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Ola Lönnqvist 

Redovisning av släktutredning. 

1* Det här fick jag veta av dig. 

Din farfar hette som du dvs Karl Ivar Andersson. Han föddes 1907 i Göteborg och avled 1934 

i Brocklyn, USA. 

Han var gift med Joakima Henrietta Kristiansen, som föddes i Öistad, Arendal 1905, och 

avled i Arendal 1989. 

Förutom din far Herbert, född 1929, fanns det 3 barn, Margareta, Astrid och Charlie. 

Dessutom vet jag att du själv är född den 31/7 1950. (www.birthday.no) 

JAG HOPPAS ATT JAG UPPFATTAT ALLT RÄTT!!?? 

2* Jag började så här. 

Jag sökte efter Karl Ivar bland utvandrade svenskar (jag har en särskild CD med dessa 

nämnda i). 

Jag hittade några med de båda förnamnen, men ingen född i Göteborg. Men det kan ju varit så 

att han bara kallade sig Carl/Karl – och då fanns det en hel del att välja bland, och dessutom 

kanske han bar a bodde i Göteborg, eller bara reste därifrån, eller bodde i närheten av 

Göteborg. 

3* Jag fortsatte så här: 

Jag sökte på mormonernas hemsida ”Familysearch” (de har sammanställt en hel del om 

människor, även de som inte tillhör deras religion). 

I New York hittade jag 1930 en familj där mannen heter Carl, född i Sverige och där hustrun 

heter Kima (som ju kan vara en förkortning av Joakima), född i Norge. De invandrade båda 

1923, de gifte sig 1925 och de har tre barn, varav en son som heter Herbert. 

Att det är din farfar och farmor går inte att bevisa – ännu. 

Uppgifterna beträffande födelseår stämmer inte med vad du sade. De bodde inte i Brocklyn. 

Jag hittade även samme (?) Carl i Census (folkräkningen för New York) 1925. Där är han 

hyresgäst 

4* Jag fortsatte vidare 

Jag ville veta när Joakima föddes, exakt datum, när hon utvandrade, vilken båt hon reste med, 

vart hon skulle – det bör vara lättare att hitta henne än en person som heter Carl Andersson. 
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På norska Riskarkivets hemsida hittade jag följande uppgifter: 

Joakima Henriette Kristiansen utvandrade 8/5 1923, hon var född 1905, sökte arbete, kom 

från Öistad och Arendal 

Vidare fann jag att hon konfirmerades den 12/10 1919 i Öistad, och hon var född den 10/5 

1905, döpt den 9/7 1905. Hon föddes i Rörvik i Skåtöy och bodde vid konformationen i 

Refsnes. 

Hennes far var dagarbetaren Ole Kristiansen och hennes mor var Margarete. 

Om det är hon som är Kima så kan vi notera att Kimas äldsta dotter fått sitt förnamn efter sin 

mormor Margareta, något som förr vara ganska vanligt. Den yngre dotter anges i USA heta 

Astrid. 

5* Sedan beställde jag hemsidan Ancestry.com och jag fann ganska snabbt en del 

information. 

Joakima Henriette Kristiansen reste till New York med båten Bergensfjord från Kristiania 

(Oslo) och anlände till New York den 18/5 1923. Hon anges vara född i Kragerö (enligt 

kopian). 

I originalförteckningen anges det att man lämnade Kristiania den 8/5, att hon var Domestic, 

dvs skulle arbeta i hushåll, hon kom från Öiestad  i Norge, mamman vara Margarete 

Kristiansen i Refenes, Öiestad, pr (församling) Arendal, hon skulle till New York, Brocklyn. 

Där skulle hon till en kusin Marie Jonsson, 647-88th Str, Brooklyn, N Y 

Jag passade då på att söka efter Karl Ivar Andersson. 

a. Den 6/7 1923 anlände han till New York. Han hade rest med båten Mauretania från 

Southampton, han var svensk 22 år gammal, född i Weddinge ca 1901. 

