En rörlig Califf-släkt
Varför detta intresse?
Tidigt i min släktforskning, långt innan persondatorer, lärde jag mig av min mormor att hennes mor
och mostrar kom från Rogslösa vid Vättern. Det slumpade sig så att jag så småningom i livet kom till
Linköping och blev där bofast för resten av livet. Därmed växte också mitt intresse för mina östgötska
anor. Jag började släktforska i Rogslösa på grundval av vad jag fått i tradition från mormor och på
1960-talet med hjälp av filmläsare på Linköpings bibliotek. Långt senare också på dator med
registrering i Disgen. Nu de sista åren som pensionär alltmer intensivt med den rikliga tillgången av
källor att läsa via dator.
Varför forska om en Califf-släkt?
Min mormorsmor, hennes tre systrar och en halvsyster föddes alla i Rogslösa. De tjänade alla som
pigor i olika omgångar hos en inspektor August Califf i Bårstad i Rogslösa i unga år. Av dessa fem unga
damer har jag lyckats följa fyra under hela deras liv men Eva Charlotta försvinner för mig vid 35 års
ålder och ogift. Fram till dess har hon arbetat hos August Califf och hon anges flytta till Stockholm.
Samtidigt försvinner också August tills vidare till okänd ort. Efter minst 5 år,1873, återkommer han
från Norra Amerika till sin familj. Jag fick tidigt misstanke att August och Eva Charlotta hade "något
ihop". I Rogslösa församling tar de samma dag 1867-11-19 ut frejdbetyg.
Jag har inte hittat Eva Charlotta genom att följa Califf-släkten. Men succesivt blev denna Califf-släkt
så intressant i sig själv att jag fortsatt med att forska i deras öden trots att jag inte är släkt med dem.
Denna Califf-släkt växer från en fattig livgrenadjär till en stor och delvis välbärgad släkt i södra Sverige
och i USA. Trots stora avstånd tycks de ändå hålla ihop. Deras familjenamn överlever dock inte till
våra dagar. I tredje generationen från knekten räknat är fruktsamheten för dålig.
Släktnamnet stavas omväxlande Califf och Kaliff i källorna. Jag har här valt att använda Califf
genomgående.
Bröderna August och Frans Califfs barndom
Denna berättelse skall handla om de två bröderna August och Frans Califf och deras efterkommande. 1832 finns deras familj, strax norr om Mjölby, i Högby församling på ett soldattorp Nr 42
under Norrby Västergård. Detta är familjen i sin helhet 1832 :
Magnus Califf gifte 1826-10-22
Margareta Lisa Andersdotter
August Califf
Frans Califf

Livgrenadjär
Hustru
Son
Son

f. 1803-12-21 i Ekeby förs. (E)
f. 1799-01-28 i Mjölby (E)
f. 1827-07-06 i Hogstad förs. (E)
f. 1829-12-16 i Högby förs. (E)

Från 1825 är Magnus Livgrenadjär i Hogstad församling, Ryttaretorpet Nr 72 under Kummelby.
Här gifter han sig med Margareta Lisa 1826-10-22 och sonen August föds knappt 9 månader därefter.
I slutet av 1827 flyttar de till soldattorpet i Högby församling enligt ovan. Här föds Frans. Modern
anges tidigt "ofärdig" i husförhören vilket kan vara orsaken till att familjen aldrig blev större.
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Enligt uppgifter från Soldatregistret är Magnus inskriven 1824-08-15 vid Andra Livgrenadjärregementet, Skenninge kompani, Norrby rote i Högby socken. Han är 175 cm lång. Avsked med
underhåll 1856-06-27 efter 31 tjänsteår.
Familjen blir kvar i Högby på Norrby Västergård tills August och Frans är vuxna. August flyttar till Sya
församling 1845 och Frans flyttar till Axstad Skattegård i Högby 1847. Efter Magnus avsked som
livgrenadjär bor makarna ändå kvar vid Norrby Västergård. De flyttar till Norrby Lillgård 1865. Här dör
Magnus 1870-05-09. Änkan Margareta bor kvar som inhyses i Norrby Lillgård till sin död 1892-02-28.
August och Frans i Rogslösa
Jag hoppar här över vad som händer bröderna under tiden 1845 till 1861. August flyttar nygift till
Rogslösa 1861 och Frans 1863. Båda kom till Bårstad Mellangård. August får titeln Inspektor och
Frans titeln Rättare på en relativt stor gård. Frans har nu tillfälligt bytt förnamn till Sven. August med
familj blir kvar här till 1866 medan Frans blir kvar till 1865.
Augusts familj 1866 :
August Califf
gifte 1861-07-06
Rebecka Helena Carolina Califf
Carl August Abraham Califf
Elon Serenius Califf
Hilma Carolina Califf
Eva Charlotta Johansdotter

