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Nummer två från vänster är min farfar Gustav
Burman, född i Hjälmseryd den 8 augusti 1869
och död i Torpsbruk, Moheda, den 17 april 1950.

byggen under långa perioder. Det kan inte ha
varit lätt för min farmor att ha hela ansvaret för
barn och hem under de perioderna.

1894 gifte han sig med Christina Johannesdotter,
Jag vet tyvärr inte var fotot är taget och inte vilka
som var elva år äldre. De tog över hennes föräldra- de övriga fem männen är. De kan komma från
hem, torpet Höjden i Åboda rote, Slätthög.
olika delar av Sverige. Jag tycker de utstrålar en
stolthet där de står med sina enkla redskap, De
När fotot togs, troligen nära förra sekelskiftet,
är ett sammansvetsat arbetslag som vet att de
var min far Karl två år och hans syster Elsa fem.
bygger något nytt, något bestående för en ny tid.
Farfar var borta på vägbyggen och järnvägs				 Egon Burman
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Med många kulörta lyktor
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Med många kulörta lyktor
jag gick mig i världen ut.
De slocknade - ljudlöst och oförmärkt,
och så tog det vackra slut.

Redaktör: Egon Burman – fgeb@live.se

Manus sänds till redaktören, som förbehåller sig rätten att
redigera artiklar som kommer till användning.
Citat ur SmåDisigt får göras om källan anges. För återgivande
av signerade artiklar samt illustrationer krävs tillstånd av författaren/illustratören/fotografen. Författarna får möjlighet att
granska sitt redigerade material före tryckning och är själva
ansvariga för innehållet i artiklarna.
Redaktören uppmanar medlemmarna att bidra med material
till SmåDisigt samt föreslå frågor att behandla i kommande
nummer.
Hjälp också till så att vi blir fler medlemmar i DIS-Småland

Medlemsavgift

150 SEK + DIS-Småland 70 SEK
Plusgiro 140 33-5 Föreningen DIS
Organisationsnummer 82 70 01-1029

Adressändringar sänds till

Föreningen DIS
Gamla Linköping, 582 46 LINKÖPING
E-post dis@dis.se

Jag stannade - högst förlägen,
- allt hade ju mist sin glans!
Men nu har jag gått på vägen,
som kommer från Ingenstans
och ringlar till Ingenstädes,
i många de långa år
förutan kulörta lyktor.
Det är ganska svårt – men det går.

Nils Ferlin
ur ”Med många kulörta lyktor” (1944)
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Ordförandens spalt

Redaktörens spalt

Jag har fått ett stort förtroende. Vid DISSmålands årsmöte i Vimmerby valdes
jag av de drygt 30 närvarande medlemmarna till ordförande för DIS-Småland.
Min företrädare Rainer Timander ville
trappa ned och övertalades att i alla fall
fortsätta som vice ordförande.

Detta är mitt tionde
nummer som ”tillfällig” redaktör av SmåDisigt. Ett litet jubileum på sitt sätt.

Förtroendet jag fått innebär att jag efter
bästa förmåga ska företräda Er, drygt
1000 medlemmar, i DIS Småland. Tillsammans med styrelsen ska jag leda
verksamheten det kommande året. Med
kunniga och erfarna medarbetare i styrelsen och tryggheten med Rainer som vice ordförande är jag övertygad om att vi gemensamt ska lotsa föreningen vidare. Mot vad?
Ja, den frågan är viktig och kräver eftertanke. Under den närmaste
tiden ska jag sätta mig in i DIS och DIS-Smålands verksamhet för
att till hösten återkomma med en mer uttalad vision. En ständigt
aktuell fråga är utbildning. Vi ska prova några nya idéer den närmaste tiden för att se om det kan vara värt en satsning under hösten. Håll utkik på vår hemsida.
Vem är jag? En IT-intresserad norrlänning som var pionjär i Norrbotten på 70-talet med Visicalc (motsvarande dagens Excel) och en
PET Commondore dator. Jag är kanske mer intresserad av användbara dataprogram för släktforskning än enbart av själva släktforskningen. Allt mitt släktforskarmaterial är samlat i digital form. Jag
har minimalt med utskrivna handlingar. Med hjälp av både Disgen
och andra program tycker jag det fungerar utmärkt. Jag ärockså
noga med att alltid ha färska kopior på allt material, både i en egen
server och på olika fasta minnen som förvaras utanför min egen
bostad.
Jag har släktforskat på allvar i tre år, tidigare endast sporadiskt. Testade program är bl.a. Brothers Keeper, Min Släkt, Holger och Disgen. Jag bestämde mig för Disgen på grund av kartfunktionen och
DIS verksamhet med fadderorganisationen.
På min egen sida har jag rötter i Norrbotten (min far) och Småland
(min mor) med genomgående bönder, torpare och hemmansägare.
Någon enstaka soldat finns med och en mycket lös koppling till en
tidigare adelssläkt. På min hustrus sida är det mer spännande med
järnvägare som ofta flyttat längs Inlandsbanan från Västernorrland
upp till Boden och Kiruna. Där finns gamla anor från 1500-talet
inom prästerskapet.
2011 bestämde jag mig för att påbörja ett liv som pensionär efter en
intressant och omväxlande karriär som marknadschef, inköpschef
och större delen av mitt yrkesliv som ekonomichef i både stora och
små företag i flera helt olika branscher. Senast var jag CFO i EFG
European Furniture Group i Tranås, Sveriges näst största företag
och bland de tio största företagen i Europa som utvecklar, tillverkar
och säljer inredning för kontor och offentlig miljö.
Tillsammans med Berit, min hustru sedan 42 år, och vår hund Ticco,
bor jag i en nyligen inköpt villa i Eksjö. Våra tre barn är sedan flera år
utflugna och vi har glädjen att ha två barnbarn på nära håll.
Nu går vi mot varmare tider med många utomhusaktiviteter. Då
går vanligen släktforskningen och vår egen verksamhet inom DIS
ner lite på lågvarv. Jag hoppas att ni alla får en avkopplande och
skön sommar.

