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   Jag har varit medlem i Emigrant-
institutets vänner i över 10 år utan att
ha besökt Växjö på Minnesotadagen.
Anledningen till medlemskapet är att
jag i min släktforskning har drygt 200
emigranter och att två bröder till min
mormor utvandrade för drygt 100 år
sedan till Minnesota. Där har jag fort-
farande kontakt med Barbara, en
syssling till mig. Det sker genom brev
eller telefonsamtal på engelska.
   I augusti 2013 blev resan äntligen
av och den gick inte till Växjö utan till
Ljuders socken i Lessebo kommun
där numer Minnesotadagen firas.
Den resan slutade med att jag satte
ihop ett bildspel som berättade om
Ljuder och dess hembygdsförening
och Minnesotadagen. Minnesotadagen
är en hembygdsdag som handlar om
utvandring.
   Idén att fylla en Tidlösa med och
om svensk utvandring tog form när
jag hade visat bildspelet ett antal gån-
ger. En fråga som jag då ställde mig
var: Hur många emigrerade till Norra
Amerika från våra socknar? Det har
jag nu tagit reda på genom våra
digitaliserade kyrkböcker och de listor
som finns hos EmiWeb.

INLEDNING
Fakta och bilder i detta nummer är
hämtade från olika sidor på Internet
samt ”Amerikabilder” ur Svenska
Emigrantinstitutets vänners skriftserie.

I år firade Emigrantinstitutet 30 år
med ett jubileumsprogram. Jag skulle
ha varit där, men tyvärr krockade den
med vår egen Hembygdens dag.

Utvandringen och i huvudsak till
Norra Amerika från 1840-talet och 90
år framåt är något som inte är så känt
i vår del av landet, eftersom vårt län,
Stockholm inte hade så stor utvand-
ring. Några personer har gjort ett
mycket stort arbete i ämnet. Det är
Ulf Beijbom, makarna Lennart & Lilly
Setterdahl och flygkaptenen Carl-
Werner Pettersson.
                                        Bo Klang

"Svenskbygder" i USA

Forskning om utvandring            18

Hänt & Händer 20
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”Nya Sverige” första kolonin

Den svenska utvandringens historia börjar på 1600-talet med kolonin
”Nya Sverige”, belägen längs Delawarefloden, utanför Philadelphia som
Sverige innehade 1638 till 1655. Därefter tog holländarna över.

Redan i mitten av 1620-talet hade
Gustav II Adolf visat intresse för om-
rådet. År 1635 hade Axel Oxenstierna
kontakt med holländare och de bildade
tillsammans företaget Nya Sverige-
kompaniet. Fortsättningen blev att
Sverige i november 1637 skickade två
skepp -Calmar Nyckel och Fågel
Grip-  som anlände till Delawareflo-
den den 23:e mars 1638. Målet med
kolonin var att föra in tobak och skinn
till Sverige. Kolonin leddes av en
guvernör. Den som stannade längst på
posten var Johan Printz.
   Holländarna hade en koloni norr om

Kriser blev utvandringstoppar

Kurvan över utvandringen till USA har tre toppar. 1868 till 1872, 1880
till 1893 och 1901-1910. Första toppen berodde på nödår främst i de
svenska skogsbygderna, den andra på krisen i såg- och järnverksindu-
strin samt jordbruket och den tredje kom då många strejkorganisatörer
flydde landet.

Nya Sverige som hette Nya Neder-
länderna. År 1655 ville holländarna
sätta stopp för den svenska närvaron
och inledde en militär operation.

I september 1655 var den svenska
eran över. Båtar med emigranter fortsatte
man ändå att skicka dit.
   År 1664 tog engelsmännen över
området, samma år som familjer från
Medelpad kom dit. Svenska präster
fanns där så länge befolkningen för-
stod språket. Det som svenskarna
”lämnade kvar” var en byggteknik
som vi känner till som knuttimrade hus.
   Sverige hade även en koloni i Väst-
indien mellan 1785 till 1878. Sverige
fick ön Saint Barthélemy av Frankrike
i utbyte mot att Frankrike fick förvara
varor i Göteborg tullfritt. Gustav III
undertecknade detta traktat i Paris
1784. Den 16 mars 1878 halades den
svenska flaggan i huvudstaden Gust-
avia. Det enda som idag finns kvar
där är svenska gatunamn.

I slutet av 1860-talet var det högkon-
junkturen i USA som lockade.
Från 1873 blev det högkonjunktur äv-
en i Sverige, industrialismen började

och näringslivet behövde arbetskraften.
Följderna av nästa kris som slog till
1879 blev att under 1880-talet utvand-
rade 377 000 personer varav 325 000

åkte till Norra Amerika.
   I början av utvandringen emigrerade
oftast hela familjer, precis som Karl-
Oskar och Kristina. Sedan blev det
mer vanligt att ensamma män och
kvinnor åkte över och började arbeta,
och att den övriga familjen bestående
av hustru och ett stort antal barn kom
efter, eller så kom de inte alls.
  Det hände också att man sände små
barn ensamma över Atlanten med en
vidfäst lapp om att någon anhörig
skulle möta i New York.
   Folk emigrerade från alla län i Sver-
ige, men det finns län som sticker ut
såsom Östergötland, Jönköping, Kal-
mar, Älvsborg och Värmlands län.
Minst utvandring har Uppsala, Stock-
holms län (Stockholms stad räknas som
egen), Södermanland, Gotland och
Västernorrlands län. Länen är upptag-
na enligt den gamla länsindelningen.

Sålde torp och boskap
Den som hade fattat beslutet att bryta
upp från Sverige för att emigrera till
Amerika måste begära utflyttningsbe-
tyg som prästen skrev ut. Det var inte
det allra lättaste.  När det var klart
var det dags att skaffa biljett för båt-
resan som i regel gick från Göteborg,
men Karlshamn, Stockholm, Gävle
och Söderhamn var också utskepp-
ningshamnar. I Göteborg sköttes emi-
grationstrafiken från Sillgatan, numera
Postgatan.
   Man sålde sitt torp, sina redskap
och djur på auktion eller om man bod-
de hemma tog fadern eller bröder

över ens andel. Man packade sin
Amerikakoffert med verktyg för olika
praktiska ändamål: bössan, sängkläder,
gångkläder, matverktyg och vägkost.
   Ombord fick man mat, men man
visste inte om den räckte, så det var
bra att ha extra skaffning med. I regel
gick båtresan från Göteborg till Hull i
England och därifrån med tåg till Liv-
erpool. Sedan med atlantbåten från
Liverpool till New York.

