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Ett utdrag ur ett skolarbete som Edgar Swanson Jr  ( 1922-1991) 

skrev 1949. Information är baserad på uppgifter som Edgar fått 

av sin mormor Johanna och mor Ella. Den engelska texten finns  

på s 50-52 i Carl Person´s people sammanställd av Donald Wold 

1992.  

”This part of the paper included here begins with Carl and 

Johanna´s arrival at Moose Lake. A bit of imagination here and 

there  may have been added by Edgar.  Kanske har lagt till något 

här och där. 

Carl Johan Carlson 1859-1927 – Johanna Anderson 

1864-1947.  Carl från Tivedskogen gifte sig med Johanna 

från Kråkvattnet  1891.   april 1892 lämnar det Sverige 

för att skapa sig ett bättre liv i Amerika. 

Ur en uppsats som Edgar Swanson jr skrev 1949: 

”Immigranttåg anlände till Duluth och därifrån spreds 

passagerarna över hela Minnesota. Carl och Johanna 

skulle åka till Moose Lake, omkring 40 miles söder ut, 

där Emil hade sitt nybygge.  Det fanns inte några guider 

tillgängliga, men att hitta någon som kunde tala svenska 

var inte svårt.  Han såg till att de hamnade på rätt tåg. 

En och en halv timme senare står de på 

järnvägsstationen i Moose Lake omgivna av sitt bagage.  

När Carl frågade, var han kunde finna Emil Carlsons 

gård, visades han till en lerig väg, två-spårig ägare in i 

skogen västerut.  Om de följde ”vägen” fem miles, så 

skulle det inte vara några svårigheter att hitta gården.  

De lämnade sina ägodelar på stationen och började gå 

längs vägen in i djupa skogar. 

Emil och hans maka väntade på att de skulle komma, men 

de hade ingen aning om vilken dag, eller vilken vecka, de 

skulle komma. Emil hade brutit upp lite mark och byggt 

en timmerstuga med två rum.  Den hade varit tillräcklig 

för hans fru och barn, men nu när Carl och Johanna 

hade anlänt så blev det lite trångt. Men problemet var 

lätt löst, då Carl och Emil på några dagar fällde träd och 

högg till stockar så snart hade fyra rum i stället för två 

som tidigare. 

Dagen efter att ankomsten tog Carl och Emil oxparet och 

timmerkärran för att hämta bagaget i stan. Att åka till 

stan var ett dagsverke, för oxarna hade aldrig bråttom 

och vägen var näst intill oframkomlig på vissa platser. 

När de kom till järnvägsstationen, så lastade de två 

bröderna på kistor, tygväskor och övrig bagage ett 

hundra pund mjölk på timmervagnen. Resan tillbaka gick 

bra tills de skulle kom till den strida bäcken som Carl och 

Johanna hade gått över på stockar dagen innan. Nu med 

oxar och timmerkärra så var de tvungna att passera 

floden lite längre ner. Vattnet strömmande gjorde det så 

att oxarna var tvungna att simma med vagnen efter sig. 

Det snabba vattenflödet förde oxarna och kärran nedför 

strömmen. När oxarna kom över floden så var de inte 

längre på andra sidan vägen utan de hög bank. Oxarna 

klev uppför branten, men vagnen på sned så att allt föll i 

vattnet. Mjölet togs om hand först så att bara en liten 

blev till smet.  Men innehållet i övriga kistor och väskor 

blev genomblöta innan de kunde dra upp dem.  Så 

började Carl och Johannas liv i Amerika. 

Den första sommaren lämnade bröderna sina fruar i 

timmerstugan och åkte 15 miles söder ut för att arbeta 

vid ett sågverk. De hade varit där endast ett par veckor, 

när de fick känna av effekterna av Cleveland 

depressionen.  Sågen tvingades att stänga. Carl hade satt 

några potatisar och lite grönsaker på Emils åkrar, så han 

kände sig säker på att han och Johanna skulle ha 

tillräckligt med mat över vintern, men nu var han ivrig på 

att komma igång med arbetet på egen gård.  