Tommy Nilsson, ordförande

Det höll på att ta stopp
vid nio sedan jag föll
från vindsstegen för
några veckor sedan.
Men bulan i huvudet
försvann, liksom blåmärkena i ryggslutet.
Revbenen fick en törn och det känns av ännu.
Hustrun har firat sin 80-årsdag och om jag undviker fler livsfarliga fall så kan jag vara där nästa år.
Innan dess hoppas jag det går att hitta en ordinarie redaktör, som inte nödvändigtvis behöver ingå
i styrelsen. Men jag vet att det kan bli svårt att hitta
– ideellt arbete är inte riktigt på modet.
Årsmötet i Vimmerby genomfördes enligt ritningarna. Alla val skedde som valberedningen
föreslagit. Tommy Nilsson från Eksjö blev föreningens nye ordförande. Han presenterade sig
själv i förra numret av SmåDisigt och ytterligare
i sin spalt här intill. Rainer från Kalmar ingår nu
i styrelsen som vice ordförande.
På sidorna 4-5 har jag har gjort ett litet bildcollage från årsmötet. En del kanske gillar att se sig
själv på bild – med andra kan det vara tvärtom.
Förlåt mig för att jag ofta plåtar utan att fråga.
Men det blir faktiskt ärligare så, än foton
med beställda leenden på. (ofrivilligt rim)
DIS är en förkortning av Datorhjälp I Släktforskningen. Därför tänker jag att ett medlemsblad
som detta borde innehålla fler instruktioner
och tips om hur datorn kan användas för att
dokumentera och presentera sin forskning. Jag
ser gärna att medlemmarna berättar och ger exempel på vad de åstadkommet. Men till största
delen blir nog detta en fråga för DIS medlemstidning Diskulogen. Det blir mest rationellt så,
eftersom fler kan dra nytta av tipsen.
Som redaktör är jag nöjd om jag får in intressanta och lärorika artiklar. Jag utnyttjar gamla
och nya kontakter så gott jag kan och tackar alla
som generöst delar med sig.
Just nu är det nästan tomt. Så snälla medlemmar
– leta i byrålådan eller sitt ner och skriv något.
I övrigt vore det bra att få respons på artiklar och
övrigt innehåll. Jag tål både ros och ris.
Egon Burman, redaktör
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Bilder från årsmötet i Vimmerby
Egon Burman

Sven Edman, Köping, Holger Kanth,Västervik, Ing-Marie Åkerö, Västervik och Lisbet Grenelius, Färjestaden

Birgitta Gordon, Västervik och Roger Johansson
från Järnforsen

Eva Dahlberg och Jan Graab, båda från Jönköping

Gun Saming, Inga-Britt Timander, Arne Johansson
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Rainer lämnar klubban till Tommy

K G Andersson, Vimmerby, var mötesordförande
och Gunilla Kärrdahl sekreterare.

I främre raden: Holger Kanth, Ing-Marie Åkerö, Lisbeth Grenelius, Inga-Britt Timander

Kenneth och Britt-Marie Ragnarsson, Vetlanda

Lotta och Christer Lindblom, Gränna
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Tingsåspojkarna – ett utvandraröde
av Inge Ledje, Hjärnarp

Det här är en skildring av några unga svenskars olyckliga öde i USA, där de som unga
manliga immigranter inkallades till militärtjänstgöring i det pågående första världskriget, trots att de ännu var svenska medborgare. De unga männen var politiskt medvetna, och kände till sina rättigheter. Men trots det blev de fängslade och erhöll hårda
straff för sin vapenvägran. Det är lätt att dra paralleller till dagens orättvisor, och den
godtycklighet nordamerikanska myndigheter utsätter utlänningar för, senast manifesterat i det illegala fånglägret Guantánamo.

August på Råsens pojkar
Carl August Pettersson föddes den 10 maj 1849. Den
27 februari 1880 for han till Amerika. Med på båten
var ytterligare 38 män och 10 kvinnor från Sverige.
Med på samma passagerarlista till båten Rollo var
också Nils P. Eklund, Oskarshamn, Anna C. Kåre, New
York och Kalmar, C.F. Ryberg, Elfsborg och Stillwater,
Carl August Ström, Växjö, A. G. Geijer, Stockholm,
m fl. Angiven destination var Galesborg och New York.
Efter sex år i Amerika återvänder Carl August med
tillräckligt mycket pengar på fickan för att kunna köpa
Elserås Storegård. Hans far Petter Carlsson skriver då
brev till prästen i Tingsås och ber att han på nytt skall
bli mantalsskriven i socknen.
Carl August gifter sig med Karolina Matilda Lagerbom
och de får tillsammans 7 barn mellan 1890 och 1903.
Två år efter att yngsta dottern fötts dör Karolina
Matilda. När hon blev sjuk beslutade makarna tillsammans att man skulle sälja Elserås Storegård. Den såldes
till en avlägsen släkting. Därigenom fick nog de tre
pojkarna pengar till Amerikabiljetten.
Dottern Anna, min mor, kunde köpa del av Lädja
Knapagård. Carl August flyttar till ett mindre ställe,
Elserås Lillegård.
Av de fyra sönerna for tre till Amerika. De två äldsta,
Carl och Enoch skulle fara 1912, men Enoch fick
inflammation i en tand precis när han skulle fara och
biljetten övertogs av den yngre brodern Axel, som
egentligen skulle mönstra för militärtjänstgöring.
Ganska snart for emellertid också Enoch i mars 1913.
De tre bröderna var endast några få bland alla de
Tingsåssöner och -döttrar som sökte efter ett bättre liv
på andra sidan Atlanten.
När pojkarna lämnade Tingsås var det deras första
längre resa, och i brev till föräldrar och syskon ger de

en målande skildring av vad de fick uppleva i Köpenhamn, respektive Göteborg och senare England och
USA. Här är emellertid inte avsikten att beskriva
denna del av deras upplevelser.
Efter det att pojkarna kommit till Saint Paul, Minneapolis, börjar deras sökande efter fast arbete. Tack vare
att det redan fanns f.d. Tingsåsbor på plats som hunnit
etablera sig så var det ganska lätt för pojkarna att få
arbete. Den äldste brodern, Carl, som led av sockersjuka, dog ganska snart. De andra båda, Axel och
Enoch började som byggnadsarbetare och kom att bli
det yrket trogna intill döden.

Mobilisering
I brev hem i juli 1917, skriver Axel att någon mobilisering inte ägt rum, men man vet inte när det kan
bli. Han förfasar sig en hel del över att det kan vara
så dåligt hemma i Sverige att man inte ens kan få så
mycket bröd som man vill ha. I Saint Paul är det litet
annorlunda.
Relativt snart efter brevet hem i juli 1917 måste det ha
kommit en mobiliserings- eller inryckningsorder till
bröderna Axel, Enoch och många fler svenska pojkar i
USA. Några hade fått sina inkallelseorder redan den
5 juni 1917. Antagligen hade de svenska pojkarna
diskuterat vad de skulle göra och hur de skulle bete sig
om de blev mobiliserade. Fyra Tingsrydspojkar som
det varit möjligt att följa kom alla att vägra inställelse,
och det innebar att de blev fängslade.

Arrestering och rättegång
Den första arresten blev länsfängelset i Saint Paul.
Därifrån kunde åtminstone några bli fria genom att
betala en lösen på 1 000 dollar var. Den 9 januari 1918
kommer deras ärende upp i U.S: District Court i Saint
Paul. De dömdes där till nio månaders fängelse. De
dömda hävdade emellertid att de var ”medborgare i ett
neutralt land”.
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I slutet av månaden kom den amerikanska
mönstringsmyndigheten och beordrade dem till
militär tjänstgöring. Den 29 januari fördes de till
Fort Snelling i Minnesota och tio dagar senare till
Camp Dodge i Iowa.
Enligt uppgift skall den amerikanska regeringen
ha utfärdat en order att medborgare i neutrala
länder inte skulle mönstra. Trots detta så beordrades de att den 12 februari 1918 av officerarna
på Camp Dodge i Iowa att underteckna att de är
listade som soldater i USA:s armé och ta på sig
militär uniform och bära den.
Bröderna liksom deras kamrater vägrade att
åtlyda ordern. De blev också anklagade för att de
vägrade att dra på sig den amerikanska uniformen. Ett argument var också att de var socialister
och emot alla krig.
Man kan också konstatera att de var tämligen väl
pålästa beträffande den amerikanska konstitutionen. Man hänvisar inte bara till rätten att slippa
militärtjänst, utan hänvisar också till rätten av
fritt tal, fri press och andra rättigheter. Med hänvisning till regeringsbeslut hävdade de också att
de var illegalt intagna till militärtjänst.
Eftersom de inte hade satt sin namnteckning på
något papper ansåg de sig inte tillhöra någon
militär enhet, och alltså inte skyldiga att åtlyda
militär order. De uppgav att de var svenska medborgare och att de därför inte behövde åtlyda
amerikansk militärorder, samt att de befarade att
om de gick med USA i kriget skulle riskera att
transporteras till Europa, där ställas mot Tyskland och riskera att få möta sina egna bröder på
andra sidan eftersom det var stor risk att Sverige
skulle ställa upp på Tysklands sida. Brödernas
och deras kamraters plädering ogillades, och man
godtog befälens anklagelse, ”vägrat lyda order”.

