
Johan "John" Larssons ursprung 

Min hustru Birgittas mor Ellen hade en syster Olga som utvandrade till USA 1921. 

Hon gifte sig där 1923 med en Johan Larsson också han från Blekinge. 

I maj 2014 försöker jag få lite fakta om Johan genom att söka i mormonernas 

Familysearch och i databasen Emigranten. 

De uppgifter jag har tidigare är endast namnet och följande som jag fått muntligt 

av Birgittas far Calle : Carl och Ellen träffades första gången 1936 hos en syster 

Anna till Johan Larsson i Rödeby (make till Olga) vars make Karl var jämnårig 

med Carl och hans kompis. 

Letande efter en Karl och Anna i Rödeby var lönlöst. I Emigranten hittade jag 

inget. Hos Familysearch hittade jag uppgifter från folkräkningar (Census) 1930 

och 1940. 

 

Figur 1  Folkräkning USA 1930 

 

Figur 2 Folkräkning USA 1940 

Med dessa uppgifter försökte jag hitta en John Larsson född i Blekinge 1890 men 

det misslyckades. Figur 1 anges utvandring 1913 och den gick inte att hitta i 

Sverige. 

Birgitta har fortfarande släkt från sin mors sida i Skåne. De är de som senast 

haft kontakt med släktingar i USA. Frågan går till Anna-Lena i Landskrona om 

hon vet något om Johan Larssons ursprung. Svaret kommer omgående : 

Har precis pratat med Else o Lars-Yngve, får se om jag kan hjälpa till med släktförhållandet. 

Verners mor hette Ida Larsson och hon hade en syster som hette Anna Jönsson och en bror 

som var John Larsson, så John var Verners morbror, hur de träffades visste de inte men 

John åkte till Amerika ett halvt år före Olga. Sedan nämnde de Kvarnagården ett ställe alla 

träffades på helgerna. 



Detta ser ju inte ut att kunna leda vidare men i kombination med vad jag tidigare 

visste muntligt från Calle (röda texten överst) skulle det lösa gåtan. 

I detta läge visste jag att Calle och Ellen träffats i ett kompisgäng i Rödeby. 

Hemmet där hade makarna Karl och Anna Jönsson och Anna Jönsson var syster 

till Johan Larsson. 

Jag chansar på att Anna Jönsson också dog i Rödeby. I CD-databasen "Sveriges 

döda 1901-2009" hittar jag 3 stycken möjliga Anna Jönsson döda i Rödeby. Jag 

kollar deras familjer vid födelsen och den tredje Anna Jönsson är född i 

Fridlevstad 1898-02-23. Familjen har ett torp under Qvarnagården (!) och med 

Anna finns 7 barn. Där finns en Johan Ludvig född 1889-11-03! Där fanns också 

Verners mor Ida som äldsta barn född 1884-06-13. 

 

Figur 3  "John" och hans syskon i Kvarnagården fram till 1980 

 

Gåtan är löst! 

I husförhörsbok för Fridlevstad 1910 - 1924 står att Johan Ludvig har avvikit till 

obestämd ort 1914. Senare har skrivits anteckningen "I Amerika 13, 14" med 

blyerts. Därmed är uppgiften i Figur 1 ovan, att han immigrerade 1913, också 

bekräftad. I samma husförhörsbok anges också att brodern Carl Albin Månsson 

med tillstånd från Kungl. Majt. utvandrade till N. Amerika 1920-06-29. I Figur 1 

finns 1930 en inneboende hos John och Olga vid namn Carl Munson. Han anges 

vara 34 år då. Det är med säkerhet Johns broder. Enligt lista hos Ellis Island kom 

Carl Albin Mansson med skeppet Stockholm till New York 1920-07-22. Han 

angavs då vara 24 år. 

 

 

 

 



 

 

Rödeby ligger c:a en mil norr om Karlskrona. Fridlevstad ligger bara 3 km väster 

Rödeby och Nävragöl ligger en mil norrut. Kvarnagården ligger strax sydost om 



Nävragöls station (1 i kartan). Trots detta så hör Kvarnagården till Fridlevstad 

socken och församling. Från 1890 fanns järnväg från Karlskrona till Rödeby och 

vidare norrut till Nävragöl. 

"John" och hans syskon växte upp på ett torp vid Kvarnagården i Nävragöl. 

Fadern dör redan 1922 och då flyttar modern Matilda och barnen till en fastighet 

Kvarnalund inom Kvarnagården. Matilda dör där 1940. Då bor forfarande yngsta 

"barnen" Oscar Vilhelm och Emelie Maria kvar där. Oscar Vilhelm dör ogift vid 

Kvarnagården 1980. Emelie Marias öde har jag inte hittat. 

 

Anna gifter sig 1919 med Karl Jönsson och flyttar in till Karlskrona i några år. De 

får en dotter 1920 och en son 1922 som bara blir en dryg månad gammal.  

1923 flyttar de till Östa Rödeby och bor i en lägenhet kallad Berghem (2 i 

kartan). Det var troligen där som Karl och Ellen träffades på en släktträff enligt 

Calle 1936. Men jag har hittat en uppgift att John, Olga och Edna 1935 är på 

besök i Sverige och kommer åter till New York 1935-09-29. Jag misstänker att 

Calle mindes lite fel och att det var vid detta sverigebesök som släktträffen 

skedde. 
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