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Ordföranden har ordet!

Lindesberg 30 november 2021

Nu lackar det mot jul, och kylan har slagit till. Jag 
tycker nog att jag blir mer och mer frusen med åren 
men man får väl klä på sig ett lager till för att inte 
frysa. 
 
Jag har någon gång tidigare skrivit om vad mycket 
intressant man kan hitta i bouppteckningar. Jag 
måste få berätta om Anders Halin, född 1804 i Hall-
sta, Romfartuna i Västmanland. Han var son till en 
gästgivare och akademie bonde. Anders Halin hade 
tydligen läshuvud för han skickades på ”schola i 
Westerås”. Där läste han, troligen, bland annat teolo-
gi i syfte att bli präst. Efter tiden i Västerås var han 
adjunkt och vice pastor några år i Romfartuna-trak-
ten, innan han 1837 kom till Karbenning som vice 
pastor hos komminister Pehr Waeslien. I Karbenning 
fick Anders Halin ta hand om och ordna skolfrågan. 
Han och Pehr Waeslien kom där på kant med sock-
enmännen om hur skolväsendet skulle bemannas. 

När Anders Halin 1837 kom till Karbenning var han 
ogift, men på senvintern 1838 blir Charlotta Mat-
sdotter, en 23-årig bergsmanshustru, änka. Anders 
Halin var inte sen att fria och på dagen 13 månader 
efter att hon blev änka gifte hon om sig med vice 
pastor Halin. Vigseln var nog nödvändig, för en 
månad senare föddes deras första barn, en son. Av 
bouppteckningen efter Charlotta Matsdotters första 
man ser man att det var ett välbärgat hem som An-
ders Halin gifte in sig i. Anders Halin och Charlotta 
Matsdotter fick ytterligare två söner innan sjukdo-
marna slog till i familjen. Efter fem års äktenskap 
blev Anders Halin sjuk i ”Stark lungsot som höll 
honom sittande i sängläge sedan midsommar”, och 
den 6 oktober 1844 dör Anders och då är Charlotta 
havande med deras fjärde barn. Men även Char-
lotta var sjuk och hon avled den 14 juni 1845 efter 
”Långvarig och tärande Bröstsjukdom”. Det fanns 
nu 4 föräldralösa barn mellan 6 månader och 10 år.
Åter till bouppteckningarna där man ser i boupp-
teckningen efter Charlottas första man:
Ett rikt och välbärgat bergsmanshemman utan skul-
der.
Däremot i bouppteckningen efter Anders Halin:
Visserligen ett hemman rikt på saker i huset, klä-
der, boskap mm. Men när man kommer till Anders 
Halins skulder läser man, att han mot revers lånat 
pengar i både Karbennings kyrko- och fattigkassa, 
samt i Västervåla fattigkassa. Dessutom uppdagades 

en brist i Karbennings kyrkokassa på över 1 000 
riksdaler som belastade bouppteckningen.
Betecknande för Anders Halins utsvävande leverne 
är att när hustrun avlider 8 månader efter Anders 
Halin skriver prästen i dödboken efter Charlottas 
död:
”Lämnad af 1: e mannen i Välstånd, Af 2 gifte i 
högst uselt och svåra graverat tillstånd”
Om detta vore idag skulle Anders Halin säkert platsa 
i TV-programmet Lyxfällan.
Det är när man hittar de här historierna som släkt-
forskningen får lite mer kött på benen, och blir 
intressant. ArkivDigital lägger ner mycket jobb på 
att skapa register över bouppteckningarna, men även 
om du inte hittar någonting där så lönar det sig att 
söka (bläddra) igenom bouppteckningsböckerna. 
Även om det kan ta väldigt lång tid att hitta rätt 
bouppteckning.

Till sist God Jul och Gott Nytt År

Göran Jansson
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Brev hem från Amerika 
- Margareta Nordahl -

Min farfars mor Karolina Petterson, född 1852 i 
Yngshyttan (Värmland), emigrerade år 1868 som 
16-åring till Amerika och Chicago, där hon arbetade 
hos familjen Cobb, som bl.a. hade bokhandel i sta-
den. I min släkt lever ännu berättelsen om hur hon 
fick bära familjen Cobbs smycken och pengar i sitt 

förkläde när Chicago brann 1871. Samtidigt fraktade 
herr Cobb  de värdefullaste böckerna i en skottkärra 
genom stadens gator bort från den rasande branden 
som ödelade stora delar av Chicago.
Karolina stannade fyra-fem år i Amerika. Några 
år senare när hon besökte sin syster ”Nella” som 
var gift med gruvfogden vid Grönvolds Gruvor på 
Grönvoldsön, (i Usken) träffade hon min farfars far, 
tycke uppstod och 1878 blev de äkta makar och en 
del av min släkthistoria.
Jag har i min ägo fyra bevarad brev till Karolina 
från hennes bror Joseph som emigrerade (31 år gam-
mal) med sin familj till Amerika den 29 april 1880. 

Breven är från 1880 (två st), 1882 och 1884 och i 

det första brevet från sjunde juli 1880 berättar han 
om överresan och första tiden i det nya landet. Båt-
resan började i Göteborg och gick vidare till Glas-
gow, sedan därifrån den 28 maj med ångaren State 
of Indiana som ankom till New York den 9 juni efter 
11 dygns resa i ovanligt lugnt och gott väder, för-
utom första dagen då det blåste så vågorna gick över 
däck. Samma dag som de kom till NewYork fick de 
med tåg fortsätta resan vidare till Chicago och två 
dagar senare steg de av tåget där, på ”Rock Island 
Depot”. Då var det exakt tre veckor sedan de avgick 
fån Göteborg. 
Joseph beskriver det varma klimatet som de möter 
som att krypa in i en bakugn och berättar att han 
hört om flera som fått solsting. Redan nu har han fått 
ett arbete, på Pullman Car Shop där man tillverkar 
järnvägsmaterial. Han tjänar 1,5 dollar om dagen 
och har fri Ticket till och från arbetet. Han konsta-
terar att det är förskräckligt svårt för den nykomne 
som ej kan språket, i synnerhet om de ej har någon 
bekant att vända sig till och få råd om bostad och 
arbete. 
 
Josephs familj har löst boendet så att första veckan 
bor de hos bekanta och har sedan ordnat husrum på 
Dearborn Street. Han fortsätter med att berätta om 
lönerna för olika yrken: Grovarbetarna 1.25-1.75 
dollar per dag, timmerman, smed, snickare 1.75-
2.50 dollar och murare, grundläggare 3 dollar. Sedan 
ställer han detta mot vad man får för dagslönen tex. 
1 pound socker kostar 9-11 cent, 25 pound bästa sort 
Vetemjöl  80 cent, 1 pound oxkött 10 cent, 1 pound 
benigt kött 5 cent, 1 pound fläsk 10 cent, 1 dussin 
nypotatis 25 cent, 1 dussin nya äpplen 25 cent. 
Anm: 1 pound = 0,453 592 37 kg, 1 Dollar = 100 cent

Karolina Petterson till vänster med vänninor, troligen 
inför hennes emigration 1868 (16 år gammal)

Första brevet hem till systern Karolina från brodern Joseph
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Trots att Joseph och hans familj bara varit en kort tid 
i Amerika så gör han följande bedömning efter vad 
han redan sett och hört,  jag finner att America ej är 
så som Emigrantagenter och samvetslösa personer 
utmålar det för att vara. Det är blott för att kunna 
skörda så mycket pengar som möjligt som Emigrant-
båtskompanierna utger landet att vara ett Canaan. 
Visserligen ett godt och rikt land med fördelar som 
Sverige saknar men man måste vara beredd på något 
annat i början i annat fall får man ångra att man 
övergav sitt fädernesland och troligen gör största 
delen det. För egen del hade jag aldrig några över-
drivna förhoppningar.

