
SffiWe{sff
Medlemstidning för Ockelbo Släktforskarförening

december 2009 årgång L 3

Speciafnwmrner 0 rvs S tr o ms b wrg

Nrz

Något unr innehållet:

Svensk midsommar i Stromsburg
,n3x{6ai"apkifl$il%6:**+t&r!*\,!Ed1}\1\s{"4+r"dqdCcqrAiF,,eh@da**i}t|\$?l.}

Charles Noyd pluggar svenska
.*d&{qd&"{1*B*rh*;e,$J4J'W

&ör3e Grönbeng hittade f?er släktimgar
JL, h-:!,&/h i . {*r,}'l *,F1F--ry\l!*sP,.&redryrn}.F**lJÄl}1"F\]Pa&,

trvelyxe Olsson,89 år, glörmde imte sift
faemsprå[r
id.a:,.,1",:&r,:.4if1/\,r!a.,4i4"r.d-!drd"-4al 

"/,"/. 
/.;q!n ,& rÅ."r så{r!1-+p,r}irr!F"f1

Swxac{berg från Åbrotorpe,m hlev ston'-
hornde Xlå präriem
f\Ft'i5fedtld+ul!'1acis,F{di{eiia,s\rd+!41F*ar ' ,.' r/!,,11i} r-!r E\:d rsdeyl*$di\l\

Ockelbobor reste över Atlanten
och byggde en stad på prärien;
Stromsburg.

Och Släktaled mötte barnbarnen
och barnbarnsbamen, i midsom-
martid.

30 kr



Völkommen till Stromsburg !

"Välkommen" är vackert målat på väggen vänliga och tilhnötesgående. Det påminner
utanfiir livsmedelsbutiken och i omgivnin- om Ockelbo, med vänskapen i ett samhälle
gen vajar många svenska flaggor. Jag pra- där "alla känner alla'', men jag befinner
tar med Hansson, Anderson, Holmberg, mig mitt ute på prärien i Nebraska i USA: i
Carlson, pastor Jonsson, som alla är mycket Stromsburg.

- I'm a swedish pojke säger en Ockelbos våinort mitt i Nord- till biblioteket, dåir jag har ffitt
medelålders man skrattande amerika har cirka 1200 invånare en tillftillig arbetsplats, ftr att

niir vi möts irure på Park Wiew som åir stolta över sitt ur- visa tjocka påirmar med nog-
Dary Inn. sprung och att den lillapråirie- granna namnuppgifter om deras

svenska sliiktband. Carol Jones

En ung anställd
kvinnq LeAnna
Headlee, blir intres-
serad nåir hon ftir-
står att jag åir

svensk och berät-tar
att hon har
anteckningsböcker
med uppgifter om
siu svenska ur-
sprung...

- Som jag aldrig har
kunnat läsa. Kan du
översätta om jag tar
med mig böcker-
na?!

Och så berättar
LeAnna att hen-
nes mofinor ald-
rig tillät annat åin

svenska inom sitt
hus väggar. Det var mycket
vanligt i Stromsburg, och så

sent som under 1970- och 80-
talet kunde man höra folk prata
svenska på gatorna.

I dag finns det bara några fr,
gamla måinniskor, som kan fiira
ett enkelt samtal på svenska.
Och inom något eller några få år
åir det bara namnen som iir
svenska.

Ett svenskt "Viilkommentt står
det i entrön till Stromsburgs
livsmedelsbutik, som ögs av
Mike Branting.

staden med de spikraka gatorna
byggdes från grunden av
invandrare från Ockelbo.

Flera Stromsburgsbor kommer

har fina tjocka
inbundna böcker
med cirka 149 000
rumrn på Lang-
arydsslåikten, där
man bland många
andra kan hiua
familjerna Ros6n
och Grönberg i
Ockelbo.

Jag besöker två
kyrkogårdar, en i
och en strax
utanftir Stroms-
burg. Det åh en
overklig kåinsla att
gå omkring bland
dessa gtav-stenar
på Swede Home
där så gott
alla narnn
svenska.

På den andra åir det också så

gott som uteslutande svenska
narnn på den gamla och stora
delen av kyrkogården, och på
den nyare delen åir svenskdo-
minansen fortfarande stor.

Kåinslan av Ockelbohistoria åir

mycket stark diirute på pråirien.

som
åir

ICA lsqBerrnorkef
Ugglebo
Tel0297-420 15



strc)msborg blev präriestaden stromsburg
Det var 1856 som en grupp på 155 män, Den här gruppen utvandrare från Ockel-
kvinnor och barn lämnade den utsiktslösa bo kom fiirst till Galva i Illinoi, men de
fattigdomen i Ockelbo,liksom många hade sökte någonting eget, och några bar på
lämnat Småland och många andra platser drömmen om en storstad på-Nebrastås
i Sverige. prärie.

1872 startade utvandrade Oc-
kelbobor uppbyggnaden av
pråtriestaden Stromsburg. En
ftirtrupp reste till Nebraska
under ledning av Lewis
Headstrom, som hade ut-
vandrat fran den lilla byn
Strömsborg strax utanftir
Ockelbo, men flera av de ti-
digare Ockelboborna hade
inte några planer på att bli
farmare.

