförd med 5§ i Kungl. Förordningen 
om nya strafflagens införande den 16 februari 1864 
Svaranden Horndahl för ett af honom med Augusta 
Sundberg föröfvade lönskaläge icke närvarande 
ådömas, Dock andra Horndahls påstående om ensam 
å käranden för rättegångs i gällande, men 
Blekslagaren Sundberg förpligtad att med 10 Rdr 
ersätta Horndahl å saken hafda kostnader.

På grund af öfver åberopande kongl. Förordning 
förklara RRN något avser saken icke kunner 
Augusta Sundberg ådömas.
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Två resor till Amerika

   En dag i maj 1868, när det började grönska och 
spira ute på åkrarna på Viarp 8 i Härslövs socken, 
föddes en son till Pål Gunnarsson och Sissa Pers-
dotter. Pågen fick namnet Jöns med efternamnet 
Pålsson. Då hade hans syster, Anna, redan börjat 
skolan, hon som senare blev min farmor. 
   Jag ska berätta om två resor som kommer att 
handla om Jöns. Den första resan sker med båt 
och den andra sker bildligt talat med modern di-
gital teknik. 

   Jöns växte upp på Viarp 8 tillsammans med sex 
helsyskon. Hans far, Pål Gunnarsson, hade tre 
äktenskap bakom sig innan giftermålet med Jöns 
mor, Sissa. På den tiden var det sällan skilsmässor 
som orsakade omgifte – det var dödsfall. Sprid-
ningen i åldrarna var stor mellan alla syskonen, 
eftersom fadern var närmare 61 år när Jöns kom 
till världen. De flesta av halvsyskonen hade då 
flyttat hemifrån. Pål Gunnarsson var en respekte-
rad man i socknen och hade en hel del förtroende-
uppdrag. Han köpte de äldsta sönerna fria från mi-
litärtjänstgöring och satte någon annan i deras 
ställe för att göra värnplikten. Detta var möjligt 
att göra fram till 1872, då friköpsrätten avskaffa-
des. 

   För att återvända till Jöns så städslades han som 
dräng, på Viarp 11 hos Hans Hansson, hösten 
1884 när han var 16 år gammal. Där blev han kvar 
i nästan 5 år, med avbrott för ett år i Vadensjö. 
Några månader tidigare hade hans far avlidit och 
Viarp 8 övertogs av hans halvsyster, Maria, och 
hennes make Per Larsson. De drev redan en gård 
i Kågeröd så det blev deras son, Peter Persson, 
som redan vid 15 års ålder blev arrendator på 
Viarp 8. Troligtvis fick han hjälp av Jöns broder 

Nils, som var 
några år äldre, 
att sköta lant-
bruket. Går-
den, belägen i 
hörnet Ottarps-
vägen – Södra 

Viarpsvägen, 
blev alltså kvar 
i släkten, vilket 
den fortfarande 
är och har varit 
i över 300 år, 
med 11:e gene-
rationen som 
ägare. 

                                                                       Viarp 8, år 1914 

 

Jöns Pålsson i sin ungdom 
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   Nu har vi kommit fram till våren 1889 och Jöns 
är på sitt 21: a levnadsår och det är dags för hans 
militärtjänstgöring. Då bestämde han sig för att 
söka lyckan i det stora landet i väster. Han tog inte 
ut något flyttningsbetyg från pastorsexpeditionen 
i Härslöv. Förmodligen för att det fanns ett gene-
rellt förbud för värnpliktiga att utan tillstånd ut-
vandra till främmande länder. I stället åkte han till 
Köpenhamn för att på så sätt kunna ”rymma” till 
Amerika. Att han ville komma undan militär-
tjänstgöringen och slippa fängelsestraff för värn-
pliktsvägran, berodde antagligen på att familjen 
några år tidigare hade gått med i Fribaptistkyrkan. 
Det var inte förenligt med deras religiösa överty-
gelse att bruka vapen. 

