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Sammanfattning 
Carl Persson barnbarn berättar 50 år senare sina upplevelser i sin barndom 1918. 

 The Fire      ett kapitel I  Carl Person´s people av Donald Wold   
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Don Wolds bok, Carl Persson´s people. Har funnits i min bokhylla sedan 1990-talet. Jag 

har bläddrat i boken och noggrant läst sidorna om farmors mor, Emma Christina. Hösten 

2021 bestämde jag mig för att skriva ned det jag visste om min släkt på farmors sida.  Don 

Wolds bok är då en guldgruva.  Jag började läsa på riktigt och bestämde mig för att 

översätta delar av den till svenska för att min barn, barnbarn och släkt skulle kunna läsa om 

våra släktingar som emigrerade till Amerika.  

 Mitt lilla projekt blev allt större. Jag blev fascinerad av människorna.  

Varför gav det sig iväg? Hur gick det för dem? Hur blev livet för dem som stannade kvar? 

Don Wolds bok har gett mig en fantastisk grund att utgå från. Sedan har jag lagt till kartor och en beskrivning 

som jag fått fran  Richard Hagfors, som också härstammar från Carl Persson.  

 

Förutom Don´s bok så har jag  brev som skickats till farmor Hanna, som förutom 2 mostrar och 2 morbröder, 

hade tre syskon i Amerikan.  Moose Lake – det var därifrån amerikabreven kom. 

 

Askersund 2023-01-01 

Anita Karlsson 

 

 

 

 

Donald Edward Wold 1941- 2002. 
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Carl Persson och Maja Kajsa barn. 

Ett utdrag från Family Serach  
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Nr 14  här har syskonen från Tivedskogen sina ägor O E Carlsson 160 acres, C J Carlson 160 acres,  Söderbergs  

40+40+40 acres. OJ Johanson . det är här de öde huset ligger som man tog skydd i. 

 Den slingrande linjen är ett vattendrag, Kettle River.  Den raka linjen som går tvärs genom CJ:s ägor är 

järnvägen SOO-Line som elden spred sig efter. 
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Den stora skogsbranden Moose Lake- Duluth 1918   

Inledning 
Den stora skogsbranden  den 12 oktober 1918 satte djupa spår hos Carl Persons barn. Allt som hände senare 

relaterades till efter eller före branden. I Donald Wolds bok, Carl Person´s People finns ett antal 

ögonblicksskildringar av branden s 158-172 

I branden omkom 198 personer från Moose lake. 19 personer av Johannas och Emils barn/barnbarn omkom. I 

branden. Hela familjen Söderberg omkom i branden förutom David Söderberg som tjänstgjorde i armen i 

Frankrike.  Både Carl och Emil Carlsons farmer blev totalt förstörda. 

Här finns brev från systrarna Hilda, Esther, skrivna direkt efter brand. De skrev och berättade för Ella, som gift 

sig på sommaren med Edvard Svanson och flyttat till Kansas. På en bandinspelning från 1984 berättar Hilda 

Carlson Wold om den förödande branden som hon upplevde som 14-åring.  Ljudupptagningar från 1970-talet där 

Emils barn David och Arvid berättar om branden.  

Bilderna är i de flesta fall hämtade från Don Wolds bok, Carl Persons People. Har tagit med bilderna trots att 

kvaliteten inte är blir den bästa,  då jag  tycker de är intressanta och berättar om den tid och miljö som de levde i. 

Av en händelse fick jag kontakt med 

Richard Hagfors en släkting uppvuxen 

i Minnesota som också härstammar 

från Carl Persson i Tivedskogen.  

Richard började släktforska utifrån 

Don´s bok. Det har resulterat i ett stort 

släktträd på Family Search. 

Han är bidragit med kartor och 

kunskap om de amerikanska samhället 

och väderleksförhållanden.  När jag 

fastnat  i amerikanska mått och 

begrepp så har jag fått hjälp av 

honom.  

 

Sörbytorp  januari 2023 

Anita Karlsson 

 

 

 

Syskonen Hilda, Walfred, Ella Esther -  Carl och Johanna Carlsosns barn.
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Vem är vem i Hildas berättelse 

1. Carl och Johanna Carlson, Hildas föräldrar,  

 

2. Walfred, Hildas bror var hemma vid den här tiden. 

3.  Ella, äldsta stystern hade gift sig med Rev. Edgar 

Swanson sommaren 1918 och bodde i Kansas City, 

Kansaas. 

4.  ”Farbrors” var Emil och Hannah Carlson. Emil var 

Carls bror. De bodde på en farm sydväst om Carl & 

Johanna. 

5.  Johnsons hus var ett lite hus söder om Carl Carlsons 

6. Emil och  Hannahs barn= kusiner till Hilda. 

Aldur och Albin gjorde miliärtjänst 

Annie var i Alaska 

Agnes arbetade i Duluth.  

Hemma var Siemer, Alma, David och Arvid 

Siemer saknades och räknades till brandoffren. 

7.  ”Morbror” var Jakob Andersson som bodde 

tillsammans med sin hustru Alma c:a 2 miles  väster 

om Moose Lake, nära Staberg farm.  Jacob var bror 

till Hildas mor Johanna.   

8. Hammarströms var Carl Carlson´s grannar norr.  

Axel och Emma Hammarströma hade 2 barn vid 

tiden för branden, Axel Jr. och Helen. 

Carl Carlsson var yngste sonen till Carl Persson i Tivedskogen. Carl 

och hans hustru Johanna, från Kråkvattnet, utvandrade 1892 till 

Amerika.  De bosatte sig Moose Lake, precis som så många andra av 

dem som utvandrade från Tivedskogen.  av Carl Person´s åtta barn, så 

utvandrade 4 stycken. 
Emil Carlsson, äldre bror till Carl. 

Johanna Söderberg, den äldsta av syskonen från 

Tivedsskogen.  Johanna dog 1907.  14 medlemmar i familjen 

omkom i branden. 
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Bränder i Minnesota 1918 
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Branden 1918 av Donald Wold  
Wold s 158–172 

Mycket har skrivits om branden den 12 oktober 1918. Den 

påverkade ett stort antal familjer som levde i Moose Lake området. 

De flesta av farmerna i området förstördes.  Älskade människor 

omkom.  I en del fall dog hela familjer.  Ända sen den dagen har 

folket i området relaterat alla händelser till ”före branden” och ”efter 

branden”. 