Nu skulle de bygga staden på.
pråirien ftir att kunna göra af-
fiirer med farmama, och Le-
wis Headstrom flyttade sin
aff?ir med bland annat mö-
belftirsiiljning fran Galva till
den plats de valde att döpa
till Stromsburg efter hans
hemby.

Den lilla ftirtruppen tingade
mark till den större grupp
som skulle komma. Det
handlade om stora arealer
gratis mark som de under
fem år måste visa att de
brukade ftir att ffi behålla
den. Och ju fler farmare
desto fler kunder ftir Ockel-
boinvandrarnas butiker.

Platsen ansågs passande
eftersom väderbetingelser
och odlingsftirhållanden på-
minde om Ockelbo, vilket åir

lite svårt att ftrstå i den
tryckande hettan i mitten av
juni.

Någon storstad blev aldrig
Stromsburg. Och biblioteka-
rien Kathy Nelson, med röt-

terna i Stockholm och med och reste efter som
stort intresse ftir historia, tonåringar.
undrar om svenskarna egent-
ligen fick det bättre i Ame- Påirmar med emigrantregister
rika. visar att många ungdämar

reste ensamma över Atlan-
Nzir de kom till sina home- ten, till viintande familjer
stead sina ofta stora
jordlotter - måste de starta
med att bygga ftir att bo. Det
fanns inga träd att hugga och
attbygga hus av, så de lyfte
den bågformade överbygg-
naden med kraftig pres-
senning från vagnen ftir att
ha skydd den ftirsta tiden.
Sedan byggde de en dug out;
ett hus som grävdes in i en
kulle och fick två eller tre
väggar av en blandning av
lera och pråiriegräs. Husen
med de tjocka väggama hade
ftirdelen att de var varma på
vintem och svala under
sommaren, men ftir att det
inte skulle bli alltfttr varmt
flyttades spisen ut sommar-
tid.

Kathy Nelson visar bilder av
farmare utanfiir deras dug
out/shoddy house. De har
ställt ut allt de äger - bordet,
ett par stolar, en orgel och ett
par mulor framftir en vagn -
och de har ofta en min av
anstriingd stolthet. Det iir
tydligt att det var ett mycket
enkelt och hårt liv ftir de ti-
digare Ockelboboma, och of-
ta fanns inte de yngsta bar-
nen med på bilderna. De
hade låimnats hos mor- och
färfiiräldrar hemma i Sverige

som de inte låingre mindes el-
ler kåinde igen. Det var en
arurorlunda och skråimmande
miljö och farmarna plante-
rade träd intill sina hus,
delvis ftr att skapa en ftir
dem begriplig miljö ute på
den till synes åindlösa
pråirien, delvis ftir att fiirbe-
reda ftir senare husbyggande.

- För dem var det som att bo-
sätta sig på planeten Mars,
säger John Carter som reser
runt och håller ftiredrag med
ett urval av fotografen
Solomon D. Butchers cirka
3 000 bilder från koloni-
seringen av pråirien.

SwedbanKe
EN POSITry KRAFT I OCKELBO
Ockelbo har under de senaste åren fått
miljonbelopp till olika projeh bl.a. via våra
ågare Sparbanksstiftelsen Nya- Detta för att
utueckla samhälleq trygga sysselsättningen
o. stimulera livet och boendet i Ockelbo.
Vilken annan bank gör det?
Välkommen med dina bankaffarer!



Tufft Jör ry)byggarna på prcirien

Många utvandrare fick en
tuff start på Nebraskas
prärie.

De började med att bygga
ett shoddy house
(slarvbyggt hus) av lera
blandat med präriegräs.
Och de planterade så snart
de kunde några träd.

För svenskaro vana med
stora skogar, var prärien
som ett oändligt mån-
landskap.

(Kvinnoma på Solomon D Butchers gamla foto har, så vitt vi
vet, inte någon koppling till Ockelbo.)

- Manga kvinnor klarade inte
det mycket enkla och hårda
livet, fiirklarar biblioteka-
rien Kathy Nelson och visar
bilder fran Sverige under
samma tid, med lockande
torghandel och vackra
byggnader i Stockholm och
med idylliskt midsommarfi-
rande i Dalarna, vilket na-
turligtvis inte var miljöer
som utvandrarna hade upp-
levt i Sverige.

Men de fina byggnader som
finns kvar sedan starten av
Stromsburgs uppbyggnad vi-
sar att Lewis Headstrom, i
dag Stromsburgs offi cielle
grundare, och öwiga Ockel-

bobor hade både den vilja
och den ftirmåga som kräv-
des. Lewis Headstrom blev,
ftirutom afftirsman, också
postmästare och borgmästare
i Stromsburg.

Dessutom, påpekar Kathy
Nelson, var svenskama öpp-
na fiir andra invandrare åin

svenskar. Alla var välkomna
till den viixande staden, obe-
roende av hudfiirg och reli-
gion. Stromsburg tillhör i
dag ett större county men
sköter själva brandflorsvar,
biblioteksverksamhet och en
del andra offentliga uppgif-
ter.