Dömda till straffarbete
Den hårda domen, som är daterad den 7 mars 1918,
lyder på straffarbete i 25 år på plats som myndigheterna bestämmer. Den första anhalten för fångarna blev
Fort Leavenworth i Kansas och domen är på generalmajor Plummers vägnar undertecknad av överstelöjtnant Chas. SS. Lincoln och major L. A. Toombs.
I översättning lyder den centrala delen av domen
(Violation of the 64th Article of War) som följer:
Att bli vanhedrande befriad från tjänsten, förverkat all
löneersättning som är förfallen eller kommer att förfalla,
och bli dömd till straffarbete på en sådan plats som
mönstringsmyndigheterna bestämmer, under 25 år.

Senare förflyttades de emellertid till Kalifornien
och det senare ökända Alcatraz, fängelseön utanför San Francisco. Eftersom alla var murare och
byggnadsarbetare kom en stor del av deras tid där
att användas för uppbyggnad av det sedermera
rymningsfria fängelset för grova förbrytare.

Första brevet till Sverige
Det första bevarade brevet från någon av internerna är daterat den 24 maj 1919. Det är ett långt
brev, skrivet på engelska. Det inleds med ett
tack för två erhållna brev. Man skulle vilja skriva
oftare, men att skriva brev till främmande länder
har varit svårt, ”speciellt för oss”.
Brevet är skrivet på en utomordentlig engelska,
vittnande om att kvällskurserna i engelska verkligen har gett gott resultat. man hoppas att släkten
inte skall vara orolig, allting skall ordna sig och
man skriver att man inte är orolig för framtiden.
Meningen med dessa ord är emellertid överstrukna vad nu detta kan ha betytt.
Därefter informeras de svenska släktingarna om
att ingen av de dömda var amerikanska, men väl
svenska medborgare. Amerikanska medborgare
kunde man bli först efter att ha varit i landet i 5 år.
Några av dem hade tydligen lämnat in något slags
”första papper” (Declaration of Intention) där
man talar om sina intentioner att bli amerikansk
medborgare.
Ett förhållande som möjligen kan ha påverkat
fängelsestraffet är att bröderna och deras medfångar från Tingsås blivit medlemmar i den
Skandinaviska avdelningen av Socialistpartiet
hösten 1913. Det kan också ha varit så att de var
väl pålästa om sina rättigheter och inte underlät
att påpeka detta liksom att de också hade kontakter med kväkarorganisationen.

Senfärdiga svenska myndigheter
Det var nog för alla svenskar som blev informerade
om de svenska pojkarnas belägenhet helt klart att de
amerikanska myndigheterna tagit till starkare bestraffning än vad de hade anledning till. Dessutom var
det klart att eftersom pojkarna inte var amerikanska
medborgare så kunde USA inte avkräva dem militära
tjänster. Det dröjde emellertid ett tag innan svenska
myndigheter blev involverade, men den 9 december
1919 har Kungliga Utrikesdepartementet blivit informerat och i brev till landsfiskalen Fr. Wislander i
Tingsryd meddelas att Enoch Carlsson frigivits redan
den 3 april 1919. Axel W. Carlsson och Carl W. Johnson hade frigivits den 26 november samma år.
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Man meddelar också att Gunnar Johnson kommer
att frigivas i maj nästkommande år, 1920. Redan den
20 januari 1920 meddelar emellertid UD att Gunnar
Johnson frigivits den 9 december 1919.
Tingsrydspojkarna kom alltså att få sona sin fredsvilja
och känsla för sina bröder i Sverige med närmare två
års straffarbete. Tydligen var de olika belastade och
därför släpptes de inte samtidigt. Gunnard Jonsson,
som kan ha ansetts vara ledare för de andra, var den
som släpptes sist.

Andra brevet till Sverige
Väl åter i St. Paul skriver Gunnards yngre bror Carl
hem till sina föräldrar den 18 november 1919:
Kära föräldrar och Syskon.
Jag vill nu skrifva några rader till eder och låta er veta
att jag har hälsan och mår riktigt bra.Jag kan låta er
veta att frihetens dag har äntligen kommit för mig den
dag som jag så länge har längtat efter.Kan ni tänka er
något härligare än friheten, nu när jag inte haft min
frihet på nära 22 månader, och jag hade ju inte gjort det
minsta ont. Ja vi kom hem hit dagen före igår, tisdagen
den 11 november. Det var Axel och jag som kom.
Sorgligt nog att inte Gunnard var med också, ja nu vet
jag inte säkert när Gunnard blir fri men vi får hoppas
på det bästa. Tiden för honom är inte oppe förrän till
våren, i maj månad, men vi har gott hopp att han skall
komma ut långt före den tiden. För en tre veckor sedan
var han kallad in på kontoret. Först talade han med en
kapten. Han sade att han skulle göra vad han kunde för
Gunnard, för att få honom fri, för han tyckte att Gunnard hade varit inne länge nog, så han sände Gunnard
till Öfversten, den högste mannen där. Öfversten talade
lite med honom och sedan skrev han ett brev till Washiångton, till krigsdepartementet och bad dem korta ner
tiden för Gunnard, men det tar alltid en fem till sex
veckor innan di får något svar därifrån, så jag hoppas
att Gunnard får höra något snart. Ja det är min högsta
önskan att han kommer ut snart, så det är möjligt att
han kan komma ut före jul.
Ja Gunnard är kry och ser lika bra ut som han gjorde för
ett par år sedan innan han kom der. Han ser så ung ut
så det är ingen som tror att han är så gammal som han
är (30 år). Han bad att jag skulle skriva till er att ni inte
skall vara bekymrade för honom för han tror att han
kommer ut snart. Han har några goda kamrater där.
En svensk pojk från Minneapolis och flera andra unga
pojkar.
Ja vi kom hem den 11:e, Axel och jag. Det tog oss fyra
nätter och tre dar från Californien. Det var 2300