Inspektor
Hustru
Son
Son
Dotter
Piga

f. 1827-07-06 i Hogstad (E)
f. 1832-11-15 i Högby (E)
f. 1862-03-19 i Rogslösa (E)
f. 1864-02-05 i Rogslösa (E)
f. 1865-06-01 i Rogslösa (E)
f. 1844-12-06 i Rogslösa (E)

Rättare
Hustru

f. 1829-12-16 i Högby (E)
f. 1833-09-30 i Högby (E)

Frans familj 1865 :
Frans "Sven" Califf gifte 1851-12-31
Eva Johanna Petersdotter
De får inga barn.

Augusts titel "Inspektor", som han använder livet ut, kommer sig av att han under åren i Rogslösa
också förestår Bårstads Kalkstensbrott. Nedanstående bild är ett klipp ur Jönköpingsbladet från mars
1862.
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August och Frans flyttar till Fivelstad
Frans familj flyttar 1865 till Risberga Norrgård i Fivelstad. Denna gård ägs av Augusts svärfar Abraham
Persson i Axstad i Högby socken. Året efter kommer August med familj efter till samma gård. Vilken
funktion August får på gården är oklar. Han kallas f.d. Inspektor. Där finns också en arrendator med
familj. Frans står antecknad som Arrendator först men det är ändrat till Hyresgäst. Hela Riseberga by
genomgår Laga Skifte 1866-1867 enligt handlingar som kan hittas hos Lantmäteriet.
Frans emigrerar
1865-1868 finns Frans med hustru i Risberga Norrgård, Fivelstad församling. I husförhörsboken står
att de 1868-11-17 utflyttar till "obestämd ort". Nu har deras vidare spår varit svåra att hitta. Så
småningom hittar jag i US Federal Census (amerikansk folkräkning) att de 1880 bor i Cook County,
Chicago, Illinois. Frans kallar sig nu Frank och hustrun Johanna. De anges också ha en dotter Anna
som skall vara född c:a 1862. Hon existerar inte i familjen så länge de är i Sverige. Vidare finns broder
Augusts son Carl Califf också född 1862 i familjen. Han kommer över först 1879.
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August försvinner
I husförhör för Fivelstad 1870 står en anteckning att August "icke vistats här sed. 67". Han har
övergivit familjen troligen med deras kännedom men inte informerat prästen. Familjen har 1870
följande utseende :
Rebecka Helena Carolina Califf
Carl August Abraham Califf
Elon Serenius Califf
Hilma Carolina Califf
Axel Cliff
Augusta Amalia Califf

Hustru
Son
Son
Dotter
Son
Dotter

f. 1832-11-15 i Högby (E)
f. 1862-03-19 i Rogslösa (E)
f. 1864-02-05 i Rogslösa (E)
f. 1865-06-01 i Rogslösa (E)
f. 1866-10-30 i Fivelstad (E)
f. 1868-10-23 i Maria Magdalena (AB)

