
Ola Lönnqvist 

Komplement till ryssboken  – 2019-11-11 

”Ryss-hustruarna” Anna Maja Fägergren och 

Kerstin Fägergren, är de släkt? 

Anna Maja/Maria Fägergren 

1793-05-14 anges enligt nedan Maja var född. Hon har inte gått att hitta i Fägre, vilket skulle kunna 

  vara naturligt med tanke på efternamnet, inte heller i Fredsberg. I Mölltorp 

  finns en släkt Fägergren, men den tycks inte bära släktnamnet under 1790-

  talet utan först senare. 

1819-1823 Bodde de i Fredsberg 

 1819 finns inte Maja inflytad till Fredsberg.  

  Det tolkar jag som att hon teoretiskt kan ha flyttat in före 1810, hon var ju 

  då ca 17 år gammal, eller flyttat in under annat efternamn, eller inte blivit 

  registrerad eftesom hon troligen har flyttat in med kanalarbetarna, dvs 

  civilister, soldater elller pionjärer. 

 1819-09-11 skriver prästen i Fredsberg om den kommande vigseln vilket kan läsas i 

  kommande nummer av Post- och inrikes tidningar 

 1819-10-19 pålyses den kommande vigseln i Post- och inrikes tidningar 

  mellan  Anna Maja och No 44 MIkita Waselie i Fredsberg 

 

 1819-1823 någon vigsel i Fredsberg har inte hittats liksom ingen uppgift i  

  husförhörslängden om pionjärerna 

1823-1824  bodde de i  Skönberga, Bolaget, där flera pionnierer nämnes såväl inflyttade, boende 

  som utflyttade 

  Han kallas enbart Wasiliow och hon, hustrun Maja Fägergren 

1824-1827 bodde i de Norsholms arbetsstation i Kimstad 

  Han anges som pionnier No 44 Metrioff/Mitrofanoff Waseli, född i Rekin i 

  Ryssland 1780, hon är Maja Fägergren, född 14/5 1793. De anges vara gifta. 

 

 1825-01-28 var de faddrar i Kimstad. Maken skrives Meinioff, och hon enbart Maja. 

 

1827 anges det i Kimstad att de flyttat till Västra Husby men det har inte gått att hitta dem 

  där 1826-1828 och de är inte kvar i Kimstad 1828 f. 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RÄTTELSE 
 
På sidan  69 i boken ”Den ryska invasionen 1810-1832”  anges med stjärna att födelse-
uppgiften hämtats från födelsebok. Betr Maja så är detta en felaktig information. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kerstin/Kjerstin/Christina Larsdotter Fägergren 

1795 anges enligt nedan Kjerstin vara född i Fägred/Fägre 

1813 mönstrade Waselie Paulov som Nr 64 i Forsvik 

1817-1822 bör det ha bott i Fredsberg, men de är inte nämnda i husförhörslängderna 

 1817-11-21 var Kerstin fadder i Fredsberg tillsammans med Vasili Paulow 

 1819-09-11 skriver prästen i Fredsberg om den kommande vigseln 

 1819-09-21 var Kjerstin Fägergren fadder i Fredsberg 

 1819-10-19 pålyses den kommande vigsel n i Post- och inrikes tidningar 

  mellan  Kerstin och No 61 Wasili Pavlow i Fredsberg 

 

 1819-1823 någon vigsel i Fredsberg har inte hittats 

 1820-02-15 var Kerstin Fägergren och Wasili Paulow faddrar i Fredsberg, bosatta i 

  Hajistorp 

 1820-11-10 var Wasili Pavlow med hustru faddrar i Fredsberg 

 1821-12-09 var Wasili Pauli och Kjerstin Fagergren faddrar i Fredsberg 

 1822-01-21 var Wasili Paulow och Kjerstin Fägergren faddar i Fredsberg 

 1822-04-28 var Wasili Paulow med hustru faddrar i Fredsberg 

 1822-09-23 var Wasilie och Kerstin Fägergren faddrar i Fredsberg 

xxxx-1824 bodde de i Vreta kloster eftersom det framgår senare Kimstad att de anlände från Vreta 

  kloster 

1824-1827  bodde de i Norsholms arbetsstation  i Kimstad 

 