Kathy Nelson

mäffimrit
!]ämoässs, ,6 . 0297-101 50

Det glasklara alternativet när det gäller glas och fönster
Järnvägsgat. l6 Tel. 0297 -401 53



Charles fdr traditioner vidare
Det finns fiirutsättningar ftir att känslor- burg, även om det svenska språket är på
na fiir Ockelbo och fiir att de svenska väg att tystna.
traditionerna ska leva vidare i Stroms-

Charles Noyd, med rötter-
na i Ockelbo, vill ftira tra-
ditionerna vidare. Han är
president i Stromsburgs
historiska klubb, läser
svenska på distans vid
Stockholms universitet och
testar nyfiket något ord
eller en svensk mening
ibland.

Charles Noyd har alltid varit
intresserad av historia, men
hans intresse ftir sliikthistoria
tåindes nåir han hittade en
gammal vädersliten gravsten
med det otydliga namnet
Noyd.

Resten av tecknen på grav-
stenen var svåra eller omöj-
liga att tyda och han fick rå-
det att anvåinda vaxkrita och
ett s?irskilt tyg ftir damunder-
kläder.
- Det fick min fru köpa.

Niir han hade lagt tygstycket
mot stenen och kritat det såg

han alla tecken, och kunde
kort efter konstatera att det
var hans farfars farfar, solda-
ten Hans Hansson Nöjd, som
utvandrade fran Ockelbo till
Iowa 1868 ftir att sedan dra
vidare till Stromsburg cirka
1875.

- Jag tog uppgiftema med
mig till biblioteket dåir de har
mikrofilm, säger Charles och
tillägger att han ska forska
vidare i vilket år Hans Hans-
sonNöjd verkligen kom till
Stomsburg.

Och så tror Charles att det
kan ha varit imigrationsmyn-
digheten som iindrade hans
namn till Noyd n?ir han steg i
land i USA tillsammans med
hustrun Ella Erika och
barnen Carl Johan (Charles),
Hans Erik och Hans Fredrik.

- Det var vanligt att de bara
iindrade namn på de som
kom.

- I Stromsburg kripte han 80
tunnland jord ftir 400 dollar

- tåink dig vad det skulle

kosta i dag! och blev
farmare.

Charles Noyd frågar om jag
vet hur en soldat levde i Sve-
rige på 1860-talet och jag be-
rättn att han troligen, under
sin soldattid, fick ett krono-
torp att bruka i Ockelbo.

Slåiktforskning åir viktigt ftir
?ildre Stromsburgsbor. Under
de två veckor jag tillbringar i
den lilla präriestaden kom-
mer många med sina slåikt-
dokument, som ofta åir vac-
kert tryckta böcker, och vill
ha svensk text översatt.

Jag säger till Charles Noyd
aIl unga Stromsburgsbor,
som inte visar något intresse
i dag, åindå har mycket bra
underlag att gå vidare med
som vuxna. Och han instiim-
mer iwigt.

- Ja, internet har giort det
enklare att hitta uppgifter,
och det kanske blir intressan-
tare ftjr unga måinniskor niir
de kan anvåinda sina datorer.

35-årige Charles har mycket
framftir sig, som han vill
göra: han vill fiira in mer
slåiktforskning i den histo-
riska klubben och han vill
veta mer om hur hans
ftirfiider levde, i Sverige och
i USA. Och så åtu han
tacksam över att Solomon D
Butschers cirka 3000 bilder

BerggrqsBtomsta
Itad.lrfwä

s.kg.rti srsso cru*,o

\s2e7-41460 .,./

DAGGKÄPAN -:lel. 0297 -402 17



fran koloniseringen av prä-
rien finns bevarade, bilder
som visar vilken verklighet
som våintade även svenska
utvandrare.

- Det kanske inte var som de

hade blivit informerade...

Han berättar att de åir en
handfull Stromsburgsbor
som åir aktiva ftir att anord-
na den svenska midsommar-
festivalen, och att flera av de
mest engagerade har tyska
rötter.

- De tycker att det htir åir vik-
tigt ftir staden. Och alla kom-
mer ju och har trevligt under
festivalen. Sjiilv har jag dan-
sat oxdansen på festivalen
som, tror jag, tio-åring. Det
var roligt.

Charles Noyd kröntes till
Stromsburgs kung 2009 och
han behåller kronan till nästa
midsommarfestival. Han val-
des ftir sitt engagemang ftir
staden och kan nu våinta sig
en rad representativa upp-
drag, till exempel att besöka
andra festivaler i nåirliggande
städer.

- Jag ska vara en god ambas-
sadör fiir min stad, säger han
leende.

Stromsburg började anord-
na festivaler ftir 57 å$ sedan
och har krönt kungar och
drottningar sedan I 962.

Kelsey - en ung vikingakvinna

- Min mormors mor kom från Ockelbo och hette Anna
Andersson, säger Kelsey Lauren Quandt och rättar till
sin fina vikingaklädsel.