För Augusta Amalias födelse står i födelseboken i Fivelstad : "barnet framfött i Stockholm, döptes
därstädes enligt Dopattest av Komm. i Maria Magdalena". Senare anges hon född på Kungsholmen.
August anges som fader så han bör ha varit i närheten av sin fru i början av 1868 och förhoppningsvis
också vid nedkomsten.
Vad August gör och var han varit har förblivit ett mysterium. Det förstärks av att han och hans piga
(min mormors moster Eva Charlotta Johansdotter f. 1844) samma dag, 1867-11-19, tar ut frejdbetyg.
Har de något gemensamt i kikaren? Pigan avflyttar dock inte förrän 1869-10-14 till Stockholm enligt
Utflyttade Fivelstad. Hon är därefter försvunnen!
Carolina och barnen flyttar i slutet av 1872 hem till hennes mor i Axstad Skattegård i Högby
församling. Modern blev änka 1870. I Högby husförhörsbok för 1872-1876 anges August komma hem
från N. Amerika i slutet av 1874. Detta är troligen fel. Det föds en dotter Tekla Rebecka 1874-09-12
där August står som fader i födelseboken. Dessutom har jag hos Lantmäteriet funnit handlingar
rörande Laga Skifte för Axstad där August Califf representerar svärmor i förhandlingarna, första
gången 1873-11-11.
Klart är att August varit på äventyr några år. Först möjligen i Stockholm och därefter kanske hos
broder Frans/Frank i Cook County, Chicago. Inga spår av detta har gått att hitta. 1871 var det en stor
brand i Chicago och jag har läst mig till att då brann bl.a. arkiven från Cook County upp.
August brukar svärföräldrarnas gård
Efter fullbordat Laga Skifte tycks August bli arrendator av Axstad Skattegård medan det är hustrun
som står som hälftenägare. De blir kvar länge i Högby. Som störst är familjen 1876 :
August Califf
gifte 1861-07-06
Rebecka Helena Carolina Califf
Carl August Abraham Califf
Elon Serenius Califf
Hilma Carolina Califf
Axel Califf
Augusta Amalia Califf
Tekla Rebecka Califf

Inspektor
Hustru
Son
Son
Dotter
Son
Dotter
Dotter

f. 1827-07-06 i Hogstad (E)
f. 1832-11-15 i Högby (E)
f. 1862-03-19 i Rogslösa (E)
f. 1864-02-05 i Rogslösa (E)
f. 1865-06-01 i Rogslösa (E)
f. 1866-10-30 i Fivelstad (E)
f. 1868-10-23 i Maria Magdalena (AB)
f. 1874-09-12 i Högby (E)
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Elin Theresia Califf

Dotter

f. 1876-08-29 i Högby (E)
d. 1876-09-15 i Högby (E)

Äldste sonen Carl reser 1879-05-24 till Amerika och kommer att bli bofast där. Först i hushållet hos
farbror Frank i Cook County, Chicago. Näst äldste sonen Elon reser 1887-07-08 från Göteborg med
destination Chicago också han. Mer om sönerna nedan.
Av en auktionsannons i Östgöta Veckoblad 1887 framgår att gården Axstad är utarrenderad och
lösöret försäljs på auktion:

August med familj drar vidare
I slutet av 1891 har August köpt en ny gård. Det är gården Ullstorp i Östra Ryds församling söder om
Norrköping. Gården är på 1 och 1/8 mantal. Dottern Tekla flyttar till Amerika i april 1893. Även hon
dyker upp i Cook County i Chicago. Mer om detta nedan.
I Ullstorp blir de inte länge. August verkar trots att han närmar sig 60 år ha nya planer. I oktober 1893
säljer August Ullstorp till en f.d. skorstensfejare, Karl Johan Meck, från Hedvig Eleonora förs. i
Stockholm. August med maka och dottern Augusta Amalia flyttar i sin tur till Hedvig Eleonora och bor
en tid på Sibyllegatan 54 i den lägenhet som sotaren Meck lämnade! Vad de har att göra i Stockholm
är oklart men där blir de inte länge. I december 1894 har de köpt en ny gård i Tjureda församling nära
Växjö och flyttar dit. Gården heter Lerike Norregård och anges till 1 och 3/8 mantal.
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Frans åter i Sverige
Genom CD´n Sveriges Dödbok 1901-2009 hittar jag att en Frans Califf dör i Sköllersta 1909. Genom
att gå bakåt i tiden i kyrkböcker konfirmerar jag att det är "min Frans" som kommit åter. Han
kommer till Sköllersta redan 1888-04-03. Han står som ägare av 3/8 mantal i Annelund, Kånsta,
Sköllersta (i Närke). Någon dotter kommer inte med från Amerika. Familjen är nu :
Frans Månsson Califf gift 1879-09-06
Johanna Gustafva Ersdotter