  Han anges vara pionnieren No 64, född 1780 

  Hon anges vara född i Fägred 1795 

 

  De har fosterdottern Maja Lotta Antonoiff, född i Fredsberg 21/11 1822, 

  som dotter till   



  Pionnieren No 38 Stephan Andreoff, född 1780 i Mohilen, inkom från 

  Vreta kloster till Norsholm 1824, gift med Lisa Persdotter, född i 

  Undenäs 10/6 1785 

 

  De senare hade förutom Maja Lotta sonen Gustaf Stephan, född 21/11 

  1823 i Vreta kloster och dottern Maja Lisa, född  9/7 1818 i Fredsberg. 

 

  Denna familj flyttade 1827 till Västra Husby 

 

 1825-05-20 var de faddrar i Kimstad, Kerstin kallas då Christina 

1827-xxxx bodde de i Västra Husby, men troligen blev det inte så utan de hamnade i stället i 

 Skönberga 

1829 i feb bodde besvisligen i Skönberga, deltar i nattvarden den 14/2 

1829-1829 bodde de i Kanalbolaget i Skönberga. Kerstin kallas även här Christina och Larsdotter, 

 men inte Fägergren, hon är född 1795. Mannen är Waseili Pauloff. 

  De har fosterdottern Maja Charlotta Savelie, född 1822-01-21. 

1829-1831 bodde de i Kimstad. Kerstin kallas även här Christina 

  De har fosterdottern Maja Lotta Antonoff 

1829-1831 bodde de i Kimstad 

 1831-09-13 avled Wasili Pauloff, slussvaktare i Kimstad, född i Ryssland 1781 

 1831-11-24 flyttade änkan Christina Fägergren med fosterdotter från Canalen i Kimstad 

 till Skönberga 

1831-1834 var hon och dottern bosatta i Canalen i Skönberga 

 1831-11-28  flyttade änkan Christina Larsdotter född 1795 med dotter till Canalen i 

 Skönberga 

 Dottern är hennes fosterdotter Maria Charlotta Anotnoff, född i Fredsberg 1822-01-21 

 De är aktiva i nattvarden till och med 1832-12-12, men sedan strukna i 

 husförhörslängden. 

 1834-07-29 flyttade till Söderköping och inflyttade 1834-08-01 som änkan Waseli med 

 fosterdotter 

1834-1846 1834 inflyttad till och sedan bosatt i Hospitalet No 41 i Söderköping 

 Där står Hu Christina Larsdotter Waseli, född i W Göth 1795 inflyttad från Skb 1834. 

 Hu brukar avse Hustru, i så fall var hon gift med ½ ägaren kyrkväkt Carl Nyström, född i Å 

 1769-10-14 och avliden i Söderköping  1839-05-05, begravd 1839-05-12. 



 Fosterdottern omnämnes inte. 

 

 
 Jo, då i död- och begravningsboken framgår det att de båda var gifta, men när skedde 

 det? Här är dock kyrkvaktaren född i Rönö och inte i Å utan enbart inflyttad från Å. 

 1834-09-06 vigdes i Söderköping S:t Laurentii kyrkväktaren i Staden Carl Nyström , 65 år, 

 hans tredje  äktenskap, och Christina Larsdotter, enka i Staden, hennes andra äktenskap, 

 hon 39 år. Lysning 3, 10 och 17 augusti. 

 

 Efter makens död står hon som halv ägare till No 41. En familj Axberg tycks äga den 

 andra hälften av fastigheten. 

 

1851-12-23  Avled Christina i en ålder av ca 56 år fortfarande bosatt i Hospitalet No 41. 

