
 

 "Who are you again" 

Läs berättelsen från Kristina Thomsson 

 

Detta är Lina Carlsson på hennes 75 årsdag.  

Kristina Thomsson 

skickar även ut en förfrågan om någon känner igen henne? 

Who are you again? 

Som barn fick jag höra av min mamma att hon hade kusiner i USA. Jaha, 

tänkte jag, och sen var det inte mer med det.  

När jag började släktforska upptäckte jag att mamma hade en moster 

som emigrerade till USA. Mostern hette  

Maria Holmgren och var gift med Jan Sandberg. De hade fyra barn: 

Johan född 1887, Ester född 1889, Signe Julia född 1892  

och Nils född 1894. Enl Husförshörslängden reste hela familjen till N 

Amerika 15/4 1897. På Emigrantskivan hittade jag  

familjen och där stod att de reste från Göteborg 21 april 1897 med 

destination Philadelphia (källkod 59:365:945). 

Sommaren 2000 hade vi en kusinträff på mammas sida. Jag berättade 

om min släktforskning och frågade om någon  

kände till om familjen Holmgren/Sandberg i Philadelphia, Pennsylvania. 

Tyvärr visste ingen något.  

Mamma och de flesta av hennes syskon var döda, så därifrån fanns ingen 

hjälp att få.  

Ancestry.com och RootsWeb.com är två bra internetadresser när det 

gäller släktforskning. Där har jag fått reda på  

dödsdatum på de USA-släktingar som fått ett Social Security Number.   I 

februari 2001 hade jag på RootsWeb hittat  

sonen Nils på SSDI (Social Security Death Index). Han dog 1984 i delstaten 



New Jersey. 

Hur gå vidare? Jag prenumererade på SAG (Swedish American 

Genealogist) och fick en efterlysning publicerad  

i december 2002. Några månader senare (mars 2003) fick jag svar från en 

kvinna i USA. Hennes väninna hade i  

1910 års Census hittat familjen Sandberg i Philadelphia. Sonen Harry, 

född 1901, hade tillkommit. Harry hittade jag  

också i SSDI. Han dog 1981 i Philadelphia, PA. På Nättidningen Rötters 

Anbytarforum gjorde jag en efterlysning i  

januari 2004 och fick svar. Signe Julia, i USA kallad Judith, fanns också i 

SSDI. Hon dog 1985 på samma plats som  

brodern Nils. Enligt Census 1930 bodde barnen Esther, Judith och Russell 

V hos sin mor, änkan Maria, i Philadelphia.  

Sonen Russell V, född 1909, hade tillkommit. 

Kul att hitta i släktingar i USA, men de är ju döda. Ännu roligare skulle 

det vara om jag hittade levande släktingar.  

Men hur gör jag då? Om jag får tag på dödsannonser kan jag nog via de 

få reda på ev. barn. Efter en ny förfrågan på  

Anbytarforum fick jag tips om volontärer, som kan leta i gamla 

tidningar. Jag mailade till två volontärer på www.raogk.org.  

Tyvärr hittade de ingenting. Då var det stopp där. Tidigare hade jag varit 

till Växjö och Emigrantinstitutet.  

Trodde jag skulle få tag på uppgifter om vilken kyrka eller samfund 

familjen hade tillhört, men hittade inget.  

Nu började det kännas lite hopplöst. 

Lite nu och då brukar jag gå in på www.Ancestry.com och 

www.Rootsweb.com. I februari 2006 var jag in på RootsWeb.  

Jag såg en rubrik som hette Message Boards, som jag aldrig hade varit 

inne på. Det kan ju vara kul att se vad som står där.  

Där kan man skriva in efterlysningar eller svara på andras efterlysningar. 

Kan det finnas något om Sandberg? I april 2000  

hade en man vid namn Russell V Sandberg III bl a skrivit att hans pappa 

Russell V Sandberg nyligen hade dött.  

Av sina farföräldrar Mary, född Holmgram, och John Sandberg hade 

Russell V II  hört att han skulle ha släktingar i Sverige.  

Russell V hette ju Marias och Johns sistfödde! Det här bara måste vara en 

släkting till mig! Jag svarade på Russells meddelande.  

Men sen slog det mig att det inte var så säkert att han skulle se mitt svar, 

eftersom det var länge sen han skrev meddelandet.  

Då skrev jag till hans e-mailadress att jag hade svarat på hans 

meddelande. Men jag glömde bort att skriva var jag hade svarat,  

så jag skickade ett nytt e-mail. Efter några  timmar fick jag svar från 

honom. Han hade inte fattat någonting av mina kortfattade mail.  

Svaret löd: Who are you again? Are you real or are you just a spam? 

Jag skrev ett nytt mail och berättade vem jag var och om familjen 

http://www.raogk.org/
http://www.ancestry.com/
http://www.rootsweb.com/


Sandberg. Snart fick jag ett   mail där Rusty (Russell) berättade  

att han hade pratat med en faster, som hade verifierat mina uppgifter. 

Äntligen hade jag hittat levande släktingar i USA!  

Jag var exalterad, liksom mina nyfunna släktingar. En livlig 

korrespondens följde i flera månader med Rusty och hans syster Judy.  

Jag har också fått kontakt med fastern, Nancy, som är min syssling 

(tremänning). Har också fått kontakt med ytterligare en  

syssling, John. Av John har jag fått en kopia av familjen Sandbergs 

flyttningsbetyg från Gävle till N Amerika. Har också fått ett  

kort på Lina Carlssonnär hon fyllde 75 år. Vem är hon? Enl John skulle 

hon vara ”kusin” med bl a Judith. 

Kristina Thomsson   

 