Hemmansäg. f. 1829-12-16 i Högby (E)
Hustru
f. 1830-01-03 i Sköllersta (T)

Detta andra gifte bör av allt att döma skett i Amerika. Jag har förgäves letat efter hustruns
emigration.
Paret bor i Sköllersta livet ut med undantag av ett par år i Örebro. Från 1903 bor de i ett hemman
som heter Åsen. Johanna Gustafva dör 1907-02-21 och Frans 1909-07-15 av "ålderdom och
hjärnblödning". En notis i dödboken säger : "Den avlidnes närmaste arvingar äro 2:e döttrar i
Brooklyn - I övrigt inget känt om den avlidne."
August har svårt att vara bofast
August blev inte kvar länge i Småland. Varför han hamnar där är ett mysterium. De flyttar från
Tjureda redan 1895. Nästa hemvist blir församlingen Fässberg som är dagens Mölndal. Där
ankommer de enligt böckena 1895-11-19. Augusta Amalia bor ännu med föräldrarna. August blir här
troligen mjölnare. Han är ägare till Kvarnfall Nr 8. Som mest fanns 32 numrerade kvarnfall i Mölndal
alla med kvarnar. Idag finns endast Nr 24 kvar som museum. Det är väl inte troligt att August blir
mjölnare vid 68 års ålder men en idé kan ha varit att återförena familjen i Göteborgstrakten. Men
hustrun Carolina dör redan 1896-06-13 av en stroke.
August bor kvar tillsammans med Augusta Amalia. Sonen Elon Serenius som varit i USA sedan 1886
återkommer och ansluter till den lilla familjen i november 1896. Två år senare skingras familjen helt.
Elon och Augusta Amalia flyttar i oktober 1898 tillsammans till Haga församling i Göteborg och
August flyttar till Lundby i Göteborg i november. Han står nu som ägare till fastigheten Sparven Nr 4 i
kvarter 16 i Lundby. Men redan efter ett år står där ny ägare. August är struken i församlingboken
med motiveringen "Obefintlig" 1907.
Jag har dock belägg för att han åter hamnar i USA. I Ancestry har jag funnit en passagerarlista för en
båt som anlände till Philadelphia 1899-05-29 från Liverpool. Ombord fanns en August Califf född c:a
1827. Hans adress i Chicago kan utläsas c/o Charles Greandahl med lite god vilja. Detta är dottern
Teklas make! Han har goda skäl att besöka Amerika. Han har tre barn i livet där. Äldste sonen Carl
och sonen Axel , bägge ogifta samt dottern Tekla gift och med en son som är hans första barnbarn.
Hos cookcountygenealogy.com har jag funnit vad som troligen är hans dödsdatum 1902-11-29 i Cook
County.
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Barnens biografier
Frans döttrar
I US Census 1880 finns i familjen en dotter Anna som anges som född i Sverige 1862. Men vid
utvandringen 1879 existerar hon inte. Är hon en adoption på vägen?
När Frans dör i Sköllersta 1909 antecknas i dödsboken "Den avlidnes närmaste arvingar äro 2:e
döttrar i Brooklyn - I övrigt intet känt om den avlidne." Den ena är kanske Anna. Mer än så har inte
gått att utforska.
Carl August Abraham Califf