 
 

 Någon bouptteckning efter Christina har inte gått att finna, men väl efter hennes make 

 Carl Nyström ur vilken följande här noteras: 

 

1839-07-15 Ägde bouppteckningen rum i närvaro av Magistrates ledamöter. 

 Det anges att han varit gift 3 gånger ochh efterlämnade änkan Christina Nyström och 5 

 barn.  

 Första giftet: Carin Olofsdotter, sonen Carl, 57 år gammal, sonen Peter 41 år, dottern 

 Maria gift med skomakaren Carlsson och dottern Brita Lena ogift 

 Andra giftet: Anna Lena Persdotter, dottern Charlotta gift med skräddargesällen Axberg, 

 den sistnämnde närvarande liksom sonen Peter  Nyström, som bevakade de övriga 

 barnens rätt. 

 

1836-02-12  mellan Christina och henns avlidne make fanns ett testamente enligt vilket 

 Christina skulle få bo kvar i bostaden under sin fortsatta levnad, och ha kvar hela boet. 

  

 Fastigheten Hosp Port Nr 41 och Charta No 31 värderades till 50 Rd, lösöret till 65 Rd. 

 Skulderna i boet var 137 Rd vartill kom bouppteckningkostnad och  fattigkassans del om 

 ca 3 Rd. 

 Bland skulderna kan noteras Charlottas innestående arv, 33 Rd och enkan Asklöf 2 Rd 

 (den senare troligen identisk med den kvinna som varit gift med en av pionniererna), 

 och en trädgårdmästare N Nyström 13 Rd. 



 Bouppteckningen tycks vara undertecknad av Christina själv förutom magistratens 

 ledamöter. 

 

 

SLUTSATS 

Anna Maja och Kjerstin  kan vara släkt med varandra och i så fall troligen komna från Mölltorp, där en 

släkt Fägergren finns, MEN inget som hellst bevis för det har gått att finna. 

Som för många andra pionnierer och deras hustruar är kyrkobokföringen dålig eller helt obefintlig. 

Man kan också notera att några kända barn, dvs födda och döpta i kyrkan, har de inte fått, hade så 

skett så kunde man tänkt sig att de varit dopvittnen hos varandra. Kanske att man kan hitta någon av 

dem som vittne/fadder i Mölltorp. 

De har i viss utsträckning följts åt när det gäller församlingstillhörighet, men inte mer än vad andra 

ryssar och ryssfruar gjort. 

Det enda som pekar på släktskap är att de är födda, om uppgifterna är korrekta, åldersmässigt nära 

varandra i tiden, de bär samma efternamn och de har båda ingått äktenskap med ryssar och de fanns 

båda aktuella för äktenskap i Fredsberg samma år. 

Kerstin/Christina tycks att döma av kvarlåtenskapen efter hennes andre makes död haft det relativt 

bra ställt. 

 

 

 



Vad hände med fosterdottern? 

Maria Charlotta Antonoff, född i Fredsberg 1822-01-21 

 

1834 den 1 augusti inflyttade fosterdottern med sin fostermor till Söderköping och Hospitalet 41. 

 Hon finns i Hosp kv No 41 tillsammans med sin fostermor aom anges vara änka, men det 

 senare är överstrukit och ändrat till hustru, och med en pil markeras samhörigheten 

 med Nyström. 

 

 Vi kan också notera att Nyströms andra hustru tydligen varit gift Bergström och att hon 

 avled 1832-05-29 och att Nyströms dotter Charlotta, född 1814, har en oä son Frans 

 August, född 1832. 

 Förutom att Christina ”förflyttats” till Nyström så är hennes fosterdotter Maria Charlotta 

 överstruken. 

 Detta beror på att hon 1834 flyttat till Drothem. 

1834-11-17 Skedde hennes flyttning. Inflyttningslängd saknas för den tiden för Drothem. 