Hela familjen Söderberg omkom förutom David Söderberg som 

tjänstgjorde i armen i Frankrike. 19 personer i Söderbergs familj 

omkom. Carl Söderbergs familj (10) och Axel Söderbergs familj (3) 

kvävdes i potatiskällaren på Söderbergs ägor. John och Joseph, deras 

syster Emma Samuelsson och hennes tre barn brändes till döds på 

väg till Moose Lake.  Emil Carlsson förlorade en son, Siemer, som 

hjälpte till at bekämpa elden i Kettle River området.  Carl och Emil 

Carlsons farmar förstördes helt. Båda familjerna tillbringade vintern 

i ”old Johnson House” som stod tomt i närheten.  David Almquists 

och Charlie Andersons hem brann ej, inte heller Jacob Anderssons 

 (Johanna Carlsons bror) 

Följande brev ger oss en bild av effekterna av branden och hur livet 

blev efter förödelsen. 

Två dagar efter branden skrev Hilda Carlson följande brev till sin syster Ella: 

Donald Wold 1941–2002 

Son till Hilda Carlson Wold och Lee Wold 

Barnbarn till Carl och Johanna Carlsson 

Barnbarnsbarn till Carl Persson och Maja-

Kajsa Larsdotter i Tivedskogen. 

University of Minnesota, Duluth,  

McCormick Seminary, Chicago. 

Master’s Degree 

Pastor I lutherska kyrkor 

Don Samlade under 20 år tid uppgifter till 

boken, Carl Person´s People. 1992. 
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Moose lake, Minn 

Oct. 14, 1918 

kära Ella, (Brev från Hilda.) 

Det är måndag, en sorglig måndag är det. Vi är hos morbror Jacob (lång borta).  Hans hus brann inte.  Alla 

våra hus brann, varenda ett. Alla vår kor och hästar brann. Så allt vi har kvar är fyra får, en kalv och Brownie. 

Det regnade eld vi sprang alla mot vägen. Där lade vi hos platta ned på vägen och på det viset låg vi omkring en 

timme.  Sedan rörde vi oss mot vår potatisåker eller längs med vägen vi satte oss på vägkanten och här stannade 

vi också en timme. Vi hade knappast några kläder på oss. MA hade en liten röd tröja och Pa och Walfred hade 

ingen jacka, ingenting.  Jag hade den grå kappan på mig och jag hade ryckt med mig MA:s sjal så när vi satt 

eller låg så hade vi den över våra huvuden.  Sedan reste vi oss och gick över fälten och tillbaka till våra hus och 

ner till vägen som leder till Farbrors, vi gick tills vi var halvvägs. Alla deras hus brann och vi visste inte vad 

som hänt dem. Då vände vi tillbaka och gick mot Johnsons. Huset fanns kvar men resten av byggnaderna brann. 

Vi gick ned i källaren och vilade där några minuter. Sedan gick ut och letade efter farbrors familj. Vi fann dem 

på deras potatisåker.  De följde med oss tillbaka till Johnsons. Sedan gick någon ut för att titta efter 

Hammerströms. De hittade fru Hammarström, Helen och Axel och tog med dem tillbaka.  De kunde inte hitta 

Hammerström men senare kom han till Johnsons. Han hade stått i The Big Red i vattnet.  Vi alla la oss ned på 

golvet och en del sov och andra gjorde ingenting. På morgonen gjorde vi upp eld i spisen och vi gick hem till oss 

och grävde upp några potatisar och kokade dem. Vi gick ner till stan och där fick vi mat att ta med hem.  Det 

enda hus som jag känner till som finns kvar är Oscar Johnsons, Morbror Jacob (långt borta), Eckmans, Boohers 

och kanske något till som jag inte känner till.  Vi mår bra och i säkerhet. Jag kan inte skriva mer, om jag gör det 

så hinner jag inte posta det. Love från Hilda 

Ma sover nu, tror jag. 

Note:  Hammerströms var grannar till Carls Carlssons.  Farbror (långt borta) var Jacob Andersons skildes på 

detta vis från Farbror Emil Carlsson som bodde i närheten. 

 

Följande två brev skrev Esther Carlson som bodde i Duluth när det brann. Hon skrev det här till sin syster, Ella 

Swanson och Ellas make, Edgar.  De bodde i Kansas City, KS. där Edgar var pastor i Convenant Church.  Esther 

berättar hur hon kommer för att få veta om familjen lever.  Hon kommer med sin kusin Agnes. 

 

 

Duluth, måndag natt. 

Kära Ella och Edgar. (brev från Esther) 

Ingen i vår familj har fått ett hårstrå skadat.  Räddade genom ett 

mirakel!  Detta är det viktigaste och vad spelar det andra för 

roll.  Nu ska jag berätta allt jag vet hur fasansfullt det än är. 

Jag vet inte vad det står i era tidningar.  Branden startade med 

en förfärlig hastighet på lördagseftermiddagen. Himlen var 

nästan blodröd och luften kvävande. 

Vinden var 60 miles i timmen och snart var hela Duluth i fara 

med brand från fyra håll.  (Ska berätta om Duluth senare). På 

söndagsmorgon kom de första rapporterna, men de sa inte att 

Moose Lake brann. Hela området mellan där och här brann och 

all kommunikation var nere. Inga tåg eller något annat. 

Rapporterna blev värre och värre och så dåliga att, Agnes och 

jag beslöt att ta ____

första bästa tåg hem. Jag vet inte hur vi stod ut, tills det första tåget gick i morse.  Folk avrådde oss att ta tåget 

för att vi inte skulle omkomma själva. Då försökte jag hela dagen att få tag på en bil och ta oss dit. Klockan ett 

fick jag till slut tag på en. Agnes och jag tog inget med oss (vi visste vad vi skulle ta) och for i väg.  Ärligt, ja jag 

har inte gråtit en tår, men vi var otroligt spända på denna resa. Vi var inställda på det värsta eftersom vi hade 

sett rapporter om att nästan alla våra grannar hade dött. Till slut kom vi dit, ingenting fanns kvar av stan utom 

Esther Carlson 1897-1988 

Syster till Hilda Carlson Wold 

Bachelor of Science University of 

Minnesota  

Undervisade I 45 år historia, 

samhällskunskap och geografi vid Lincoln 

Junior Highschool Duluth 

Aktiv i olika kyrkliga församlingar 
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vattentank och skolhus, allting var i krigstillstånd med hemvärn från Twin Citys och Duluth. Vi måste ha pass.  

Stannade där de hade kistor och listor på saknade. Inga Carlsons på listan sa de. Nåja jag kan inte beskriva det, 

men de sa att de inte hade varit ute där. 

Vi körde vidare, allt var borta utmed gatan, mötte omtumlade människor som drev boskap. Vi kunde inte förstå 

något förrän vi mötte Mr. Hanson och han gav oss gott hopp. Vi kom fram och allt var svart och borta utom -

Emils hus. Här fanns hela Emils familj utom Siemer (han saknas fortfarande.) Han var i skogarna och 

bekämpade elden och hade inte kommit tillbaka. MR Hammerström var där.  De hade inte räddat den minsta 

pappersbit. De hade bara gångkläder på sig, inga ytterkläder.  Där fick vi veta att vår familj var hos morbror 

Jacob. Morbrors hus står kvar och ladugården också, tror jag, konstig nog.  