Utvandrade på grund av sin tro
I Sverige fanns de som önskade utöva
sin tro på annat sätt än vad prästerna
ville. Den frikyrkliga rörelsen uppstod
och pionjärerna sågs inte med blida
ögon. Den mest kände är Erik Jans-
son från Biskopskulla i Uppland. År
1845 bildade han en sekt kallad Erik-
Jansismen som genast kom i klammeri
med rättvisan och beslöt att utvandra
år 1846. Året innan hade en förpatrull
varit och kollat upp och de fick ett tips
om Henry County i Illinois. Ett jord-
område köptes som fick heta Bishop
Hills.
   I Bishop Hills rådde kollektivt äg-
ande med Erik Jansson som ledare.
Han mördades 1850 av en medlem
som hade kommit dit två år tidigare.
   Som en motvikt till villolärorna i
Bishop Hills och Erik Jansson bildade
prästen Paul Esbjörn Augustanasyn-
oden som skulle samla svenska emi-
granter i det religiösa livets utveckling.
Paul Esbjörn kom till Andover som
ligger nära Bishop Hills år 1848.
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Norra Amerika lockade många svenskar

I alla tider har svenskar utvandrat och invandrat till olika länder och
kontinenter men en plats sticker ut: Norra Amerika d v s USA och Kan-
ada dit över 1,2 miljoner svenskar utvandrade mellan 1840 och 1930.
Den huvudsakliga utvandringen skedde från 1860 till 1910.
År 1882 lämnade dagligen 150 personer landet. I vissa socknar blev
avfolkningen nästan 50-procentig.

Det fanns många anledningar till var-
för man lämnade Sverige. Före 1865
utvandrade folk BORT ifrån något ne-
gativt såsom personliga problem, dål-
iga ekonomiska förhållanden, religiös
ofördragsamhet eller politisk otrevnad.
Efter 1865 då det amerikanska inbör-
deskriget slutade reste man TILL nå-
got nytt och förhoppningsvis bättre.
   På listan över lockande faktorer
fanns överflödet av odlingsmark. Den
var billig, nästan gratis till följd av
1862 års jordförvärvslag (American
Homestead Act), men även religions-
frihet, ett demokratiskt politiskt syst-
em, bättre tillgång på eller fler välbet-
alda jobb, ingen allmän värnplikt, ano-
nymitet med mera.
   Flera av dessa fördelar illustreras
genom de viktigaste karaktärerna i
Vilhelm Mobergs epos om Amerika-
emigranterna (Utvandrarna, Invan-
drarna, Nybyggarna och Sista bre-
vet till Sverige), den frustrerade jord-
brukaren Karl-Oskar Nilsson, hans hör-
samma hustru Kristina, väckelsepredi-
kanten Daniel Andreasson, den pros-
tituerade Ulrika, drömmaren Robert och
hans enfaldige följeslagare Arvid.

   Lika viktiga faktorer som underlät-
tade utvandringen var till exempel ut-
vecklingen av reguljär transatlantisk
passagerartrafik, järnvägsbyggandet
och det arbete som migrationsagenter
utförde på uppdrag av amerikanska
delstater, landkompanier och järnvägs-
företag för att locka emigranter. Flö-
det av brev, pengar och ofta biljetter
betalda i förskott från immigranter i
USA till släktingar hemma i Sverige
var också viktigt.

Hamnen i Göteborg.    Foto: Okänd

braska, Minnesota, North eller South
Dakota eller i nordvästra USA, i
Washington eller Oregon. Men, ett allt
större antal immigranter föredrog att
stanna i de framväxande städerna i
dessa delar av landet.

Flest svenskar i Chicago
Den största gruppen svenskar fanns i
Chicago. Andra platser med många

Nya trender påverkade
Senare påverkades migrationen av
dock många nya hus på mark som de

köpt eller förvärvat i enlighet med
American Homestead Act. Det kunde
vara på landsbygden i Mellanvästern
d v s i Illinois, Wisconsin, Iowa, Ne-

minskad tillgång på billig mark, kon-

junktursvängningar i Sverige och i
USA, avsiktlig manipulation av den
transatlantiska sjöfartens biljettpriser,
en gradvis demokratisering av det
svenska politiska systemet samt den
tilltagande industrialiseringen i Sverige.
   Vilka grupper som utvandrade
varierade också över tid. I början av
1900-talet drömde de flesta svenska
utvandrarna om ett välavlönat jobb i
någon av USA:s snabbt växande indu-
stristäder.
   Från cirka 1850 till 1890 byggde

svenskar var Worcester i Massa-
chusetts, Jamestown i New York,
Rock Island och Moline i Illinois, Saint
Paul, Minneapolis och Duluth i Minne-
sota, Omaha i Nebraska, Seattle och
Tacoma i Washington, Portland i Ore-
gon och San Francisco  i Kalifornien.
Svenskarna slog sig inte ner på dessa
platser för att de påminde om Sverige,
även om vissa ställen faktiskt råkade
göra det. Under åtminstone en period
var tidpunkten den avgörande faktorn.
Nordamerikas gränsland flyttades steg

för steg västerut över kontinenten.
De tidiga svenska utvandrarna, som
anlände i slutet av 1840-talet och i
början av 1850-talet, kom då gränsen
hade nått ungefär till Mississippifloden.