 

1834-1835 finns hon på Canalens område i Drothem och anges som fosterdotter Maria Charlotta, 

 född i Fredsberg 1822-01-22, inkommen från Skönberga 1832/1834, först skriven som 

 Gustafava född 1817, men detta är överstrukit och avser paret Michaeloffs dotter. 

 Eventuellt är hon nu i Drothem  forsterdotter hos pionnieren Wasili Michaeloff, född i 

 Ryssland 1786 och hans hustru Maja Månsdotter, född i Mariestad 1797. Hustrun  och 

 maken inflyttade  från Västra Husby 1827, men för båda ändrat till 1832 från Skönberga. 

 Dessa var också hennes faddrar vid dopet, previs som hennes fostermor och fosterfar. 

 Mannen är noterad som brovaktare vid Venneberga. 

 Fosterdottern återvände till Skönberga 1835. 

1835 Skönberga. Hon anges inte inflyttad där och finns ej heller i husförhörslängden. 

 Hon tycks inte heller finnas kvar i Drothem. 

Fortsatt forskning 

I Sveriges dödbok 1860-2016, CD-skivan finns: 

 Maria Charlotta Väseby, född i Fredsberg 1822-06-21,  

 död i Hedvig Norrköping 1905-02-06, bosatt i Ruddammen, ogift 

I Sveriges befolkning 1900, CD-skivan finns: 

 Maria Charlotta Vaseley, fatiighjon, f brödförsäljerska, född i Fredsberg 1822, 

 bosatt Qv Ruddammen, Stadens fattighus, Hedvig, Norrköping, ogift 

I Sveriges befolkning 1890, CD-skivan finns: 

 Maria Charlotta Vassely, brödförsäljerska, född i Fredsberg 1822, 

 bosatt Klingstad No 5, S:t Olai, ogift 

I Sveriges befolkning 1880, CD-skivan finns: 

 Maria Charlotta inte 

I Arkiv Digitals Sveriges befolkning 1860-1947 finns: 

 Maria Charlotta enligt nedan: 



 
 

Dvs i tidsföljd: 

1858-1862 S:t Olai 

1878-1898 S:t Oiai 

1901-1905 S:t Olai 

 

 

1858: Inflyttad från Söderköping 1857. 

Hennes oä dotter är uppfostrad på bekostnad av Söderköpings fattigvård. 

1856-01-26 föddes hennes dotter i  Söderköping 



 

 Hennes mor är sålunda skriven på församlingen, dvs utan särskild adress. 

 Dottern anges avliden 1864-05-04 i Söderköping. En notering anger : 

 ”Ladugårdsförmannen Joh Carlsson i Stintorp, Drothem 40 Rd” och därefter ”Pig 

 Charlotta Wasselig återförd 1ste april” 

 Dottern är noterad med moderns efternamn dvs Wasselig. 

 I husförhörsvolymen dessförinnan anges hon som piga född 1822 ,inflyttad 1854 från 

 Hos 36, dvs Hospitalet No 36 till ”på församlingen” 

1851-1854 finns hon som piga i Hospitalet no 36, född 1822-06-21 i Fredsberg. En notering anger 

 att hon är skriven på församlingen sedan 1853-08-16. Men det kan även avse nästa 

 person i förteckningen nämligen 

 oä sonen Philip Herman, född 1850-03-04 i Söderköping och efter honom står 

 oä sonen Peter Wilhelm, född 1852-03-17 i Söderköping 

1849-1851 finns hon i Hospitalet No 38, där är hon piga sedan 1849 då hon kom från Hosp 7 

 Sonen Philip Herman bor med henne. 1851-09-14 deltar hon i nattvarden. 

 Hon anges född 1822-06-21. 

1848-1849 finns hon i Hospitalet No 7, född 1822-06-21 och med en oä son vid namn  Johan Wictor, 

 född 1848-06-31 i Söderköping och död 1848-07-25. 

