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Brev A 
Plats och datum 
1857, Efter första vintern i Amerika 
I svenskbygden nordväst om Minneapolis, Refererar till Taylors Falls och Chisago  
 
Huvudsakligt innehåll 

• ”will ej att ni skall wisa mina bref så att jag skall slippa skämmas för min dåliga 
uppfostran” 

• Beskrivning av klimat och natur 
• Snart kan ångbåtar ”fara rätt igenom hela Amerika”. 
• Kraftfulla översvämningar: ”ångbåtar går efter stadsgator, husen bortspolade af 

watten” 
• ”Jag skulle hafva tusen ångbåts ångsågs jernwägs olyckor att berätta men såsom det är 

så wanlig så löönar det ej att biskrifva något om det samma ty det är ändast hwad som 
hörer till dagen” 

• Mitt på ljusa dagen kan knappas se dagens ljus för myggor der som är i skogland. För 
öfrigt äro wi tvungna att sätta flor för ögonen ner man skall gå i skogen. 

• De svenska bosättningarna och hur vännerna har det med hälsa, ekonomi och familj. 
• Rädslan för indianerna 

 
Tips på länkar 
Konflikten indianer och vita i Minnesota  
http://www.smb.nu/USA/artiklar/acw_17.pdf 
 
Farväl till Fosterlandet, Svenskarna i Amerika (Populär historia) 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/svenskarna-i-amerika/ 
 
Livet som nybyggare i USA (Terra Scania) 
http://www.ts.skane.se/fakta/livet-som-nybyggare#homesteadlagen_section 
 
Kungliga Bibliotekets digitaliserade arkiv kring emigrationen 
http://www.kb.se/samlingarna/oversikt/resor-tiderna/emigrationen/ 
 
 

Brev B 
Plats och datum 
1857, efter första vintern i Amerika. Refererar till ett indianöverfall vid St Croix River och 
den närbelägna staden Prairie du Chien (mars-april 1857) 
I svenskbygden nordväst om Minneapolis, Minnesota 
 
Huvudsakligt innehåll 

• Svarar på nyheter hemifrån om flera dödsfall. 
• Reflekterar över möjligheten att återse hemlandet. 
• Har under vintern bott hos Petersson från Söderhamn, och har tränat läsning och 

stavning, sjungt fyrstämt etc.  
• Arbetsrättsliga omständigheter i Amerika kontra Sverige 
• ”För öfvrigt går alla i träskor och lefver såsom lössläta gefler”. 

http://www.popularhistoria.se/artiklar/svenskarna-i-amerika/
http://www.ts.skane.se/fakta/livet-som-nybyggare
http://www.kb.se/samlingarna/oversikt/resor-tiderna/emigrationen/
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• Beskrivning av två politiska partier, Demokrater och Republikaner, demokrati och 
slavstater 

• Guldrush 
• Berättelse om svensken Fahlström som kom bort från sin familj och har fötts upp av 

indianerna. 
 
Tips på länkar: 
Livet hemma (eg träindustri i Sundsvall) 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/fran-jordbruksland-till-industrisamhalle/ 
 
När Nord stod mot Syd 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/60930?programid=407 
 
Man får många träffar på Fahlström – är det samma historia? 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Fahlstr%C3%B6m 
• http://users.usinternet.com/dfnels/fahlstro.htm 
• http://www.webcitation.org/query?url=http://www.geocities.com/valleycem2/JacobFa

hlstrompage.html&date=2009-10-25+23:51:00 
• http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=14995 
• http://www.resurspoolen.se/tidningen/2013/05/de-forsta-utvandrarna/ 
• http://www.scandinavianmountainmen.se/index.php?pageid=23 
•  

 
 
 

Brev C 
Plats och datum 
Camp Jenkins, State of Kentucky 
December 1st, 1861 
 
Huvudsakligt innehåll 

• ”Jag har såsom många andra gått in i förenta Staternas armee för tre år eller så länge 
som kriget warar. Wi har bildadt ett Swenskt compani” 

• Lönesättning i armén 
• ”om jag dör eller faller så wet jag att jag har kämpat och dödt för en rättwis sak” 
• 3dje Minnesota Regiments Compani utropad till det bästa kompaniet 
• Fodringar överlämnade till Erik Bank 
• Undra ej på min dåliga skrifning ty jag har ej särdeles godt tillfälle sen renseln 
• är mitt skrifbord 

