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Nyf unna slaktingar

Samlad slakt. Anna-Karin Lundqvist, till hoger, harakt f ran Norrkdping med sina barn Loke och Hedda. Hon och hennes pappa Lennart Cederlof, till vanster, halsade nyligen pa sina nyf unna
hallandska slaktingar. I soffan sitter Lars Torstensson, Christina Pedersen och Rickard Torstensson.
Bild: EMMA CUSTAFSSON

Slal<tforsl<nins om USA
gav resultat - i Halland
ONSjb. Hemma hos Lars
Torstensson ar det
slakttraff. De skrattar,
pratar, tittar pa gamla
portrait och har trevligt. Man kan inte tro
att de bara har kant till
varandras existens
i drygt ett ar.

SLAKT>AGAN
HP moter i en serie artiklar
personer med intressanta
levnadsoden och slakthistorier.

Pa 1800-talet splittrades
manga familjer nar vissa
flyttade till USA och andra
stannade kvar. Anna-Karin
Lundqvist i Norrkoping visste att hennes farfars morfar
hade emigrerat, men hon
ville veta mer.
- Det borjade nar mitt
barn hade kolik och jag var
tvungen att vara uppe pa
natten med henne i famnen.
Slaktforskning i dag ar sa enkelt nar man kan sitta hemma vld datorn. Jag hade
tankt pa farfars morfar som

hade gett sig av och inte hordes av nagot mer.
Johan Andersson drog till
USA 1880 och gifte sig 1893
med en finska, det hade Anna-Karins farmor berattat.
Men sa mycket mer visste de
inte om.
- En Johan Andersson
i Amerika ar inte latt att hitta, sager Anna-Karins pappa
Lennart Cederlof. Dels var
det ett vanligt namn pa de
som akte over, dels kan han
ha tagit nytt namn dar, som
manga gjorde.
Johan hade en dotter, Anna,
som blev kvar i Sverige och
var sex ar nar han forsvann.
Hon vaxte upp i narheten av
Heagard och ar Anna-Karins
farfars mor. Anna-Karin visste ocksa att Johan hade
haft en syster, Johanna Sofia, som hade blivit kvar
i Sverige.
- Jag sokte efter henne
och kom sa smaningom fram
till att hon var begravd i
Sbndrum i Halmstad. Jag
kontaktade kyrkan for att se
om det gick att komma
i kontakt med nagra av hen-

Boken som visade Johan Anderssdns sista kanda adress.

-Jag grat faktiskt vid forsForutom sitt stora intresse
ta brevet. Jag blev mottagen for musik jamfor de aven fymed oppna armar och de siska likheter mellan familskrev "God bless you", och jemedlemmar nu och de pa
sant ar man inte sa van vid. de gamla svartvita fotografiDet var sa emotionellt.
erna. Aven hallanningarna ar
- Jag forstar det, sager i dag intresserade av den nyChristina Pedersen. Du nad- funna slakten i vast.
Nagra av Johan Andersdejudittmal.
sons amerikanska attlingar
Christina Pedersen, Lars har i sin ago kvar garden
Torstensson och Rickard Tor- som Johan lat uppfora nar
stensson ar syskon, och bor han anlande 1880. Den ligalia i Halland. Tillsammans ger i Thief River Falls i Minmed sina familjer, samt An- nesota. Flera av svenskarna
Via den har adressen kunde na-Karin och hennes pappa har Facebook-kontakt med
hon lattare borja forska ge- Lennart sitter de nu runt fi- dem, och i juni ar det planeStorfamilj. Johan Andersnom ancestry.com, och fick kabordet i Onsjo. De disku- rat for en resa dit, berattar
son tick 10 barn, och i dag
napp pa en man i Las Vegas. terar varfor inte de ameri- Anna-Karin.
tinns det over 200 attlingar
- Man vill ta del av varMen dar fanns inte mycket kanska slaktingarna har efi livet.Johansyngsta barn
att hamta, och forskningen terforskat sina svenska rot- dagslivet. Jag ar nyfiken pa
levde anda fram till 2002.
att mora manniskorna, beBild: PRIVAT stannade av. Fram till i varas, ter forut. Men Christina har
soka hans grav, se landskada hon skrev brev till nagra ett bra svar pa det:
-De hade ingen Anna-Ka- pet, husen, att fa se vad det
nes levande slaktingar, och av Johan Anderssons barnvar som han kom till. Jag vet
barn.
rin i Amerika!
det gick.
I och med de funna svaren inte hur man kommer att reMen dessa kande inte alls
- Da horde de av sig, och
till nagot om emigrerade an- var overvaldigade over att i USA har kontakten mellan agera - man det kommer
fader, vilket Anna-Karin just hitta familj i Sverige, berat- de svenska familjerna ocksa nog att bli kanslosamt.
da var pa jakt efter. Men efter tar Anna-Karin. De var helt tagit fart.
- Vi traffades forra somett tag horde Lars Torstensson, exalterade och undrade
Johan
en av slaktingarna, av sig.
mycket om dottern som maren for forsta gangen och
Hammerby
vi marker att vi ar av samma
- Jag hade rojt pa vinden hade lamnats kvar.
010-4715187
skrot
och
korn.
Det
ar
sa
lattpa garden och i en kista hitOch Anna-Karin sjalv vijohan.hammerby @>
samt och trevligt.
hallandsposten.se
tat kassabocker, brev och sade liknande kanslor.
mycket annat, berattar han.
Jag kollade igenom blad for
blad, och det verkade mest
vara en massa kladd. Men sa
hittade jag en intressant
sida, med Johan Anderssons
sista adress i Minnesota.
- Hade jag hort av mig till
Lars bara nagra manader senare an jag gjorde, hade han
hunnit slanga ut de har
bockerna och vi hade inte
vetat nagot mer, sager AnnaKarin.
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