Allting vi haft är borta. Men faster Hanna är på sjukhuset i Superior och Farbror Emil är på ett tillfälligt 

sjukhus i Moose Lake.  Farbror Emil kan inte se eller höra men det kommer att bli bra. 

 Sprang bara in från bilen och tittade. Rev. Daniels var med mig.  Han kom med tåget i morse och vi hämtade 

honom på huvudgatan. 

Och ärligt talat, var de 

så levande som man kan 

vara och inte det minsta 

skadade.  Ärligt, Mamma 

mår bra efter 

omständigheterna och 

Pappa också.  Du 

behöver inte vara det 

minsta bekymrad för 

dem. Hilda och Walfred 

var så lugna som om 

ingenting hade hänt.  (De 

flesta av Holmbergs har 

omkommit. Ingen har 

identifierats eller 

rapporterats men det 

finns knappast någon 

annan möjlighet.  Jag vet 

inte riktig hur de räddats 

men det var troligen Walfred.  

 Det finns inget att göra. Jag åker tillbaka och stannar, ja vet inte för hur länge, men så länge jag kan göra 

något för någon.  Sedan återvänder jag till lärarjobbet. Jag behöver inte betala något, då min försäkring betalar 

allt.  Så allting kommer att bli bra.  Det finns millioner olika sätt att lösa det på.  Jag kan också låta Mamma och 

Hilda bo oss mig ett tag, men just nu vet jag inte riktig vad som behöver göras.  Gud gav mig så mycket styrka så 

jag tappade aldrig min tro och grät inte ens. Detta är inte för att skryta, utan jag talar just om för dig att du inte 

behöver ängslas för mig.  Jag har tagit hela natten på mig att skriva, därför att jag vet att du behöver höra 

sanningen, precis som jag. Det får bli som det blir.  Jag tror inte att någon kan skriva ett brev där ifrån, så jag 

skriver till dig från mitt hem.  Orsaken till att jag inte kunde veta, var att jag inte hade möjlighet att berätta 

något, förrän visste någon själv. Jag kände till lika lite som du tills i eftermiddags om deras säkerhet.  Mr. Lewis 

skickade ett telegram så snart som jag kom innan för dörren. 

Jag ängslas in för att du ängslas men jag hoppas att du inte gör det.  Du kan skriva och på ett eller annat sätt 

kommer vi att få brevet. Sedan vet du hur mycket du skulle kunna hjälpa med. Efter allt jag sett idag så är jag 

den rikaste människan på jorden då alla i min familj räddats.  Du vet, jag känner att Gud räddade dem genom 

ett mirakel

Jag ska berätta namnen på så många döda som jag komma ihåg eller känner till nu. Axel Söderberg and Charles 

Söderberg familjer.  Agnes Eckman, Julia (Hans) Olson, Gaustads (alla) 

Omkring1000 offer för hela branden (400 från Moose Lake) Jag vill inte säga mer för jag är inte säker. Jag är 
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så glad att jag vet nu.  Utflykten till Moose Lake vill inte vara 1/1000th så tråkig som idag. Den enda sak som 

Mamma vill veta är att du inte oroar dig idag.

 Jag kommer att berätta om katastrofen   i Duluth senare. Oroa dig inte, oroa dig inte. Jag förstår inte att Gud 

är så snäll mot mig.

Jag förstår inte…… 

Oh so much love Esther 

Note: Mr. Hanson var August Hanson, en granne som bodde mindre än en mile från Carlsons farm. 

Morbror är Jacobs Anderson, Moster var Alma hans fru. 

Rev. Daniels var pastor vid First Covenant Church in Duluth som Esther var medlem i. 

 

 

Where Moose Lake Was 

Oct 17, 1918 

Kära Ella, (brev från Esther) 

Jag måste skriva antingen en ett kort eller ett långt brev. Det är så mycket. Det finns så mycket att berätta och 

jag vet inte hur mycket du vet. Om jag började med de trevliga sakerna så skulle de dåliga bli ännu sämre. Oroa 

dig inte det minsta för någon av oss. Vi har redan planerat hur vi ska bygga upp. Hilda och jag promenerade till 

stan på eftermiddagen där vi fick dit brev samt ett från Mrs. Person i Minneapolis. Jag fick en kjol och en 

underkjol åt Hilda från Röda Korset. Jag tog med några barnkläder som jag fått med från Duluth. Vi bor hos 

farbror Emils. Faster har inte kommit hem ännu. Jag åkte till Superior för att träffa henne och ta med lite kläder 

åt henne.  Jag övernattade hos Lewises Idag på morgonen Mr. Briham och en annan man körde mig hit i en bil 

full av saker.  Jag har delat ut en del av det redan och ska dela ut resten i morgon om morbror har tid att köra 

mig runt med häst och vagn. Jag har mycket barnkläder, mestadels trasor, men alla tar emot allt.  Jag har varit i 

Duluth fram och tillbaka tre gånger och varje gång har någon kört mig tillbaka i bil. Alla släktingar till Lewises 

och grannar och andra har skickat med allt de kan.  I Duluth har folk givit bort nästan allt de har för att ge till 

brandoffren. Jag kan inte förstå att folk är så snälla. Jag oroar mig inte för framtiden, då alla i vår familj är vid 
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liv.  Vi inser inte allt på en gång, berättar bara om allt som hänt och det känns bra.  Jag vet inte om Walfred 

någonsin kommer över det som hänt Hildur, men han är väldigt tyst. Han har redan berättat så mycket för mig. 

Han sa att antagligen tyckte för mycket om henne.  Man kan inte få veta vad som hänt av honom.  

 I natt sover Pappa och Walfred i Oscars hus där farbrors är.   (Har uppfattat att Hildur är hans häst) 

De ska avsluta arbetet med att gräva ned alla döda djur. Ella, vi kanske kan behålla Brownie. Vi har honom, 4 

får och en liten kalv.  I natt fick vi en häst från folket som bodde på Herrum farmen.  Det är en gammal häst, 

men den är bättre än ingen alls.  Familjen ville intet ha honom men jag övertalade dem att ta den.  Jag vet att 

staten kommer att erbjuda hö med mera Nu kanske vi kan spänna för en vagn och åka. Jag är så nervös för åka 

dit och se allt igen, trots att jag redan varit där tre gånger.  Ärligt talat så mår Mama bra. Vi har planerat 

för hur vi ska det vårt hem i framtiden.  Den senaste planen (den kan ändras) är att bo i Oskars hus 

över vintern.  Farbrors ska bo i köket och matrummet och vår familj i främre rummet och sovrummet. 