I originalet står det att han ägnade sig åt farmning, var 22 år, kom från en ort Björkholm, hans 

far hette August Andersson bosatt i Vrångstorp, Björkholm, Veddige. Karl Ivar skulle till 

Geneva (som är en förort till Chicago). 

b. Men det fanns en Karl Ivar Andersson ytterligare. Han anlände den 15/10 1923, född 

omkring 1902 i Brunskog, reste från Christiania med båten Bergensfjord, omkring 21 år 

gammal. 

I originalet står det att han avreste den 5/10 1923, han var farmlabour, pappan hette Johan 

Andersson, bosatt i Finnebäck i Brunsberg, Han skulle till Chicago. 

a och b. Ingen av dessa passar in. 

6. Jag fortsatte med att studera originalet till Census, folkräkning, 1930. Den familj jag 

tidigare tittat på. 
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Kima Anderson född omkring 1906, gift, född i Norge, bosatt i New Rochelle, Westchester, 

New York, gift med Carl Anderson när hon var 20 år gammal, barn Margarete 3 år gammal, 

Astrid 2 år gammal och Herbert 0 år gammal. 

Originalet för 7/4 1930 anger att alla barnen är födda i New York, Carl, maken, anges tala 

svenska och Kima anges tala norska, Carl arbetar med Dock building som Carpenter, båda 

kom till USA 1923. De är inte amerikanska medborgare. 

7* Jag måste gå vidare för att säkerställa om de här båda männen som jag hittade ovan 

är rätt personer.  

a. Karl Ivar föddes i Weddige i Hallands län den 1/3 1901 och utvandrade till Amerika 30/5 

1923. 

Hans far var August Andersson, född i Frillesås 20/4 1870, och hans mor vara Emma 

Johansdotter, född i Hored 11/2 1874. de gifte sig 2/4 1897 (Veddige AIIa:2 sid 26) 

August avled 3/6 1948, bosatt i Björkhult 5 i Veddige. (Enl Sveriges dödbok) 

Med hjälp av databasen Disbyt upptäckte jag att Karl Ivar från Veddige återvänt till Sverige, 

gift sig 1935 och så småningom avlidit i i Veddige. Således kan det inte vara han. 

Jag fortsatte med att forska om hans familj – och efter lång tid kom jag fram till att han 

INTE är din farfar. 

8. Trots intensiva sökningar efter födda och gifta i New York så hittar jag inte att Kima 

och Carl gift sig och att de fått barn. Källornas antal är begränsat. 

9* Nu ställer jag mig frågan – hette Joakimas make verkligen Ivar, i den enda källan i 

USA heter han bara Carl? Och när föddes han, jo 1901 men vilket datum? 

I CD:n Emigranten finns det massor med Carl som utvandrat, varav 8-10 är födda 1900-1902 

och rest till New York.  

Carl i USA anges vara född 1900 eller 1901, men Ivar du sa ju 1907??!! 

10* Mer uppgifter om Carl och Kima i USA. 

Så hittar jag en föregångare till telefonkataloger för New York, adressböcker. 

1932 bor Carl I och Kima på 41 Webster avenue i New Rochelle, New York, Carl I är 

carpenter 

1930 bor Carl och Kima på 47 King´s Highway, i New Rochelle, New York, Carl är 

carpenter. Dessutom anges Port Chester som jag inte vet vad det avser. 

1928 bor Carl I och Kima på 62 Woodside avenue, i New Rochelle, Carl är carpenter. 
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Här bör noteras att Carl både 1932 och 1928 har också ett förnamn som börjar på I (viktig 

information). 

1926 bor Carl och Kima på 24 Woodbury, New Rochelle, New York, Carl är carpenter 

1925 bor en man vid namn Carl Anderson på 100 Woodside av, New Rochelle, han anges 

vara helper (det kan också vara han). 

11*Mer om Carl 

1925 finns det en Carl Anderson som gift sig den 14/11, bosatt i Kings, NY och 1/4 1932 har 

en Carl Andersson i Kings dött – men är dessa båda uppgifter om Carl Ivar???? 

12* Vet jag nu att det är rätt personer? 

Nej, jag är övertygad om att jag hittat din farmor och din farfar, men jag är inte säker på 

kopplingen till Sverige. 

