Verksamhetsberättelse för år 2019 Peter Casselsällskapet
Styrelsen för Svenska Peter Casselsällskapet får härmed avge berättelse över verksamheten
under tiden 1 januari – 31 december 2019.
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av följande:
Ordförande:

Britt Stenman

Vice ordförande:

Maria Lindgren

Kassör:

Ann Johansson

Sekreterare:

Jan Hultman

Ledamöter

Gunnel Asp
Karin Asmus
Marita Forsman
Lena Axelsson, adjungerad

Revisorer:

Jerker Carlsson
Gerd Pettersson

Revisionssuppleant:

Risto Laine

Valberedning:

Sigvard Olsson

Antalet medlemmar har under året varit 60. Av dem är 5 hedersmedlemmar, 4 bosatta i
USA. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden.
Årsmötet 2019 hölls den 19 maj på Liljeholmens folkhögskola. Efter sedvanliga
mötesförhandlingar underhöll folkmusikkören Tradidá.
Följande val förrättades:
Ordföranden, Britt Stenman valdes om för ett år.
Till styrelseledamöter för två år valdes: Maria Lindgren, Marita Forsman och Karin Asmus
Till adjungerad ledamot för Kinda kommun för två år valdes Lena Axelsson.
Till revisor för två år valdes Jerker Carlsson.
Till revisorsuppleant för 1 år valdes: Risto Laine.
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Valberedningen: Sigvard Olsson valdes om för ett år. Beslöts att övriga två ledamöter skall
utses av styrelsen.
Ledamöterna Ann Johansson, Gunnel Asp och Jan Hultman kvarstår i styrelsen ytterligare ett
år.
Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr per år för enskild medlem och 50 kronor vardera för
ytterligare familjemedlemmar.
Två medlemsbrev har skickats ut under året.
Allmänt
År 2019 präglades av planering inför den förestående Amerikaveckan och Peter Casseldagen.
Av tradition har en kommitté bestående av representanter från Peter Casselsällskapet, KisaVästra Eneby hembygdsförening och Logen Filbyter i Vasaorden haft ansvar för detta. Efter
årets Peter Casseldag meddelade Logen Filbyter Vasaorden tyvärr, att de på grund av
svårigheter att rekrytera medlemmar avstår från framtida delaktighet i planering av dagen.
Samarbetet med Andrew Peterson Sällskapet och Swedish-American Historical Society
fördjupades under året i och med förberedelserna inför Amerikaveckan. Medlemskapet i
Wilhelm Mobergsällskapet har kvarstått.
Kisa Emigrantmuseum och Kisa livsväv, den digitala duken
Ett avtal slöts 2018 mellan Peter Casselsällskapet och Kinda kommun för att tydliggöra
parternas roller och ansvarsområden i samarbetet kring Kisa Emigrantmuséum. Avtalet
omfattar Kisa Emigrantmuseums samlingar och Kisa livsväv – Digitala duken. Avtalet gäller
till 2024-12-31 men har aktualiserats i samband med moderniseringen/digitaliseringen av
muséet. Peter Casselsällskapet har åtagit sig att ansvara för en studiehörna och ekonomiskt
bidra till programvara för släktforskning till en laptop som kommunen tillhandahåller.
Den digitala duken har efterfrågats och visats vid ett flertal tillfällen, bl a
-

På DIS, Datorn i Släktforskningen, Linköping den 14/2
För Övralids styrelse på Emigrantmuséet, Kisa i juli 9/7
Svenska kyrkans emigranttema, Gamla Linköping 13/10
Höstmöte i Andrew Petersonsällskapet, Asby 27/10
Arkivens dag, biblioteket i Kisa 9/11
Biblioteksmässan, Linköpings stadsbibliotek 30/11