Vissa områden nästan helsvenska
Ett litet antal immigranter upprättade
kolonier (mestadels på landsbygden
och med jordbruk som bas) i västra
Illinois, sydöstra Wisconsin, sydöstra
och mellersta Iowa samt östra delen
av mellersta Minnesota. Dessa kolo-
nier fungerade som ”magneter” för
senare immigranter. Ofta upprättades
en ny ”dotterkoloni” längre västerut
när den tidiga kolonin inte kunde för-
sörja mer folk. I vissa fall utvecklades
”kedjor” av kolonier som kan spåras
till ett relativt litet ursprungsområde i
Sverige. Även de större och mindre
städerna längs dessa kedjor, och städ-
erna längs transportvägarna till dem,
blev centrum för kolonier. I både
landsbygds- och stadskolonierna var
det vanligt att ett område eller ett
kvarter blev i princip ”helsvenskt”.
I Chicago kallades en sådan stadsdel
”Andersonville”, medan ett område i
Saint Paul var känt som ”Swede
Hollow”.

Facebook
Nu finns hembygdsföreningen på
Facebook. Marés har sett till att
vi är där. Är du på Facebook?
Uppmaningen är att gå in och gilla.
Adressen är Husby-Ärlinghundra
Märsta Hembygdsförening
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De flesta kom in i landet

De flesta immigranterna anlände till New York. År 1885 till 1890 togs
huvuddelen emot i ankomstterminalen Castle Garden därefter blev
Ellis Island deras första möte med det nya landet.

Castle Garden, idag Fort Clinton ligger
på Manhattans sydspets. Här passer-
ade uppskattningsvis mellan åtta och
tolv miljoner immigranter. Stora delar
av registren från Castle Garden har
tyvärr gått förlorade genom en brand.
   Ellis Island, strax utanför Manhat-
tans sydspets nära Frihetsstatyn, kom
i bruk efter att Castle Garden slutat
användas. Denna anläggning utnyttja-
des mellan 1892 till 1954. Under ter-
minalens 62-åriga historia passerade
över hundra miljoner immigranter
genom dess salar.
   För de allra flesta nyanlända var
proceduren föga omfattande. Enligt
vittnesmål tog den mellan tre och fem
timmar och utgjordes till största delen
av köande. Vanligen fördes immigran-
terna och deras bagage med pråmar
från ankomsthamnen till Ellis Island.

Castle Garden och Ellis Island är idag
klassade som historiskt betydelsefulla
platser och förvaltas av National Park
Service, som entusiastiskt förmedlar
historien om den stora migrationen.
På Ellis Island finns också viktiga
immigrationsdatabaser med informa-
tion om människorna som passerade
genom anläggningen, som även fun-
gerar som forskningscentrum.
Förteckningar från båda anläggning-
arna är sökbara på nätet.

Bagaget kontrollerades och immigran-
tens handlingar granskades i ”Inskriv-
ningsrummet”.  Alla immigranter fick
genomgå en enkel hälsokontroll.
Myndigheterna letade efter personer
som exempelvis var blinda, mental-
sjuka eller misstänktes ha någon
smittsam sjukdom.
   De sistnämnda sattes i karantän,
medan sjuka människor lades in på
sjukhus. Om det fanns några fråge-
tecken kring en person kunde han
eller hon få tillbringa flera dagar i
någon av öns sovsalar.

Ellis Island.                Foto: Okänd

De flesta klarade sig igenom
De nyanlända fick svara på 29 frågor
för att säkerställa att invandraren
hade de utresehandlingar som kräv-
des, en summa pengar som täckte de
första utgifterna, ett sätt att försörja
sig och något som visade på en slut-
destination eller ett färdbevis för en
fortsatt resa. Majoriteten passerade

utan problem genom Castle Garden
eller Ellis Island och transporterades
sedan till det som i dag är Battery
Park på södra Manhattan.
   En mindre andel nyanlända skicka-
des tillbaka till hemlandet, främst per-
soner som hade tvivelaktiga doku-
ment, som inte hade någon i USA som
kunde fungera som garant eller kon-
taktperson, som hade allvarliga hälso-
problem eller var tidigare straffade.
Dessa hemvändare utgjorde cirka två
procent av dem som anlände till Ellis
Island.
    En intressant myt är att många ny-
anlända skulle ha bytt namn på Ellis
Island eller att deras namn förvanska-
des av personal på anläggningen som
inte förstod vad de sa. Så var det inte.
Utresehandlingar från ursprungslandet
och skeppsdokument med rätt stav-
ning av immigrantens namn var obli-
gatoriska och det fanns alltid tolkar på
plats. Kommunikationen var helt opro-
blematisk för de allra flesta.
   Namnändringar gjordes sannolikt

Ellis Island.                 Foto: Okänd

antingen före avresan från hemlandet
eller en tid efter ankomsten till USA.

Varierande transportsätt
En hel del svenska immigranter blev
kvar i New York-området, men de
flesta fortsatte till andra platser. Hur
man sedan tog sig vidare, varierade
under årens lopp.
  I  den svenska immigrationens bör-
jan, i slutet av 1840-talet,var det ont
om järnvägar. Då reste man med vagn,
kanalbåt, flodbåt eller helt enkelt till
fots eller till häst. När den stora
strömmen av svenska utvandrare bör-
jade ebba  ut, omkring 1930, var järn-
vägen det främsta transportmedlet.
    Under immigrationens höjdpunkt,
runt 1890, kunde en typisk resebe-
skrivning innefatta en cirka 150 mil
lång tågresa till Chicago, därefter
ytterligare en 65–100 mil lång tågresa
till någon av svenskbygderna i Mellan-
västern som Saint Paul eller Minnea-
polis i Minnesota eller Omaha i Ne-
braska. Vid det laget tog vissa även
tåget över hela kontinenten, så långt
som 330 mil, till Seattle i Washington,
Portland i Oregon eller San Francisco
i Kalifornien.

Steninge, folk och miljöer
av Gunilla och Giselher Naglitsch,
224 sidor med 260 fotografier, allt i
färg, bunden i hårda pärmar, ingår i
Sigtuna Museums skriftserie.

ÅRETS JULKLAPP
för endast 200 kronor, kan köpas
direkt av författarna 0704-43 60 22,
giselher.naglitsch@comhem.se
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Både "trögtänkta suputer
och ärliga arbetsmänniskor"

Oavsett var svenskarna slog sig ner var de oftast nyanlända och be-
traktades som utomstående av det där etablerade samhället. Liksom för
invandrare nästan överallt uppstod stereotypa bilder – både positiva
och negativa.