En undersökning visade att alla nybyggen i närheten var 

upptagna. De närmast fans nästan 10 miles längre 

västerut i vildmarken. Men nära Emils gård så bjöd en 

änka och hennes son ut sitt nybygge för $350.  De flesta 

av de stora tallarna hade fällts vid en avverkning och allt 

som fanns kvar var några mindre träd och acres av 

stubbar.  Carl tog det mesta av sina sparpengar och köpa 

dessa 160 acres.  Till slut hade han ett stycke mark som 

kan kunde kalla sin egen.  

Den första vintern var svår ekonomiskt sett. De mesta av 

deras pengar var slut, men de hade massor och 

grönsaker att äta och rikligt med vilt. Emil sköt två älgar 

när han stod i köksdörren. Det blev mat för hela vintern. 

Carl hade alltid stora planer och det märktes när skulle 

bygga sitt eget hus den kommande sommar. 

Han var inte nöjd med en låg byggnad med ett rum eller 

två. Han byggde höga väggar tillräckliga för fyra rum.  

Emil var alltid lite mera praktisk av sig, och tyckte att 

brodern var lite tokig med så storslagna planer. I 

verkligheten så fick Carl och Johanna nöja sig med ett 

färdigt rum i det stora husskalet. 

När våren kom så var Carl fullt sysselsatt med att bryta 

mark igen.  Johanna hjälpte till att förtjäna pengar till 

hushållet genom att plocka blåbär, som hon sålde för 4 

cent för quart.  De satte potatis, råg, kålrötter, rovor och 

morötter. De var nöjda med skörden. De kände sig 

väldigt framgångsrika när de kunde köpa två kor för $30.  

Nu hade mjölk till barnet som hade fötts under vintern. 

De blev också möjligt att kärna smör och sälja i stan. 

Vid den här tiden hade Johannas bro Jacob kommit dit 

från Sverige. Han var snickare och gjorde sig snabb 

användbar överallt på gården. Carl och Johanna hade 

inte haft råd att köpa allting som behövdes, så Jacob 

började arbeta. först fälla ned träd och sedan såga till 

timmer.  Han gjorde moderna vattenhinkar, tvättbaljor, 

en kärna, skedar, en säng, ett bord och även vagga. Allt 

detta gjorde livet mera bekvämt. Johanna kände att hon 

hade nästan allt när männen grävde en källa när huset 

året efter.  Nu behövde hon inte längre gå en kvarts mile 

till floden för att hämta vatten och bära det upp till huset 

i träbyttor. 

På alla tänkbara sätt hushållade Carl och Johanna med 

sina pengar under de första åren.  Några får köptes och 

varje vinter så kardade och spann Johanna. Av garnet 

stickade hon herrstrumpor. Hon använde varje stund för 

att sticka, även när hon passade grytorna på spisen. Ett 

par strumpor kunde bytas mot 50 cent i affär när man 

handlade. De kunde hända att allt var upptingat, så när 

Carl behövde ett par strumpor så behövde Johanna sticka 

att par nya strumpor.  Många par strumpor krävdes för 

en ”high chair”.  

De kommande 3-4 åren så skaffade man ett dussin 

kycklingar. Ägg åt man bara vid särskilda tillfällen.  Det 
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var en oerhörd lyx.  I affären kunde man få 10 cent för ett 

dussin. Smör åt de aldrig, istället fick det duga med 

grisflott – ister???. Smör kunde användas till andra mera 

nödvändiga saker som glas, spikar och redskap.  Såpa 

användes sparsamt och man använde lut i stället.  

Johannas golv blev skinande rent genom att sand från 

strandkanten av flodens ströddes ut på golvet, som sedan 

skurades med borste av grankvistar.  Det var hårt arbete 

men brädgolven var alltid vita.  Fotogen var en dyr vara, 

men det behövdes inte så mycket genom att man hade eld 

i spisen och att använda glas Chimney enbart på julafton 

och andra speciella tillfällen. 

Det var vid denna fladdrande låga som Johanna spann 

och stickade, medan Jacob gjorde nya redskap. 