I nästa brev från september 1880 har familjen flyt-
tat till en sexrums lägenhet, fortfarande på Dearborn 
Str. Den kostar 13 dollar i månaden men de hyr nu 
ut tre rum à 2 dollar till ungkarlar och har kvar till 
familjen två rum och kök för 7 dollar. Joseph arbetar 
fortfarande på Pullmans och tjänar nu 1.75 dollar 
om dagen. För övrigt innehåller brevet flera häls-
ningar till Karolina från vänner till henne från åren 
då hon var i Chicago.
Tredje brevet som är från 1882 beskriver hur lätt det 
är att köpa landområden i America, ifall Karolina 
och hennes make ev. skulle vilja emigrera. Skriver 
också om att det icke är så lättvindigt att plocka 
guld i Colorado och nämner några gemensamma 
bekanta som har misslyckats med sin guldgrävning.
Det fjärde och sista brevet är från mars 1884. Där 
undrar Joseph varför han inte fått något svar på sitt 
brev från midsommar året innan. Funderar över om 
det hänt dem något tragiskt, men kanske har hans 
brev ej kommit fram pga att de då ej fått familjens 
nya adress. Nu har Josephs familj flyttat till Battle 
Creek där han arbetar på ett stort ”shop” där de till-
verkar Tröskmaciner och Locomobiler. Han berättar 
att familjen är vid god hälsa och att barnen börjat 
gå i skolan.
Efter detta brev finns ingen mer bevarad kontakt 
mellan Karolina och brodern Joseph men vid en 
Släktforskarmässa 2013 fick jag hjälp med att ge-
nom Ancestry.com få fram lite uppgifter om famil-
jen i Battle Creek. I den amerikanska folkräkningen 
från 1910 återfinns maskinist Joseph, hustru Au-
gusta och barnen: Alma, August, Sigrid och Frank 
(vuxna).
Från 1920 är sonen Frank utflugen och gift med hol-
ländskan Helena (Nelly) men de har inga
barn och vilka år Joseph och Augusta avlider har 
jag inte lyckats få fram, inte heller något om hur det 
går för deras barn, men okända fyrbytingar har jag 
kanske i Amerika.

Från Wikipedia 

Chicago blev stad 1833/37 och hade då ca 250 bostä-
der och några tusen invånare.
Vid den stora branden 8-11 okt 1871 ödelades stora 
delar av staden, 300 invånare dog och ca. 100 000 
blev hemlösa. När branden bröt ut bodde 300 000 
människor i staden.. Nio år senare 500 000 och 1890 
över en miljon invånare.

Pullmans Car Company som också nämns, är en 
stor firma grundad av George Mortimer Pullman 
(1831-1897) som tillverkar järnvägsmaterial/-vag-
nar, i ett stort verkstadsområde söder om Chicago, 
numera stadsdelen Pullman.

Chicago växer fort och stort och denna familj Cobb, 
(Silas Cobb 1812-1900) som nämns här ovan var en 
amerikansk industriman 
och pionjär  som kom till 
Chicago 1833 och genom 
affärer och riskfyllda 
egendomsköp blev han en 
av stadens förmögnaste 
och mest ansedda affärs-
män. Känd även för att 
vara stadens största un-
derstödjare och medver-
kare bl.a. till grundandet 
av Chicagos Universitet.
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Några reflexioner runt  
emigrationen

- Calle Lindström - 

 Människor har genom årtusenden flyttar på sig, 
enskilt eller som grupp. Drivkrafter har säkerligen 
varit flera, men en orsak torde varit att sträva efter 
ett bättre liv. 
Svenskarnas emigration till Nordamerika startade 
redan på 1630-talet. Genom kronans kolonisations-
försök vid Delawarefloden och upprättandet av Nya 
Sverige. Totalt avseglade ca 700 - 800 svenskar för 
att upprätta den svenska kolonin på den amerikanska 
östkusten. Detta svenska äventyr blev kortvarigt. 
Nederländerna belägrade den svenska förläggningen 
med en överlägsen styrka och svenskarna kapitule-
rade och överlämnade kolonin till Nederländerna. 
En del av de svenskar som bosatt sig i Nya Sverige 
blev kvar, medan andra återvände hem till Sverige. 
En intressant episod från samma tid var en svensk, 
Jonas Brunk från Komstad strax utanför Sävsjö i 
Småland. Denne Jonas född ca 1600, tog senare 
tjänst i den holländska handelsflottan, gifte sig med 
en holländska och emigrerade till Norra Amerika 
1639. Här slog han sig ner och köpte land från den 
lokala indianstammen. Landet han köpte kom att 
kallas för ”Broncks land”, vilket idag utgör stadsde-
len Bronx i New York. 
Under 1700-talet skedde enbart enstaka flyttningar 
till Amerika. Det var först under 1800-talet som 
emigrationen till Amerika kom igång. 
1845 emigrerade bonden Peter Cassel med familj 
och ytterliggare flera familjer, totalt 21 personer till 
Amerika från Kinda i Östergötland. Deras färd över 
Atlanten varar 58 dygn. Väl framme i New York 
fortsätter gruppen till Iowa, där de upprättar New 
Sweden. Denna emigrationen var i grunden en reak-
tion på de politiska förhållandena i Sverige. Från 
1845 till början av 1900-talet utvandrar totalt ca 
6000 personer från Kinda. 
En annan tidig emigration bottnar i religiös överty-
gelse. Mitten av 1800-talet var tiden när nya reli-
giösa strömningar kom, vi fick väckelserörelsen som 
gjorde stora framgångar och lockade folk till sig. 
En av de tidiga ledarna för denna religiösa väckelse 
var Erik Jansson från Biskopskulla i Uppland. Den 
svenska statskyrkan och staten bekämpade väckelse-
rörelsen och Erik Jansson dömdes till fängelse. Han 
avvek under en fångtransport och tillsammans med 
ca 400 av sina följare ”erikjansare” emigrerade de 
till Amerika 1846. Väl framme upprättade de en re-
ligiös koloni i Illinois, som fick namnet Bishop Hill. 

Kolonin blev inte långvarig, inre splittring, samt att 
Erik Jansson blev mördad, ledde till att den avveck-
lades under slutet av 1850-talet. 
1849 inträffade guldrushen i Kalifornien, vilken 
lockade mycket folk. Dessa tidiga emigranter brukar 
benämnas som ”49ers”. Under denna tidiga period, 
1820 - 1865 utvandrade ca 30 000 svenskar till 
Amerika. 
1860 avskaffade Sverige kravet på pass för utrikes 
resa, vilket underlättade emigrationen. Åren 1867–
1869 innebar nödår i Sverige. Missväxt och underlå-
tenhet från myndigheterna ledde till att uppemot 27 
000 människor i Sverige dog av svälten under dessa 
år. 
Detta ledde till starten av den svenska massutvand-
ringen, vilket kan sägas starta 1869 och sluta först 
under 1920-talet, med ett uppehåll under 1: a världs-
kriget. 
Den stora toppen av utvandringen inträffade un-
der 1880-talet. Totalt uppskattas ca 1,5 miljoner 
svenskar har utvandrat, varav ca 200 000 återvände. 
Utvandring till Amerika skedde från hela Europa 
och det uppskattas att 33 miljoner européer utvand-

rade till Amerika. Sett i förhållande till folkmängden 
emigrerade flest från Irland, följt av Norge som tvåa 
och Sverige som tredje land för emigration. 
Emigrationen från Sverige var olika från de olika 
landskapen. Flest emigranter kom från Småland, 
Halland, Älvsborg, Skaraborg, Dalsland, samt 
Värmland. Minst utvandring kom från Västmanland, 
Södermanland, samt Uppland. 
Även om lejonparten av emigrationen gick till Norra 
Amerika skedde en emigration även till andra län-
der. 25 000 emigrerade till Australien, 5 000 till Nya 
Zeeland, samt 3 500 till Brasilien och Argentina. 
Vid sidan av detta hade Sverige under denna tid 
också stora grupper som gjorde arbetsvandring till 
Tyskland, Norge och Danmark och en del av dessa 