Kläderna har hon sytt själv och nu visar hon upp dem på
Stromsburgs midsommarfestival, dtir hon tillsammans med
nägrakamrater visar hur vikingar klädde sig och hur de stred.

Måinnen har gjort kläder av textil och skinn och brynjor av
ståltråd som skyddar mot sviird och yxor. De visar kunnigt
vilka stridstekniker vikingar anvåinde sig av, till skydd och till
attack.

Kelsey Lauren Quandt är intresserad av historia och under-
visar barn i Stromsburg om vikingamas liv, men också
svensk historia i ett vidare perspektiv.

- Det iir fascinerande!

Och hennes intresse for textilarbeten, att spinna och sy, har
väckt drömmen om att fä göra kläder ftir den amerikanska
filmindustrin.

Det kanske inte görs så många vikingafilmer, påpekar jag...

-Nej, skrattar hon, men jag vill göra alla typer av kläder som
behövs i filmer.

Kelsey Lauren Quandt

H. årgqtsn4E g<ktlbg

N. Äsgatan 48 - Tel. 0297 - 405 29



Evelyn 89 har inte gldmt sin svenska

Evelyn Olson är en av de sista Stroms- strax utanfiir Stromsburg.
burgsborna som kan fiira ett enklare sam- - Jag vill gärna åka till Ockelbo igen, säger

tal på svenska. Hennes mor{ar, John Da- hon och systern Caroline Ekstrand nickar
nielsson, utvandrade från Ockelbo - vilket instämmande.
år kan hon inte minnas - och blev farmare

Evelyn Olson är 89 år och
Caroline Ekstrand 79 år
gamla niir jag tråiffar dem i
Evelyns rymliga och fint in-
redda rum i Stromsburgs åild-

reboende. Evelyn berättar att
hon knappast pratade något
annat åin svenska under sin
bamdom och att hon hade li-
te problem nåir hon måste

börja prata engelska i skolan.

Svenskan
var hem-
språk ftir
Caroline
också,
"men hon
minns
bättre åin

jag" sä-
ger hon
och nic-
kar mot
Evelyn som säger några
meningar svenska, växlar
över till engelska igen men
forstår det allra mesta som

sägs på svenska.

Deras morfar John Daniels-
son bytte namn till Gesterine
sedan han som l7-åring emi-
grerat till USA tillsammans
med sin syster Elin, 19 år.

- Jag tror att han gjorde det
dåirlor att han kom från
Gästrikland, säger Evelyn.

Och så berättar systrarna att
deras mor, Elin Gesterine,
forlorade siu amerikanska
medborgarskap nåir hon gifte
sig med deras far.

- Märkligt, men det var på

det viset då om de gifte sig
med en invandrare.

Har du haft ett bra liv i
Stromsburg Evelyn?
- Ja,jagtycker det, säger hon
och berättar att hon arbetade
på en bank och att hon bor på
äldreboendet sedan nio år.

- Doktorn sa ftir flera år se-

dan attjag skulle dö, jag har
diabetes, säger hon med ett
menande skratt.

Evelyn gifte sig aldrig och
Caroline, som har arbetat ftir
ett ftiretag som distribuerar
elkraft till Stromsburgsborna,
har varit gift men har inte
några bam.

Systrarna har
hållit ihop hela
livet. Men niir
Evelyn besök-
te Sverige reste
hon utan sin
syster. Hon har
varit till Sve-
rige två ganger;

1983 ftir att se

var slåikten på
farssidan har

bott i Västergötland, sedan

1988 niir de besökte Ockelbo
tillsammans med sin bror
Sivert och såg var deras sliikt
på morssidan har bott.

- Nu åker vi till Ockelbo
igen, säger Evelyn.

- Ja, det skulle vara
intressant, tycker Caroline.

Systrarna Evelyn och Caroline



Börje och Sylvia håller kontakten med Stromsburg

Börje och Sylvia Grönberg sitter i soffan
hemma i Böle och har en mapp med släkt-
handlingar framfiir sig.
- Sex av farmors fars sju syskon utvandra-
de till Amerikao men farmors far, Jöns

Gestrin, träffade min farmors mor Kajsa
och blev kvar i Ockelbo, berättar Börje.
- Han hade alla papper klara fiir att resa,
säger han med ett skratt.

Börje Grönberg bläddrar int-
resserat bland sina papper i
mappen - som tidigare styrel-
semedlem i Ockelbo Släkt-
forskarforening har han bra
koll på uppgifterna och be-
höver bara bekräfta dem -
och han berättar att
Kajsa och parets dotter
emigrerade niir Jöns
Gestrin dog efter nägra
tu.

- Syskonen flyttade fran
Vallsbo, men de
splittrades och barnbarn
och barnbarnsbarn ?ir

spridda på olika håll i
USA. Dom kiinner nog
till varann så bra i dag.

inte

Börje och Sylvia Grönberg
har en son i Kalifomien, men
de har inte besökt sina
slåiktingar i bland annat
Stromsburg.

- Men vi har kontakt med
Marlow och Gladys Jonson i
Stromsburg, och vi både
skickar och far julkort varje
år. De har besökt oss håir i

Ockelbo ft)r några år sedan,

säger Börje och tycker att det
var mycket trevligt.