 Maria Charlotta Wasselig anges kommen 1848 från ”Stor St 3” eller möjligen ”Stor Ht 8”, 

 vilket skulle kunna vara ”Styrlanderska stugan”, nja Hopsitalstuga No 8 blev det. 

1846-1848 finns hon som piga i Hospitalstuga No 8, denna gång kan man se hos vem. 

 Hon anges även nu född 1822-06-21, Inkom 1846 från Hosp no 41. 

1845-1846 finns hon som piga hos sin fostermor Christina Larsdotter, änka i hopsitalet No 41. 

 Där bor även Maria Charlotta oä dotter  Emelia Gustafva, född 1845-09-06 i 

 Söderköping, död 1846-07-21. 

 Där bor även barnmorskan och hustrun Catharina Charlotta Axberg gift med 

 gesellen Axberg, son till Christina Larsdotters avlidne make Carl Nyström. 

1844-1845 finns hon i Hospitalet No 46 som piga hos barnmorskan Axberg. Maria Charlotta anges 

 född 1822-06-21, inkommen från Ha 36, dvs Haga No 36 år 1844. 

1843-1844 finns hon som piga i Haga No 36, född 1822-06-21, nu kallad Wasseling. Inkommen från 

 Norrköping 1843. Även i Haga No 36 är hon piga hos Axberg. 



1843 1843-11-23 är hon noterad som inflyttad i Söderköping från Norrköping. 

Låt oss ta en paus och notera uppgifter om hennes barn: 

1845-09-06  föddes och 1846-07-21 avled Emelia Gustafva 

1848-06-31  föddes och 1848-07-25 avled Johan Wictor 

1850-03-04  föddes och xxxx-xx-xx avled Philip Herman  

1852-03-17  föddes och xxxx-xx-xx avled Peter Wilhelm 

1856-01-26  föddes och 1864-05-04 avled Emma Wilhelmina Augusta Mathilda 

Åter till henne själv och nu Norrköping. 

1838-1843 finns hon i Norrköping, först Zillberg 

 varifrån hon utflyttade 1843-11-07, med namnet Vasili och född 1822-01-21, 

 med senaste nattvardsgången 1837-04-15 eller 1839-04-15.  

 

 

 NoS:t Olai 

S:t Olai BII:4 sid 109 År 1840-1855, denna hänvisning 1843id 10 

 

 

Inflyttat 1838 till D 231, född 1822-01-21, från Söderköping, till Zillberg 

 

1838-xxxx I quarteret Linden, ägare Zillberg, piga, troligen hyresgäst, anges född 1822-01-21 

xxxx-1840 I quarteret Hornet, ägare Sewerin, piga, troligen hyresgäst, anges född 1822-01-21 

1840-1841 I quarteret Stenhuggaren, ägare Thunström, piga, troligen hyresgäst, anges född  

 1822-01-21. Deltog i nattvard 15/9 1839 och 2/11 1840, men behöver ej nödvändigtvis 

 bott där då 

 

1841-184x I quarteret Berget, ägare Klingström, piga, hyresgäst, anges född 1822-01-21 

184x-1843 I quarteret God vän, ägare Gustafsson, piga, hyresgäst, anges född 1822-01-21 

 Utflyttad till Söderköping 



Så är hon i stort sett utredd 1838-1843, och enligt ovan efter 1843. 

Nu Söderköping 1835 - 1838 

1838-10-23 flyttade hon från Hospitalet No 8 till Norrköping, kallad piga M C Wasili 

1838 finns hon dock inte nämnd i Hosp No 8, men det visar sig att även om flyttning skedde 

 1838 så är hon införd enbart i husförhörslängden till och med 1837. 

1837-1838 Hon anges född 1822-01-21, och inkommen från Drothem 1837. Hon är piga. 

1837-02-20 inflyttade hon från Drothem, till Hosp 46. Där är hon piga hos fru Lundberg. Hon anges 

 född 1822-01-21 

xxxx-1837 således i Drothem varvid man kan anta att flytten till Skinberga/Skönberga 1835 inte 

 blev av. 