engelska mil, omkring 350 svenska. Vi var ute i staten
California, ute på en ö i Stilla havet, en halv mile utanför San Francisco. (ön var Alcatraz, som då var militärfängelse). Där ute är nästan evig sommar. Där var
lika varmt och skönt nu när vi lämnade som det var när
vi kom dit. Det är så fint därute, det är frukternas och
blommornas land. Ön är bara 7 tunnland och vi kunde
se flera städer därifrån och många stora skepp som passerade varje dag ute på havet. Skepp från nästan alla
länder i världen kom in i hamnen. San Francisco det är
ju bara en liten plats.
På (fängelse)-ön var det mellan 400 och 500, alla unga
pojkar som gjort något fel i armén eller nekat att gå ut
i kriget. Där är inga förbrytare eller brottslingar. Det är
ju som ett fängelse men det kallas inte så. De vill kalla
det en plats där de förbättrar soldaterna. Jag skall tala
om lite hur vi hade det där. Jag kan ju inte tala om allt
för det skulle ta flera dar att tala om allt vad vi har hört
och sett under denna långa tiden. Det blir väl när vi
kommer hem till Sverige om allt går väl. Jag hoppas att
den dagen inte skall vara så långt borta. I höstas trodde
vi att vi skulle kunna resa hem till jul men nu kom vi ut
för sent och Gunnard är inte fri ännu. Om allt går väl
reser vi hem till våren.
På ön arbetade vi varje dag . Gunnard, Axel och jag
hade samma arbete. Vi gjorde cementarbete. Vi arbetade cirka åtta timmar om dagen, men för ett litet tag
sedan kortade de arbetstiden till sju timmar. Vi steg upp
halv sju och arbetet började åtta. Sen gick vi in halv
tolv och hade en och en halv timmas för midda och sen
slutade vi klockan halv fem.
På måndag- tisdag- och onsdagskvällarna gick vi i
skola. På torsdagskvällen var vi inne i ett stort rum och
sjöng i en timma. På fredagskvällen var det teater under
ett par timmar, de visade sådana där lefvande bilder,
biografbilder kallas det väl på svenska. På lördagskvällen badade vi och fick rena underkläder och sedan rakade vi oss. På söndagsförmiddagen var vi i kyrkan för
en timma. Mat hade vi likadant som soldaterna. Den
var inte så illa. Den var mycket bättre än den vi fick i
Leawenwort, den andra platsen.
På kvällarna och söndagarna läste vi alltid böcker. Di
hade en 5000 böcker i biblioteket. Det är det bästa att
fördriva tiden med. Vi tyckte alla om att läsa så vi har
läst ett hundratal böcker. Så nu kan jag läsa engelska
nästan lika bra som svenska, för de hade ju bara engelska böcker.
Varför vi har fått komma ut vid så olika tidpunkter är
det ingen som förstår. Enock kom ju ut i våras. En annan svensk pojk som vi var tillsammans med kom ut i
augusti, nu Axel och jag medan Gunnard är där ännu,
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och vi var ju där för samma ting alla. Just för det vi
vägrade gå in i armén, därför att vi var svenska medborgare som ni väl vet och det var likadant för dom
andra som var inne för samma ting. En del kom ut i
vintras, en del i somras och en del nu. En del är kvar
men det är inte många.
Ja ni får ursäkta mig för att jag inte skrivit så många
gånger. Det är inte min skull för vi fick inte skriva på
svenska. Vi bad Enock när han lämnade i våras att han
skulle skriva till er till vi kom ut.
Vi bor på samma ställe som tidigare fastän det är trångt.
Värdfolkets barn blev så glada när vi kom tillbaka så de
ville inte att vi skulle flytta.
Nu får jag sluta detta brevet med de käraste hälsningar
till er alla mina käraste vänner.
					
Carl

Tillbaka till Sverige
Så småningom for alla fyra Tingsåspojkarna tillbaka
till Sverige. Axel och Enock dock bara på ett kortare
besök. Det blev deras enda besök i det gamla fäderneslandet.
Det skulle dröja länge innan Axel sökte amerikanskt
medborgarskap. Det blev inte förrän under andra
världskriget. Det nya medborgarskapet firades inte
med några större glädjeyttringar. Sönerna har berättat
att de var förvånade över att det inte blev en större fest
när Axel och hans svenskfödda hustru fick sitt amerikanska medborgarskap. Kanske var det upplevelserna
under den nästan tvååriga interneringen under första
världskriget som dämpade glädjen.
På detta tyder att Axel aldrig berättade för sina söner
att han suttit i amerikanskt militärfängelse dömd till
25 års straffarbete för att han vägrat att gå ut i kriget
mot sina bröder i Europa. Tyvärr var det ingen som i
tid började ställa de rätta frågorna till dessa invandrare
till USA som kände mer för sitt gamla fädernesland
än för det nya landet och därför inte bara vägrade att
delta i armén utan också vågade säga att de var emot
allt krigande.
Eftersom Axel och Enock var mina morbröder och de
nästan samtidigt som min far och farbror var medlemmar i fredsorganisationer har jag många gånger undrat
om det fanns något samband mellan dessa. Det är
tydligt att man både i USA och Sverige vid denna tid
kände till kväkarorganisationen och att deras skrifter
var stimulerande läsning på båda sidor om Atlanten.
Kanske är det någon som vet mer om hur fredsrörelsen bland svenskamerikanerna i Minnesota stimulerade diskussionerna hemma i Sverige?

Alcatraz byggdes som en kombinerad försvarsbefästning och
militärfängelse, för att sedan övergå till federalt civilfängelse,
vilket det är mest känt som. Numera är ön en av USAs nationalparker. Här var de fyra unga männen från Tingsås internerade under första världskriget, dömda till 25 års straffarbete
för vapenvägran.
Axel W Carlsson,
morbror till författaren.
(foto omkring 1920)
Axel berättade inte för sina
söner att han suttit i amerikanskt militärfängelse, dömd
till 25 års straffarbete, förrän
jag besökte dem 1960.

Axel, född 1891 i Tingsås,
Kronobergs län, med
hustru Ingeborg, född 1901
i Fåglasjö, Vissefjärda,
Kalmar län.

Inge Ledje

i.ledje@telia.com
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ur Carl Christian Engströms ”Minnen” (fortsättning från SmåDisigt 3-2013)
Återgående till berättelsen om min första vaktgöring
vill jag nu beskrifva den stora resan som företogs till
Dalarna för att visa det ”Hohe Herrschaft” Walldecks
huru det såg ut i den svenska centralprovinsen med de
pittoreska nationalkostymema och de stora minnena.

Hundra man från Dalregementet, under befäl af Kapten
Thomson, en god vän och Kadettkamrat till mig, utgjorde hedersvakt och logerade uti tält inne på en gård.
Alla de Kungliga Personerna hade särskildta hedersvakter utanför sitt logi.

Deltagarne voro; Kungen, Drottningen, Kronprinsen,
Hertig Georg af Walldeck, samt Prinsessorna Pauline,
Marie och Emma af Walldeck.