- De var vdldigt imponerade
över att vi hade slåiktuppgif-
ter åinda tillbaka till1777.

Börje och Sylvia Grönbergs
intresse ftir Stromsburg
v?ixer under intervjun.

- Nåir vi får tid... Men vi fir
väl aldrig tid, säger Sylvia.

Börje och Sylvia Grönberg

Visserligen har Börje och
Sylvia aldrig besökt Stroms-
burg, men Börje har en tavla
i den lilla präriestaden, en
tavla som egentligen åir en
skiss till en affisch ftir
Ockelbo Ballongmöte.

- Att den skulle hamna där...
Jag visste ingenting.

De har just byggt en

villa på andra sidan
Bölevägen och står
inftir en arbetssam
flytt.

- Men vi måste ta
kontakt, det ska vi
göra, men framftir allt
med Hanquists i

Clarks i Nebraska. Det ligger
nog inte alls langt ifrån
Stromsburg, säger Börj e.

Börje Grönberg finns också
nåimnd i Langarydssltikten,
som finns dokumenterad
med cirka 194 000 namn i
frra inbundna böcker. Det är
en uppgift om slåikten som
han inte kiinde till, men som
han nu gålrna vill undersöka.

Makarna Gladys Johnson och Marlowe
Johnson, och syskonen Marlene Hanquist
och Wayne Johnson visar Börje Grönbergs
målning från ballongmötet i Ockelbo. För
Börje var det en glad överraskning att
målningen, som egentligen är en skiss till
en affischjfinns i Stromsburg.

gHRgsDsEN
BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB

Hamrångevägen 21

Tet.0297- 57 58 00
rvÄrr ocH TEXTILSERVICE



Traditionellt blågult svensk-

Stromsburg bjuder sedan
1952 på traditionellt blå-
gult svensk-amerikanskt
midsommarlirande. Varje
år festas det med svenskt
smörgåsbord. Som o'riktig

svensk" är man kanske lite

skeptisk till ett svenskt
midsommarfirande mitt på
den Nordamerikanska prä-
rien. Men när festen har
startat känns det ärligt och
äkta; med människor som
är stolta och glada öven sin

svenska bakgrund, och
med Stromsburgsbor som

har annan bakgrund, men
som vet att de svenska tra-
ditionerna är betydelseful-
la fiir hela Stromsburg.
Visst finns det inslag av det

OPTIKERN I OCKELBO
S. Äsgatan 9

Tel.0297 - 422 50

Box27,816 2l Ockelbo
Allt inom transport, schaktning och krossning.

HANSS@N
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am er ikans kt mi ds omm arfir ande

där amerikanskt stora, som var lika god som grillen var folkdans med unga flickor
den cirka tio meter långa stor! Smörgåsbordet var och med en kvinna som

grill som dagen fiire mid- också läckertn med sill och kunde sitt dragspel och de

Jommarafton byggdes upp lax och köttbullar - och en rätta svenska låtarna.

på stans huvudgata i cent- hel del nytt och spännande Så om du någon gång vill
rum. Och kycklingen med fiir svenska smaklökar. uppleva någonting annat

tillbehör, som jag valde, Och det biöds på svensk än Pålsgården...

2TARIBRA].{CHEN
ruuoxöpln
KRISTERLARSSON
FINNS NIINE OSSI
RING 070-557 83 18,0297-40784
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Sundbergs förverkligade drömmen om Amerika

Roger Sundbergo 63-årig farmare några skulle han vara en riktig stor-bonde med
minuters väg utanfiir Stromsburg, hälsar sin 600 hektar stora gård och med de 3000
med ett "H"j, hur står det till?" I Sverige kvigor som samtliga väntar kalvar.

Roger åir fiåirde generationen
Sundberg på farmen och ett
exempel på en slåikt som lyc-
kades i Amerika, en sliikt ftir
vilken drömmen blev verk-
lighet.

Farmen har vuxit sedan hans
farfars far liimnade Åbro-
torpen i Ockelbo och köpte
de ursprungliga 80 hektaren
1882.

- Jag har aldrig hört någon i
min sliikt klaga, säger han
med en nöjd min över hela
ansiktet.

Liksom många familjer i
Stromsburg har Roger Sund-
berg och hans hustru Sharon
en slåiktbok att visa. Rogers
farfars far, Johan Sundberg,
fijddes 1843 och viixte upp i
Åbrotorpen. Som 39-åring
liimnade han fattigdomen fiir
ett nytt liv som farmare i Ne-
braska. Koloniseringen av
Stromsburg hade startat tio
år tidigare och han fick köpa
sitt homestead, som sedan
har gått i arv i familjen och
som kommer att gå vidare till
sonen Scott i femte genera-
tionen. Dottem Kathrine har
låimnat farmen ftir ett eget
liv.

Roger Sundberg odlar corn
(fodermajs) och soyabönor.
Han matar de 3000 kvigoma
med håilften av cornskörden

och såiljer resten, liksom hela
soyaskörden.