1862-1921

August och Carolinas äldste son lämnar Sverige redan 1879 bara 17 år gammal. Han bor första tiden i
farbroder Franks familj. Om hans tidiga liv i Amerika har jag inte hittat något. 1892 registrer sig en
Carl Califf för röstning då boende på 37 Martin Street i Chicago. Kan vara samme man.
I US Census 1900 finns en Charles Califf född i Mars 1862 boende i Red Lake Indian Reservation,
Beltrami, Minnesota. Bör vara rätt man. Han anges som "Engineer-Steamboat-Stationary" och att
han kom till Amerika 1879. Han har sällskap av en massa skogshuggare. Han deltar av allt döma i en
storskalig avverkning i indianreservatet. Han är enda svensken i gänget.
I US Census 1910 kan jag inte finna honom.
I US Census 1920 finns han åter boende i Chicago Ward 9, Cook County, tillsammans med systern
Tekla och hennes 21-årige son som här kallas Erner (men på annat håll Ivar). Han har här titeln
Engineer. På dödsbeviset enligt nedan står han som Stationary Engineer med arbetsgivaren Michigan
Central R.R. (borde stå för Rail Road).
I FamilySearch har jag också hittat hans dödsbevis. Det är utskrivet från St Francis Hospital i Blue
Island. Han dör 1921-12-12 kl. 04:05. Han hade då varit intagen nästan en månad. Han led av vad
som de kallade "Brights Disease" som ger njurproblem och allmän påverkan. Närmste anhörig anges
till Mrs. Grendahl på 16 W. 108 Place, Chicago. Det är hans syster Tekla. Han begravdes på en plats
som heter Oakhill.
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Elon Serenius Califf

1864-1930

Enligt Högby kyrkböcker lämnar Elon hemmet i Axstad Skattegård 1886-10-25. Han avreser dock inte
från Göteborg förrän 1887-07-08 med destination Chicago. Troligen har han tagit ströjobb i Göteborg
för att bekosta resan.
Den enda uppgift om Elons vistelse i USA jag hittat är han blev "naturalized" 1893-12-04 i Cook
County, Chicago.
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I November 1896 dyker han upp på svensk jord igen. Han flyttar då in hos fader August och syster
Augusta Amalia vid Kvarfallet Nr 8 i Fässberg (Mölndal). I Oktober 1898 flyttar Augusta Amalia och
Elon gemensamt till Haga i Göteborg med adress Östra Skansgatan 10. Elon anges först som
handlanden men därefter som slakteriarbetare. I början av 1901 flyttar Elon till Skänninge medan
Augusta Amalia flyttat åter till Fässberg i April 1900 inför sitt bröllop.
Elon kommer också till Fässberg 1902 i Augusti. Bor nu vid Kvarnfallet Nr 14, Rosenberg. Titel
Järnarbetare. Elon gifter sig 1903-04-04 med Anna Kristina Henriksson som är syster till den make
som Augusta Amalia har haft sedan 1900. Men Anna Kristina verkar inte flytta till honom förrän 1905.
Samma år flyttar paret till fastighet Nr 31 i Roten E i Fässberg. Denna fastighet äger hennes far och
där bor sedan tidigare också hans syster Augusta Amalia med make (se nedan).
Först 1910-06-07 föds en dotter i äktenskapet, Anna Margareta Califf, ett av de få barnbarn som
August Califf får. Men August är då troligen redan död. Jag kan följa dom fram till 1930 boende i
samma fastighet. Enligt CD Sveriges dödbok 1901-2009 avlider Elon Serenius Califf 1930-05-08 i
Mölndal. Hustrun Anna Kristina avlider 1955-03-15 också i Mölndal. Då boende på Gunnebogatan 4.
Dottern Anna Margareta Califf gifter sig 1963 med Sven Erik Vilhelm Jonsson och bosätter sig i Högby
församling och i Axstad by. Hon återvänder alltså till byn där hennes farmorsfar ägde gården Axstad
Skattegård. Detta måste vara mer än en slump.
Axel Califf