Liv Ullmann som Kristina och Max von Sydow som 
Karl Oskar i Jan Troells film ”Utvandrarna”, som 
bygger på Wilhelm Mobergs roman. Foto: TT
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arbetsvandrare blev kvar. 
Orsakerna till emigrationen till Norra Amerika har 
delvis berörts ovan, dvs. äventyrslusta, missnöje 
med landets politiska samt religiösa system. 
Bland emigrantforskare används termen ”Push-and-
pull faktorer”. Med detta menar man att något driver 
människor bort (push) och att något drar människor 
till en ny plats (pull). 
Under 1800-talet hade Sverige en aldrig tidigare 
skådad befolkningstillväxt, befolkningen fördubbla-
des under 1800-talet. Den klassiska förklaringen är 
citatet från biskopen Esaias Tegnér: ”Freden, vac-
cinet och potäterna”. Dvs. Sverige hade sitt senaste 
krig 1814, ungefär samtidigt började vaccinationen 
av alla barn i Sverige mot smittkopporna och pota-
tisen blev från början av 1800-talet en allt vanligare 
gröda bland bönderna.  
Befolkningstillväxten innebar en proletarisering av 
landsbygdsbefolkningen, det blev allt svårare att 
komma över en gård att bruka. 
Vidare drev nödåren under 1800-talets andra hälft på 
en längtan efter något bättre.  
Det som drog och lockade var tillgången på odlings-
bar jord och en god möjlighet till arbete. USA in-
förde den s.k. Homestead act, vilket innebar att man 
fick tillgång till 65 hektar mark och om man brukat 
den i fem år erhöll man ägobevis på marken. Den 
tidiga emigrationen gick just till de stora jordbruks-
staterna i den amerikanska mellanvästern. 
Vidare bedrevs det en rätt intensiv emigrationspro-
paganda, vilket säkerligen lockade många. Emi-
grantbolagen underlättade resan för de blivande 
emigranterna, det gick att från Sverige köpa biljett 
ända fram till slutdestinationen. 
Dessutom innehöll breven hem från tidigare emi-
granter mycket av lockande beskrivning från ”Det 
förlovade landet”, gott om arbete, brukningsbar jord, 
bra löner, samt religionsfrihet. 
Noterbart är att man ofta emigrerade till den plats 
där tidigare sockenbor emigrerat till, 
så lockropen fungerade.

Att någon emigrerar hittas vanli-
gen i husförhörsboken, samt i ut-
flyttningslängden. Vanligtvis ang-
es bara flytt till ”Norra Amerika”.  
De t  f i nns  t vå  da t abase r  man 
k a n  h a  n y t t a  a v  a t t  s ö k a  i : 
Emibas, en databas med uppgifter från 
framför allt husförhörslängder. Innehål-
ler drygt 1 miljon poster.Emigranten 
populär, utgör en samling av flera da-
tabaser, men framför allt passuppgifter 
från utresan, ibland med uppgift om 
slutdestinationen. Men även passage-
rarlistor från Svenska Amerikalinjen, 

tidiga emigranter från slutet av 1700-talet, m.fl. 
Arkiv Digital, här finns liknande emigrantlistor från 
de lokala polismyndigheterna i emigranthamnarna.
Bouppteckningar, bouppteckningar efter kvarvarande 
föräldrar samt ogifta syskon kan ge information om var 
i Amerika emigranten finns. Ibland anges bara Ame-
rika, men ibland kan närmare adress finnas angiven 
Castle Garden och Ellis Island, utgör platsen 
i New York dit emigranterna kom. Databaser 
finns tillgängliga på nätet, registrering krävs. 
De amerikanska abonnemangskrävande släktforskarfö-
retagen, Ancestry, My Heritage m.fl. ger stora sökmöj-
ligheter, men kostar och är stundtals bökiga att avsluta. 
Kontrollera var som gäller innan du tar ett abonnemang. 
G r a t i s  t i l l g å n g  t i l l  o m f a t t a n d e  d a t a b a -
ser ges av mormonerna på deras hemsida: 
Family Search. Registrering krävs men helt 
gratis och mycket omfattande. Det kräver ofta 
ett sökande med olika varianter på namnet. 
Find a Grave, en stor databas över begravda med 
foto av gravstenen, stundtals med omfattande per-
sonuppgifter. Kräver registrering men är helt gratis. 
Svensk-amerikanska tidningar. Dessa finns fritt sök-
bara hos Minnesota Historical Society, har en svensk-
språkig sida: https://www.mnhs.org/newspapers/
swedishamerican, det går att söka på namn, plats m.m. 
B r a  t i p s  f i n n s  ä v e n  p å  ” R ö t t e r ”  o c h 
v i a  h a n d b ö c k e r  o m  e m i g r a t i o n e n . 
Glöm inte att kontrollera vad släkten här hemma vet, 
finns det brev, kort m.m. från emigranten? Vad finns 
i gamla koffertar och lådor i förråd och på vindar hos 
släkten här hemma?
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Eric Joel Wulff  en tidig emi-
grant från Ramsberg

- Calle Lindström -

Eric Joel Wulff föddes i Ramshyttan i Ramsberg 
den 13 juli 1809. Eric Joel var son till klockaren och 
organisten i Ramsberg, Hans Wulff och hans hustru 
Lena Stina Lindblom. Hans Wulff var född 1770 i 
Torshälla och kom till tjänsten som klockare och 
organist i Ramsberg 1798, närmast från Norrbärke. 
1804 gifter han sig i Ramsberg med Lena Stina 
(Helena Kristina) Lindblom, född 1765 i Östra Löa 
Ramsberg som dotter till sergeanten Anders Lind-
blom och hans hustru Greta Lena Ramberg. Vid 
giftet anges hon som hushållerska vid Ramshyttan. 
Lena Stina har en oäkta dotter med en okänd far, 
Catharina Johanna född 29/4 1799 med sig i boet.
Eric Joel och Lena Stina får sonen Per Fredric1804, 
dottern Dorothea Paulina 1808, samt då Eric Joel 
1809.
Modern Lena Stina 
dör 1818 och fadern 
Hans 1820.
1825 flyttar Eric Joel 
till Grangärde socken 
och finns där i Gräng-
esberg, här anges 
han som skrivare till 
bokhållaren.
1834 kommer han 
till Skärblacka bruk 
i Kullerstad i Öster-
götland och anges då 
som bokhållare.
Under sin tid här träf-
far Eric Joel mjöl-
nardottern Gustava 
Catharina Brolin, 
född 1815 i Östra 
Vingåker, Gustavas 
far, Eric Brolin, är mjölnare i närbelägna socknen 
Drothem.
Detta resulterar i att Gustava föder en dotter, Hedvig 
Gustava, 15 oktober 1835 i Drothem.
Födelsenotisen anger som fader ”bruksinspektorn 
Eric Joel Wulff vid Hargs bruk vid Nyköping”. Eric 
Joel hade uppenbart bytt arbete igen. I födelseboken 
finns en notering i marginalen som lyder ”Under 
äktenskapslöfte, skrifligen”. Äktenskapet kom dock 
att dröja, för i december året därpå, 1836 flyttar 
Eric Joel från Hargs Bruk (Allhelgona socken) hem 
till Ramsberg. I Ramsberg har hans äldre bror Per 
Fredric övertagit sysslan som organist efter den 
avlidne fadern och Eric Joel finns nu skriven hos sin 