   Eftersom Jöns ”rymde” från Viarp utan flytt-
ningsbetyg, blev efterforskningen extra svår. Jag 
hittade en Jöns Pålsson, i rätt ålder, som reste från 
Köpenhamn 1889, men det stod inte vilken för-
samling han kom ifrån, endast att han var född i 
Sverige och därför visste jag inte om det var rätt 
person. Med så lite fakta var det inte som att bara 
leta efter en nål i en höstack, utan man måste först 
hitta vilken höstack nålen ligger i. Här slutar spå-
ren efter Jöns, så här långt, och här kunde histo-
rien också slutat, om inte min nyfikenhet drivit 
mig till att försöka utreda vad som hänt min far-
mors bror. Jag hade inte hört talas om någon ame-
rikasläkt, innan jag började släktforska för om-
kring 10 år sedan. 

   Det är nu min resa börjar med att forska efter 
hans liv i USA och hitta eventuella släktingar. Om 
Jöns resa tog några veckor, med säkert obekväma 
förhållanden, så tog min resa några år. Visserligen 

med flera avbrott, och med bättre komfort framför 
datorn, än vad Jöns hade på båten.  

   Jöns reste över sundet, för att den 11 april 1889 
stiga ombord på en båt i Köpenhamn, som tog ho-
nom till Hull på engelska ostkusten. Resan gick 
vidare med tåg till Liverpool, där han gick på den 
atlantångare som tog honom över till New York, 
med slutdestination Renville, i mellersta Minne-
sota. Men var det rätt Jöns?  
Vad som hände honom de första åren i det nya 
landet är för mig ännu okänt, men han hörde up-
penbarligen inte av sig till dem där hemma under 
denna tid. Då hans yngre syster, Emma Johanna, 
dog, endast 18 år gammal, två år efter att Jöns 
emigrerat, kan man läsa följande i en svensksprå-
kig tidning i Amerika under rubriken. Arfsange-
lägenheter i Sverige: Nedanstående å okänd ort 
eller i Amerika vistande personer hafva arf att 
lyfta i Sverige: …Jöns Pålsson, efter systern 
Emma Johanna Pålsson från Viarp… 
   Det var inte bara ”rymningen” från Härslöv som 
försvårade sökandet. Namnet var en annan svårig-
het. Att han hade bytt namn förstod jag ju, för Å 
och Ö är inga gångbara bokstäver i Amerika. Jöns 
Pålsson kan man inte heta där. Många bytte till 
helt nya namn i det nya landet, ibland utan någon 
som helst anknytning till det ursprungliga. Vad 
skulle jag leta efter? Dessutom har de ingen folk-
bokföring i Amerika, som liknar den svenska, 
bara folkräkningar, som i princip sker vart tionde 
år. Man anger bara en ungefärlig ålder, i stället för 
exakt födelsedatum, i de flesta dokumenten. In-
ledningsvis visste jag inte heller vilken delstat han 
kom till. Jag försökte ändå leta efter honom i de 
amerikanska arkiven, och chansade på en del 
tänkbara namn, men det var utan framgång och 
jag gav upp. Efter en tid tog jag nya tag men med 
samma resultat. Så fortgick det under några år. 
Det kändes hopplöst. 

   Sommaren 2017 gjorde jag ett nytt försök, men 
jag hade inga stora förhoppningar att lyckas 
denna gång heller. Under de senaste åren har fler 
och fler dokument skannats in till de olika 
svenska släktforskningsarkiven, som nu är sök-
bara. Efter lite letande i dessa hittar jag nu en bo-
uppteckning efter Jöns ogifte bror, Axel Pålsson, 
som dog 1928 i Huddinge. Det står i bouppteck-
ningen att brodern, Nils, har fått fullmakt av Jöns 
att företräda honom. 