Det råder ingen tvekan i Födelseboken om att hon är född 1822-01-21 och döpt samma dag. 

Det innebär att i alla sammanhang där jag skrivit att hon skulle vara född i juni så är det ett 

uppenbart misstag av någon. 

Hennes biologiska föräldrar var Ryska Pionnieren  Savili och hans hustru Clara Johansdotter, år 1822 

verksamma i Hajstorp i Fredsberg. Mamman var 34 år. 

Faddrar var Wasili Michaolov, Kerstin Fägergren, Wasili Paulow och Maja Magnidotter. 

Avlidna Kimstad 
 
1825-04-03 Savelie Antonoff, rysk pionier vid Canalen, arbetare, åldersliv ca 50 år, begrv 
 d 11, gift, bröstfeber. 
1825-05-05 Clara Johansdotter, enka efter ryske pionieren Saveli Antonoff, född i 
 Lyrestads socken den 19 october 1788, begravd den 8, okänd orsak, 37 år, 
 enka. 
 
SAMMANFATTNING Maria Charlotta Wasili Antonoff 1 
 
1822-01-21 född i Fredsberg Hennes ålder 
 
1822-1823 bosatt i Fredsberg 0 - 1 år 
1823-1824 bosatt i Skönberga 1 – 2 år 
xxxx-1824 bosatt i Söderköping 2   
1824-1827 bosatt i Kimstad 2 – 5 år 
1827-18xx bosatt i Västra Husby 5 - ? år 
18xx-1829 bosatt i Skönberga ? – 7 år 
1829-1831 bosatt i Kimstad 7 – 9 år 
1831-1834 bosatt i Skönberga 9 – 12 år 

                                                           
1
 Kyrkobokföringen har som vanligt sina brister vilket bör observeras och kan i några fall vara felaktig 

2 Kan vara en feltolkning av Skönberga 
 



1834-1834 bosatt i Söderköping 12  - 12 år 
1834-1837 bosatt i Drothem 12 – 15 år 
1838-1843 bosatt i S:t Olai, Norrköping 16 – 21 år 
1843-1857 bosatt i Söderköping 21 – 35 år 
1857-1905 bosatt i S:t Olai, Norrköping 35 – 83 år 
  
1825 avled båda hennes föräldrar i  3 år 
 Kimstad 
 blev hon fosterdotter hos ett  
 par av sina faddrar 
 
1845-09-06 föddes en dotter Emilia Gustafva 23 år 
1846-07-21 avled dottern  1 år 
1848-06-31 föddes en son Johan Wictor 26 år 
1848-07-25 avled sonen  1 månad 
1850-03-04 föddes en son Philip Herman 28 år 
1852-03-17 föddes en son Peter Wilhelm 30 år 
1853-09-16 avled sonen Philip Herman  3 år 
1856-01-26 föddes en dotter Emma Wilhelmina  34 år 
 Augusta Mathilda 
1856-11-03 avled sonen Victor Wilhelm 3  4 ½ år 
1864-05-04 avled dottern Emma mm  8 år 
 
1905 död i Hedvig, Norrköping,  83 år 
 fd brödförsäljerska 
 
KOMMENTAR 
 
Tänk gärna på hur hennes fosterföräldrar tvingades byta boendeort på grund av kanalarbetet och 
fundera på vilken kvalitet kan det ha varit på barackerna de oftast bodde i. 
Notera dock hur de båda fadderparen tog hand om flickan. 
Och hon fick 5 oäkta barn troligen med oilka fäder, hon blev med andra ord utnyttjad, och inget av de 
fem barnen nådde vuxen ålder. 
Dessutom var hon både i Söderköping och Norrköping ”omhändertagen” av fattigvården. 
Och ändå blev hon förhållandevis gammal. 
 

 

 

 

  

  

 

 

                                                           
3
 Man har blandad ihop två namn, den som avled nu var Peter Wilhelm 