 
Tips på länkar 
Svenskar stred i amerikanska inbördeskriget 
http://www.popularhistoria.se/lasarfragor/2011/09/manga-svenskar-stred-under-stjarnbaneret/ 
 

Brev D 
Plats och datum 

http://www.popularhistoria.se/artiklar/fran-jordbruksland-till-industrisamhalle/
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/60930?programid=407
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Fahlstr%C3%B6m
http://users.usinternet.com/dfnels/fahlstro.htm
http://www.webcitation.org/query?url=http://www.geocities.com/valleycem2/JacobFahlstrompage.html&date=2009-10-25+23:51:00
http://www.webcitation.org/query?url=http://www.geocities.com/valleycem2/JacobFahlstrompage.html&date=2009-10-25+23:51:00
http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=14995
http://www.resurspoolen.se/tidningen/2013/05/de-forsta-utvandrarna/
http://www.scandinavianmountainmen.se/index.php?pageid=23
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Slätten, Kentucky (enligt brev E!) 
Refererar till förlusterna vid Sumter (10/4 861) och Bull run (21/7 1861) 
 
Huvudsakligt innehåll 

• Fästningen Sumter i Charlstons hamn bombarderats av söderns rebeller  
• Nord kallar ut mer folk i kriget för att krossa rebellerna 
• Förlusten vid Bull run  
• Lön för soldater 

 
Tips på länkar 
När Nord stod mot Syd 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/60930?programid=407 

Brev E 
Plats och datum 
Refererar till Homestead Act (signerad 20/5 1862 av Lincoln) 
 
Huvudsakligt innehåll 

• Berättar om den senaste vintern 
• Förflyttning till Tennesse, ankomst i mars 
• Truppen och hälsan 
• Förändringar i lagarna 
• ”Home stead Billen (en bill som inbegriper rättigher för alla som will eller har 

förklarat sig wilja bli medborgare af de förenade stater berättigade till 160 acre land 
warhelst de finner en behaglig plätt för 10 dollars som är för Landets uppmätning 
således 160 acre land for ingenting)” 

 
Tips på länkar: 

 Läs mer här: http://www.archives.gov/education/lessons/homestead-act/ 
 
 

Brev F 
Plats och datum 
Murfreeboro, May 14, 1862, mitten av Tennesse 
 
 
Huvudsakligt innehåll 

• Brev till Edblad 
• Berättar om söderns armee och dess framfart 
• Berättar om bakgrunden till kriget, Lincoln som president för USA och bildandet av 

en republik 
 
Tips på länkar 
När Nord stod mot Syd 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/60930?programid=407 
 

http://www.archives.gov/education/lessons/homestead-act/
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Brev G 
Plats och datum 
Murfreeboro, Tennessee, 23/5 1862 
 
Huvudsakligt innehåll 

• Brev till fadern 
• Frustration över att inte få några brev hemifrån. Olof tänker inte skriva mer om han 

inte får brev tillbaka! 
• Byn hemma har förändrats, särskilt Brattån 
• Beskriver det rättfärdiga i att delta i kriget och hur usla motståndarna är: ”Nej war icke 

ledsen öfver att jag är i armén NI bör känna är högfördig öfver att ha en son som har 
hjertat i Bröstet och mod att stirda för en sådan sann och Rättfärdig sak, och mod att 
bära swärdet till att hämnas de tyrannerna. Gudts föracktare eller djewullens afskum” 

• Hur kan ett sådant hat uppkomma? De borde följt röstningen i Kongressen… 
 
Tips på länkar 

Brev H 
Plats och datum 
St Lous Benton Barracks Missori, 3/8 1862 
 
Huvudsakligt innehåll 

• Berättar om slaget de var med om i Murfreeboro och hur de tvingas ge upp på 
överstens order och hur de tas som krigsfångar. 