1866-1937

Han blir urmakarlärling 1886 och flyttar hemifrån till Kristinehamn. Han är lärling hos en urmakare
Johan Vilhelm Brunell som tidigare varit i Skänninge. Kontakten skapades troligen då. Han lär sig
snabbt för han är inte där mer än ett halvår. Han återvänder till hemmet i Högby innan han emigrerar
då som urmakare!
Nästa träff på sökandet efter Axel är 1888-08-01 då han ankommer till New York och har titeln
"Urmager". Han verkar hamna i Rock County, Wisconsin, som ligger c:a 15 mil nordväst om Chicago
centrum. 1900 finns han i staden Beloit och 1904 i grannstaden Janesville strax norrut enligt bevis
1904-08-22 på US Naturalization.
I US Census 1910 bor han i staden Billings, Yellowstone, Montana, tillsammans med systern Tekla
Greandahl, hennes son Erner 11 år och dottern Myrtle 9 år. Axel verkar arbeta i en "Jewellry Store"
och Tekla är "nurse in private family". Teklas make dog 1907.
Enligt en uppgift funnen i FamilySearch gifter sig i Billings en Axel Califf 1914 med Mary Leisz född i
Tyskland och då endast 21 år medan Axel är 47. Året efter föds troligen en son Robert som dör i
diabetes endast 23 år gammal.
Enligt US Census 1920 bor Axel kvar i Billings, Montana, nu med titeln juvelerare.
Han blir kvar i Billings till sin död och även efter. Han dör 1937-11-18 och är begravd på Mountview
Cemetry, Section 05, Row 014, Grave009. Dödsorsak anges till Coronary Thrombisis. Han anges också
vara gift. På samma gravplats finns ytterligare 4 Califf begravda enligt
http://www.co.yellowstone.mt.gov/cemetery/ygl.asp .
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Augusta Amalia Califf 1868-1922
Augusta är den ena av två döttrar till August och Carolina som överlever till vuxen ålder. Två döttrar
dör före 2 års ålder : Hilma Carolina lever 1865-1867 och Elin Theresia i tre veckor 1876. Augusta är
också den enda i barnaskaran som inte emigrerar till Amerika. Hon stannar i hemmet till 1898. Hon
föds under perioden då familjen bor i Axstad Skattegård, Högby församling. Men hennes födelseort
är Maria församling i Stockholm. Varför är oklart. Fadern August anges i husförhörs-längden som
försvunnen från 1867. Augusta föds 1868-10-23. Är August hennes far?
Positivt tolkat så finns August kvar i början av 1868 i Sverige, kanske i Stockholm, och har därmed
kunnat bli Augustas fader. August kommer åter från Amerika först 1873.
En tolkning mer i vår tids anda är följande. August och min mormors moster tar bägge ut frejdbetyg
av prästen i Fivelstad 1867-11-19. De drar därefter bägge till Stockholm och min mormors moster blir
mor till Augusta Amalia. August fixar sedan till det med att Augusta Amalia växer upp anständigt hos
den han är gift med. Min mormors moster försvinner ur böckerna vid denna tid. Men detta skulle
inte bli en roman.
Augusta växer upp med frånvarande fader fram till 1873. Hon följer därefter med i familjens alla
flyttar : Östra Ryd, Hedvig Eleonora i Stockholm, Tjureda norr om Växsjö och Mölndal.
Till Fässberg (Mölndal) och Kvarnfall Nr 8 kommer de i November 1895. Modern dör i Juni 1896.
Brodern Elon kommer åter från Amerika till familjen i Fässberg i November 1896.
Augusta och Elon flyttar till gemensamt boende i Haga Göteborg, Skansgatan 10,i Oktober 1898. Elon
har titeln slakteriarbetare medan Augusta troligen är hans hushållerska. I April 1900 flyttar Augusta
till familjen Henriksson i Fässberg. Troligen är bröllop redan då planerat. Hon vigs 1900-05-27 med
Erik Gustaf Hedenberg född Henriksson 1875-09-18. Troligen tar han namnet Hedenberg vid vigseln.
De bor fortsatt kvar i fader Emanuel Henrikssons fastighet (Roten E, Nr 31). Erik Gustaf har titeln
bokhållare troligen vid en industri i Mölndal. Där fanns då stora väverier.
De bor kvar i Fässberg till att resp. dör. Det föds inga barn. Hedenberg-släkten blir stor, genom Erik
Gustafs bröder och alla tycks stanna i Mölndals kommun. Där finns säker många ännu.
Augusta dör 1922-08-26 och adressen är då Kvarnbygatan 55 i Mölndal. Hon dör av slag
