1

Fyra systrar och en halvsyster

Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har
samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna Greta gifter om sig 1856 och ytterligare
en dotter föds samma år.
Här är en sammanställning av data från mitt släktforskarprogram :

Den först födda dottern blir inte ett år gammal utan dör 1843. Alla de övriga lever till vuxen ålder och möter
olika märkliga öden. Tre flickor blir faderslösa 1854. De är då 3 - 10 år gamla. Den yngsta, min mormorsmor är
3 år och kan knappats haft minnen av sin far. Däremot levde minnen kvar av styvfadern också via min mormor
till mig. Han var inte omtyckt. Det stämmer med att alla flickorna lämnar hemmet tidigt.

Eva Charlotta Johansdotter
Hon lämnar hemmet för pigtjänst första gången 1861 när hon är 17 år. Hon är på flera håll i Väversunda och
Rogslösa innan hon 1864 kommer som piga till August Califf i Bårstad Mellangård, Rogslösa.
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Ovanstående är ett klipp ur Jönköpingsbladet från mars 1862. August Califf förestod tydligen Bårstad
Kalkstensbrott. Han hade titeln Inspektor i Husförhörslängden. (Se också
http://www.archipelago.nu/SKARGARD/SVENSKA/VATTERN/borghamn.htm)
Syster Augusta Wilhelmina kommer till Califf samtidigt. Eva Charlotta följer 1866 med August Califf och hans
familj till Fivelstad och Risberga Norrgård. Augusta Wilhelmina flyttar då till Strå. Risberga Norrgård ägs av
August Califfs hustru. August har nu titeln f.d. Inspektor. Troligen lämnar han familjen redan 1867. Han
kommer åter från N. Amerika 1874.
Eva Charlotta och August tar samma dag 1867-11-09 ut "frejdbetyg" av prästen i Fivelstad. Har de då något
gemensamt i kikaren? Enligt anteckningar i husförhörslängden så blir Eva Charlotta ändå kvar i Fivelstad till
1869-10-14 då hon anges flytta till Stockholm. Församling är inte angiven. Efter detta är Eva Charlotta
försvunnen för mig. Jag har lagt ner många timmar på att försöka hitta henne igen. Min starka tro var dock att
hon påverkad av August Califf emigrerar till N. Amerika.
August Califfs historia finns i ett separat dokument "En rörlig Califf-släkt" (filnamn fransochaugust.doc).
I januari 2018 har jag kontakt med Gunnar Larsson i Pålsboda som via Google har hittat mitt Califf-dokument.
Han har lite nya uppgifter om Frans Califfs familj. I svarsbrevet till honom nämner jag om Eva Charlotta.
2018-01-30, några dagar senare, kommer åter ett mail från Gunnar som börjar "Jag har funnit din
mormorsmoster Eva Charlotta." Det hade han! Genom sökning i Arkiv Digitals Sveriges befolkning 1860 - 1930
som bara funnits i några månader hade han hittat henne i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm. På hösten 2017
hade jag tagit fullt abonnemang hos Arkiv Digital och även jag sökt där efter Eva Charlotta men måste ha
slarvat på något sätt. Hon var registrerad som Johansson och jag hade kanske bara sökt på Johansdotter.
Eva Charlotta flyttar in i Storkyrkoförsamlingen 1869-11-02 och kommer då direkt från Fivelstad. Hon blir piga
hos en handlare Daniel Henric Tiselius vid Kornhamnstorg. Hon blir där i 4 år. 1874-11-11 flyttar hon in i
Katarina församling på Skräddaregränd 3. I samma veva lyses det för henne och skräddaregesällen Carl Johan
Hagert född i Höreda i Småland. De hade nog känt varandra en tid. Det lyses inte tre gånger. Redan 1875-01-14
dör Eva Charlotta i barnsängsfeber.

Augusta Wilhelmina Johansdotter
Augusta Wilhelmina lämnar hemmet i Wågagård, Bårstad, Rogslösa, för pigtjänst 1862-11-04. Hon är bara 15
år när hon blir piga i Väversunda Postgård. Hon tituleras "Flickan" men gör säkert tjänst som Piga. Där blir hon i
två år. Hon har fram till 1868 tjänster i Rogslösa, Fivelstad, Strå och Herrestad. Från Åsberga Östergård i
Herrestad lämnar hon plötsligt Östergötland 1868-10-28 också hon med destination Stockholm utan angivande
av församling. Tack vare levande tradition i släkten kunde jag veta att hon hamnade i Östra Ryds församling på
"Bogesundslandet" norr om Stockholm. Varför hon gjorde denna för tiden osannolika flytt som sedan också
stimulerar fler systrar att flytta samma väg är ett mysterium. Det var betydligt vanligare i Rogslösa att emigrera
till N. Amerika än att flytta till Stockholm.
Hon blir piga hos en ogift bondson Johan Erik Eriksson i Nibble (då med namn Nibbla), Östra Ryds församling.
Efter drygt två år som piga gifter hon sig med bonden 1871. De får två barn : Hulda Vilhelmina 1872 och Johan
Leonard 1879. Johan Erik dör redan 1891.
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Augusta är kvar på Nibble till 1901 som "brukare" med hjälp av barnen och drängar. Dottern Hulda Vilhelmina
gifter sig med en av drängarna 1896 och flyttar till Skofsjöholm. 1901 skriver sonen Johan Leonard in sig i
Stockholms Sjömanshus och lämnar hemmet. Augusta flyttar samma år till dotterns familj på Skofsjöholm
också i Östra Ryd. 1903 flyttar Augusta till "eget" hus Rosenhill i Svinninge som ligger i Österåkers förs. Sonen
dyker också upp här när han inte är på sjön. Han dör dock 1908 i Helsingborg av nervfeber. Hon bor i Svinninge
till sin död 1931. Från 1904 bor systerdottern Edith också i Svinninge alldeles i närheten i Johannesberg.