Svenskarna kunde förlöjligas och för-
ringas men de betraktades också som
renliga, gudfruktiga, ärliga och arbet-
samma. De svenska flickornas höga
arbetsmoral och goda kunskaper gjorde
att de i många fall var eftersökta som
husor. James J Hill, entreprenören
som anlade Great Northern Railway
som förbinder Minnesota med nordvästra
USA, lär ha sagt: ”Ge mig snus,
whiskey och svenskar så kan jag
bygga en järnväg till helvetet om så
behövs”. Negativa fördomar var att
de var lata och trögtänkta suputer. I
konjunktursvackor anklagades sven-
skarna för att ta jobb från icke-
immigranter. Det nedsättande ut-
trycket ”dumb Swede” användes
ofta, kanske inte för att de svenska
immigranterna ansågs vara dumma,
utan för att de inte talade engelska.

Hamnade i många yrken
Många svenskar blev jordbrukare
men en hel del hamnade i andra
yrkeskategorier. De blev skogsarbet-
are, gruvarbetare, hantverkare grov-
arbetare, fabriksarbetare, butiksinne-
havare, lärare, präster, läkare, sjuk-

sköterskor, advokater, journalister,
författare, underhållare, politiker med
mera. En del klarade sig riktigt bra.
Några blev oerhört framgångsrika.
Vissa misslyckades totalt. Det finns
också många sorgliga historier. Några
skildras i Vilhelm Mobergs faktabok
"Den okända släkten (1950)".
   Tillvaron i USA påminde på vissa
sätt ganska mycket om den i Sverige,
speciellt för dem som utvandrade
relativt sent d v s efter 1880.
   När antalet arbetstillfällen utanför
jordbruket ökade i takt med den till-
tagande industrialiseringen och arbets-
villkoren samt lönerna förbättrades
blev det alltmer lockande att stanna i
Sverige. Att det svenska samhället
demokratiserades, fackföreningar
bildades, religionsfrihet infördes och
utbildningsmöjligheterna blev större
bidrog också.

Viktiga lärdomar
En granskning av de många aspekt-
erna av 1800- och 1900-talets stora
utvandring från Sverige ger oss mån-
ga viktiga lärdomar. För det första
hjälper den oss att förstå vår historia,
hurdant Sverige var under denna per-
iod och hur Sverige har utvecklats
under de två senaste århundradena.
För det andra kan den underlätta vår
egen släktforskning. Det finns inte
många släkter i Sverige utan emigranter.
   Det finns dessutom mycket i denna
historia som hjälper oss att förstå dag-
ens invandrare i Sverige. Orsakerna
till det inflöde som Sverige
har upplevt sedan cirka 1960
är till stor del desamma som
de som motiverade de sven-
ska migranterna. Och deras
erfarenheter av bosättning,
sysselsättning, kritik, anpass-
ning och assimilation är
slående lika.

Intresset avtog
Omvänt ledde den minskade tillgång-
en på billig eller gratis mark, minsk-
ande löneskillnader mellan Sverige
och USA, amerikanska antiimmigra-
tionslagar och så småningom den sto-
ra depressionen till att svenskarnas

intresse för Amerika minskade. Det
är också viktigt att komma ihåg att
utvandringen till Amerika ingick i ett
större sammanhang av folkförflytt-
ningar som omfattade intern migration
från landsbygden till städerna, utvand-
ring till andra delar av Europa och
andra delar av världen, återflyttning
(bland annat återflyttningen till Sver-
ige av kanske 20 procent av emigran-
terna) samt tillfällig arbetskraftsut-
vandring.

Andrew Peterson vid ett ut-
hus på sin välmående farm
i Minnesota

   Under 10 år skrev Vilhelm Moberg
sitt stora utvandrarepos, innehållande
”Utvandrarna, Invandrarna, Nybygg-
arna och Sista brevet till Sverige” som
handlar om Karl-Oskar och Kristina
Nilsson. Att skriva ett sådant verk
tarvar research. Allt detta finns på
Minnesota Historical Society i Saint
Paul. Där hittade Vilhelm 16 dagböc-
ker som Andrew Peterson har skrivit.
Dagböckerna började han skriva år
1854 och skrev ända till två dagar
före sin död, den 31/3 1898. Här finns
det brev som en granne skrev till
Sverige. Några av hans syskon emi-
grerade inte. Anders beskrev också
sin resa över Atlanten.

   Anders Pettersson föddes i Sjöarp
den 20/10 1818 i Sjöarp, Västra Ryd
socken i Östergötland. Han var äldste
son till Peter Jonasson och Ingrid
Samuelsdotter. Hans far dör 1846 och
mor 1854. År 1850 utvandrar Anders
och hans elva år yngre syster till
Amerika. År 1852 emigrerar ytter-
ligare en bror och syster.
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Utvandrare födda i Odensala
och Husby-Ärlinghundra