Om du känner Mama, så vet du att hon inte är nöjd, om hon inte har ett eget hem. Om du kan köpa lite garn och 

strumpstickor, så blir hon glad.  Hilda är en liten raring. Jag gissar att hon är lik dig på ett eller annat vis. 

Jag hoppas att du tror mig när jag säger att vi är så glada att alla lever, at vi inte bryr oss om att vi inte har 

någonting. Jag hoppas att du tycker likadant.  

Jag önskar jag visste vad jag skulle berätta för dig.  Jag berättar om dem som dött som vi känner. Jag vet inte 

allt och kommer på något vis inte heller ihåg.  

Alla Charlie Söderbergs, alla hos Axel Söderbergs, Johan Söderberg, Joseph Söderberg, Emma (Söderberg) 

Samuelsson samt Emmas tre barn. Alla av Holmbergs, tre av Shaws, Agnes Eckman (Mrs. Eckman bröt en arm, 

Mr. Eckman bröt ett ben, Mr. och Mrs. Gaustad och Clara, Ragnhild och Sivert, gamle Mr. Martinson och all av 

Charles Abrahamsons, Mrs. Charles (Linus) Eckman, and minsta pojken. Helena och Harold Hagberg, alla hos 

Finlanders, nästan alla hos Reisers (de med så många barn). Jag finner det omöjligt att nämna all vid namn, då 

vi endast får en tidning när vi kommer till Duluth.  Jag hoppas att tidningar som jag sänt till dig, inte skrämmer 

dig.  Men de överdriver inte.  

Det var trevligt för oss alla att höra från Edgar. Jag önskar bara att du visste att vi tar det som en något som 

inte kan hjälpas. Om Mama vet, att du inte oroar dig, så är hon nöjd. När vi berättar om det som hänt, så har vi 

så många saker att vara tacksamma för. Jag tror inte att jag har berättat för dig att jag har beslutat att åka hem 

på fredagskvällen för att stanna över veckoslutet, men fick förhinder som tar för lång tid att berätta om och det 

var samma ska för Agnes   

Man har inte hittat Siemer och vi är nästan säkra på att han brunnit upp. Förlåt mig om jag inte berättat allt. 

Det är omöjligt att göra det på en gång. 

 Få inte influensan och oroa dig inte.  Bär ni alla munskydd? 

Love, Esther 

Note: Mrs. Person i Minneapolis var en av Johannas goda vänner från Sverige.  Lewises, hos dem bodde Esther i 

Duluth. 

Moose Lake, Minn 

Oct. 17 1918 

Kära Ella, 

Det är några dagar sedan jag skrev till dig och allt är likadant.  Esther är hemma nu, så det är inte så långsamt. 

Esther och jag var ner till stan och det är så annorlunda. Aldrig har det varit så många tält där och aldrig så 

många soldater. Det nya skolhuset är kvar så de har mat och kläder där, som de ger bort. Vi har fått en del 

kläder från Duluth och en del från Moose Lake.  Brownie lever fortfarande och jag är så glad, han är så rar.  

Det ser så tomt och konstigt ut hemma nu. Min cykel brann upp. Är det inte sorgligt? Hälsa Edgar från mig. Jag 

kan inte komma på något mer att skriva om.  

Love från Hilda. 

Note: Brownie var familjens hund. 

Carl Newbloom skrev följande brev till sin hustru Hannas syster Agda och sin svåger Gustav Hawkinson i 

Seattle och berättade för dem om det som hänt kring eldsvådan. Han och Hanna var inte hemma den natten när 

det brann. 

Moose Lake, Minn 

mer 18, 1918 

 Kära svägerska och svåger. 
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Gud är vår räddning. Ni har sett i tidningarna om den förfärliga som ha hänt i Moose Lake och områdena runt 

om. Det är naturligt att ni har blivit ängsliga och har tänker+ på era många släktingar runt om här. Amanda 

skrev till er för några dagar sedan, om det viktigaste, att alla i er familj lever och att vi och Charley och David 

mår bra.    

Alla Söderbergs är döda, tillsammans med barnen så var 19 personer som dog. Emil och Charley Carlsons lever 

men har förlorat allt men deras tro övervinner allt. De är lyckligare än Lot som förlorade sin hustru, säger de. 

Emils son Siemer har inte funnits.  Agnes Eckman är död. Eckman bröt benet och Mrs. Eckman en arm. 

Holmbergs, hela familjen blev offer för lågorna. Charley Abrahamsson också.  H. Knutila förlorade en 17-årig 

son. På en sträcka av 20 eller 30 miles väster om Moose Lake finns knappast ett hus kvar och 600 fanns döda för 

någon dag sedan. Cloquet brändes också ner samt en del av Duluth, men Herman Peterson och Svea har varit 

där efter branden samt Mortens och Thelines från Isanti har varit där, därför att alla ledningar för telefon och 

telegraf är brutna.  Jag och min hustru var i LaSeuer med min familj och vi stannade i Minneapolis över 

söndagen. Jag letade upp släktingar som jag inte sett på 40 år. När jag köpte våra biljetter i Minneapolis på 

kvällen vid 11-tiden.  Säljaren sa att det fanns inget kvar av Moose Lake. Senare så sa konduktören att det 

troligtvis var tur att vi var borta därifrån. Ja, Gud är underbar.  Vi anlände till Moose Lake klockan 6 på 

morgonen och kunde åka därifrån på många timmar därför att vi inte kunde finna vägen. Även runt middagstid 

låg röken så mörk som om det var på natten. Vi kvädes nästan.  Vi åt och drack kaffe som en kvinna från 

Hinckley bjöd på. Vi hade inget hopp om att vi hade ett hem kvar, men vi var ivriga att komma dit, där vårt hem 

brukade ligga och vi var så förvånade när vi fann vårt hem inte var skadat.  Jag hade inte fällt några tårar när 

jag tänkte på vårt hem kanske hade brunnit upp. Men när jag fick höra att alla Söderbergs var borta, då kom 

tårarna.  

Jag förlorade en höstack samt ungefär 20 kubikfot ved* och några stockar och bilen som Ernest körde och 

räddade folk med genom att köra ut den i sjön. Mellan 2 och 3 tusen personer stod i sjön i tre timmar och 

räddades så. Grandma stod där också, och hon mår bättre nu än tidigare. Ja Gud är underbar och god. Men när 

han använder sin röst då smälter jorden. Moose Lake har varit ett Sodom och gått Sodoms öde till mötes. Det 

kan tänkas att för oss som finns kvar här, att det är ett än värre öde, men vi kan i alla fall sjunga ” I have a 

future all sublime**”. J Andersons hus finns kvar, men Mrs. Är på sjukhuset. Hundratals kor ligger längs 

vägarna särskilt i kurvorna där de inte syntes.  Doctor Walters körde sina patienter från sjukhuset för att sätta 

dem i säkerhet. Många körde rakt in eld och flammor för att försöka rädda sig själv och andra. Många blåstes i 

väg av de orkanlika vindarna. Andra körde i dikena. Jag skulle kunna skriva 50 sidor fulla med saker som hänt 

som jag hörde om den här natten.  Den stora Röda Kors dansen som skulle hållas i Moose Lake avslutades och 

det var ett stort bönemöte i sjön i stället.  Många trodde att domedagen var kommen.  Jag hoppas att ni mår bra. 