Lördagen började med besök i grufvan af Kungen,
Kronprinsen och Fursten, tillika med flera af uppvaktningen. Början skedde med omkostymering med
grufkläder, hvaraf de Kungliga naturligtvis skulle få
alldeles nya och vi tillhörande uppvaktningen, tvättade.
Honnör skedde genast vid ankomsten från något batteri, benämnt ”Stöten” med 21 sprängskott eller annan
smäll. Att börja med fick hela sällskapet marschera utför
ett slags landgångar och trappor och hissar. Anlända
till den s.k. Prinssalen serverades lunch och Champis.
Här föreslogs Konungens skål, hvarefter Konungen
sjelf föreslog en skål för Fursten af Walldeck och denne
sedermera en skål för Kron-prinsen. De Kungliga och
Fursten skrefvo sina namn i bergväggen för att sedermera inhuggas.

Uppvaktningen, följande: Kammarfröken Ebba von
Rosen, Hoffröken Charlotte Scheffer, Tyske Kammarherren Baron Bose, Tyske Adjutanten Major von
Heinitz, Konungens Vakthafvande, Kabinettskammarherre S.A. Flach och Kommendörkapten Engström samt
Drottningens Kammarherre (och Kommendörkapten)
Knut Peyron, Professor Abelin, läkaren.
Under resans lopp tillstötte äfven andra personer såsom,
jag vill minnas, fröken Sjöcrona, samt Landshöfdingar i
länen och statsrådet Forsell m.fl. Betjeningen bestod af
20 personer inalles.
Af samma orsak som vid ankomsten, nemligen, att ej
behöfva blifva för mycket begapade, skedde afresan från
en plats på järnvägen i närheten af Carlberg. Afresan
från Drottningholm skedde medelst ett långt tåg af
Kungliga vagnar hvaraf 5 à 6 4-spann.
Jag hade en förargelse att utstå till följe af d’Orchimonts
elakhet, nemligen det att jag höll på att ej komma med.
Allt bagage afsändes en timma förut, men jag hade ännu
kvar den vanan att alltid, vilja hafva min resväska till
hands. Denna hade jag på mitt rum i flygeln och då vi
afreste stod jag med denna i hand för att stiga upp i min
vagn då den passerade. Men d’Orchimont hade någon
dum idé att ett Kungligt ekipage ej kunde stanna för något ”enskildt” och han ville först ej stanna. På mitt anrop
stannades slutligen och jag kom med. Man tänke sig
min förargelse ifall jag ej såsom Vakthafvande Adjutant
kommit med och jag lät äfven d’Orchimont få veta min
förtrytelse.
Det var ett långt festtåg ända från Drottningholm till
Carlberg, där oaktadt den tidiga timmen 9.14 f.m. massor af folk samlats. För min del hade jag den oturen att,
då jag, af nyfikenhet, en gång tittade ut genom fönstret,
att jag fick en skärfva från röken från lokomotivet i ögat.
Däråt blef genast en elak värk, hvarifrån jag räddades af
Professorn Abelin som penslade ut otyget.
Landshöfding De Maré hade mött på provinsgränsen.
Hos honom bodde Kung och Drottning med uppvaktning. Kronprinsen hos Apotekar Helleday och Fursten
af Walldeck hos Handlanden Oscar Karlsson och de tre
Prinsessorna hos Herr Hj. Grundelius.

Såvidt jag förstod vore vi endast på halfva djupet af
grufvan som lärer vara af de djupaste i Sverige men, för
att komma vidare, skulle man ”hissas” ned, som mycket,
äfven klokt folk kalla det i stället för att ”firas” ned, enär
med hissas aldrig bör afses annat än att komma högre
upp. Slutet af gruffesten blef att Konungen gick ned till
Adolf Fredriks schakt, från botten af hvilket afsjöngs
folksången af grufarbetarnas sångförening och afskötos
några bergskott med särdeles effekt.
Uti Falutidningen står: ”Före af resan från grufvan lät
H.M. genom Kommendörkapten Engström och Kabinettskammarherren Flach utbetala frikostiga penningegåfvor att utdela åt alla de arbetare, som på något sätt
hade fungerat vid tillfället.”
Detta är nog sannt så tillvida att det var nog jag, enbart,
som fick punga ut ty jag hade handkassan och äfven
Kungen kom ofta till mig för att få en gul slant och i
Dalarne utdelades de flesta i den gula färgen och af guld,
antingen 20 eller 10 kronor.
Så besöktes kyrkan och därefter uppfördes den vanliga
och mest tråkiga af alla de obligatoriska ceremonier som
nyttjas vid Kungabesök, nemligen presentation af stater
och Kårer. Sedan detta väl undanstökats företogs färd
till järnvägsstationen for resan till Domnarvet.
Under resan dit besöktes den namnkunniga Ornässtugan af alla utom Drottningen som var opasslig. Här
var också deputationer, stora folkmassor och hurrarop i
rikt mått.
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Jag kan omöjligen låta bli att nämna ett par ord om
Statsrådet Forsell, hvilken, enligt min mening, trots
all sägen om hans goda hufvud och skarpa förstånd
ändock, vid vissa tillfällen, bar sig drumligt åt. Här ett
exempel: Det är bekant att Ornäs stugan är märkvärdig
därföre att Gustaf Wasa räddade lifvet genom att hoppa
ut genom ett af hålen i ett afträde och ned i gödseln och
så var han räddad. Detta afträde var beläget i öfre våningen. Denna öfre våning skjuter ut en 5 á 6 fot utöfver
den nedre. Afträdet bestod af en stor sal med 6 a 10 hål,
jag minns ej antalet. Då nu denna stuga var förvandlad
till ett sorts museum med en gammal Dahlkarl till väktare hade man snyggat upp alltsammans och på det att
ingen skulle vidare vanhälga stället hade man spikat en
trädribba öfver hvarje hål.
Då nu sällskapet kommo i öfre våningen stodo alla
damerna i ett af rummen och då kom Statsrådet Forsell
och frågade om de ej sedt det mest historiska rummet i
våningen. Det föreföll mig som om Prinsessorna hade
någon aning om något förskräckligt ty de voro ej benägna att vara nyfikna. Men Forsell var envis med det resultat att de gingo in i afträdet eller salen, ty det var visst
det största rummet. Där var nog fullt med annat folk
och ingen kan förvåna sig öfver att Prinsessorna antogo
förslaget, framställt af en af Konungens rådgifvare. Men
det dröjde ej någon minut förrän alla tre Prinsessorna
kommo ut med näsdukarna för ansigtet storskrattande.
Jag tillstår att vi, lite hvar, blefvo häpna öfver denna
Forsells kvickhet.

middag hos en rik grosshandlare i Stockholm hade jag
Forsell till granne. Vi kommo att tala om en Prins som
vid den tiden besökte Stockholm, Forsell kom att fråga
mig om hvad han, denne Prins, hade tagit sig för under
de dagar han vistats i Stockholm. Jag svarade sanningsenligt som jag visste, nemligen att ”han besökt de mest
framstående personerna i Stockholm”. Forsell yttrade då
ungefär att han tyckte detta var besynnerligt ”han har ju
ej varit hos mig”. Forsell var då afgången från taburetten
och endast President i Kammarkollegium.
Det inträffade antingen denna dag eller under någon
då Forsell följde med att Major Heinitz kom till mig
och häftigt frågade ”hvad är det där för en ’Conseillier
d´etat’ som nu kommer hit. Han vill inbilla mig att bönderna här äro Sveriges kraft och märg och förnämsta
stånd” etc. etc. Med Forsells radikala åsigter och tendenser kunde det nog förstås att han prisade bönderna
hvilka denna tid vore i majoritet, och hade det varit nu
hade nog Forsell gifvit priset åt radikaler och Socialister.
Det var De Geer son satte Forsell som helt ung man på
taburetten och tog honom från Centraltryckeriet och
Riksbanken där han var Sekreterare och utmärkte sig
specielt därigenom att han ville dominera över skriftspråket och införa andra och radikalare formulären
för sättet att motivera skrivelser hvilket lärer föranledt
Styrelsen att gifva honom en officiel varning som skulle
delgifvas honom dagen därpå, men då blef han Finansminister, och parerade straffet.