• Olof är nu kompaniskrivare 
• Livet som krigsfånge 
• Mötet med soldater från sydsidan: ”Wi möttes dödliga fiender till hwarandra men 

skildes åt såsom wänner wi tackade warandra och upgorde förord om wi kommer till 
bli utbytade och kommit att sloss med dem igen och några fångar kommer att falla i 
wåra händer att wi skulle bemöta dem lika som de hade mött oss hwilket wi ock 
lofvade” 

 
Tips på länkar 
Slaget vid Murfreeboro 
http://www.civilwar.org/battlefields/stones-river.html 
 
 

Brev I 
Plats och datum 
Platsen är St Paul Min. 
Brevet är daterat till den 2/1 1862, men troligen är det en felskrivning dagarna efter 
nyrårsskiftet och ska istället vara 2/1 1863 eftersom Olof refererar till både slaget vid 
Fredricksburg (13 december 1862), och massavrättningen av indianer (den 26 december 
1862). 
 
Huvudsakligt innehåll 

• Avvaktar lön innan man fortsätter med armén 
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• Rannsakning av 300 indianer och avrättning av 39 
• Kriget vid Potomac går dåligt, och man har förlorat slaget vid Fredricksburg 
• Olofs  referat av indianöverfall 

 
Tips på länkar 
Det stora indianupproret 
Läs mer här: http://www.smb.nu/USA/artiklar/acw_17.pdf 
 
 
 

Brev J 
Plats och datum 
Cairo, Illinoi, 29/1 1863 
 
Huvudsakligt innehåll? 

• Fadern oroar sig för Olof och hur han har det i kriget 
• Olof berättar mer om tiden som krigsfångar och upplösningen 
• Berättar att han blivit utnämnd till löjtnant 

 
 

Brev K 
Plats och datum 
Icke daterat och placerat. 
Fortsätter berätta om sina bedrifter, och att han är löjtnant, därför daterad senare än brev J. 
1863? 
 
Huvudsakligt innehåll 

• Har lyckats komma över mat som fienden övergivit och fått mycket beröm för detta. 
 

• ”Jag skrifwer icke detta för att låta förstå att jag är bettre än andra, uttan ändast för att 
låtta edra känslor som kanhenda formar idéer både smärtande och plågsamma, om en i 
fjerran land warande son, och som det synes på edra bref bekymra eder mycket 
hwilket är onöndigt. Om jag har några bekymmer så är det nog för mig att bära, och en 
onödig tyngd bör icke läggas på edra skuldror. Eften jag har ingen ting att klaga öfver. 
Jag mår bra och hwad min tjenst angår har det hitils warit en lät sak att sköta.” 

 
 
 
 

Brev L 
Plats och datum 
Nashville, Tennesse, 11/4 1863 
 
Huvudsakligt innehåll 

• Rapport om slaget vid Pittsburg och de stora förluster man gjort 

http://www.smb.nu/USA/artiklar/acw_17.pdf
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• ”Vi” dvs nordstaterna avancerar dock och kanonbåtarna är till stor hjälp 
• Har tillbringat hela vintern i Kentucky och vaktat järnvägen 

 
Tips på länkar 
 

Brev M 
Plats och datum Arkansas 1863? 
Osäkert. Ledtråd: I brev O, daterat till november 1863 har Olof skickat pengarna han nämner i 
detta brev.  
 
Huvudsakligt innehåll 

• Brevet handlar helt och hållet om Jonas Olof, en liten pojke född utom äktenskapet 
men son till Olofs syster. Olof känner mycket för barnet och vill att han ska få en 
ordentlig utbildning trots de omständigheter barnet lever i. Nog är det bra att arbeta, 
men om det för att möta framtiden och se till att det blir utveckling krävs att man 
utbildar sig. Därför skänker också  Olof 100 riqdt sigme till Sverige för att bidra till 
omkostnader. 

 
Tips på länkar 
Fader: Okänd 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/fader-okand/ 
 
Änglamakerskan 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/anglamakerskan/ 
 
De oönskade barnen på 1800-talet (Terra Scaiae) 
http://www.ts.skane.se/fakta/de-oonskade-barnen-paa-1800talet 
 
Skolstart – den svenska folkskolans historia 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/skolstart-%E2%80%93-den-svenska-folkskolans-
historia/ 
 
 

Brev N 
Plats och datum 
Little Rock State of Arkansas, 29/9 1863 
 
Huvudsakligt innehåll 

• Vill ha mer information hemifrån, men vet att portot är dyrt i  Sverige men billigt i 
USA. 