De dråiktiga kvigorna går i
stora inhägnader som ligger
på varsin sida av en väg av
cementplattor. Vägen funge-
rar som ett enormt foderbord
dtir cornet läggs ut intill
stålrörsstaketen.

senare tillbaka fiir att bli
delägare.

- Men det passade inte ho-
nom, så jag köpte ut honom
igen, fi)rklarar Roger.

Han undrar om Åbrotorpen
åir en stor plats och vi går in
till hans kontor dåir vi kan se

Kvigorna stannar på Roger
Sundbergs farm i åtta måna-
der, sedan flyttas de till en
stor farm fiir att ftida kal-
varna och ftir att sedan mjöl-
kas. Och de nya kvigkal-
varna kan såindas till Rogers
farm ftir ytterligare en gene-
ration mjölkkor.

- Så de iir inte mina, säger

han, vi fiider bara upp dem.

Roger iir mycket intresserad
av sin sliikt och han har flera
kusiner i USA. En av
kusinema liimnade Stroms-
burg och farmen men kom

den lilla byn på Google
Earth.

- Åh, inte större, säger han
och undrar om det åir möjligt
att hitta gården som farfars
far Johan låimnade.

Jag säger att vi kan fiirsöka,
på sliiktforskarft)reningen i
Ockelbo. Vi har ju hans

namn och hans ftidelsedatum
och Åbrotorpen, så...

Både Rogers mor och hans
faster har besökt Sverige,
liksom en av kusinema, men
inte hans far.

Norängsvägen 12,816 3l Ockelbo
Tel. 0297 - 406 00

Ni har väl känt doften
från nybakat bröd - det åir Mattes!

METLANSKOG
Skotsäglarna

Behöver du råd och hjälp med din skog, vänd dig
till oss på Mellanskog i Ockelbo

Johnny Palm, 0297-40777 eller 070-6427903
Torbj öm Holmgren 0297 - 41 107 eller 070- 3 4 I 85 9.

www.mellanskog.se
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- Han ville inte resa, men
han var mycket intres-
serad av Ockelbo.

Och så berättar Roger att
hans farfars far saknade
skogama och träden i
Sverige. Han var snickare
och byggde själv ett hus
på farmen, som står kvar
åin i dag och är bostad ftir
farmens två an-ståillda.

Några träd fanns det inte
på pr?irien då, så han
måste aka till Columbus
nägra miles bort for att
köpa virke.

Under samtalets gang

kommer det fram att
Roger Sundberg gäma vill
besöka Ockelbo och
Äbrotorpen. Om han får
se byn är han nöjd.

Hur mycket kostar det att
flyga? Hur kan man bo
diir? Det kanske finns ett
Bed & Breakfast?

Han ser lättat glad ut nåir

han fär veta att det finns
rum i Ockelbo for besö-
kare. Och att han åir väl-
kommen med sin familj.

I{ryssafe titthaQg. tltt ocQgtfio

X'amiljen Wright, kryssade sig tillbaka till rötterna i Ockelbo

- de kom till Stockhohn med ett kryssningsfartyg - och fick
hjälp av Ockelbo Släktforskarfiirening att hitta platserna
där Marilyn Wrights fiirfiider har levt sina liv.

På bilden ser vi Jim Wright liingst upp till viinster, mågen

Michael Faught, sonen Michael Wright, Staffan Andersson,
Ockelbo hembygdsftirenings ordftjrande Sölve Malm och

Ockelbo slåiltforskarfiirenings styrelseledamot Ingvar Eriksson.

Mellanraden: Rachel Faught, Daniel Faught och Marilyn
Wright.

Främre raden: Melanie Wright, Annelie Nilsson - som hösten

2008 träffade familjen i Denver, Colorado, och nu guidade till
Ockelbo samt sliiktforskarft)reningens Birgitta Sedin

Andersson.

M
Niir det står still, kom till oss,

for här står det aldrig still, vi lovar!
Slå bara en signal

Tet.0297 - 400 78
www.motorcentrum.com

Dina Försäkringar
Gestrikehygden

Telefon: 0297-40273
Besöksadress: Sjöängsv. 23, Ockelbo
E-post: info.gestrike@dina.se

www.dina.se/gestrike
13



Byggnadsarbetarnas boshd

Vackert byggt av 20 Ockelboemigranter
En farm på prärien nära Stromsburg, som
den historiska fiireningens president
Charles Noyd visar mig, utmärker sig fiir

sin skönhet. Husen byggdes l9l7 - L91.8 av
tjugotalet män som emigrerat från Ockel-
bo.

Charles Noyd visar ett fint
affiirshus som utvandraren
Nils Peter Monson 1885 lät
bygga i Stromsburgs grann-
stad Osceola. Där sålde han
bland annat kläder.

Nils Peter Monson, som ock-
så var politiker, lät bygga
upp farmen med de vackra
husen: en stallbyggnad med
vackert brutet tak, som inte
har underhållits och d?irför
läcker in regnvatten, och en
vackert cistemliknande byg-
gnad ftir torkning av spann-
måI.