Att jag hade mina skäl att ej anse Forsell för ”fin” synes
äfven af följande. En gång då vi voro bjudna på en stor

fortsättning i kommande nummer

Några personer som omnämns i detta avsnitt av Carl Christian Engströms ”Minnen”.
Samtliga bilder är hämtade från Internet och därför inte av bästa tryckkvalitet. – Redaktören

Hertig Georg Walldeck
(1831-1893)

Emma Walldeck
(1858-1934)

Marie Walldeck
(1857-1882)

Pauline Walldeck
(1855-1925)

Kung Oscar II
(1829-1907)

Hans Forsell
(1843-1901)

Drottning Sofia
(1836-1913)

Kronprins Gustaf
(1858-1950)

Carl Christian Engström
(1827-1916) sjöofficer och kanonbåtskonstruktör. Han blev sekundlöjtnant
1848 och kommendör 1884. Han var
överadjutant hos kung Oscar II 1885.
Han var senare kontrollant vid Finspång, ledamot av artillerikommittén
och tygmästare i Karlskrona.
C C Engströms personarkiv, som
bland annat innehåller hans omfångsrika handskrivna memoarer, finns
i arkivet på Sjöhistoriska museet i
Stockholm
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Svenskarne i Illinois

Gunilla Kärrdahl ingår i styrelsen för DIS-Småland,
men är nu även invald i styrelsen för DIS. På omslagsfotot till senaste numret av Diskulogen står Gunilla
som nummer två från vänster. (redaktören)

En släktforskare tipsade mig en gång om en i hans tycke
intressant bok som finns tillgänglig på Internet. Senare
fick jag tillfälle att se boken i verkligheten på Emigrantinstitutet i Växjö. Boken heter Svenskarne i Illinois. Historiska anteckningar av Eric Johnson och C. F. Peterson
och är tryckt i Chicago 1880. Den omfattar över 500
sidor och är helt enkelt en historik över svenskar bosatta i Illinois fram till 1880. Samtidigt innehåller den
en hel del om staten Illinois och dess olika områdens
och orters historia.

samfundens uppbyggnad beskrivs, inte bara den lutherska utan även baptist- och metodistkyrkor m.fl.

Av Gunilla Kärrdahl

Författarna anger själva att staten Illinois är särskilt intressant ur svensk synvinkel, eftersom det framför allt
var hit den tidiga svenska utvandringen gick. År 1880
bodde det minst 75 000 svenskar i Illinois, vilket motsvarade ca 1/5 av alla svenskar i USA vid denna tidpunkt. Chicago var redan då Sveriges tredje stad sett till
folkmängden.
Boken innehåller först en allmän historik över staten
Illinois, dit de ”första” européerna kom någon gång på
1600-talet. Därefter går författarna igenom en mängd
tätorter i county för county (county kan sägas motsvara
län), där Chicago naturligtvis är den största och viktigaste. De beskriver framför allt när de första svenskarna kom till orten och vilka de var. De mest bemärkta
personerna beskrivs och den betydelse de haft för hur
orterna har utvecklats. Det framgår av boken att många
svenskar invandrade till Illinois under första hälften av
1850-talet. Orter som nämns är till exempel Andover,
Galesburg, Moline och Galva.
För varje ort beskrivs också de viktigaste svenska företagen, vilka föreningar/loger som finns, de olika kyrkornas uppkomst och ibland också något som kallas
politiska/offentliga ämbeten.
I Moline grundades 1868 företaget Deere & Company,
som tillverkade plogar. Grundaren John Deere var dock
inte svensk. År 1880 hade företaget ca 600 anställda,
varav ca 250 var svenskar. Idag är det världens största
tillverkare av maskiner och redskap för lantbruk, skogsbruk och entreprenad. Galva låg bara ca 5 mil från Bishop Hill och fick sitt namn efter Gävle.
Som exempel nämns Erik Jansson som utvandrade från
Biskopskulla redan 1846 till det som sedan blev Bishop
Hill. Det finns en omfattande beskrivning om Bishop
Hills historia. Ett annat exempel är Rock Island där Augustanasynoden grundades 1860 och där Augustana
College fortfarande finns. De olika kyrkornas eller tros-

En av grundarna av Augustanasynoden, Lars Paul Esbjörn från Delsbo i Hälsingland, var under 1850-talet
pastor i Andover, Galesburg och Moline. Han hade stor
betydelse för de lutherska församlingarnas framväxt
under denna period. Han återvände dock till Sverige
och är därför inte så noggrant beskriven i boken.
Under amerikanska inbördeskriget bildade svenskarna
flera helsvenska kompanier och deras medverkan i olika slag etc. beskrivs också i boken. Här hittar jag en av
mina släktingar, Nils Olsson från Galesburg tillhörande
”gemenskapen” i Svenska kompaniet i Illinois’ 43:dje
regemente. Om honom står det kort och gott: Död i Savannah, Tennessee 10 april 1862. Nils utvandrade 1854
från Östra Broby i Kristianstads län. Tidigare visste vi
enbart att han dött i amerikanska inbördeskriget 1862,
men inte med säkerhet var han var bosatt. Eftersom
det fanns ett bevarat kuvert, stämplat i Galesburg 1859,
misstänkte vi dock att det var här han bodde – vilket
blev bekräftat.
En del av boken innehåller levnadsteckningar för de
mest bemärkta svenskarna på de olika orterna. Den
allra första som beskrivs är Peter Hawkinson (Håkansson) som föddes 1826 i Axeltorp, Hjärsås socken i Kristianstads län. Om honom står det bland annat så här:
1852 reste han till Amerika med en äldre broder, som
hade varit hemma på besök efter en flerårig vistelse i Kalifornien. I slutet av oktober samma år anlände han till
staden Galesburg i Illinois och verkade där i olika egenskaper i 9 år, under vilken tid han tre gånger valdes till
Street Comissioner. I mars 1862 flyttade han till Chicago, där han bland annat blev skandinavisk konsul 1863
och fredsdomare. Han var också direktör i den skandinaviska nationalbanken som kraschade 1871. Han anses
som en av Chicagos populäraste svenskar.
Under rubriken Chicago återfinns en för nordostskåningar välkänd person. Stycket börjar så här: Öfverste
Hans Mattsson är ingen Chicagobo men han har varit
det – tillhörde till och med statens banbrytarkår – och
han har dessutom vid mer än ett tillfälle haft ett finger
med i företag som inletts av Illinois-svenskarne. Alltså
anser vi oss böra ge honom rum bland ”Svenskarne i Illinois”. Sedan fortsätter en hel sida med Hans Mattssons alla förtjänster och bedrifter. Hans Mattsson kom
ursprungligen från Önnestad i Kristianstads län och
utvandrade till USA 1851, där han bosatte sig i Minne-
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sota. En period bodde han i Moline. Han arbetade
bland annat som emigrationsagent och var mycket
framgångsrik i att värva nybyggare till framför allt Minnesota.

sig speciellt, även om de säkert finns. I den tidiga utvandringen från Sverige verkar personer från t.ex. Hälsingland (bl.a. till Bishop Hill) och Skåne dominera,
åtminstone om man går efter beskrivningarna i boken.