Atlantångaren Romeo i Liverpools hamn 
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   Det framgår också att Jöns är ogift, handlande 
samt boende i Amerika. Nu gällde det att få tag i 
fullmakten för att förhoppningsvis hitta Jöns ame-
rikanska namn och/eller hans bostadsadress. Var 
finns fullmakten? Vid samtal med Riksarkivet 
blev jag upplyst om att den brukar arkiveras till-
sammans med bouppteckningen. Kanske hade 
man missat att skanna in fullmakten. Jag beställde 
för säkerhets skull en ny kopia av bouppteck-
ningen, med bilagor, från Landsarkivet. Det var 
en spänd förväntan under en tid innan den dimper 
ner. Tyvärr fanns det inte någon fullmakt med. 
Nytt samtal. Denna gång till ett av Nils barnbarn 
för att fråga om hon hade några gamla papper ef-
ter sin farfar. Kanske fullmakten kunde finnas 
där? Svaret blev nej! Alltså ingen framgång i sö-
kandet. 

   Men jag gav inte upp ännu. Efter fortsatt forsk-
ning i de amerikanska arkiven, hittade jag en John 
C Paulson som dog 1955 i Duluth, Minnesota. 
Han var född den 6 maj 1868 i Sverige, alltså 
samma dag som Jöns var född. Att byta namn till 
John Paulson kunde ju vara ett tänkbart alternativ, 
men C:et gjorde mig lite konfunderad.  

   Kan det kanske ändå vara ”min” Jöns? Han är 
förstås inte ensam om att vara född denna dag. 
Dock hittar jag inte några andra i de svenska arki-
ven, som heter Pålsson eller Paulsson, och som är 
födda den 6 maj 1868. I de amerikanska folk-

räkningarna hittar jag även en John C Paulson 
med hustru, Lottie, och fyra barn boende i Du-
luth. Det står att han är född cirka 1870 i Sverige, 
invandrad till USA 1889 och att han är säljare. Så 
långt stämmer uppgifterna ganska bra, förutom 
att han står som ogift i broderns bouppteckning, 
och ska vara född 1868. Kan det möjligtvis ändå 
vara samma John C Paulson som figurerar i de 
olika dokumenten som jag har hittat???  
   För att få mer kött på benen, beställer jag en 
dödsattest, från USA, som innehåller mer detalje-
rade uppgifter än vad som går att utläsa i släkt-
forskningsprogrammet. Ny spännande väntan på 
post! Efter några veckor kommer en kopia på 
dödsattesten från USA. Attesten visar att den 
John C som är född den 6 maj 1868 i Sverige hade 
en hustru som hette Lottie. Den är underskriven 
av sonen Lloyd. Dessa namn överensstämmer 
med de som finns i folkräkningarna, som jag har 
hittat tidigare. Dödsattesten bekräftar alltså att det 
är samma John C i samtliga dokument. Sannolik-
heten att jag har kommit Jöns på spåren ökar nå-
got, men det är långt ifrån helt säkert. Tänk om 
det ändå är rätt! Tiden går och jag kan inte släppa 
tanken. Hur ska jag komma vidare för att få full-
ständig visshet? 

   I slutet av augusti besöker jag tillsammans med 
min särbo Släktforskardagarna i Halmstad. Då vi 
är på väg att ge oss därifrån, träffar vi på, Ted 
Rosvall, som är en känd och erfaren släktforskare. 

    John Paulsons hus i Duluth, 1945 

 

      John och Lottie Paulson på 1940-talet                            

 

17



Jag går fram till honom och berättar historien om 
Jöns, och vad jag har funnit, samt frågar om han 
har några tips om hur jag kan komma vidare i 
forskningen för att klargöra om det är rätt familj 
jag har hittat. Han blir också misstänksam över 
var C:et i John C Paulson har kommit ifrån. Det 
skulle kunna var en med namn Carl Johan, där 
man har vänt på namnföljden, säger han. Därför 
ger han mig rådet att försöka leta på nätet efter 
något släktträd, där John C Paulson finns om-
nämnd, och sedan kontakta ”ägaren” till det trä-
det.    