Torkhuset zir byggt med rör
som släpper igenom luft för
att torka spannmålet. Jag
ställer mig mitt i den runda
byggnaden och känner den
komprimerade varma vinden
strömma mot mig, mycket
starkare åin ute på gårdspla-
nen.

Intill stallbyggnaden finns en
lång laduliknande byggnad.
Det var där som byggnads-
arbetarna fran Ockelbo bod-
de under de två år som bygg-
nadsarbetena pågick.

Jag säger till Charles att taket
på den vackra stallbyggnaden
borde lagas, for även om
farmen iir privatägd borde
den ses som ett värdefullt

byggnadsminne. Han håller
med, men jag inser snabbt att
jag har reagerat svenskl och
att byggnademas framtid en-
bart iir en fråga om ägarens
intresse.

Jag känner mig iindå nöjd
med att ha fått se och foto-
grafera gården, och att ha fatt
granska de foma Ockelbo-
bornas fina arbete.

Stallbyggnad och torkhus

t4
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Jerrys mor lcirde sig svensha i Amerika
Det var vanligt att familjer splittrades och svenskar utvandrade till drömmarnas och
återfiirenades på andra sidan Atlanten när fiirhoppningarnas Amerika.

Jerry Willhofts familj åir ett
exempel. l9l7 utvandrade
två av hans mostrar, Hanna
och Lydia.

Senare kom resten av famil-
jen fran Ockelbo, med tio
bam.

Hanna och Lydia
Larson utvandrade
och gifte sig med två
bröder; David och
Edvard Carlson. Först
senare kom deras

ftlräldrar och
ytterligare tio barn.
Och ett barn ftiddes i
Stromsburg.

- De hade en liten
farm utanftir Ockel-
bo, som de liimnade,
berättar Jeny Will-
hoft.

Jerrys mor Hildur
ftiddes 9 december
1909 och var ett av bamen i
den stora skaran. Hon var sju
år niir de krossade Atlanten
och hon började skolan utan
att kunna engelska.

- De pratade bara svenska
hemma, men min mor låirde

sig inte läsa och skriva
svenska, inte ftirråin hon hade
blivit vuxen. Då köpte hon
en svensk tidning och låirde

sig att både läsa och skriva
svenska.

Ockelbo skulle såiljas. Själv
visste hon inte någonting,
men kusiner trodde att hon
hade kommit ftlr att köpa
saker på gårdsauktionen.

- De var lite misståinksamma,
men min mor köpte inte
någonting.

Jerry Willhoft berättar att
hans mor gjorde en resa till
Sverige 1974 och att hon
råkade komma fram just nåir

hennes barndomshem i

Jerry Willhoft kommer ihåg
att hon berättade om ett stort,
vitt och fint hus någonstans i
Ockelbo.

?utre,w
Assistens AB, Ockelbo

Mej l. puflen@gavlenet.se
Tel-0297-440 15

Mobil: 070 - 65 44015

OGKELBOTA:II

lu$l U,{ ?,2?,3C lus 19 E[$0mn
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Mike Branting - med anor från Hjalmar Branting
Mannen i Stromsburgs livsmedelsbutik
sträcker fram handen och presenterar
sig...
- Mike Branting.
Han ser tvivlande ut när han får den ny-

fikna frågan om släktskap med Hjalmar
Branting: socialdemokratins grundare,
statsministern, fredspristagareren.
- Nej, det vet jag ingenting om.

slåiktforhållanden och som Nu ler han stort mot kameran
gjorde den fina bok dåir en och säger att han ska kontak-
sida tillägnas Hjalmar ta en kusin ftir att om möjligt
Branting, med foto. Mike har ft mer information.
sett sidan men inte insett att
Hjalmar Branting var en Mike Branting ?ir en mycket
mycket kåind politiker. känd Stromsburgsbo, som

blev vald till stadens kung
Jag lanar boken frr att sjåilv vid midsommarfestivalens
läsa hans släkthistoria. efter firande ftir några år sedan.

Ett par dagar senare besöker
jag en kyrkogård några kilo-
meter utanfiir Stromsburg.
Namnen på gravstenama åir

nästan uteslutande svenska,
bland dem Branting.

Och jag häff"dr en man som
säger att flera utvandrare
valde att ta namnet Branting
sedan de hade kommit till
USA.

Nåja, slåiktskapet var trots
allt en intressant tanke...

Efter en vecka kommer Mike
Branting cyklande till den
lilla välvårdade parken i
Stromsburgs centrum. Han
har en sltiktbok i handen nåir

han sätter sig på parkbiinken
bredvid mig, och han öppnar
den iwigt.

Dåir kan vi läsa att han åir

bambarnsbarn till en av
Hj almar Brantings kusiner.

- Det håir visste jag ingenting
om ftirråin du kom hit och
frågade, ftirklarar han.

Det var Mike Brantings
faster som utredde familjens

Mike Branting

en halvtimmes bekräft ande
läsning gar jag in i livs-
medelsbutiken diir han arbe-
tar ftir att låimna tillbaka bo-
ken och ftir at| ta några
bilder av honom.

Och han skrattar gott nåir jag
skåimtsamt konstaterar att
han både åir kunglig och har
en statsman och Nobelpris-
tagare i slåiktaleden.