Jag har läst att det varit stora bränder där också.  Spanska sjukan härjar också. 

Varma hälsningar från oss alla. 

CF Newblom 

 

Note. ”Charley Carlsons” var Carl Carlson. Av en del kallades Carl för ”Charley”.  Carl Newblom överdrev eller 

hade fel information då han skrev att 2-eller 3 tusen människor stod i sjön under branden. Grandma var Tilda 

Almqvist. J. Anderson var Jakob Andersson 

*6 cords = (måttenhet som används i Nordamerika vid mätning av ved/massaved i travat mått. Den är 

vanligen 128 kubikfot (3,62 m3). 

 

** Min framtidsdag är ljus.  Nils Frykman: 

https://hymnary.org/hymn/CYBER/4407 
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The 1918 FIRE. HILDA CARLSSON WOLD berättar  
 

 

 

 

 

 

Det var den 12 oktober 1918.  Jag 

kommer inte ihåg mycket hur dagen 

började. Det var en skön dag, lördag.  

Ingen skola.  Jag kommer inte ihåg 

vad var och en av oss gjorde, 

speciellt inte på förmiddagen.  Jag 

kommer inte ihåg vad pappa gjorde. 

Walfred hade givit sig i väg tidigt på 

morgonen för att arbeta på vägen, 

som idag är Highway 73. De höll på 

i närheten av skolan och kyrkan. 

Mamma konserverade päron och 

lade dem i två kvartsburkar. Jag kan fortfarande se dem stående på köksbordet. Jag skulle städa lite. Jag antar att 

jag gjorde det, men jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Det höll på att bli lite tjockt av rök. men vi tänkte inte 

mer på det. På eftermiddagen hörde vi att de hämtat upp männen som arbetade på vägen och kört dem till Kettle 

River för att bekämpa en brand. 

Vid 4 tiden på eftermiddagen så oroade sig pappa för Walfreds hästar och han undrade var Walfred ställt dem, så 

han sa ” Jag ska ta den andra hästen och vagnen och köra upp och se, var hästarna är och ta med dem hem.”  Jag 

måste köra en av kärrorna tillbaka så jag går i väg. Vi spände Molly för vagnen och körde upp till Stevensons 

som bodde vid skolhuset. Där fann vi att Walfred hade ställt in hästarna i ladugården.  Pappa sa att det var bra, så 

vi lämnade dem där, så att Walfred kunde rida hem när han kom tillbaka från Kettle River. Så vände vi om och 

körde hem.  

Hilda Carlson Wold.  

1904–2002 

Carl och Johannas yngsta dotter. 

Hilda var 14 år när hon upplevde 

branden som hon berättar om på en 

inspelning från 1984 
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På vägen hem – då visste vi inte, att vi 

såg, många människor för sista gången. 

Vi hade litet att göra vid skolhuset dit 

mammorna fört sina barn. Jag vet inte 

varför det var så. Hulda Söderberg och 

Julia Söderberg körde hem med en häst 

och enspännare, båda med var sitt barn i 

famnen.  Vi såg dem, där uppe vid 

hörnet där vi brukade ha våra postlådor, 

såg jag Mrs. Holmberg gå uppför gatan 

öster ut. Det var sista gången.  Hon hade 

varit över till skolan för att hjälpa dottern 

Hildur som var lärare i Eckmanskolan. 

Vi kom alla hem. Jag tror att det var vid 

4-tiden. Vi noterade att solen var röd. Vi 

hade aldrig sett något liknande. Röken 

blev tjockare men vi var ännu inte 

oroliga. Vi tittade på den röda solen och 

när vi kom hem. Jag kommer inte ihåg 

vad vi gjorde.  Jag antar att Molly 

ställdes in ladugården igen. Jag gick in i 

huset. Mamma höll fortfarande på att 

konservera päron.  Hon gjorde soppa så 

den skulle vara klar, när Walfred kom 

hem.  Klockan 6 kom han med hästarna 

och vagnen. Jag kommer ihåg att vi alla gick ut och frågade honom ” Hur är det med elden?” Hur farligt är det? ” 

Well, svarade han, den är fortfarande på andra sidan Kettle River. Det verkar inte bli så farligt. men i morgon så 

kanske vi får slåss mot branden.  Han ställde in hästarna i ladugården och vi gick alla in i huset och åt kvällsmat. 

Medan vi åt så började telefonen ringa, det var delade linje då, så vi visst precis vad alla gjorde. Walfred gick 

upp och lyssnade. Så sa han, det är eldsvåda vid Albin Petersons.  De ringer för att få hjälp med elden. Då var 

klockan omkring 6.  Mamma sa, jag hoppas att du Walfred inte behöver hjälpa till.  Hon var rädd. Wel, sa han, 

om de ringer till mig så måste jag gå.  Men ingen ringde.  

Vi avslutade kvällsmaten. Alla andra kvällar 

brukade jag stanna inne och diska, men den 

här kvällen frågade jag mamma om jag 

kunde få gå ut i ladugården. Jag var lite rädd. 

Det var så rökigt och tjockt utomhus.  

Vinden började öka. Jag kommer inte ihåg 

varför mamma kom ut. Hon kom in sa att 

taket på vedboden, plåttaket hade blåst bort. 

Om de drog ner det, kommer jag inte ihåg. 

Hela tiden så tilltog blåsten. De kom in och 

pappa sa: Det är bäst att vi går ner i källaren, 

för det var en förfärlig blåst. Det här var 

omkring klockan 7.  Jag visste att det var lite 

kyligt i källaren så jag tog på mig Esthers 

gamla vinterkappa och tog mammas sjal över 

armen.  Mamma och jag gick ner källaren. 

När vi var nere där, så var Walfred och 

pappa i matsalen precis där källartrappan är, 

de sade. ”Nu är elden på andra sidan 

järnvägen.” Både mamma och jag kom upp 

från källaren och vi tittade ute genom det 

norra fönstret.  Där fanns en mängd av 

granar och det var så underbart eller 
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märkvärdigt eller jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan inte finna rätta ordet för hur elden hoppade från träd till 

träd och det gick så fort.  