• Har deltagit i slaget vid Little Rock, huvudstaden i Arkansas, och återger detta. 
• Berättar om sydstatare som inte längre vill strida och som är tvingade in i kriget. 

Enligt Olof vill allmänheten i söder ge upp, men inte politikerna 
• Olof berättar om gerillametoder där sydstatare smyger i i buskarna och skjuter 

nordstatare 
• Berättar om färden från Vicksburg med ångbåtar till Helena lngre upp vid 

Mississippifloden 

http://www.popularhistoria.se/artiklar/fader-okand/
http://www.popularhistoria.se/artiklar/anglamakerskan/
http://www.ts.skane.se/fakta/de-oonskade-barnen-paa-1800talet
http://www.popularhistoria.se/artiklar/skolstart-%E2%80%93-den-svenska-folkskolans-historia/
http://www.popularhistoria.se/artiklar/skolstart-%E2%80%93-den-svenska-folkskolans-historia/
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• Berättar om sjukdomar och vanskötsel och massgravar 
• Nord avancerar ytterligare, och kriget borde snart vara slut 
• Olof är sjuk i frossa, men känner sig ändå och OK och har bestämt sig för att inte ta 

avsked från armén även om han funderat på det. 
 
Tips på länkar 
Fallna soldater lades i tillfälliga gravar 
http://www.popularhistoria.se/lasarfragor/2013/10/fallna-soldater-lades-i-tillfalliga-gravar/ 
Rapporter från rikets provinser 
http://www.popularhistoria.se/artiklar/rapporter-fran-rikets-provinser/ 
 
 
 
 
 

Brev O 
Plats och datum 
Little Rock Arkansas, November 1863 
 
Huvudsakligt innehåll 

• Har sänt pengar till Pher Christenson i Wamsta för Jonas Olofs räkning 
• Berättar om uniformens värde i rigsdaler, samt priser för mat 
• Platsen ligger avlägset och det är svårt med kommunikationer 
• Berättar om läget i södern, där gods konfiskerats och där svarta gärna ger 

underrättelser om landets läge och vägar för att konspirera mot sina forna herrar 
• ”Negrer har frälst arméen många gånger från öfveraskning och satt sig skelf i stor 

fara då döden hade blifvit följden om han hade blifwit capad af rebelerna. 
• Armén har stora skaror människor att föda, även de man befriar. 
• Olof återger en sång svarta sjöng när de befrias från den vite mannen 
• Svenska regementet är högt skattat 

 
 

Brev P 
Plats och datum 
Little Rock, 20/4 1864 
 
Huvudsakligt innehåll 

• Glad att ha fått brev hemifrån – och förstår att handeln går bra 
• Har varit på resor, bl a till Memphis.  
• Han har ständig beredskap, och vet inte när han nästa gång ska rycka ut. Brevet är 

skrivet i omgångar pga detta. 
• Har besökt vännerna Edlbad och Bang i Minnesota som han inte sett på 3 år. 
• Gratulerar brodern Nils som gift sig. Avsäger sig också all rätt till gården i förmån för 

honom. Även om han skulle komma hem tycker han Nils, som gått hemma och arbetat 
troget och flitigt, har större rätt till den än han har. 

 

http://www.popularhistoria.se/lasarfragor/2013/10/fallna-soldater-lades-i-tillfalliga-gravar/
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Brev Q 
Plats och datum 
Chicago, Lake Minnesota 11/12 1864 
Brevet är från G A Glader till Jonas Nilsson 
 
Huvudsakligt innehåll 

• Olof Liljegren är död. Han var sjuk i feber i fem dagar, och dog sedan. Glader och 
Olof har tjänstgjort tre år tillsammans, och var som bröder. Glader har fått Olofs 
fullmakt att ta hand om fodringar och har lovat hjälpa till med de ekonomiska 
frågorna.  

 
 
 
 

Brev R 
Plats och datum 
Brev från Erik Bång till Jonas Nilsson, Olofs pappa. 
Cambridge Island 12/12 1864 
 
Huvudsakligt innehåll 

• Ekonomiska frågor efter Olofs död. 
• Erik tänker ofta på de fattiga hemma i Sverige. I USA går det ingen nöd på dem. 