Carl och Johanna var liksom de flesta av de tidiga 

bosättarna i den här regionen, djup religiösa.  

Möjligheterna att delta i gudstjänster var få.  När det 

kom en resepredikant kunde Carl och hans hustru gå de 

fem milen till stan, bärande på barnet, för att delta i 

gudstjänsten. Hade man gjort sig så stort besvär för att 

gå till kyrkan, så var man inte nöjd med en predikan på 

15-20 minuter.  Alla tycktes gilla att predikanten som 

kom på söndagen, predikade en timme.  Sedan sjöng 

församlingen en psalm och satt ned och lyssnade till en 

andra predikan som varade en timme till. 

Men de flesta söndagar så var det ingen gudstjänst och 

alla tog tillfället i akt att besöka grannar. Vanligtvis så 

var söndagarna de enda dagar som man hade sociala 

kontakter. Söndagarna blev besöks- och affärsdag, sedan 

återvände man hem lagom till kvällens hushållsbestyr.  

De första nybyggarna tillbringade många av besöken att 

prata nostalgiskt om Sverige. Samtalen kunde vända så 

att man undantagslöst säga att de hade så mycket bättre 

här, eller skulle kunna bli i Sverige. Här hade de 160 

acres som de kunde kalla sina egna. Det var oerhört stor 

äga i Sverige.  De var sina egna herrar och resultatet av 

arbetet var deras eget.  Ingen bruksherre kunde klaga på 

dem.  De ansåg sig aldrig själva som fattiga. 

1898 skulle Carl och Johannas äldsta dotter börja 

skolan. Hon skickades till en ny skola en mile längre ned 

på vägen. Skolan hölls 4 månader varje år och läraren 

fick $100 dollar för terminen. Alla barnen samlades i ett 

rum. Ingen kunde berätta exakt hur många klasser det 

fanns, då få nådde längre än 4:e klass.  Skolan hade 

pågått i 12 år innan någon kommit till 8 klass.  Carls 

dotter tog ofta hem läseboken och tillsammans med fader 

så läste de. På det här viset fick Carl en andra utbildning 

i engelska språket. Några år senare hade skolhuset 

byggts til och barnen gick där 8 månader varje år. Det 

var inte längre ovanligt att barn till bönder klarade 8 

klassen och några få lämnade gården för att gå i skola. 

Car och Johannas äldsta dotter flyttade till Normal 

School i Duluth 1906.  Två yngre döttrar följde efter ett 

par år senare. Carl förundrade sig över att det var 

möjligt för hans döttrar och utbilda sig til lärarinnor.  

Det skulle nära nog vara omöjligt i Sverige. Arrendators 

barn fick en högre utbildning där.  

Allt eftersom åren gick så om bättre tider. Carl 

förbättrade gården hela tiden.  Han reste byggnader för 

djuren och utvidgade åkrarna.  Allt eftersom åkermarken 

utökades, så ökade skördarna och han kunde sälja stora 

mängder på marknaden. Intäkterna investerade han i 

harvar, plogar, vagnar och slåttermaskiner och kanske 

även ett par hästar för att ersätta oxarna.  

Carl brädfodrade huset som många av hans grannar 

gjorde. Han köpte panel för att täcka timret i väggarna 

med och inredde alla rummen, även de på andra 

våningen.  Det byggdes även en islada, som fylldes med is 

från floden vintertid, på det viset kunde man få glass på 

sommaren. När han byggde en hölada, vedbod, 

spannmålsmagasin eller köpte redskap så var han noga 

med att betala kontant.  Om han inte hade pengar, så 

väntade han tills hade.  

Skogarna började ta slut allt eftersom den ene efter den 

andra bröt mark ut till sin gräns.  Oxarna hade ersatts av 

hästar och även Model T började dyka upp. Trots att 

Carl aldrig lärde sig köra bil, så tog hans son med 

honom till stan på en bråkdel av den tid de brukade ta.  

Broar hade ersatt alla vadställen och vägen var grusad.  

Bönderna i samhället runt Moose Lake var 

framgångsrika och lyckliga.  

 