bror i Ramshyttan. I husförhörslängden för Rams-
berg finns det en notering vid Eric Joel som lyder 
”Obs, har sin fästekvinna i Drothem enligt pastors 
ämbetets brev. Förnyat bevis d 27/4 -39”. Dessutom 
anges att Eric Joel utflyttat till Stockholm 1838.
Nästa spår efter Eric Joel Wulff finns i Stockholm 
där han i oktober 1839 ansöker om pass till USA 
och han avseglar från Stockholm med destinationen 
New York 24 oktober 1839. Därefter är han försvun-
nen. De efterforskningar jag gjort i USA har inte 
gett något napp, Eric Joel flyr fältet, överger sin 
trolovade samt sitt barn och försvinner till USA.
I en notering senare i Skönberga sockens husför-
hörslängd, där Gustava tjänstgör som piga, finns en 
notering om att enligt bevis från Drothem socken 
1838 att Gustava Brolin anses som hustru till 
inspektor Wulf och att de har ett barn tillsammans. 
Någon formell vigselnotering har inte hittats. Senare 
i livet anges Gustava Brolin som piga, men med en 
notering ”ej ledig för äktenskap”.
I mars 1849 så efterlyser Gustava Brolin i Post och 

Inrikes tidning Eric Joel Wulff:
”Som Bruksinspektoren Er. J. Wulff, med hvilken 
jag på Skärblacka Bruk i Kullerstad socken sam-
manaflade barn, och blef såsom dess Hustru kyrk-
tagen, mig förlupit, och ej på Elfva år låtit höra af 
sig; alltså uppmanas  han, att nu fortsätta äktenska-
pet med mig och gifva sitt vistande tillkänna hos 
Pastors-Embetet i Mogata och Börrum. Börrums 
Sätesgård den 17 mars 1849. Gustava Brolin”.
Uppenbarligen hördes Eric Joel Wulff inte av. 
Gustava Brolin fortsatte sitt liv som piga, men i maj 
1849 får hon ett nytt oäkta barn, dottern Wilhelmina 
född i Börrum.
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Hennes första dotter, Hedvig Gustava, tas om hand 
av morföräldrarna. Hedvig kallar sig för Wulff och 
gifter sig, får barn och avlider i Norrköping 1918.
Gustava Brolin avlider i januari 1900 är då skriven i 
Mogata församling, men avlider och begravs i Skön-
berga församling.
Var Eric Joel Wulff avlider återstår att finna ut. Men 
han blev en av de första amerikaemigranten från 
vårt område. Men föga hedrande. 

Källor: 

Kyrkböcker, respektive socken.
Cd:n ”Emigranten Populär”
N. William Olsson & E. Wikén: ”Swedish passenger 
arrivals in the United States 1820-1850”, Stockholm 
1995. 
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Sommaren 2018 blev jag kontaktad av min släk-
ting Gunnar Kager från Åhus som jag tidigare haft 
kontakt med i släktforskarfrågor. Vi har gemensam-
ma anor i Öskevik. Öskebohyttan, Siggeboda och 
Siggebohyttan.
Gunnar ringer mig och berättar att han precis blivit 
kontaktad  om  ett USA-besök senare under som-
maren. Det var sex amerikaner – tre syskon med res-
pektive - som ville träffa honom och mig.

 
Brevet om den planerade resan (sammandrag)
 Hej Gunnar, 
Curtis Fahlberg är min kusin och vi har varit i 
kontakt med honom angående en kommande resa 
till Sverige. Vi vet att han har varit där flera gång-
er och han angav ditt namn som någon vi bor-
de försöka träffa om det fungerade för oss alla!  
Vi vill också gärna försöka träffa Kjell Guldbrand , 
också en släkting i Lindesberg. Vår anfader Per (Pe-
ter) Fahlberg var född och uppvuxen i Siggeboda i 
närheten av en sjö Usken.
Jag heter Jane (Fahlberg) Smith, gift med Wayne 
Smith; min bror Peter är gift med Doreen och min 
bror John är gift med Sandy. 
Vi sex besöker Sverige för första gången den 20-29 
augusti. Ja, vi vet att det är en kort resa, men vi är 
alla lantbrukare till yrket och det är inte lätt att läm-
na våra gårdar under en lång tid. 
 
Hälsningar Jane

The Fahlberg story

Catarina Fahlberg och Hans Erson

- Kjell Guldbrand -

Det visar sig att både Gunnar och undertecknad 
har gemensamma anor med de här besökarna från 
Beresford, Illinoise i USA. Anorna var tre syskon 
Fahlberg, Anna, Catarina och Peter alla födda i Sig-
geboda. 
. 
- Anna Fahlberg  1832-1908  Gunnars morfars mor 
- Catarina  Fahlberg 1837-1918  Min morfars mor  
- Peter Fahlberg  1839-1905  Syskonens farfars far 

Anna FahlbergPeter Fahlberg
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Peter Fahlberg
Peter Fahlberg föddes annandag jul 1839 i Sig-
geboda No 1 och hans föräldrar var 
Eric Fahlberg f.1805-12-29  i Järnboås 
d. 1855-10-11 och Maria Elisabeth 
Olofsdotter f. 1801-12-08 i Nora 
bergsförsamling d. 1850-05-22.  
Erik och Maria fick elva barn födda 
mellan 1832 och 1846 men redan 1850 avled Maria 
och vid hennes död var – med dagens mått mätt - 
alla barnen minderåriga. Som en av flera tragiska 
händelser i familjen tog Maria sig själv av daga ge-
nom att dränka sig i  Usken nära deras bostad. Peter 
var bara 10 år och hans yngsta bror 3 år och  två av 

barnen hade dött i späd ålder. 
Pappa Eric som delvis ägde och delvis hade ande-
lar i två av gruvorna  i närheten av Siggeboda och 
Siggebohyttan - Erikagruvan och Fahlbergsgruvan 
- bodde kvar på Siggeboda No1 med barnen. Den 30 
augusti 1855 gifte han om sig med änkan Catarina 
Jansdotter f. 1808-08-08 som bodde i Bohr No2 och 
som hade fött 14 barn.
Eric flyttade i samband med giftet till Bohr med 6 
av barnen och vid den tiden hade Catarina 12 barn i 
hemmet, 3 söner och 9 döttrar, tillsammans hade de 
alltså 18 barn i huset och det var säkert hårda tider 
för familjen., men det skull bli värre. 
Den 9 oktober avlider Catarina och 2 dagar senare 
11 oktober avlider Eric också, bara drygt 1 månad 
efter flytt och gifte.
Ingen dödorsak finns noterad och det kan ju ha varit 
en olycka, men kanske var det en sjukdom som tog 
makarnas liv. Kolera sedan 1834 och rödsot härjade 
ju i landet och Under 1850-talets koleraepidemier 
märks några toppar åren 1850, 1853 och 1857, vil-
ket innebar att cirka 20 000 människor i Sverige dog 
i kolera under detta årtionde. Som jämförelse kan 
nämnas att ungefär lika många under samma period 
dog i rödsot.
Flera av Eric Fahlbergs barn hamnade hos olika fa-
miljer runt Usken. Att bli föräldralös vid 15 års ålder 
var förstås problematiskt och det som återstod var 

att tjäna sitt eget levebröd och att klara sig själv ut i 
vuxenlivet. En hård start som kom att avspegla sig 
i det liv som Peter skapade och Peter flyttade efter 
den tragiska händelsen till Eric Andersson på Hafsta 

No2 där han jobbade som dräng till 1859, därefter 
en kort period till den kände nämndemannen Erik 
Olsson i Öskevik. Denne Olsson hade adopterat 
Peters systrar Anna Stina år 1848 och Margareta 
Elisabeth 1857. 
Peter flyttade till baka till Hafsta och jobbade där 
som ”arbetskarl” till 1869 då han hade bestämt sig 
för att emigrera till det stora landet i väster.