Tufve Nilsson Hasselqvist var en av grundarna av Augustanasynoden och dess förste president. Han grundade också tidningen Gamla och Nya Hemlandet, som
var en svenskspråkig veckotidning och ett organ för de
svenska lutheranerna. Det första numret gavs ut i Galesburg 1856. Tufve Hasselqvist var född i Osby i Kristianstads län 1816 och hade verkat som präst i några olika
församlingar i nordöstra Skåne, när han 1852 kallades
till Galesburg av Lars Paul Esbjörn för att hjälpa honom
med församlingsarbetet. Med sig hade han ett 60-tal utvandrare från nordöstra Skåne.

De flesta levnadsteckningarna avslutas med kyrklig och
politisk tillhörighet. Ofta står det ”lutheran och republikan” – uppenbarligen var många svenskar republikaner.

Även om det var många smålänningar som utvandrade
till Illinois, är det lite svårt att hitta några som utmärkt

			

Boken är verkligen en guldgruva inte bara för släktforskare utan för alla som är intresserade av svenskarnas
historia i USA (Illinois). Hela boken finns på Internet.
archive.org/stream/svenskarneiillin00john/txt
Du kan läsa den direkt i datorn ”read online” men det
går också att ladda ner den som PDF-fil.
Gunilla Kärrdahl

Svenskarne i Illinois

Historiska anteckningar – Samlade och utgifna av
Eric Johnson och C. F. Peterson
Tryckt i Chicago 1880

Boken omfattar 480 sidor
och kan läsas i sin helhet på

archive.org/stream/svenskarneiillin00john/txt

Tuve Nilsson Hasselqvist

En fråga att svara på
På ett enda ställe i den svenska litteraturen
förekommer det långa ordet

TRANSUBSTANSIERAT
Vet du författare och verk
så sänd ditt svar till
fgeb@live.se
Det kan bli någon belöning till
en av dem som svarat rätt.
Redaktören
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Augustanasynoden
Gunilla Kärrdahl

Eftersom det finns flera hänvisningar till
Augustanasynoden i artikeln om Svenskarne
i Illinois, kan det vara befogat med en artikel
som handlar särskilt om denna.

En viktig person i sammanhanget är Lars Paul Esbjörn
som under första delen av 1850-talet var pastor i Andover, Galesburg och Moline. Han hade stor betydelse
för de lutherska församlingarnas framväxt under denna
period.
Lars Paul Esbjörn insåg att de lutherska församlingarna behövde en sammanslutning i en större kyrklig
organisation. 1860 grundades Skandinaviska Evangelisk-lutherska Augustanasynoden, uppkallad efter den
augsburgska bekännelsen. Syftet var att upprätta ett
eget teologiskt seminarium för att kunna försörja de
skandinaviska församlingarna med präster. Förberedelsearbetet gjordes till stor del av Tufve Hasselqvist som
utsågs till synodens förste president, en befattning han
upprätthöll i åtskilliga år. Esbjörn blev prästseminariets förste professor. Förutom teologi skulle eleverna
också kunna studera olika humanistiska ämnen. Resor
gjordes till Sverige för att samla in pengar och böcker.
I samband med en sådan resa stannade Esbjörn kvar i
Sverige för gott. Läroverket flyttades ett par gånger för
att 1875 hamna i Rock Island, där det fortfarande är beläget.
År 1962 slogs Augustanasynoden ihop med andra lutherska samfund till Lutheran Church in America och
1988 gjordes ytterligare sammanslagningar till Evangelical Lutheran Church in America (ECLA) med säte
i Chicago. Det är den största lutherska kyrkan i USA
med ca 4,7 miljoner medlemmar. Det finns fortfarande
ett stort antal församlingar inom den s.k. Augustanakyrkan.

Totalt finns ca 2 500 studenter på högskolan. Utbildningarna är i allmänhet fyråriga. Trots skolans lutherska
ursprung är andelen katoliker större än andelen lutheraner. Skolan arbetar hårt med miljöfrågor, både internt
och i utbildningarna. Skolavgiften är ca 30 000 dollar/
år, boende m.m. tillkommer. De flesta studenterna har
någon form av stipendium. Sverige-Amerika-stiftelsen
utser varje år en stipendiat till Augustana College.
Det finns många olika ämnen att välja på, men inriktningen tycks vara bland annat estetiska ämnen som
musik, konst och teater, ekonomi och naturvetenskap.
Inom naturvetenskapen finns utbildningar inom skog,
miljövård och landskapsarkitektur. Den teologiska
utbildningen sker dock sedan 1950-talet i Lutheran
School of Theology i Chicago. Det finns också ett antal
Augustana college spridda på olika platser i USA, t.ex.
Bethany College i Lindsborg, Kansas och Sioux Falls i
South Dakota. Gustavus Adolphus i St. Peter i Minnesota är ett annat.
Knutet till Augustana College är Swenson Center eller
The Swenson Swedish Immigration Research Center,
som det egentligen heter. Det är ett nationellt arkiv- och
forskningscentrum för studier av den svenska invandringen till USA. Ett av syftena är att hjälpa släktforskare som vill undersöka sina svenskamerikanska rötter.
Hemsida: www.augustana.edu/general-information/
swenson-center-/genealogy
Augustana driver ett eget förlag som heter Augustana
Book Concern med säte i Rock Island. Organisationen
ger ut den svenskspråkiga tidskriften Augustana och
dessutom den engelskspråkiga The Lutheran Companion.
			