För att underlätta visningar har en kopia av duken tryckts och följande utrustning har
köpts in: en ställning, 2 högtalare och 4 hörlurar. Två roll-ups har designats och tryckts.
Vissa centrala, bearbetade texter har översatts av Språkcentrum till: arabiska, somaliska,
tyska. Dessa kommer att läsas in under 2020.
Originalduken har ramats in och fått sin plats på en vägg i Café Columbia.
Under året fortsatte arbetet med Etapp 2 av dukprojektet. Det berör invandring till
Sverige/Kinda och genomförs med ett bidrag på 62.000 kronor från Riksantikvarieämbetet.
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Hemsidan mm
Peter Casselsällskapets hemsida har uppdaterats kontinuerligt och tjänsten har köpts av Mia
Sandell, som också ansvarar för den tekniska utvecklingen av Kisa livsväv. Sällskapet finns nu
även på Facebook.
Det betalkort och swishkonto som öppnades 2018 har fungerat bra och underlättat
ekonomiska transaktioner för både medlemmar och styrelse.
Studentutbytet
Moa Hoffstedt och Daniel Andersson, de två svenska ungdomar från Kinda/Ydre som
besökte Fairfield 2018, samt även tidigare stipendiater, hjälpte till att planera och
genomföra ett välfyllt och varierat program för 2019 års utbytesungdomar, Nathaniel Zuh
och Isabella Unger. Med benägen hjälp av Moas familj gjordes bl a ett önskat och uppskattat
besök på IKEAS museum i Älmhult.
Peter Casselsällskapet bidrog med en trevlig dagsutflykt till Astrid Lindgrens Näs, ett besök i
Gamla Linköping och en vacker och stämningsfull allsångskväll vid Kisa-Västra Eneby
hembygdsgård.
Föreläsningar
I april arrangerade Sällskapet en föreläsning av Ola Larsmo, författaren till romanen Swede
Hollow. Han berättade om romanens tillkomst och sina efterforskningar kring de svenska
utvandrare som bosatte sig i Svenska Dalen, ett mycket fattigt område i Saint Paul,
Minnesota.
Under Amerikaveckan inbjöds den välrenommerade släktforskaren Christian Juliusson att
föreläsa om användandet av DNA i släktforskningen och vad det har betytt för kunskapen om
Casselsläktens skottska anor.
Amerikaveckan och Peter Casseldagen 2019
Amerikaveckan genomfördes traditionsenligt i juli i samarbete mellan Kinda- och Ydre
kommuner. Peter Casseldagen den 21 juli, planerades i Peter Casselkommittén med
representanter från Peter Casselsällskapet, Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening och Logen
Filbyter, Vasaorden av Amerika.
Peter Casseldagen inleddes i kvarteret Vråken med fanborg, Hans Larsson från Vasaorden
hälsade välkommen, vicekonsul Kristen Svarczkopf representerade Amerikanska
Ambassaden, landshövding Carl-Fredrik Graf höll högtidstalet och invigde det nyöppnade
Emigrantmuséet tillsammans med arkitekt Cecilia Sagrén. Sofia Fälth och Erik Zentio
framförde ett uppskattat musikprogram med emigrantvisor.
På eftermiddagen fortsatte firandet på Kisa-Västra Eneby hembygdsgård. Eftermiddagens
program inleddes med lunch för inbjudna hedersgäster, bland dem flera Peter
Casselättlingar t ex Chris och Rich Bryne från Kalifornien och Anita Gorman från Ohio 0ch
hennes man. Under eftermiddagen erbjöds två föreställningar med Varitésällskapet Karnival,
särskilt med tanke på barnen i publiken. Folkmusikkören Tradidá underhöll med
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emigrantvisor, de historiska stugorna var öppna och inbjöd till en tipspromenad.
Ungdomsutbytet med Kinda/Ydre och Fairfield belystes då de fyra stipendiaterna berättade
om sina upplevelser i respektive land. Till sist invigdes Kullhuset, hembygdsgårdens senaste
tillskott av Johan Widerström, Kinda-Ydre Sparbanks vd. Barbro Behrendtz från Östgöta
genealogiska förening fanns på plats hela eftermiddagen för att svara på frågor om
släktforskning.
Ett flertal tillresta amerikanska gäster bevistade dagen, många med anknytning till Peter
Cassels anor.
Tack
Styrelsen framför sitt varma tack till Kinda kommun, och till Peter Casselsällskapets
medlemmar för visat engagemang och stöd i vårt arbete att sprida kulturarvet om den
svenska emigrationen från våra trakter.
Vi tackar också Kinda-Ydre Sparbank som genom sitt generösa sponsorsbidrag hjälpte oss
genomföra Peter Casseldagen. Ett varmt tack också till Birgersonska fonden som bidragit till
vårt utbytesprogram för ungdomar i Fairfield och Kinda.
Styrelsen för Svenska Peter Casselsällskapet
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