Jag minns inte exakt om tåget från Kettle River hade kommit och vi hörde visslan. Det visslade hela tiden när det 

passerade öster ut.  Nu hade pappa och Walfred gått ut. Mamma och jag var fortfarande inne. Helt plötsligt såg 

vi hur en stor, brinnande träbit landade på gården. Jag vet inte vad mamma skrek, men vi sprang ut och tog inte 

med oss någonting, men jag höll fortfarande sjalen i händerna och hade kappan på mig. Mamma hade tagit på sig 

en liten röd tröja, för att hon skulle gå till ladugården.  Vi gick ut och gick mot ladugården och för att se om 

pappa kunde få ut hästarna. Han gick in dörren på sydsidan på ladugården och vid den västra kycklingburen.  

Dörren stod vidöppen och mamma sa till Walfred, ” Stäng dörren så att kycklingarna inte blåser ut”. Pappa var 

fortfarande i ladugården och försökte få ut hästarna.  

Då såg vi elden komma in genom ladugården.  det var en dörr på östra sida på ladugården och vi kunde se hur 

elden strömmade ut, precis som rinnande vatten. Och vi tre skrek på pappa att gå ut och han gjorde så. Han hade 

fått loss hästarna men han kunde inte få ut dem genom ladugården, för elden var redan framför hästarna. 

Nåja, så vi började gå ner mot betesgrinden och rätt snart var det så tjockt med rök att vi inte kunde andas. Vi 

kunde inte gå längre.  Vi lade hos ner på marken. Jag la munnen mot en sten. Vi kunde andas då vi hade 

munnarna rätt mot marken.  Efter en stund så blev det för hett där vi var. Ladugården brann med allt hö, så vi 

visste att vi måste i väg längre bort. Vi kunde inte gå, så vi kröp och kröp till dess att vi kände att det inte var så 

hett längre och då lade vi hos ned.  

Walfred och pappa tittade bakåt och rapporterade att huset fortfarande stod kvar. Jag vände mig aldrig om 

tittade. Ibland önskar jag, att jag hade gjort det. men jag gjorde det inte. De fortsatte att titta bakåt. Huset står 

fortfarande kvar, men snart sade att nu brinner det. Så låg vi där med ansiktena mot marken ända tills klockan 8.  

Walfred hade klocka på sig, så vi visste vilken tid det var. Vi reste oss. Sedan kunde vi gå en liten bit till. Vi gick 

till stigens slut vid grinden, där fanns ett dike och vi satte oss ned på dikesrenen med fötterna i diket.  

Det blåste fortfarande. Det var rökigt och det var fortfarande ingen bekväm plats att sitta på.  Då tog vi sjalen 

över vår huvuden, men sjalen var inte tillräckligt lång för att täcka oss fyra. Jag satt mellan pappas ben och då 

räckte sjalen över oss alla. Vi satt där i mörkret och jag kommer ihåg att en liten kanin stannade och tittade på 

oss. Vi satt där omkring en timme. Vi undrade om fårhuset hade brunnit ned. Det var precis rakt över vid 

betesgrinden så Walfred gick över för att se om fårhuset fanns kvar. Det var borta sa han. 

Nu kunde vi stå upp och gå, så vi gick väster om byggnaderna på nordsidan.  Nu brann allting, garaget, 

vedboden, men med liten låga. Både i norr och väster om den.  Sedan sa vi, ”Låt oss gå över till farbror Emils”. 

Så började vi gå ditåt, men när vi kommit halvvägs bestämde vi oss för att inte gå vidare.  Jag vet inte varför. 

Deras byggnader brann. Jag kommer ihåg hur huset brann med klart sken. Var det kanske för att vi var rädda att 

hitta något som vi inte önskade se? Jag vet inte. Men vi vände om och började gå hemåt igen. När vi kom till 

Johnsons hus, sa vi, ”Låt oss gå dit och titta och se vad som hänt.” så vi gick fram emot huset så stannade vi. 

Ladugården brann. Ingen hade bott där på hela sommaren. Ägaren hade åkt till Duluth för att arbeta och sedan 

omkommit där.  Hans begravning hade varit en månad innan branden.  Men vi visste hur vi skulle ta oss in i 

huset. Den enda vägen in var genom ytterdörren som ledde till källaren. Vi öppnade de två dörrarna och vi gick 

nedför trappan till källaren. Där var det naturligtvis svart. Man oh så skönt det var att komma undan vinden. 

Walfred och pappa frös. De hade ju bara skjortor på sig.  Pappa hade tappat sin hatt.  Jag kan fortfarande se 

hatten rulla nerför vägen. Det fanns inte så mycket kvar i huset för Johnsons släktingarna hade delat sakerna som 

var kvar efter brodern. En syster hade tagit alla kläder.  Vi tittade oss runt och nere i källaren fanns ett eländigt, 

trasigt täcke.  Det tog pappa och lade över axlarna.  

Det fanns en fallucka från källaren upp till köket. Vi öppnade den och tittade oss runt, men det fanns inga kläder.  

Walfred hittade en hammock med ett stelt tak.  Det var inte så värst varmt men han draperade det om axlarna och 

bar hammocken.  Sedan kände de att de var törstiga och gick ut ur huset och börjad gå hemåt igen.  Walfred sa 

”Jag vet var det finns en hink”. och jag antar att han fann hinken. och gick ner till källan, men den hade brunnit 

upp. bräderna och alltihop.  

Sedan började vi gå mot farbror Emils igen och den här gången gick vi hela vägen. Vi gick väster om 

byggnaderna för att hålla oss undan röken. Det brann fortfarande litet.  Vi ropade och snart nog så svarade de. De 

var i sitt potatisland. De var så frusna. De tryckte ihop sig under en liten filt. De fick sjalen över sig. De frågade 
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vad klockan var.  Är klockan 2 nu?  Och jag kommer ännu ihåg att min pappa sa att den var 11. Vi berättade att 

vi funnit att Johnsons hus stod kvar. Så de kom upp hur sitt lilla krypin och vi började gå mot Johnsons. hus. 

I huset fanns en spis, 

en skänk och en 

spiralsäng med en 

liten madrass. Det 

fanns också en 

separator och en tunna 

med örngott och 

sådant.  Nu var vi två 

familjer. Siemer 

saknades. Ingen hade 

brännskador, men 

farbror Emils ögon var 

dåliga.  Han hade fått 

så mycket rök i dem 

att så att han såg 

dåligt.  Han var 

tvungen att hålla 

ögonen slutna.  

Efter att vi fått lugna 

ner oss en stund så 

började vi tänka på 

Hammarströms.  Var, 

var Hammarströms?  

Nu var det tre män här 

och faster Hannah sa att en man skulle stanna här. Det bestämdes att Walfred och Emil skulle gå och se om de 

kunde hitta Hammarström.  Farbror Emil såg inte så bra, men Walfred sa att han skulle leda honom.  Det var 

ingen som ville gå ut ensam.  De gick för att leta efter Hammarströms. Jag vet inte vad vi andra gjorde. Efter en 

stund kom de tillbaka, då de hade funnit fru Hammerström, Axel och Helen, men Mr Hammarström var inte med 

dem och de hade ingen aning om var han fanns.  De hade en lykta med sig så nu hade vi ljus i huset. Det var en 

stor förbättring.   