Emigrationen
Peter emigrerar från Göteborg med MS Hero, som 
hade 301 personer med på resan, till Hull för vidare 
befordran till Chicago den 21 maj 1869 tillsammans 
med Catharina Mathilda Nilsson som var född 1848-
03-07 i Uskaboda No 1, hennes föräldrar var Nils 
Nilsson  och Kristina Carolina Persdotter. 
Efter båtfärden till Amerika 1869, kom Petter och 
Chatarina till Chicago och bosatte sig sedan i Wa-

taga, Illinois. Paret gifte sig  4 July 1873 in Beres-
ford, South Dakota, USA. Catharina Mathilda avled 
i samband med barnafödsel 12 December 1875 bara 
27 år gammal. 
I början av 1874 gjorde paret en resa hem till Sve-
rige och ett besök i Siggeboda. När de åkte tillbaka 
till Galesburg hade de Chatarins syster Mathilda och 
en kusin till dem Mathilda med, båda 17 år.  
Petter arbetade många år i Galesburg, Wataga -  
Illinois och merpaten av tiden var han anställd hos 
en Mr Henderson. 
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I maj 1880  återförenades Petter med sin bror Johan 
f. 1842 som kom dit med hela familjen - hustru 
Maja Ulla Jakobsdotter också född 1842 samt bar-
nen Erik, Anna Maria och Karl Johan. Familjen hade 
emigrerat i april 1880 från Göteborg till Galesburg. 
Tillsammans med Petter begav de sig till Shickley 
Nebraska där bröderna farmade tillsammans. 

Johan (som blev benämnd John) stannade hela 
sitt liv i det här området, men Petter tröttnade på 
förutsättningarna här och återvände efter tre år till 
Wataga. 
Maria (Mary) Lundborg Fahlberg
Ett par år senare kom en ny svenska 
in i hans liv och han gifte sig 16 
augusti 1885 med Maria ”Mary” 
Lundborg som också var uppvuxen i 
Uskenbygden, på Mårdshyttan No1.
Mary hade emigrerat i juni 1885 
och reste från New York till Illinois 
för att träffa Petter i Wataga. Paret begav sig genast 
till Dakota och nådde hit i en täckt emigrantvagn i 
september samma år.  
Marys föräldrar var Petter Persson Lundborg f. 1824 
och Maria Ersdotter f. 1829. Paret fick 17 barn där 
sju  dog i ung ålder. Ett år efter Mary 1886 emgre-
rade föräldrarna - då 62 resp. 59 år - med 4 barn som 
var kvar i hushållet, en dotter Esther och tre bröder, 
Carl-Erik (Charles), Ernst och Oskar. Tidigare, olika 
år från1871, hade Mary, hennes syster Mathilda, 
bröderna Per och Anders emigrerat. Från 1886 var 
tio av familjen samlade i Amerika och blev alla 
bofasta där, flera i samma ort som Mary och Peter 
Fahlberg.   

Peter och Mary skapade ett nytt hem nära Berens-
ford i South Dakota där han  köpte en fastighet och 
160 tunnland mark av en James Neff. Försäljningen 
genomfördes i delstaten Illinois Beresford den 1 juli 
1884 och registrerades i Dakota-territoriet den 2 de-
cember 1884. Efter köpet av farmen och giftemålet  
bosatte sig paret där för gott. 

Paret fick tre söner Samuel, David , Joel och alla 
kom att jobba som lantbrukare. Kvar på gården, som 

han senare övertog, blev Joel som hjälpte mamman 
Mary fram till hennes död 1922 och därefter övertog 
han familjegården. 
Pappa Peter gick bort 1905 och flera vintrar före 
dödsåret hade Petter lidit av flera lunginflammatio-
ner, och här året fick blev sjukdomen allvarlig. Han 
piggnade till en period och det förväntades att han 
skulle få tillbaka hälsan , men han fick ett återfall 
och blev snabbt sämre tills slutet kom tidigt på kväl-
len den 10 februari. 

Köpekontraktet från 1 juli 1885

Samuel f. 1887, Joel f. 1890, David f. 1892.

Släktgården ca 1920
Bildtext



13

Släktgården i Beresford 
Efter Petter Fahlberg som grundade gården 1885  
har gården förvaltats inom familjen Fahlberg ända 
fram till idag. 
Peter  a  Joel  a  Wesly  a  Pete
Joel Fahlberg
Det blev Joel av de tre bröderna som 
övertog fädernegården och Joels son 
Wesly (Wes) blev nästa familjemed-
lem som tog över och utvecklade lant-
bruket.
I november 1924 resta Joel och hans 
fru Ruth Ingrid Kristina Swanström 
till Sverige med två av barnen som de 
hade vid den tiden, Wesly och Addison 
som var 2 rep. 4 år. Ett av resmålen var 
Ljungby där Ruth var född.  
Wesly Fahlberg
Wesley Fahlberg föddes den 23 november 1920 och 
dog den 19 juli 2013 omgiven av sin familj. Han 
var den äldsta i familjen Joel och Ruth (Swanström) 
Fahlberg, född i bond-
gården som hans farfar 
Peter byggde på he-
morten norr om Beres-
ford. Han avslutade sin 
grundskoleutbildning 
vid Pleasant Country 
School och han tog examen från Beresford High 
School 1939. Han älskade gården och valde att arbeta 
med sin far för att hjälpa sin bror och syster att gå på 
college istället för att gå själv. 
Den 11 februari 1949 gifte han sig med Maurine Nor-
man och de välsignades med 4 barn: Daphne, Jane, 
Peter och John. De bodde och arbetade på gården 
där han föddes och skapade en livstid av minnen. 
Pete Fahlberg dy
Fjärde generationen med 
”unge” Pete Fahlberg bor där 
nu  tillsammans med Dooren 
Tjerdsma och tre barn, och två 
söner, Benjamin och Brian som 
är med och driver lantbruket 
och en dotter Rachel Lyn.

Sverigeresan
Lördagen 25 augusti kl 10 kommer de sex amerika-
narna till Lindesberg och till Blombergska gården. 
De som kom var Jane/Wayne, Pete/Doreen och 
John/Sandy. De förstnämnda syskon och födda 
1951,1956 och 1960. Föräldrar Wesly och Ruth. 
Efter lite diskussion om en rundresa i trakten blev 
första anhalten en visning av modellstaden i mi-
natyr, ordförande Ingrid Nordmark i Lindesbergs 
Hembygdsförening berättade om modellen. 
Förutom Ingrid var min syster Britt-Marie , hennes 
son Carl och Eva Karlsson med på ”kusinträffen”. 

Släktminnen
Några minnen som återberättas i släkten om Peter 
Fahlberg genom åren  : 
” De enda stövlar han hade när han gick ut var de 
som hans far hade burit innan döden hade tagit bort 
honom. De enda stövlar han hade var de som hans 
far hade burit innan hans död.
 En tid så så drängade han för sitt levene (och vi har 
lyssnat med intresse på berättelser om hans pröv-
ningar). En vinter när de röjde skog för åkermark, 
råkade hans vantar brinna upp i en svedjebrand och 
utan möjlighet att göra eller köpa nya så var han 
tvungen att jobba ute det kalla vinterhalvåret med 
bara händer i snön.” 
Peter Fahlberg var känd som traktens verklige kraft-
karl. På marknader med tivoli roade han sig med att 
slå med en slägga där personens styrka skulle visas 
på en styrkemätare och Peter var alltid nummer ett. 
Det sades också att han kunde bära tre sädessäckar 
samtidigt.