Jag skulle vilja veta när Kima och Carl gifte sig, veta när deras barn föddes och jag skulle 

vilja veta när Karl Ivar föddes i Norge och hitta den uppgiften även i USA. 

Nu vet jag inte heller att han hette Ivar, det kan ju vara ett annat förnamn på I, ex Ivan. 

Dock vet jag att 1926 – 1932 bor de båda tillsammans. Jag vet att de fått 3 barn. Jag vet att 

de gifte sig ca 1925, jag vet att de kom till USA 1923, jag vet exakt när Kima kom dit men 

inte Carl. 

13* Jag gör ett nytt försök att hitta en Karl I utvandrad från Sverige 1923 och nära 

Göteborg 

På CD-skivan Emigranten fann jag Karl I, född 1899/1900 från Krokstad, jordbruksarbetare, 

utvandrad från Göteborg 27/1 1923 till New York. 

Enligt kyrkböckerna hette han Karl Ivar, född 21/11 1900 i Krokstad, son till Anders Magnus 

Olsson, född 1/11 1854 i Krokstad och till Johanna Johansdotter, född 27/10 1861 i Krokstad. 

De var bosatta i gården Åseröd, gifta 26/12 1879.  

De hade flera barn varav Oskar utvandrat och levt i USA 1920-1924, och Johan återkommit 

1921 och utvandrat åter 1923, även August bodde i USA. (B:9 sid 23 och AII:4 sid 464). 

14* Passagerarlistor undersökes 

Denne nya Carl Ivar Anderson anlände till New York 6/2 1923, han anges vara född ca 1901, 

född i Krokstad, rest från Gothenburg med Drottningholm. 

Originalförteckningen säger dessutom att han var son till Anders Olsson i Åseröd i Krokstad. 

Carl Ivar skulle till New York och där till New Rochelle. 

Där skulle han besöka sin bror Gustav Anderson på 71 Horton Av. 
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Jag kan ännu inte med säkerhet säga att det är rätt person men nog är det sannolikt att det 

är så i och med att han skall till New Rochelle där VÅR Carl Ivar senare verkligen bor och 

åldern är ju ganska korrekt. 

Men hade Carl Ivar en bror Gustav? 

15* Lite sökningar efter Gustav Anderson kan ju vara av värde och likaså efter Johan 

och Oskar, bröderna. 

Någon Gustav från Krokstad finns inte i CD-Emigranten men väl en Johan utvandrad 1920 

och 1923. Den senare har dock återvänt igen till Sverige. 

Kyrkoböckerna för Krokstad anger att en bror August utvandrat 21/12 1913 till Minnesota, 

född 1894, och Johan utvandrat första gången 1908 till Michigan. 

Någon bror Gustaf har inte Karl Ivar, men August kan mycket väl blivit Gustaf i USA. 

I adressböckerna för New Rochelle aktuell tid finns på angiven adress ingen Gustav 

Andersson och ingen annan Andersson heller. Men om August (Gustav) var hyresgäst så 

kanske han inte finns i adressboken . 

16* Krokstads kyrkoböcker studeras i fullständig oordning men fakta 

sammanställs på särskild lista. Tanken är att lära känna familjen och speciellt de bröder som 

utvandrat. 

 

AII:4 sid 464 år 1916-1935 



 

6 

 

 

AII:4 sid 464 år 1916-1935 

 

AII:3 sid 15 1916-1931 



 

7 

 

 

AII:3 sid 15 1916-1931 

 

 

AII:4 sid 463 1916-1931 



 

8 

 

 

AII:4 sid 463 1916-1931 

 

AII:4 sid 463 1916-1931 



 

9 

 

 

AII:4 sid 463 1916-1931 

 

AII:3 sid 196 



 

10 

 

 

sid 463 

 

 

sid 463 



 

11 

 

 

sid 463 

 

sid 289 



 

12 

 

 

sid 289 

 

sid 289 



 

13 

 

 

sid 84 

 

C:9 sid 49 år 1900 



 

14 

 

 

AII:a 1 sid 62 1895-1915 

 

 

AII:a 1 sid 62 1895-1915 



 

15 

 

 

sid 176 

 

sid 176 



 

16 

 

 

AII:2 sid 166 

 

 

 

 