Det fanns inte så mycket att göra, så vi bestämde oss för att sova. Den som hade madrassen kunde inte få ligga 

på sängen.  Faster Hannah la madrassen på golvet. Mrs. Hammarström lade sig på spiralsängen. Min mamma 

lade sig på golvet med sjalen. Vi ungdomar låg på köksgolvet och de övriga i det andra rummet. Vi bestämde att 

vi skulle ligga ned och i stället för kudde så skulle vi lägga huvudena på varandra.  Den förste tog en låda ur 

skänken och vilade huvudet mot den. Nästa person vilade huvudet mot den personen osv Så att alla hade en 

kudde, en mänsklig kudde. Jag fick en som var förkyld och snörvlade hela tiden. Men det blev inte mycket 

sovande av.  Efter en stund så kravlade Arvid och jag in en vrå och lade oss ned på bara golvet.  Arvid föll i 

sömn efter ett litet tag. 

Omkring kl.1 natten så kom Mr. Hammerström till stugan. Han hade varit nere i dalen. Han var genomblöt och 

vi hade inte torra kläder åt honom. Han var våt och kall – vi var kalla och torra. 

Jag minns att Axel tog av sina strumpor och gav till fadern så att han åtminstone var torr om fötterna. 

Så tillbringade vi resten av natten och alla försökte sova, förutom min pappa. Han gick och gick och gick fram 

och tillbaka. Han kunde inte lugna ner sig och sitta ned. Jag kommer inte ihåg när det blev morgon, men till 

slutet blev det morgon. 
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Walfred och pappa bestämde sig för att ta en 

promenad för att se hur det var i resten av 

världen. De gick till Söderbergs källare och 

titta in och där såg de kroppar ligga överst 

på potatisarna. Walfred tittade inte in.   

Därifrån gick de till upp till Eckmans och 

när de kom dit, så var huset fullt av folk. En 

del hade brännskador, folk satt på golvet, 

låg på golvet. Jag vet inte vem som hade 

ansvaret, för Eckmans hade inte kommit 

ännu. De hade varit ute hela natten och Mr. 

Eckman hade brutit benet så jag antar att de 

hade fört honom till ett sjukhus.  När de 

kom till Eckmans så fanns ingen mat kvar. 

De fann några kakor som de gav till Walfred 

så han skulle ta med dem till oss. 

Jag kommer inte ihåg om pappa kom hem med Walfred, eller om han började gå mot Moose Lake.  

När de gått var det första vi gjorde var att stötta upp Johnsons stuga. Den hade inte brunnit, elden hade bara blåst 

över den.  Det var vår lycka

Vi bestämde att vi skulle skaffa lite mjölk.  Farbror Emil hade alla kor kvar utom en. Vi hittade en hink så Arvid 

och jag gick över till korna på deras åker. Arvid sa att han skulle leta efter en ko som var tam och snäll. Det 

fanns en som kunde stå stilla utan att vara bunden. Vi gick till henne och jag höll i hinken medan Arvid 

mjölkade. Sedan bar vi hem mjölkhinken till Johnsons stuga.  

Mamma hade gått över till vår gård för att se hur det stod till där, även jag gick dit. Jag kommer ihåg att vår hund 

Brownie kom springande helt vild och mamma ropade tillbaka den för att se om var heltokig eller kanske blivit 

bränd. Men han var inte brännskadad. Han var ok.  Vid den här tiden kom Hammarströms släktingar från 

Barnum kom för att leta efter dem också efter deras son hade försvunnit från Hammarströms.  Han hade gjort 

sällskap med Holmbergs, eftersom han hittades på kullen på vägen till Moose Lake tillsammans med Holmbergs 

och Johan Söderberg. När skymningen föll så behövde Hammarströms kor, som hade överlevt, mjölkas och det 

fanns ingen som kunde mjölka dem. Så Walfred och Alma beslöt sig för att gå dit och mjölka dem.  Men när de 

kom dit och tog tag i spenarna så föll skinnet av, så de kunde inte få ut någon mjölk. De bara lämnade korna. 

Farbror Emils kycklingar hade blåst ut och farbror fånga en av dem. Slaktade den och tog med den till Johnsons, 

så att vi skulle få något att äta. Faster Hannah rensade och kokade den. Det fanns en stekgryta där men den var 

behandlad med något för att den inte skulle rosta.  Vi öppnade dörrar och fönster men ingen kunde stanna kvar 

inomhus.  Sedan beläggningen bränts av, så kokade vi kycklingen.  Jag kommer ihåg att vi skulle äta, vi smakade 

på den men det var ingen som var så värst hungrig. Den smakade inte gott. Inget salt. Jag vet inte om det var 

någon som åt den. 

Senare på dagen kom pappa tillbaka från stan.  Han hade fått en låda med specerier. Röda Korset hade redan 

kommit till Moose Lake och delade ut mat till folk.  Jag kommer inte ihåg allting som fanns i lådan, men där 

fanns bröd, uppskuren skinka och kaffe. Jag kommer inte ihåg mer. Vi hade mjölk oh grädde till kaffet. Vi hade 

koppar och fat som fanns kvar i skänken. Så jag kommer ihåg att vi satt runt köksbänken och vi åt. Vi hade mat.  

Pappa hade med sig alla sorters nyheter tillbaka – Vilka hus som fanns kvar. Booher, Morbrors, Eckmans 

naturligtvis samt Schertlrs, Jacobsons och Stone Andersons samt andra hus i stan som fanns kvar. - Nilsens och 

Dahlins hus. Han rapporterade också hur många som hade dött. Han hade en massa nyheter när han kom tillbaka.  

Morbror Jacobs hus fanns kvar så vi beslöt att göra ett besök där, så sent på eftermiddagen så gick Walfred och 

mamma i väg till morbrors.  Vi gick på järnvägsrälsen. Då hade farbror Emil gått. Jag antar att han gått ut för att 

leta efter Siemer. Pappa måste stanna hem tills Emil kom tillbaka.  Då började pappa och jag att gå till morbror 

Jacobs.  Vi gick nerför åkrarna och tvärs över ängen och över ån.  Rallarna var redan klara med bron som hade 
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brunnit. Vi pratade med karlarna, sedan gick vi vidare till morbrors.  Det var rätt så mörkt då. Jag hade Esthers 

gamla vinterkappa men inget på huvudet så jag tagit ett av örngotten och dragit över huvudet.  