Släktgården 2021 Bildtext
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Siggebo hytta

Eva hade sedan många år kontakt med en anna gren 
av Fahlbergsläkten i USA. Vid en skolavslutning 
hon hade i sin klass träffade hon Curtis och Patti 
Fahlberg och de blev goda vänner och har hål-
lit kontakten genom alla år. Jag har nyligen varit 
kontakt med Curtis och han berättade lite om sitt 
intresse för Sverige, Lindesberg, gruvorna runt 
om i Bergslagen och flera goda vänner som paret 
fått vid sina besök. Både hans bror och son hade 
varit på besök i ”fädernas spår”. Efter visningen 
gick vi igenom de släkttavlor som vi gjort och då 

främst med Fahlbergssläkten. 
Som avslutning i vår lokal stämde besökargruppen 
upp i en vacker sång.
Nästa anhalt blev Munkhyttans skolmuseum där 

Årsmöte 2021
Den 7 september samlades ett 25-tal medlemmar i 

Linde Bergslags Släktforskarförening till ett försenat 
årsmöte.  

Det var första gången på nästan ett och ett halvt år 
som medlemmar kunde träffas. Vi kunde lätt hålla 

avstånd till varandra i lokalen.
Under Göran Janssons ordförandeskap konstatera-
des att föreningen måste avvakta vidare besked från 
Folkhälsomyndigheten angående  höstens planering 
av kurser och föreläsningar och när föreningen kan 
öppna lokalen på torsdagskvällarna.
Vidare rapporterade ordföranden att tre datorer fung-
erar dåligt eller inte alls i lokalen och behöver bytas 
ut.
Göran Jansson valdes om till ordförande och styrel-
sens sammansättning blev i övrigt oförändrad.
Axel Johansson hade begärt entledigande från revi-
sorsposten. Vi tackar Axel för långt och troget enga-

gemang i föreningen. Han ersattes av Lil Andersson.
Medlemsavgiften förblev oförändrad.
Kjell Guldbrand väckte frågan om dokumentation 
och arkivering av Flydda Dagar och övriga fören-
ingsdokument. Styrelsen skall ta tag i frågan och 
återkoppla.
Kjell Guldbrand 
ställde även frågan 
om eventuella nya 
sponsorer och hur 
föreningen ställer sig 
till detta.
Efter årsmötesför-
handlingarna beskrev 
Calle Lindström för-
eningens arbete och 
utveckling under de 
25 år som gått sedan 
föreningen startade.
Årsmötet avslutades med kaffe och smörgås
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I Utflyttningslängden för Linde Bergsförsamling 
1885 finns 13 ensamstående personer antecknade 
som fått utflyttningsbetyg för att flytta till Nord-
amerika. Det kan tyckas vara få personer med tanke 
på att utvandringen från Sverige var som störst just 
under 1880 talet. Givetvis fanns det även 
hela familjer som valde att lämna landet. 
En del gav sig iväg utan att ta ut flyttbetyg. 
Dessa personer kan man ibland hitta på den 
sk ”särskilda listan ” eller obefintlighetsbo-
ken. En del gav sig av på vinst och förlust, 
kanske blev de av med reskassan på väg till 
Amerikabåten och blev kvar någon annan-
stans utan att ge sig tillkänna för familjen 
hemma.

Från vårt område var de flesta ungdomar 
som kom från bergsmansfamiljer, Någon är före 
detta bergsman. Att den här gruppen söker nya vägar 
kan sannolikt ses mot bakgrund av att bergsmännen 
förlorade sina bergsmansprivilegier i mitten av 1800 
talet och deras hemman blev vanliga bondehemman 
eller torp. Inkomsterna minskade då man inte längre 
hade järnhanteringen att luta sig mot. I husförhörs-
längderna finns också noterat att en del bergsmans-
familjer flyttade ut till områdets ägor. Dödsfall 
splittrar familjer och syskonskaror och leder till att 
någon eller några i familjen emigrerar för att sanno-
likt undersöka möjligheten för de övriga att komma 
efter.
Det är inte heller helt osannolikt att någon eller någ-
ra lämnar Lindesberg och Sverige av religiösa skäl 
även om det inte klart framgår av kyrkböckerna.

De flesta är mellan 20 och 30 
år när man beslutat sig för att 
lämna landet. Männen of-
tare närmare 20 år vilket skulle 
kunna tolkas som om de ville 
utebli från beväringstjänst. Man 
har framfört åsikter om att detta 
skulle kunna ha varit ett skäl till 
varför unga män lämnade landet. 
Det kan ju lika väl ha varit att 
man sökt efter nytt arbete, bättre 
inkomst och andra framtidsmöj-
ligheter.  En kvinna är dock 68 
år och änka, men det finns inte 
några uppgifter om att hon skulle 
ha barn eller andra anhöriga i 
Amerika. En flicka endast 13 år 
gammal men det går inte att hitta 
henne bland de som lämnat landet 

via Göteborg.
De flesta som tog ut flyttbetyg 1885 har hittats bland 
de som utvandrat från Göteborg. Endast en person 
– kvinnan som var änka och 68 år- utvandrar via 
Stettin till Amerika. De flesta åker nära nog direkt 

till Göteborg och båten där över till England. Man 
åker med båtar som tillhör Wilsonlinjen och som går 
till Hull i England varifrån emigranterna sedan tog 
tåg till Southhampton eller Liverpool. Wilsonlinjens 
båtar hade alla namn som slutade på -o , Orlando, 
Juno Rollo mfl. De hade i stort sett monopol på tra-
den melllan Göteborg och Hull. Många emigranter 
har beskrivit resan över Nordsjön till Hull som den 
mest besvärliga delen av hela emigrationsresan.

De flesta har uppgivit New York som slutdestina-
tion vilket ju oftast överensstämmer med fartygets 
rutt. Någon har uppgett Chicago som slutmål. Några 
kanske stannade i New York en tid för att ta kontakt 
med andra man kände som redan var i Amerika el-
ler att man gjorde efterforskningar över eventuella 
arbetsmöjligheter.

De drogo mot väster ……..
- Ann Charlotte Laudon-Tegerhult -

Emigrantfartyget Rollo lämnar Packhuskajen i Göteborg år 1900 med många  
emigranter ombord och anhöriga kvar på kajen.     © Göteborgs stadsmuseum
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Många ändrade också sina namn redan vid utresan. 
Man kunde ta bort ett extra förnamn eller ändra sitt 
efternamn från patronymikon till familjenamn.

Två emigranter – två unga män – återvände efter ett 
par år till Lindesberg. Båda avled i lungsot kort tid 
efter återkomsten. Den ena i hemmet och den andra 
på hospital i Lund.

Av  de 13 ensamstående männen och kvinnorna 
från Lindesberg är det endast ett par som går under 
radarn och inte kan hittas i passagerarlistorna från 
Göteborg och inte heller i Emigranten populär. Den 
ena är den 13 -åriga flickan som utvandrat från 
Björkhyttan – men – följer man hennes familj ett an-
tal år framåt visar det sig att flera av hennes syskon 
utvandrar till Amerika. Det skulle kunna tyda på att 
hon ändå kommit fram och arbetar i Amerika och 
på så sätt fungerar som den som lockar syskonen att 
följa efter henne. Den andra personen som är helt 
osynlig i passagerarlistorna är en drygt 20 årig man 
från Öskebohyttan. Han är för övrigt, förutom i flytt-
längden i Linde Bergsförsamling, nära nog osynlig i 
svenska kyrkböcker också.
De flesta reste ensamma. I en del passagerarlistor 
kan man se att många från samma ort eller landskap 
är noterade efter varandra. Det skulle kanske kunna 
tyda på att man medvetet sökte upp någon att slå 

följe med under resan. Det måste ha varit både svårt 
och oroligt att utan några större språkkunskaper 
klara resan först till England och därefter med tåg 
till utresehamnarna
Man måste beundra dessa unga utflyttare från Linde 
bergsförsamling som samtliga kom från ganska 
”små förhållanden” med sig själva som det vikti-
gaste redskapet att kunna ta sig fram mot och i det 
nya okända.
Samtliga finns med i vad Utflyttningslängden 1885 
berättar. Några försök att lokalisera och följa lin-
deborna i det nya landet har inte gjorts via Family 
search. I den här berättelsen har man endast följt 
dem på den första etappen efter beslutet om att 
lämna landet.
 