  Klara Augusta Löfgren född 15/7 1875 i Herresta nr 1, dotter till skomakaren
Nils Persson Löfgren och Klara Kristina Nordin. Familjen flyttar till Folkärna i
september 1875. Utvandrar från Åmotsfors 6/5 1886 tillsammans med sin 7 år
äldre syster. Övriga familjen utvandrar 1887.
   Frans Johan Svärd född 21/3 1863 i Sundveda soldattorp, son till soldat nr
15 Johan Petter Svärd och Edla Westberg. Edla dör 1870. Enligt uppgift utvand-
rar han 1/5 1890  från Österfärnebo till USA men han flyttar hem till soldattorp-
et där hans yngre bror är soldat. Från Droppsta rote utvandrar han 28/3 1891.
Den 22/11 1909 återvänder han till Österbor i Österfärnebo och bor där senare
än 1927.
   Karl Eric Jansson född 4/3 1837 Östra Kolhammar, son till bonden Jan
Mattsson och Cajsa Stina Jansdotter. Utvandringen sker från Romfartuna den
26/3 1886 tillsammans med sonen. Hustru och två döttrar åkte redan 9/8 1885.
Karl Erik var rättare vid Ansta.
   Gerda Gustafsdotter, född 16/11 1892 Sundveda, dotter till statdrängen
Gustav Adolf Petersson och Anna Lovisa Eriksdotter Jansson. Familjen som nu
består av ytterligare två barn utvandrar 12/3 1901 från Stjärnorp i Östergötland.
  Elvira Viktoria Löfgren, född 12/3 1886 Näsby, dotter till statdrängen Johan
August Löfgren och Emma Maria Lindberg. Hon utvandrar från Kungsholms
församling 8/5 1907.
   Sigrid Evelina Theresia Hultman, född 2/8 1884 Fredrikslund, dotter till
målaren Karl Johan Hultman och Anna Sofia Jansson. Hon utvandrar från
Maria Magdalena församling 19/3 1903. Hon åker tillsammans med bodbiträdet
Gustaf Walter Jonsson, född 7/3 1883. Förmodligen är de sambos.
   Ernst Viktor Eriksson född 23/2 1890 Nybygget Fransåker, son till arbetskarl
Erik Wilhelm Eriksson och Vendla Josefina Jonsson. Familjen flyttar till Söder-
malm 1895. Han utvandrar från Maria Magdalena församling 15/10 1908.
   Katarina Charlotta Söderström född 14/4 1873 Söderby, dotter till statdrän-
gen Karl Johan Söderström och Maria Amalia Liljeblad. Hon har ett par oäkta
barn som är födda på 1890-talet och år 1900. Hon utvandrar från Kungsholms
församling 24/11 1903.
   Anna Matilda Uppsäll född 17/4 1873 Wennsta, dotter till arrendator Erik
Uppsäll och Anna Maria Sandberg. Hon är gift med Andreas Oskar Bergström
född 9/12 1865. De har en son Arne Emanuel Bergström född 15/11 1906.
Familjen utvandrar 26/11 1919.

   Gustaf Albin Emanuel Melin född 5/3 1881 Herresta, son till lantbrukaren
Gustaf Valfrid Mellin och Hilda Amalia Charlotta Löfgren. Han utvandrar från
Kungsholms församling 26/4 1901.
   Gertrud Lovisa Bergström född 30/9 1891 Bromsta, dotter till arbetskarl
Karl Axel Bergström och Lovisa Charlotta Andersson. Automatbiträdet Lovisa
Charlotta Andersson utvandrar från Kungsholms församling 27/9 1916.
   Jan Erik Malmström född 10/6 1846 Fransåker, son till avskedade dragonen
Johan Malmström och Lovisa Lundberg. Han utvandrar från Stora Gottsunda,
Helga Trefaldighet 16/5 1882.
   Karl August Wallin född 24/12 1847 Harg, son till korpral 140 Johan Larsson
Wallin och Stina Lotta Mattsdotter. Han är dömd av Norrtälje häradsrätt till
förlust av medborgerligt förtroende. Han utvandrar första gången 26/5 1888
från Bista i Vidbo. Återkommer 1891 för att 12/3 1892 utvandra till Dakota.
   Maria Margareta Aronsson född 2/7 1826 Sätuna, dotter till drängen Per
Olsson och Anna Stina Persdotter. Hon utvandrar från Tveta församling 29/9
1890 efter att ha blivit änka för andra gången.
   Anna Josefina Klang född 13/5 1867 Brunnby, dotter till soldaten Abraham
Klang och Johanna Andersdotter. Hon utvandrar tillsammans med Carolina
Jonasdotter från Huddinge 5/5 1891. Hon återvänder 19/9 1913 till torpet
Lindesberg. I november 1913 flyttar hon till Brännkyrka och gifter sig 1915 med
Wilhelm Hammarsten och äktenskapet varar till 1927. Hon avlider på torpet
Lindesberg 28/9 1940. (Anna är författarens farfars syster)
   Carl Gustaf Groth född 12/2 1819 Måby, son till fältkamreren Olof Groth
och Margareta Gustava Öhrström. Han utvandrar i början av år 1841 från
Steninge som bokhållare.
   Anna Charlotta Jansson född 9/3 1877 Ängstorp, dotter till torparen Fredrik
Jansson och Mathilda Gustava Norrbin. Hon utvandrar 14/7 1884. Finns inte i
Emiweb.
   Axel Fredrik Andersson född 9/7 1875 och Frida Linnea Elisabet
Andersson född 23/4 1890 Steninge, barn till torparen August Andersson och
Inga Andersdotter. Modern dog 22/6 1891 och de utvandrade 23/10 1891. Han
återvände till Stockholm och dog 10/5 1931.
   August Vilhelm Andersson född 2/5 1884 Steninge, son till ladugårdsdrängen
August Andersson och Inga Andersdotter. Han utvandrade från Hässleby för-
samling 29/3 1927. Han återvände och avled i Stockholm 28/5 1953. Är bror till
Axel Fredrik.
   Milda Wilhelmina Wahlström född 14/4 1888 Arenbergafjäll, dotter till
Arbetaren Johan August Wahlström och Sofia Lovisa Johansson. Hon utvandrar
1/9 1903. Finns inte i Emiweb.

    Forts. nästa sida
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   Sven Johan Wegelin född 9/7 1888 Sätuna, son till pigan Klara Cecilia
Wegelin. Han utvandrar från Maria Magdalena församling 16/8 1910.
   August Mårdell, född 20/9 1850 Måby, son till dragonen Johan Mård och
Margreta Holm. Han utvandrar med sin familj bestående av hustru och fyra
barn år 1881.
   Gustaf Teodor Lindell född 19/11 1867 Tollsta, son till reparationsförman
Carl Teodor Lindell och Charlotta Petersdotter. Familjen flyttar till Värmland
1870. Han utvandrade 28/11 1887 och återkom till Edane i april 1888. Flyttar till
Norge 1897.
   Valter Söderström född 28/1 1897 Husby by, son till barnmorskan Johanna
Matilda Jansson. Han flyttar till Stockholm 1912. Flyttar till USA och dör enligt
uppgift i Chicago på 1950-talet.
   Karl Olof Ragnar Vidmark född 30/6 1904 i Märsta, son till banmästare Karl
Alfred Widmark och Anna Matilda Olsson. År 1912 flyttar familjen till Sköld-
inge. Han flyttar från Sala till Kanada och återkommer till Sala 23/1 1926. Han
dör i Bromma 1986.
   Här bör också nämnas att två bröder Simlund emigrerade till Argentina.
Den 19/6 1920 åkte bokhållaren, agrikultören, plantageägaren John Sigurd
Simlund född 3/7 1885 i Tollsta och vid utvandringen boende vid Björkudden.
Den 17/6 1930 utvandrar studenten Tyko Fredrik Simlund född 30/4 1897 i
Tollsta. Han har troligtvis åkt till sin bror redan år 1925.