Hilda Carolina Johansdotter
Hilda och systrarna går troligen en kort tid i skola i Rogslösa. För Hilda har jag fått bevis genom en betygskopia.
Det är Göran Sundström som skickat mig denna. Han är sonsonson till Edith Sundström nedan och fortsatt
innehavare av torpet Tornboda.

Hilda Carolina flyttar hemifrån första gången 1867 för att bli piga i Bårstad Kronogård, Rogslösa. Hon är
därefter piga i Hov innan hon 1871-10-24 flyttar till Stockholm. Ingen församling angiven. Hon blir piga hos den
nygifta systern Augusta Wilhelmina i Nibble gård, Östra Ryds församling. Systrarna kommer troligen väl
överens för Hilda blir kvar som ogift piga till 1880. Då lyses det för henne och drängen Adolf Fredrik Sundström
i granngården Gåsviks Östergård. De vigdes 1880-10-29 och bosätter sig vid Nibble där Adolf Fredrik blir
Statdräng. Året efter flyttar de till torpet Tornboda. Både Nibble och Tornboda äges av Bogesund men
arrenderas båda av Augustas make.
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Hilda och Adolf får en son Carl Herman 1882. Han blir bara dryga året gammal innan han drunknar i
Nibbleviken. En dotter Edith Karolina föds 1884 och ytterligare en dotter Judit Maria 1887, som senare blir min
mormor.
Adolf försörjer familjen med att vara "diversearbetare". Han arbetar i egna jorden och vid Nibbla. Han har en
tid titeln båtbyggare och senare även snickare. Adolf och Hilda blir kvar på Tornboda till sin död. Adolf dör
1914 och Hilda 1922.
En sammanställning av data på familjen i Tornboda :

Judit Maria Sundström kommer att bli min mormor. Hennes biografi finns i eget dokument.

Johanna Lovisa Caesar
Johanna föds 1856 blott 5 månader efter att Anna Greta gift sig andra gången med Thure August Caesar (se
data ovan). Därmed finns det 4 systrar i hemmet fram till 1861. Det finns tecken som tyder på att halvsystern
Johanna hade god relation till de övriga tre. Johanna finns också en tid i Östra Ryd. Hon tjänar då piga hos
halvsystern Augusta i Nibble under augusti - oktober 1875. Då är också halvsystern Hilda Carolina piga där. Tre
av systrarna är återförenade under ett par månader. Var den fjärde systern är har länge varit ett mysterium.
Hon lämnade Rogslösa 1869 med adress "Stockholm". Med hjälp från en annan släktforskare (och ny databas i
Arkiv Digital) löste sig detta 2018. Se under hennes rubrik ovan. Hon kommer till Storkyrkoförsamlingen inne i
centrala Stockholm och flyttar 1874 till Katarina men avlider där samma år i barnsängsfeber.
Johanna tjänar därefter piga hos en Löjtnant Bruzelius i Borghamn och vid Västerlösa Häradshövdingeboställe
under åren 1876-1879. 1879 gifter hon sig med Gustaf Theodor Wallin född 1857 i Rogslösa. De bor först vid
Västerlösa Häradshövdingeboställe där en första son Oskar Reinhold föds. De flyttar 1880 till Bårstad Kaxegård
i Rogslösa där Adolf blir Statdräng. Där föds Ivar Gotthard 1882, Signe Vilhelmina 1885 och Johan Konrad i
januari 1888. Anna Greta, Johannas och övriga systrars mor, dör 1886. I slutet av 1887 dör äldste sonen Oskar
Reinhold endast 8 år gammal.
I juni 1888 emigrerar hela familjen till N. Amerika via Hamburg och Le Havre med båten Hammonia. De
ankommer till New York 1888-06-29. Jag har återfunnit familjen bosatt under lång tid i Bashaw Township,
Brown County i Minnesota. Dit kommer också yngre bröder till Gustaf.
Johannas far Thure August Caesar gifter sig en andra gång i oktober 1888. I detta äktenskap föds tre
halvbröder till Johanna som hon troligvis aldrig träffade. Alla tre halvbröder blir kvar i Rogslösa.
I Bashaw föds ytterligare tre barn: Arthur 1890, Harris Oscar 1892 och Agnes Olivia 1895. Gustaf dör i Bashaw
1914. Alla barnen verkar bli kvar i USA. Enligt US Census 1920 bor Johanna hos dottern Signes familj i
Minnetonka, Hennepin, Minnesota.
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Detaljer för denna familj:
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