Källor:
Kyrkoarkiv Linde bergsförsamling
Arkiv Digital Passagerarlistor Göteborgs poliskammare
Emigranten Populär
Bilder -Göteborgs stadsmuseum, The New York 
public library

Ellis Island där många emigranter steg iland. Ellis Is-
land ersatte den allt för underdimensionerade Castle 
Garden som immigrantstation denEllis Island  Im-
migrantstationen där många började sin ankomst till 
USA. Sedan 1990 finns ett immigrantmuseum på ön.

Ankomst till Ellis Island i New York
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Cirka fem km väster om staden Lindesberg var ”sen 
urminnes tider” bergsmansbyn Munkhyttan belägen. 
Från 1800-talets mitt var begreppet bergsman egent-
ligen ett minne blott. Det småskaliga bergsbruket 
hade blivit olönsamt. Gårdarna i byn med omgiv-

ning hade köpts upp av det i grannsocknen Nora 
belägna Hammarby Bruk, också detta med mycket 
gamla anor. Bergsmän blev kolar- och hästtorpare. 
Vardagslivet för dem och deras familjer reglerades i 
hög grad av de gränser och regler som bruksägaren 
bestämde. Den gamla kyrkstigen från Öskevik/Sig-
gebohyttan till staden och fram för allt till kyrkan 
i Lindesberg hade ersatts av en landsväg även om 
stigen fortfarande fanns som kommunikationsled. På 
1860-talet fick Munkhyttan sin fasta skola.
Arbetslivet för torpare, dag- och arbetskarlar samt 
deras hustrur och barn var slitsamt. Familjerna var 
stora och flergenerationsboende vanligt. Sjukdomar, 
undernäring och hög barnadödlighet satte sina spår. 
Missväxt och fattigdom drabbade hårt. Det vi i dag 
kallar ”geografisk rörlighet” hade alltid funnits i 
området. Flyttarna gick fram för allt till staden och 
grannsocknarna men en del drog iväg till Örebro 
eller Kungliga huvudstaden. Ungdomar blev pigor 
och drängar.
Så kom även till dessa trakter drömmen om ett 
bättre liv i landet i Väster, Norra Amerika.  De 
människor som jag ska berätta lite om for sanno-
likt under åren 1869-1880. ”Sannolikt” innebär att 
det är ganska svårt att finna säkra uppgifter. En del 
gav sig av utan att ta ut betyg och fördes  efter en 
tid över till vad man kallar ”särskilda listan” med 
anteckning ”farit till N Amerika utan besked” eller 
”utan betyg”. Därefter kommer svårigheten att finna 
dem i olika utreseregister, uppgifter kan vara ganska 
ungefärliga. Så följer problemet ”vad hände sen”?  
Kom de fram ? Var blev de bosatta mm? Namnby-

Några emigranter från Munkhyttans rote
-  Solveig Andersson  - december 2021.

ten, ungefärliga födelsedatum, ändrad stavning och 
en del annat gör det svårt att med säkerhet påstå 
att det är en sanning man funnit.  De personer som 
här berättas om kan dock inte återfinnas i Sveriges 
dödbok, något som med största sannolikhet talar för 
att de vid sin död inte befann sig här i landet.
Dagkarlen  Erik (Eliasson) Sandahl,  född 1845 
i Nora,  med hustrun hustrun Johanna Mathilda 

Jansdotter, född 1848 i Grythyttan och barnen Julia 
Mathilda född 1868, Carl Erik född 1871, odöpta 
Anders Gustaf född 1876, odöpta Hulda Sofia född 
1878, hörde till de familjer som gav sig av till Ame-
rika. Den hade kommit från Öskevik till Munkhyt-
tan nr 2 1878 och överfördes till ”särskilda listan” 
1880, dvs utflyttat utan att formella krav uppfyllts. 
Uppgavs vara baptister.
Erik Sandahl återfinns i emigrantregister och Arkiv 
Digitals uppgifter från Göteborgs poliskammare. 
Han står som utvandrad 18790411, rest med fartyget 
Rollo från Göteborg med destination Chicago. 
Den första etappen Lindesberg – Göteborg har 
antagligen företagits på den färdigställda järnvägen. 
Hustrun och barnen finns inte angivna i anslutning 
till Erik.
Ytterligare en familj med beteckningen ”baptis-
ter”, bosatt i Munkhyttan, utvandrade vid den här 
tiden. Om besluten att lämna landet påverkades av 
religiös tillhörighet är svårt att veta något om men 
att personer med annan trosinriktning fick uppleva 
”motstånd” är välbekant. ”Frikyrkliga” kunde ju nu 
samlas till egna sammankomster
Något ska nämnas om de ”tidiga baptisterna ” i vår 
bygd. 1929 skrev folkskolläraren Per Emil Blomst-
röm en bok om de andliga väckelserna och frikyr-
korörelsens utveckling i Lindesberg. En förgrunds-
gestalt inom den tidiga baptismen i våra trakter var 
enligt Blomström gruvarbetaren Gustav Eriksson 
från Järnboås som under 1800-talets första hälft 
flyttade till Linde socken. Han verkade först i byarna 
runt Usken för att så småningom bosätta sig i Aspa. 

Äldre hus vid Munkhyttans gård. Foto: Solveig Andersson

Erik  Sandahl och Johanna Mathilda Sandahl.  
   Bildkälla: Family Search.
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Han verkar ha varit en karismatisk man med stor 
förmåga att påverka människor. Baptistförsamlingen 
bildades 1865 som Fanthyttans baptistförsamling 
och bytte 1870 namn till Lindesbergs baptistförsam-
ling. 1880 skedde en splittring . Majoriteten blev 
Lindesbergs fribaptistförsamling. Arkivmaterialet 
förstördes vid en brand.
En annan person som verkar ha haft stor betydelse 
för församlingen var handlanden Olle Eriksson, 
född i Vingåker 1834. Han står i stadens husförhörs-
längd som smideshandlare. Han gifte sig 1860 . Åtta 
barn föddes i äktenskapet, fyra överlevde de tidiga 
barnaåren. Om de fem yngsta finns noterat ”odöpt”. 
Det kan också konstateras att makarna ej deltagit i 
nattvard sen 1864. På 1890-talet noterat ”baptist”  
1870 blev han både församlingens föreståndare 
och predikant. På sin gård , korsningen Skolgatan-
Kungsgatan lät han 1872 uppföra en flygelbyggnad 
som församlingslokal. Äldsta dottern Hilda Maria 
gifte sig med Carl Ludvig Palmgren, välkänd inom 
näringsliv ( garveri- och skobranschen) politik och 
frikyrkorörelse i Lindesberg.  
När det gäller familjen Sandahls vidare öden har jag 
haft ”lite tur”.  Family Search förmedlar information 
om ”vad som hände sen”.  Nu måste man en gång 
för alla komma ihåg att uppgifterna som hämtats 
härifrån är införda av skribenter som precis som vi 
inte alltid har kontroll på ”hela sanningen”. Olika 
kontinenter, olika språk, olika sätt att hantera fakta 
måste man vid skrivande och läsande ha i åtanke.
Familjen Erik Sandal bosatte sig i delstaten Illinois. 
De flesta familjemedlemmarna i i första och andra 
invandrargenerationen blev kvar i huvudstaden Des 
Moines. Ytterligare tre barn föddes efter ankom-
sten varav ett sannolikt dog tidigt. 1888, ett år efter 
yngste sonens födelse, dog Erik. Hur familjen sen 
klarade sin försörjning kan man fråga sig. De två 
äldsta barnen var då 17 och 20 år gamla. Mor i 
huset, Johanna Mathilda levde till 1905. Barnen 
bildade efter hand egna familjer, äldsta dottern Julia 
Mathilda förblev sannolikt ogift. Carl Erik, i Ameri-
ka Charles Edgar, född 1871, gifte sig med en enligt 