Gunilla Kärrdahl

Informationsträffar om DIS med lokala släktforskarföreningar
DIS-Småland har under hösten 2013 genomfört ett antal informationsträffar
där vi har berättat om Disgen och andra verktyg som DIS kan tillhandahålla.
Är din förening intresserad av att ordna en sådan informationskväll kan ni
kontakta Tommy Nilsson 070-303 17 32 eller tommy@betoni.se
för att bestämma lämplig tidpunkt.
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Brännvinspannorna
Aron Axelsson Bordon
Berättelsen är tänkt att ingå i författarens
planerade bok GÅRDSHISTORIER.
Olofshylte är en by i Västra Torsås
socken i Alvesta kommun.

aronax@telia.com

					

I början av 1820-talet lever i Olofshylte by bl.a. Jacob
Persson, 42 år, med maka Elin Andersdotter, Per
Olsson (Löf), 30 år, och hans maka Karin Månsdotter
samt Olof Persson, 24, som tydligen är ensamstående.
En dag vid midsommartid 1822 kommer tre okända
män till Olofshylte. De ska snart visa sig vara kronolänsmannen Crona, nämndemannen Per Månsson i
Sjöaryd och en icke namngiven fjärdingsman. De är
ute för att besiktiga brännvinspannorna i byn.
När de kommer till Jacob Perssons stuga är han inte
hemma, men väl hans hustru Elin Andersdotter.
Länsmannen låtsar sig vara kopparslagare och intresserad avatt köpa koppar. Elin säger att gårdens
brännvinspanna är skickad till Växjö för att lagas,
Länsmannen springer då upp på ett loft, där han
hittar en hatt till en panna. Nämndemannen och
fjärdingsmannen går till grannen Olof Persson som
genast lämnar fram sin brännvinspanna, den är
”söndrig på bröstet” och för tiden oanvändbar.
När förrättningsmännen kommer ut på gården igen,
hör de ”något skramlande i en bodbyggnad”. De går
ditåt och finner först hustru Elin i ett ärteland med en
brännvinspanna bredvid sig. Troligen är hon i färd
med att gömma undan pannan för kontrollanterna.
Då hon ”hastigt begivit sig bort” finner de ytterligare
en panna utan hatt gömd mellan två byggnader på Per
Olssons gård.
När målet kommer upp på hösttinget i Allbo 1822
(§85) förnekar Elin att hon har burit en brännvinspanna
i ärtlandet, Även på två följande ting förnekar Jacob
och Elin liksom Per och Karin brott.
Från tinget 11 juni 1823 står i protokollet (§92): ”Vice
Kronolänsman Crona yrkade böter å Jacob Persson

i Olofshylte av Västra Torsås socken, vilken i högsta
grad överlastad av starka drycker förde oljud i
tingshusen samt med hatten å huvudet förhöll sig
så vanvördigt och skällande, att häradsrätten måtte
förordna att han skulle förvaras i häktet tills han blev
nykter ---”
Den 29 december 1823 avgörs målet på Allbo ting.
Olof Persson erkänner att han äger den oanvändbara
pannan, som har följt med gården då han köpte den.
Jacob Persson och Per Olsson samt deras hustrur
måste på nästa ting med ed svära, att de inte är
ägare till de brännvinspannor man har hittat i ärtlandet och mellan uthusen. Innan dess måste de ha
”infunnit sig hos själasörjaren och av honom undfått
de allvarligaste föreställningar om vikten av edgång
och meneds rysliga påföljd”. De åtalade tar varning
av själasörjarens föreställningar och avstår från att fria
sig med ed.
Tingets utslag den 18 mars 1824: ”Dömes Olof
Persson, Jacob Persson och Per Olsson för berörde
förseelser att vardera böta 15 Riksdaler 32 skilling
samt att vara förlustiga de innehavda i beslag tagna
redskapen, vilka böra å offentelig auktion försäljas.
Och som dessutom svaranden Jacob Persson, vilken
redan 3 gånger för fylleri pliktat, prövar häradsrätten
döma honom Jacob Persson i Olofshylte att plikta för
vanvördigt uppträdande inför domstolen 3 riksdaler
16 skilling och för fjärde resan fylleri inför rätta
26 riksdaler 32 skilling, varjämte Jacob Persson i
avseende till sistnämnde förbrytelser skall å en söndag
sitta i stocken vid Västra Torsås kyrka, från vars
predikostol underrättelse om hans brott bör meddelas
och förklaras, Jacob Persson oberättigad att framdeles
deltaga i val eller väljas till sådana förrättningar som
innefattar medborgerligt förtroende.”

			

Aron Axelsson Bordon

Avsändare:
Föreningen DIS-Småland
c/o Egon Burman
Murmästarevägen 1
352 61 VÄXJÖ

Ett matematiskt problem
I förra numret på sidan 2 hade jag ställt upp ett
matematiskt problem: Ett får står bundet med ett rep
i ytterkanten av en cirkelrund gräsyta. Hur långt ska
repet vara (i förhållande till cirkelns radie) för att fåret
ska kunna beta av halva gräsytan – varken mer eller
mindre? Några svar har jag fått in från medlemmar,
men inget som är tillräckligt nära den rätta lösningen.
Jag gav problemet till Hans Frisk vid Linnéuniversitetet. Han tyckte det var ett kul problem som han vid
tillfälle tänkte ge till sina studenter. Enligt honom
är det ingen avancerad matematik, bara analys som
eleverna läser på gymnasiet och första året på universitetet.
Hans Frisk ställde upp en ekvation som han stoppade
in i matematikprogrammet Mathematica – och ut kom
ett svar med fyra decimaler: 1,1812 Det innebär att
repet ska vara drygt 18 procent längre än cirkelradien.
Om radien är 10 meter så ska repet alltså vara 11,81
meter.
Tack Hans för att du tog dig tid. Jag nöjer mig med
att redovisa ekvationen och resultatet. Din noggranna
beskrivning gör att jag troligen kan förklara om någon
medlem inte är nöjd med det.
				 Egon Burman

Är du en Bernadotte?

Nu kan du få veta om en kung eller kronprins är din förfader
– om din ”fader okänd” verkligen var Carl XV eller hans bror
Oscar II, som familjetraditionen hävdar. Det är framför allt
dessa båda som sägs ha spridit sin avkomma under sina resor
i landet. Jo, så var det säkert, men i vilken omfattning är nog
ingen som vet – ännu. Det var självklart att de skulle förses
med sängkamrat om de ville – och det ville de.
Nu kan du få fullständig klarhet i om din farfars farfars far
var en Bernadotte. Det är kungens syssling Jan Bernadotte,
som ditt DNA kommer att jämföras med. Det är i sin ordning
– även en greve af Wisborg har väl rätt att tjäna pengar. Fast
jag undrar vad hovet tycker. Troligen är det inte populärt att
en nära släkting till kungen lånar sig till detta. Hittills har allt
gått att förneka. Med DNA-bevis är det fakta som talar, även
om det inte ger någon arvsrätt.

I ekvationen är radien satt till 1 och därmed är hela
cirkelytan lika med Pi. Den streckade ytan motsvarar
därför en fjärdedel av Pi.
h är den okända biten av repet, den bit utöver radien
som ska tillkomma för att fåret ska komma åt 50
procent av gräsytan. Beräkningen visar att tillägget blir
drygt 18 cm för varje meter radie.

Kanske Carl XVI Gustav själv borde ställa upp med sitt DNA.
Det vore ett sätt att dra in pengar till hovstaten, som gick
med miljoner i underskott förra året.
Det är Bernadotte & Falk AB som säljer Bernadotte DNA-test,
för obruten manlig linje. Det är säkert en lönsam affär, ty
billigt är det sannerligen inte – det kostar 7.495 kronor. Att
jämföras med ett faderskapstest som bara kostar 1.195 kronor i lågprisversionen.
Är det värt 7.495 att få veta att du har tre procent gener från
en Bernadotte? Somliga kanske tycker det. Men är det värt
den summan för att få veta att familjetraditionen var osann –
att det var ett självbedrägeri som uppstått någonstans?

				

Egon Burman