Ovan nämnda personer har författaren hittat i register eller på annat sätt
fått kännedom om. Hur deras liv och leverne blev är okänt för mig.
Du som läser och känner igen någon person och har mer uppgifter,
kontakta Tidlösans redaktion.

Svenskar mer eller mindre kända i USA

  Författaren Carl Sandburg föddes
6/1 1878 i Galesburg, Illinois och avled
22/7 1967 i Flat Rock, North Carolina.
Hans föräldrar var August och Klara
Jonsson och de utvandrade från norra
Sverige. Fadern fick arbete vid järn-
vägen och eftersom flera hette August
Jonsson bytte han namn till Sandburg.
Carl gifte sig med Lillian Steichen och
fick tre döttrar.

   Piloten Charles Lindbergh föddes
4/2 1902 i Detroit, Michigan och avled
26/8 1974 på Hawaii. Lindbergh var
son till advokaten Charles Augustus
Lindbergh och sonson till bonden Ola
Månsson i Gårdlösa, Skåne, riksdags-
ledamot för bondeståndet 1847-57 som
emigrerade till USA 1860. Charles
Lindbergh var gift med Anne Morrow
och fick fem barn.

    Affärsmannen Curtis Carlson
föddes 9/7 1914 i Minneapolis och
avled där 19/2 1999. Hans far Charles
kom som barn till Minnesota.
Föräldrarna kom från Småland och
hans mor hade en dansk far och en
svensk mor. 1938 bildade han ”Gold
Bond Company” motsvarar i Sverige
Kuponginlösen. År 1962 köpte han
Radisson Hotel i Minneapolis. Han
kallades ”pojken med guldbyxorna”.

  Aktrisen Anna Q Nilsson föddes 30
mars 1888 i Ystad och avled 11 feb-
ruari 1974 i Sun City Kalifornien.
År 1905 tog hon båten till New York
och tog jobb som hembiträde. Hon
upptäcktes och blev snart USA:s
högst betalda fotomodell. 1907 blev
hon utsedd till Amerikas vackraste
kvinna. År 1911 spelade hon in sin
första film och hennes sista spelades
in 1954.

   Bondkomiker Hjalmar Petersson
föddes 7 februari 1886 i Munkfors
och avled 1960 i Minneapolis. Han ut-
vandrat 1906 till  Minnesota och blir
den stora artisten i svenskbygderna
med artistnamnet ”Olle i Skratthult”.
Under åren 1909 – 1911 turnerar han
i Sverige och då lär han sig de stora
bondkomikernas visor och  manér.
År 1917 gifter han sig med Olga Lind-
gren som är truppens primadonna.
Äktenskapet varar fram till 1933 då
de skiljer sig. Även Olles karriär dalar
och han lever i misär. Han blir frälst
och går med i Frälsningsarmén där
han fortsätter att sjunga.C
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                                Anna Q Nilsson Hjalmar Petersson
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 Astronauten Edwin Aldrin född 20
januari 1930 i Montclair New Jersey.
Han åkte med Gemini 12 och Apollo
11 och var andra människan på mån-
en. Knippsmeden Karl Johan Aldrin
med hustru och två barn från Nykroppa
emigrerade till Worcester. Karl Johans
barnbarn Edwin Jr, blev stridspilot och
astronaut. Aldrin är en smedsläkt i
Värmland.

   Bussägaren Carl Eric Wickman
eller Martis Jerk föddes 7 augusti
1887 i Våmhus och avled 5 februari
1954 i Daytona, Beach Florida. Han
utvandrade 1905 till Minnesota och
1914 grundade han företaget som
1929 fick namnet Greyhound i Hibbing.
Han gifte sig med Olga Rodin och
fick två barn. Han sålde sin del i före-
taget för 960  000 dollar år 1952.
Han var en flitig resenär, till Dalarna.
Martis Jerk var syssling med bygg-
mästare Anders Diös.

   Maria Sofia Andersson föddes 27
augusti 1872 i Saleby och avled i
Washington DC 1964. Hon utvandrar
tillsammans med sin syster Hilda den
23 april 1890. I USA heter hon Mary
Anderson. Hennes unika levnadsbana
omfattade många olika yrken. Hon
var diskerska vid ett skogshuggarläger,
(det värsta jobb en kvinna kunde ha)
hembiträde, fabriksarbeterska, om-
budsman, hade poster inom administ-
rationen i Washington och internation-
ella uppdrag. Hon ledde Kvinnokon-

  Designer Alexander Samuelsson
föddes 4/1 1862 i Kareby och avled
1934 i Indiana. Han utvandrade 1883
och detta år utvandrade 26 000 per-
soner. Efter diverse arbeten inom
glasindustrin kunde han sätta sitt
namn på patentregistreringen den 16
maj 1915. Alexander designade Coca-
Colaflaskan, men han fick ingenting
för det.

                                      Martis Jerk
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Karl Robert Damberg föddes 25
januari 1869 i Vrigstad och avled 15
maj 1939 i Aneby. Han kallas Jätten
på grund av att han är 218 cm lång.
Han lämnar Vrigstad 1895 och åker
till Chicago och lever på att visa upp
sig för pengar. Han gifter sig och får
ett barn 1927. Familjen återvänder till
Sverige och Aneby 1933. Inom paren-
tes kan nämnas att Sigtunas siste
borgmästare Gustaf Dahl var född i
Vrigstad.