uppgift skånsk kvinna född 1872. De fick dottern 
Maurine Elisabeth 1904. Denna ska 1950 ha emigre-
rat till Brasilien men återkommit till USA . Hon dog 
i Florida 91 år gammal. Den höga åldern kan sägas 
”ha gått i arv”. Fadern Charles Edgar uppnådde den 
aktningsvärda åldern 89 år ,vid sin död bosatt i Des 
Moines. Iowa, modern ska ha avlidit först 1988, 116 
år gammal
Erik Sandahl var torparson från Born i Nora bergs-
församling. Även hans bror Per Edvard, född 1860, 
beslöt sig för att söka lyckan västerut men först i 
februari 1892, alltså fyra år efter Eriks död.
Per Erik var ladugårdskarl vid Hagby i Nora då ha 
fattade det stora beslutet att ge sig av. Hustrun Jo-
hanna Mathilda född 1852 och de fem barnen, födda 
1881-1890, följde enligt flyttlängden  efter somma-
ren 1892. Vilken prestation! Ge sig av över Atlanten 
med fem små barn, det äldsta 11 år. Det var visser-
ligen sommar men sjögång med sjösjuka, matför-
sörjning, sjukdomar och att ha kontroll på barn och 
tillhörigheter vållade nog ändå problem.  Den här 
familjen bosatte sig i New Jersey. Johanna Mathilda 

avled redan ett år efter ankomsten till det nya landet 
och Per Erik gifte om sig . Han levde till 1947.
Erik Eriksson, född 1839 i Linde, var landbonde 
vid Munkhyttan. I husförhörslängden finns antecknat 
att han arrenderar hela Munkhyttan nr 1 och 63/64 
av nr 2, det vill säga i stort sett all mark vid Munk-
hyttan under Hammarby. Noterat att han är baptist. 
Med största sannolikhet bodde han och hans familj, 
hustrun Anna Charlotta Jansdotter, född 1837 i Linde 
samt de sju barnen födda 1862-1878  vid den gård i 
Munkhytttan där nu finns byggnader, obebodda, kvar. 
De hade flyttat dit från Nora 1878. Erik hade även 

Syskonen Sandahl i Amerika. Bildkälla Family Search

Familjen Sandahl                Bildkälla: Family Search.
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där varit arrendator under Hammarby. Också i Nora 
antecknat att de var baptister. På 1860-talet hade fa-
miljen en tid bott i Öskevik , där ovannämnde Gustav 
Eriksson lite tidigare hade varit verksam inom bap-
tismen. 1879 for äldsta dottern Hedda Charlotta, född 
1862 till Amerika. 1880 följde övriga familjen efter. 
Den här familjen finns ordentligt noterad i flyttlängd; 
baptister och boende i Munkhyttan.  

Också när det gäller familjen Erikssons vidare öden 
finns  information. I Stadsarkivet i Örebro förvaras 
emigrantakter. I Erik Erikssons finns en ”mailväx-
ling” från 2003 mellan en sentida Erikssonättling i 
USA och arkivet. Det berättas att familjen Eriksson 
först bosatte sig i Lindsborg, Kansas. Detta är en liten 
ort grundad 1869 av invandrade värmlänningar och 
kallas ” Little Sweden”. Här hade familjen medverkat 
i grundandet av en baptistisk församling. Omkring 
1912 hade många i släkten flyttat till Californien och 
slagit sig ner nära Kingsburg, också detta en ort med 
”svenskursprung”.  Det som berättas från Amerika 
om församlingsgrundaren Eriksson stärker känslan 
av att i den här familjen fanns vilja, handlingskraft 
och sannolikt en stark gudstro.
I Nora socken hade Erik arrenderat en gård i Born 
av Hammarby Bruk. Han hade sen fått överta ansva-
ret för relativt mycket mark vid Munkhyttan i Linde 

socken. Man måste ha haft förtroende för honom.
Båda familjerna, Eriksson och Sandal, hade haft an-
knytning till Born och Öskevik samt samtidigt varit 
bosatta en kort tid vid Munkhyttan. De emigrerade 
med något år mellanrum. Finns här något ytterligare 
samband? Vilken roll spelade deras religiösa anknyt-
ning för emigrationen?
Runt 1870 utvandrade  ytterligare några personer 
till Amerika från Munkhyttan om vi får tro kyrk-
böckerna. Den förste var  Erik Israelsson född 1843 
som for i maj 1868. Han bodde med mor, styvfadern 
torparen Erik Andersson, hel och halvsyskon vid 
Munkhyttan, 1871 följde systern Carolina , född 
1849, efter.
Vid Hållingfallet, Munkhyttans rote, bodde Gustav 
Andersson Fjelling, född 1843 med hustrun Ca-
tharina, född 1837 och dottern Gustava född 1866. 
De överfördes 186912 till ”särskilda listan” med 
motivering: rest till Amerika utan betyg. Så skedde 
också 1872 med bröderna Per, född 1842 och Frans, 
född 1844 Ersson. Deras far torparen Erik Olsson 
hade brukat Skvatthammarshult. Vid tidpunkten för 
utvandringen bodde familjen sannolikt i anslutning 
till torpet Kolarhagen i grannskapet. 1880 fördes 
deras då nittonåriga systerdotter Anna Mathilda till 
särskilda listan av samma skäl, dvs utvandrad utan 
betyg.
Emigration har både förr och nu setts som en möjlig-
het till ”ett bättre liv”. Vi vet ju att ,trots all kunskap 
som finns tillgänglig i dag, blir människor felinfor-
merade och ”lurade” angående levnadsvillkoren i 
andra länder. Hur mycket svårare måste det då inte 
ha varit för 1800-talets Amerikafarare att få och ta 
till sig den information som de skulle ha behövt för 
att fatta sina beslut. Brev från Amerika, tidningsar-
tiklar, både förhärligande och avrådande,  berättel-
ser, drömmar och äventyrslystnad samt möjligheten 
att slippa ”förföljelse” och ”plikter”  spelade nog in i 
beslutsfattandet när man tog det ”stora steget”.

Baptistkyrkan i Lindsborg. Vykort

Källförteckning Emigranter

Uppgifter från Lindesbergs kulturhistoriska Arkiv, Magnus Jerlström,  om baptister  samt utdrag ur
boken ”De andliga väckelserna samt Frikyrkorörelsens uppkomst och utveckling inom Lindes stad 
och bergsförsamling. Första skedet omfattande 1850-1885”. Boken daterad Lindesberg november 
1929 och författad av folkskolläraren PE Blomström, född 1851 i Dunkers socken, Södermanland.
Boken finns endast i tre handskrivna exemplar varav ett på kulturhistoriska arkivet i Lindesbeerg.
Bild av baptistkyrkan i Lindsborg med hjälp av Magnus Jerlström

Riksarkivets Digitala forskarsal uppgifter ur kyrkböcker.
Arkiv Digital. Uppgifter om emigranter med passagerarlistor.
Emigrantuppgifter ur Emihamn och Emibas.
Sveriges dödbok.
Family Search, en internationell ideell organisation för släktforskning.
Uppgifter om Olle Erikssons förhållanden med hjälp av CO Granath.
Örebro Stadsarkiv, emigrantakt Erik Eriksson