${ICITAN.-BOA AB
SPECTALSTIICKEAIGR

BERNTANDERSSON
Byvägen 62,816 3l Ockelbo

Tel.0297-425 05 / Fax 0297-425 02
Mobil070-205 56 35
www.snickar-boa.set7



Weslye Larsson besökte faderns barndomshem
- Vi grät mycket. När jag och min far gen ät att titta på amerikanska bilar,
skulle resa tillbaka var hans bror 81 år gamla som nya.
gammal och de visste att de aldrig skulle Och han berättar om när han tillsammans
ses igen. med sin far reste över Atlanten fiir att
Weslye Larson är 75 åro med pigga ögon besöka Bollnäs och faderns barndomshem.
och lite sliten hoppn och han ägnar sönda-

Weslye Larsons ftirfiider ut- Weslyes far fick sin sista
vandrade från Bollnäs till önskan uppfylld; att komma
Stromsburg, så lite skiimt- hem och sova i huset utan-
samt kan man säga att de ftir Bollnäs dåir han var ftidd
flyttade från Bollnäs till och som han lämnade som
Ockelbo. fiortonåring.

I dag tillhör han en mycket
liten skara som kan ftirstå
och prata svenska i Stroms-
burg.

- Det var så vackert, säger
han om Sverige och Bollnäs
och kommer ihåg att de åt
mycket och gott och tifiade
på landet.

Det var 1997 som de gjorde
resan, tillsammans med Wes-
lyes bror Stanley. Fadern dog
ftir fem fu sedan, 95 är
gammal.

Åven Weslye Larson tyckte
att han hade en fantastlsk
resa. Han fick träffa flera av
sina 15 kusiner i Sverige,

bland dem Kurt Larsson i
Bollnäs och Kerstin Pet-
terson i Stockholm, och han
fick prata svenska.

- Vi pratade svenska hemma,
det var så jag liirde mig, och
i Sverige pratade vi svenska
dtirftir att min fars bror inte
pratade engelska.

Maten gjorde stort intryck på
Weslye, siirskilt blodpud-
dingen.

- Jag älskade blodpudding,
och Frida Waller kunde laga
blodpudding till mig nar jag
kom tillbaka till Stromsburg!
Och sill! Och snaps!

- Skål på dig! säger han med
ett skratt.

Weslye saknar skogarna och
bergen i Bollnäs och han
säger att han gäma skulle
vilja åka tillbaka, kanske
flytta hem till Bollnäs.

- Men min fru air sjuk ochjag
kan ju inte liimna henne.

Weslye Larson tar sin käpp
och sin campingstol och
vandrar iväg mellan de
amerikanska vrålåken.

Och jag hoppas att han ska få
återse sitt kåira Bollnäs.

Weslye Larson

-

Hmrh!.v&.n 25, 113 3l ocKELEo
1.1. @n.657 70 Fd.@97J,5t0
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Don Ledens Ca/ä & Donuts

Vid mitt första besök på Don Ledens en interiör från konstnärsparet Carl
Caf6 & Donuts hajar jag till och tiin- och Karin Larssons hem i
ker att; där har jag varit fiirr. På Sundborn.
väggen finns en stor väggmålning,

Lee Hanson skakar leende på Jag berättar, och han nickar. Någon berättar att det var en

huvudet nrir jag börjar ställa Glatt men oftirstående. Carl kvinna som gjorde väggmål-
frågor om målningen. Den Larsson har han inte hört ningen, fiir ganska manga år
fanns dåir nåir han och hust- talas offi, men det roar sedan. Hon giorde ett gott
run Pat köpte cafdet och han honom att jag har besökt just hantverk och ftirmedlar
har ingen aning om vad den det dåir rummet hos den dåir dagligen någonting mycket
egentligen ftireställer. kåinde konstnåiren. svenskt till svenskättlingarna

i Stromsburg.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften ar l25i och 50:- ftir en
extra familjemedlem. Kom ihåg att skriva
avsändare när du betalar.

Text och bild till artiklarna om Stromsburg:
Erik Andersson

-.is"'d4q*öe..d4"-a4d!q**Pt#*'Fb4{'.,#,-As".F*ie,-rF\.SAqd*!w

KOM IHÅG ÅNSNNÖTET DEN IOI2KL.18.3O!

Råd och tips - gör ett besök på:

Stromsburgs hemsida: www.stromsburgnebraska.com

Solomon D Butchers photograph collection: Praireie settlement (Google)

Foton på gravstenar i Stromsburg: www.findagrave.com
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Avs. Ockelbo Släktforskarftirening, c/o Wij Säteri, Herrgårdsvägen 2,81630 Ockelbo

FORENINGSBREI

Carol Jones visar sina sliiktböcker; fyra in-
bundna band med 149 000 namn i Långa

rydsslåikten. Bland namnen finns familjer-
na Grönberg och Rosdn i Ockelbo.

att han är glad ftir sin släkt tar man inte
miste på.

www &&itu @ffM ffiwvr Nyw;&gr

bok åir mindre, men
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