Constance intervjuas av Sven Jerring
i New York år 1946

Tidningsmannen Swan Turnblad
föddes 7/10 1860 i  Vislanda som
Sven Johan Olofsson. Familjen emi-
grerar 1868 till Vasa i Minnesota. Han
arbetar som sättare på svenskspråk-
iga tidningar. År 1883 gifter han sig
och får en dotter. Han arbetade på

Svenska Amerikanska Posten och
blev ensam ägare till den. Han var in-
tresserad av ny teknik och hade färg-
bilder i sin tidning. Turnblad blev för-
mögen och lät bygga sitt hem som blev
klart 1908, i herrgårdsstil på Park
Avenue. Swan avled 1933. I hans hem
finns American Swedish Institut.

toret i över 20 år.

Jenny Constance Magnusson
föddes 20 januari 1887 i Högby och
avled 28 april 1982 i Borgholm. Hon
utvandrar 10 mars 1904. Efter 10 år
av ”emigrantjobb” kommer hon in på
sjuksköterskeutbildning i Brooklyn och
får sin legitimation 1915. Efter kriget
återvände hon och blev rektor för
Swedish Hospitals sjuksköterskeskola.
Hon var chef för sjukhuset fram till
sin pensionering 1952, då hon åter-
vände till sitt älskade Öland.
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Forskning om utvandring

Den svenska utvandringen till Amerika engagerar akademiker, lekmän
och släktforskare i både Sverige och USA. Uppsatser på universitets-
nivå, program på emigrantcentrum i Växjö och Karlstad, studiecirklar
samt en strid ström av publikationer är några bevis på detta.

Flera universitet och högskolor runtom
i USA ger ut verk av både akademik-
er och lekmän samt ger kurser i svensk
eller skandinavisk migration. Exempel
på detta är Swenson Swedish Immi-
gration Research Center vid August-
ana College, och publikationer som
Swedish-American Historical Quarterly
(som nu är inne på sitt 51:a år) och
Swedish-American Genealogist.
Stort intresse finns också för många
av de aktiviteter som ordnas av orga-
nisationer som American Swedish
Institute i Minneapolis i Minnesota,
Nordic Heritage Museum i Seattle
Washington och American Swedish
Historical Museum i Philadelphia i
Pennsylvania. Det sistnämnda är
främst inriktat på den svenska kolonin
Nya Sverige, som grundades 1638,
samt på kolonialtiden.

Svenska insatser
Även i Sverige har många personer
gjort mycket för Amerikautvandring-
en. Gunnar Helen som 1965 blev lands-
hövding i Kronobergs län ville grunda
ett institut kring Karl Oskar och Krist-
ina och en miljon andra utvandrare.
En länsinsamling gav 332 000 kronor.

Men Algutsboda, Vilhelm Mobergs
egen församling, vägrade vara med
(”av formella skäl”) varpå Moberg
ilsknade till. Han uppfattade det hela
som ett svinhugg och att han hade sin
egen hembygd emot sig. Det var mycket
känsligt. Men han gav igen. Han fråg-
ade vilken storlek det skulle ha varit
på Algutsbodas bidrag. Moberg ville
överträffa detta och gav 8 000 kronor.
Det var mycket pengar för honom som
annars var ganska ekonomisk av sig.
På checken som han överlämnade till
landshövdingen skrev han: ”Från
anonym givare från Algutsboda”.
   Lennart Setterdahl som 1959 anlän-
de till Cleveland, Ohio med sin familj
började nästan omedelbart att banda
intervjuer med svenska invandrare i
området. 1969 till 1978 arbetade han
heltid för Svenska Emigrantinstitutet
med inventering och mikrofilmningav
svensk-amerikanska kyrkoarkiv.
Arbetet förde honom till många platser
i USA och Kanada där svenska in-
vandrare hade bosatt sig och grundat
församlingar.
   1985 blev Setterdahl sekreterare
och fältforskare för Amerikanska
Emigrantinstitutets Vänner i Sverige.

Hans projekt i muntlig historia resul-
terade 1992 i 1439 inspelade intervju-
er. 1990 blev han hedersdoktor i filo-
sofi vid Göteborgs universitet för sina
”extraordinära insatser och prestationer
i att bevara historien om den svenska
invandringen under 20 års tid av fält-
arbete i Amerika".
   Ulf Beijbom kom till Växjö i januari
1966 för att bygga upp Svenska Emi-
grantinstitutet som han sedan var chef
för till pensioneringen 2002.
   Beijbom växte upp i Ångermanland,
utbildade sig i Uppsala och disputera-
de 1972 med avhandlingen ”Swedes
in Chicago”. Han blev professor 1988.
Han har även ett 20-tal böcker på sin
meritlista.
   Under Beijboms tid har Utvandrarnas
hus blivit en världsattraktion och hit
kommer amerikanerna för att få svar
på sina frågor.

Här finns breven, fotona,
böckerna…
Under åren 1845-1930 utvandrade
drygt 1,2 miljoner svenskar.  Många
trodde på friheten i Amerika. Dröm-
men om ett bättre liv var stark. Cirka
200 000 vände hem igen. I dag har
Utvandrarnas hus en imponerande
samling kring allt detta. Här finns
cirka 30 000 brev, 100 000 foton och
en boksamling på 25 000 volymer,
dessutom kläder och bruksföremål
som tillhört utvandrare. Vidare har
3 000 svenskamerikaner intervjuats.
   Utvandrarnas hus invigdes 1968 och
har byggts ut två gånger, senast 1999
då ytan fördubblades.
    Här finns det största emigrations-
historiska arkivet och biblioteket i
Europa. Nu handlar det mycket om
att det ska bli digitaliserat och sökbart
i dator.

  Ulf Beijbom och Lennart Setterdahl.                                       Foto: Okänd

Forts. nästa sida
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En intervju med Ulf Beijbom av
Roland Classon på Helsingborgs
Dagblad finns att läsa på Internet.