   Efter en kort tid hittar jag ett släktträd där John 
C Paulsons dotter, Myrtle (gift Haskins), finns 
med.  Nästa steg blir att kontakta den som har lagt 
ut släktträdet på nätet. Det är ju inte varje dag som 
man kontaktar en helt okänd person i USA, så det 
går en tid innan jag författar ett mejl. Jag berättar 
att jag vill komma i kontakt med släktingar till 
denna Myrtle, för att reda ut om det är rätt person 
jag har hittat. Ganska snabbt kommer ett svar från 
en kvinna vid namn Doreen. Hon vet inget om 
Myrtles familj, eftersom Myrtle är gift med en av-
lägsen släkting till henne. Nu går mungiporna ner 
igen, som de har gjort så många gånger tidigare. 
Dock avslutar Doreen mejlet med att hon är in-
tresserad av släktforskning och gärna vill hjälpa 
mig i mitt sökande. Jag tackar för erbjudandet och 
ber henne hjälpa till.  Snart kommer det ett nytt 
mejl med adresser och telefonnummer till några 
av John C Paulsons ättlingar. Hon har lagt ner en 
hel del jobb på att leta upp tänkbara släktingar. 
Doreen har även mejlat till en kvinna som i sin tur 

kontaktar sin svärfar, 
Jim Haskins. Han är 
barnbarn till ovan 
nämnde John C Paul-
son, son till Myrtle, 
och snart 87 år, samt 
vid god vigör enligt 
svärdottern.  

   Efter några dagar 
får jag ett mejl från 
denne Jim, som berät-
tar en del om sin mor-
far, men inget som 
bekräftar släktskapet. 
Han skriver bland an-

nat att John C Paulson kom från en stor gård, som 
låg utanför Stockholm, efter vad han hört. Nu dras 
rullgardinen ner igen. Viarp ligger ju långt från 
Stockholm. Alltså ett nytt bakslag i sökandet och 
besvikelsen är stor. Det sista hoppet försvann, 
tyckte jag. Fel person! Nu är jag tillbaka på ruta 
ett och kommer förmodligen aldrig att hitta ”min” 
Jöns. Efter ett tag kommer jag att tänka på att Jöns 
ju hade en bror i Huddinge, utanför Stockholm. 
Kan det kanske vara det som Jim har förväxlat 
med Jöns barndomshem. En liten låga av förhopp-
ning tänds igen, även om den inte är stor. 
 
    Jim och jag fortsätter att hålla kontakten med     
några mejl fram och tillbaka. Jim ska leta efter 
mer uppgifter i gamla papper som ska finnas nå-
gonstans, skriver han. Han är själv övertygad om 
att jag har hittat rätt, men min övertygelse är inte 
lika stor. Han kontaktar även ett par av sina sys-
konbarn, för att kolla om de har ärvt några doku-
ment av sin mor. 
 
   Det kommer ett nytt mejl från Amerika. Denna 
gång från en kvinna, Ardyce Cibuzar, som är ku-
sin till Jim, och som har blivit uppringd av ho-
nom. Hon är intresserad av släktforskning och 
hoppas nog, liksom jag, på att vi tillhör samma 
släkt. I mejlet skriver hon:”I have an address in 
Sweden. I have had this address for many years; 
Viarp, Herslof, Wallakra, Landskrona, Sweden. 
Maybe it will mean something to you”. Ardyce 
anger också hur många äldre och yngre bröder 
och systrar hennes morfar hade, samt att en av 
hans systrar dog vid 18 års ålder.  

                                        Duluth, Minnesota 1905                            
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   Allt överensstämmer med ”min” Jöns familj! 
Även hennes morfars födelsedatum är samma 
som Jöns Pålsons. Nu föll de sista pusselbitarna 
på plats och jag fick en bekräftelse på att John C 
Paulson i Minnesota är samme man som Jöns 
Pålsson från Viarp. Det var en riktigt härlig och 
nästan otrolig känsla, att få veta att det är mina 
släktingar jag har fått kontakt med. Alltså mina 
nästkusiner (som vi säger i Skåne). Glädjen ver-
kar vara lika stor på andra sidan Atlanten.  