(Hämmorrhogia cerebri). Erik Gustaf lever till 1958-02-28. Han bor då på Hunnebogatan 43 i Mölndal.
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Tekla Rebecka Califf 1874Tekla följer med familjen till Östra Ryd. Men innan flytten till Stockholm emigrerar hon till N. Amerika
1893 blott 19 år gammal. Hon anländer till Ellis Island 1893-05-19 med båten Britannic från Liverpool.
Med på båten finns också en E. Califf med titel "Butcher". Det är säkert hennes bror som senare
återkommer till Göteborg och då arbetar som slakteriarbetare. Han har varit hem till Sverige på
besök och Tekla följer med tillbaks.
Som för alla de övriga i denna Califf-släkt så blir Cook County vid Chicago bostadsort. I US Census
1900 har hon redan bildat familj. Hon gifte sig med Charles Greandahl 1896. Han har titeln "Butcher".
Troligen en bekantskap Tekla fått via broder Elon. Charles anges född i Sverige med svenska
föräldrar. Så troligen hette han Carl Gröndahl tidigare. Men nu hittar jag varianterna Greandahl,
Grendahl och Grondahl. De får en son 1899 vars namn är osäkert. Jag hittar namnen Erner och Ivar
bl.a. En dotter Myrtle föds 1900. Äktenskapet blev kort. Charles Greandahl dör redan 1907-08-02 i
Cook County. Deras bostad då är troligen på Buffalo Avenue, Hyde Park Township.
I US Census 1910 finns Tekla och hennes två barn i staden Billings i Montana nära Yellowstone. De
bor tillsammans med Teklas broder Axel. Han arbetar i en juvelerarbutik medan Tekla är sköterska i
privatfamilj.
1917 bor de åter i Cook County på 16 W 10 Str. Place. En ny olycka drabbar familjen då dottern
Myrtle avlider på South Snow Hospital 1917-07-31. Hon har njurinflammation som också har givit
hjärtfel enligt dödsattesten som jag funnit.
Enligt US Census 1920 bor Tekla och hennes 21-årige son Erner (Einar?) åter tillsammans med en bror
till Tekla. Denna gång är det Carl. Han har titeln Engineer och Tekla är sjuksköterska.
Här tar spåren efter Tekla slut. Har sökt hennes död i många amerikanska register och även provat
om hon återvände till Sverige.
Frans och Augusts barnbarn
Fruktsamheten i släkten blev med tiden mycket begränsad.
Frans anges när han dör ha arvingar i form av "två döttrar i Brooklyn". En dotter finns i US Census
1880 och har namnet Anna och skall vara född i Sverige. Men innan emigrationen 1869 finns ingen
Anna i familjen. Vilka familjer och därmed barnbarn dessa döttrar kan ha bildat är okänt.
August har 7 kända barn. Två döttrar dör i späd ålder. Carl och Axel förblir ungkarlar och övriga tre
barn gifter sig. Elon får en dotter Anna Margareta Califf 1910. Hon gifter sig först 1963 enligt vad jag
funnit. Hon är då inte längre fertil. Om hon varit gift tidigare är okänt. Augusta Amalia gifter sig 1900
med Erik Gustaf Hedenberg i Mölndal. De får inga barn. Trots detta finns det idag många Hedenberg i
Mölndal. Det är nog Erik Gustafs två börders förtjänst. Tekla gifter sig 1896 i USA med Charles
Greandahl (Carl Gröndahl troligen). De får en son Erner 1899 och en dotter Myrtle 1900. Myrtle dör
blott 17 år gammal medan sonen blir vuxen.
Om släkten har överlevt är det inte med familjenamn Califf och inte i Sverige. Frans döttrar kan ha
gift sig och fått barn och likaså Teklas son Erner. Då med barn med efternamn Greandahl.
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Sammanfattning
Nedan är en figur som försöker synliggöra Califf-familjens irrfärder. Figuren visar också varför denna
forskning för mig blev en rolig utmaning och kurs i att leta efter emigranter.

Endast Frans, hans andra hustru och Elon avlider i Sverige. För Carl, Teklas man Charles och dotter
Myrtle har jag hittat dödsbevis. De dör alla av en njursjukdom (nephritis) med mycket samstämmig
diagnos. Fortfarande vet jag inte med klarhet var Tekla slutar sitt liv. Men det är högst troligt att
också hon avlider i USA.
Jag har ännu inte hittat vart min mormors moster Eva Charlotta Johansdotter tar vägen!

Bengt Eriksson
Fridtunagatan 19, 2 tr.
58212 LINKÖPING
mailto:bengt@eribb.se
Tel. 013-153180, 070-3713164
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