Att Utvandranas Hus har kommit så här
långt beror mycket på sponsringen från
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
Under årens lopp har stiftelsen bidragit
med 20 miljoner kronor.
Lennart Setterdahls intervjuer med  tu-
sentals  personer om deras levnadsöden
finns också bevarade i Växjö liksom
Carl-Werner Petterssons arrangerade
resor i svenskbygderna i Minnesota, där
han var välkänd och där han hade sina
släktningar. Tyvärr har både Lennart och
Carl-Werner lämnat oss.

Vår hembygdsförenings tidigare ord-
förande Eva Svensson har gått bort. 
Hon var ordförande vid två tillfällen
under perioden 1985-1991.
Hon medverkade till och var verksam
för bl.a. utökandet av vår förenings
verksamhetsområde då både Oden-
sala och Husby socknar kom att ingå i
föreningen. 
Självfallet utgjorde arrangerandet av
den årliga Hembygdens dag en
väsentlig del av hennes insatser.

Vi minns
Eva Svensson

Hon var med och bildade en särskild
studiegrupp ”Odensalagruppen” som
dokumenterade Odensalabygden.
Det arbetet resulterade i att två skrif-
ter ”Odensala - vår bygd” och
”Bondeminnen från Odensala” gavs ut.
Eva gav även ut en samling matrecept
från bönderna i våra två socknar. Till
exempel hur man bereder Ölsupa och
Bondbönsvälling.
Frid över hennes minne!

                      Ulf

HÄNT & HÄNDER
Under hösten har mycket hänt.
Förutom de evenemang som vi haft,
har vår fd ordförande Eva Svensson
avlidit. I Tidlösan nummer 3/2012,
minns Eva vad som hände under sin
ordförandetid. I minnestexten näm-
ner Ulf ett recept på Bondbönsvälling,
från 1905.

1,5 liter spritade bondbönor, 2 liter vatten,
2,75 liter mjölk, 3 rågade msk vetemjöl,
1 tsk kryddpeppar, 1 msk salt och 1 knippa
finhackad persilja.
Beredning: Bönorna sätts att koka färd-
iga i det kokande vattnet,  späds med 2
liter mjölk jämte mjöl, salt och peppar som
vispas tillsammans och slås över  vällingen.
Sist tillsättes persiljan att koka en stund.

Kommentar: 3 kilo ospritade bondbönor
ger 1,5 liter spritade.

Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförening välkomnar besökarna till årets
hembygdsdag den 17 augusti.

Eva bakar i torpet.         Foto:Okänd

Hembygdens dag inleddes traditionellt
med att Svenska kyrkan och Sätuna-
kyrkan tillsammans genomförde en
friluftsgudstjänst på Täppavallen.
Gudstjänsten leddes av Lucas Melle-
gård och Ann-Marie Johansson.
Kantor var Helena Åkerblom.
Därefter hälsade vår ordförande alla
besökare hjärtligt välkomna samt att
ta del av det som finns.
Årets tema var hantverk - prova på.

                                  Ulf Berndtson

           Hembygdsdagsfoto: Yngve Östman
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Vi tackar COOP Extra Märsta för
sponringen av två fruktkorgar till vårt
lotteri.
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Music Maestro underhåller en entusiastisk publik

Aktiviteter och trevlig gemenskap på Täppavallen trots att det började med
regndroppar.

Allsång i Husby med Trio me´Bumba

Den 12 oktober arrangerade Hem-
bygdsföreningen och Musik för Alla
inte Allsång på Skansen utan Allsång i
Husby. Allsången leddes av Trio me´
Bumba en bejublad föreställning i två
halvlekar med förlängning. Det var
gott och blandat med sång, musik och
anekdoter. Tidlösans utsända kunde
konstatera att Jan-Eric ”Bumba”
Lindqvist blev glatt överraskad av att
träffa Jörgen Edman. Bumba lät
Jörgen komma fram och berätta en
snabbversion av sitt liv, bland annat
han som skolpojke tjänade 20 kronor
vid två framträdande samma dag.
Resekostnaden med tricken
(spårvagn) var 2 kronor. Alltså ren
förtjänst på 18 kronor på sent 1950-tal
var inte illa. Blommor och bok till gavs
musikanterna, när det var slut drygt
två timmar senare.

En sångglad publik             Allsångsfoto: Yngve Östman

                          Bumba i tyrolerhatt
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Den 28
september
besöktes
Husby skola
av jur.kand.
och amatör-
släktforska-
ren Karin
Hagelroth.

Karin berättade om sin mormors
mormors mor Sofia Häll född 1850,
under rubriken ”Flickan från
Glanshammar som blev lands-
strykerska och spinnhushjon”.

Med hjälp av historiska källor, doku-
ment, logik och fantasi målade Karin
upp ett märkligt och gripande män-
niskoöde. Mer om det kommer i nästa
nummer av Tidlösan.

Arlandagruppen träffas nästa gång
den 13 januari 2015 i Husby skola
klockan 18.30

LILLA JULAFTON I HUSBY
firar vi den 30 november 2014, klockan 15.00

i Församlingshemmet
Förtäringen går i julens tecken

Julgran
Joel & Fanny underhåller

Pris: 80 kronor och en julklapp för ca 40 kronor
Ring eller SMS:a senast den 24 november 2014 till

Marés Lendway 070-258 07 41 eller Bente Åkesson 076-893 46 93
OBS! Anmälan är bindande

Söndag 15 februari kl. 15.00 i
Husby skola. Jan-Peter Alm visar
sina bilder och berättar om Märsta nu
och då under rubriken "Mitt Märsta".

Notera i din almanacka att årsmötet
äger rum i Husby skola den 21 mars
2015 klockan 17.00. Lena Franzén
& Torsten Englund underhåller.

Slutligen vill vi önska alla medlemmar och Tidlösans läsare
En God Jul och Ett Gott Nytt Hembygdsår 2015

Fotogruppen fortsätter sitt arbete
även nästa år. Det blir på tisdagar
mellan kl. 09.00 – 12.00 ca, med start
den 13 januari. Därefter blir det
27/1, 10/2, 24/2, 10/3, 24/3, 7/4
samt 21/4.
Vill Du vara med?  Kom då till Husby
skola nämnda dagar och tider.