   Nu skickas det mejl fram och tillbaka mellan 
Sverige och Amerika. Vi utbyter information och 
jag hjälper Ardyce att leta rätt på hennes övriga 
förfäder från Sverige. Alla hennes mor- och far-
föräldrar är nämligen födda i Sverige.  
   Det är lika spännande varje gång jag öppnar 
mejlboxen, att se om det har kommit något nytt 
från Amerika. Jag kan förstå hur det kändes förr i 
tiden när folk gick och väntade på amerikabrev. I 
ett av mejlen berättar hon att C:et i Johns namn 
står för Charles, ett namn som han tydligen själv 
har lagt till, kanske för att skilja sig från någon 
annan med namnet John Paulson. 

   En lustig episod inträffade när jag skickade kar-
tor på Sverige och Minnesota, placerade bredvid 
varandra, för att jämföra storleken. Amerika är ju 
ett stort land och när man ser att en enda delstat, 
Minnesota, är lika stor som halva Sverige, tycker 
jag att Minnesota verkar stort. När Ardyce såg 
kartorna skrev hon: ”How small Minnesota is in 
relationship to Sweden. I had never thought about 
it”. Man ser alltså olika på storleksrelationer, be-
roende på vilken sida man befinner sig på.  

   För att återgå till John, som jag fortsättningsvis 
kallar honom, så gifte han sig i Amerika 1896, 
med Charlotta ”Lottie” Johnson från Tråvad i 
Västergötland. De fick tre döttrar och en son till-
sammans. John var, under större delen av livet, 
säljare för ett klädföretag, Fruit of the Loom, och 
reste runt i hela Minnesota och delvis även i 
grannstaterna. Under några år, i början av karriä-
ren, var han delägare i ett företag i samma 
bransch. Han talade perfekt engelska utan bryt-
ning, enligt barnbarnet, Ardyce. Hon nämner 
också att det normalt talades engelska i familjen, 
men barnen förstod svenska, dock pratade de inte 
svenska som vuxna. John och Lottie berättade inte 
mycket om den gamla tiden i Sverige, men då så 

skedde, övergick de till att tala svenska. Följakt-
ligen förstod inte barnbarnen vad som sades, och 
fick därför inte veta så mycket om vad som hänt 
före amerikatiden. 

   Familjen levde ett angenämt liv i egen villa. 
Största delen av tiden bodde de i Duluth, i östra 
Minnesota. John syntes ofta med en cigarr i mun-
gipan. Både John och Lottie blev ganska tidigt 
amerikanska medborgare. 
   Endast vid ett tillfälle besökte John Sverige. 
Dotterdottern, Ardyce, tror att det var omkring 
1919 men vet inte exakt, således 30 år efter emi-
grationen. Förhoppningsvis hann han återse sin 
mor, som dog i september 1918. Då han återvände 
till Minnesota hade han med sig var sin present, 
till sina barn, från Sverige.  

   Ardyce har berättat att hon i sin ägo har en 
svensk-dräkt, som hon själv har burit när hon var 
liten och som sedan hennes dotter har varit klädd 
i. 
   John dog i Duluth 1955 vid 87 års ålder. Lottie 
återvände däremot aldrig till sitt barndomsland. 
Hon avled ett år innan sin make, 81 år gammal. 
Båda resorna slutade lyckligt! När Jöns lämnade 
Viarp och gick på båten i Köpenhamn 1889, 
kunde han inte ana att hans systers barnbarn 
skulle efterforska och hitta hans barnbarn nästan 
130 år senare! 
                                     
                                   Text Kurt Rubensson 

Barnbarnsbarn till John och Lottie Paulson 
med klänningen från Sverige 

 

Barnbarnsbarn till John och Lottie Paulson 
med klänningen från Sverige 
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