När vi kom fram till morbror Jacobs, så var det ganska många där. Grannarna – Bucksters, Hagberg – jag 

kommer inte ihåg alla. Moster Alma (Jacobs fru) var inte hemma.  Hon hade gått till stan.  Jag kommer inte 

riktigt ihåg vad som hade hänt, 

men hon hade skadats. Så de 

satte henne på tåget, till 

sjukhuset i Duluth. Jag kommer 

inte heller ihåg om vi fick något 

att äta när vi kom fram till 

morbrors och inte heller 

kommer jag ihåg var alla sov. 

Walfred gick en trappa upp och 

sov på golvet. Morbror Jacob 

lämnade sin säng och där fick 

mamma och pappa sova. Jag 

sov i hallen.  Jag tror inte att de 

sov så värst mycket, men jag 

sov rätt så bra den natten.  På 

morgonen kom en av 

grannfruarna och gjorde frukost 

och kokade havregrynsgröt.  

Under dagen så åkte de i väg. 

Jag vet inte vart de tog vägen. 

De hade lämnat kvar en häst, liten häst och de sa att vi kunde behålla den. 

Det var ingen jordbrukshäst men vi tog den i alla fall, tror att den var ganska gammal också.  

Nu var det söndag. Jag minns inte vad vi gjorde resten av dagen. Jag kommer ihåg att Walfred drog upp morbror 

Jacobs seldon ur källan. Han hade hängt dem där för att undvika att de skulle brinna upp.  

På måndagen var det fortfarande mycket dimmigt och rökigt.  På eftermiddagen fick Esther och Agnes (Agnes 

arbetade i Duluth) en man att skjutsa dem till Moose Lake. De hade läst de svarta rubrikerna på löpsedlarna. De 

visste att något förfärligt hade hänt i Moose Lake. De hade ingen aning om, hur många som hade omkommit 

eller var någon fanns.   

De kom till Moose Lake och stannade där en liten stund och fortsatte sedan till gården.  På vägen mötte de Mr. 

Hansson och pratade med honom och hur det var med familjen.  Han sa att alla var i säkerhet utom Siemer.  Den 

här mannen körde Esther och Agnes samt även pastor Daniels till farbror Emils.  De var alla samlade i Johnsons 

stuga. De lämnade av Agnes där och åkte sedan till morbror Jacobs.   

Då hade jag skrivit brev till Ella. Vi hade inga frimärken hemma, men jag gissar att vi hittade ett kuvert.  Vi bad 

pastor Daniels att posta det i Duluth. Vi åkte tillbaka och Esther sa att hon skulle komma tillbaka så snart som 

möjligt. På tisdag kom hon tillbaka, någon körde henne hit och hon hade massa kläder med sig som folk hade 

skänkt. 

Walfred och pappa var fullt sysselsatta hemma på gården med att gräva ned alla döda djur. De kom inte hem alla 

nätter, ibland stannade i Johnsons stuga. De höll på hela veckan. När Esther kom tillbaka på tisdagen, så tror jag, 

att på onsdagen så gick hon och jag till stan. De hade mängder av kläder i skolan, som inte hade brunnit. Men jag 

kommer inte ihåg att vi fick några kläder den gången. Vi fick två täcken för enkelbäddar, men någon i lastbil gav 

oss lift till järnvägen. Sedan gick vi resten av vägen.  

Den mesta tiden hos morbror Jacob så diskade jag.  Det var så mycket ätande. Jag tror att folk kom och gick.  

Det var mest sardiner, vi hade att äta.  Männen hade inte tid att åka till stan och hämta mat. De var så ivriga med 

arbetet på gården. Så till slut så sa morbror Jacob att han skulle åka till stan och skaffa lite mat. Han åkte i väg 

och kom med mat. 

Esther stannade hemma nästan hela veckan.  Skolan i Duluth var stäng på grund av influensa. Hon ordnade 
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kläder åt oss. Moster Alma hade symaskin. En dag kom Agnes över och sydde en klänning till sin mamma, av 

tyger som vi fått.  

När vi hade bott hos morbror Jacob i två veckor, så tröttnade min mamma på det. Vi bestämde oss en dag för att 

gå hem. Vi gick hem och sedan till Johnsons stuga. Pappa hade varit till Sturgeon Lake där han köpt en säng och 

några stolar och lånat en spis som de satt in i ett av rummen. Vi hade de två rummen i den västra änden och 

farbror Emil hade två rum på östra sidan. De var en större familj så de fick de största rummen.  

Röda Korset erbjöd en låda med husgeråd. 4 koppar 4 tallrikar samt bestick. Vi hade ju precis 4 koppar så vi fick 

diska dem ofta. Vi var fyra. Jag vet inte varifrån vi fick bordet, kanske kom det från Röda Korset.  Jag hade 

ingen säng, så Agnes och Alma som hade en madrass på golvet och bjöd in mig till att sova hos dem. Vi sov 

skavfötters. Vi sov i en liten säng som vi hade i köket i vår del. 

Sedan gick vi tillbaka till Johnsons. På åkrarna fanns det många kor och kalvar som det inte tycktes finnas någon 

ägare till.  Det var fina djur men en del av dem hade brännskador. Agnes och Alma mjölkade några av dem.  Jag 

vet inte vad de gjorde av all mjölk. Man behövde inte binda dessa kor. De var väldigt tama. 

Pappa och Walfred hade börjat bygga upp ladugården på gården. Vi fick timmer från Röda Korset.  De bestämde 

sig för att köpa några av korna, då ingen kom och begärde dem tillbaka.  Ett par män från Moose Lake kom och 

satte pris på dem. Vi köpte 4 kor och en kviga. Farbror Emil köpte en ko och Dahlin köpte en.  Jag vet inte vem 

som fick pengarna. Folk kom och tittade för att se om det var deras boskap. Jag tror inte att någon fann sina djur, 

så vi antog att dessa kor hade kommit norr ifrån och att deras ägare hade brunnit upp, men vi fick aldrig veta. 

 Så bodde vi Johnsons stuga hela vintern ända tills vårt hus var byggt.  Jag tror att vi flyttade in i april. Jag tror 

att jag aldrig, varit så ensam, som när vi hade flyttat hem. Jag hade haft en så´n trevlig vinter tillsammans med 

Arvid och David. Jag kommer ihåg hur jag vände tillbaka till Johnsons stuga.  Farbror Emils bodde fortfarande 

kvar där i stugan, nu fick de ju fyra rum. Det var ganska rymligt.  De byggde inget Röda-kors-hus. De började i 

stället, bygga sitt nya stora hus.  Min mamma var så glad över att komma hem.  Hon var trött på att mjölka korna 

hemma och sedan bära mjölken till Johnsons. 

Männen var strängt upptagna med att bygga ladugården. De måste åka till stan och köra hem stora hölass från 

Moose Lake.  Vi fick foder från Röda Korset till och med mars.  Det sista köttet vi fick var en hel färsk skinka.  

Den var så god. Min mamma såg till att den räckte länge, då hon skar upp fyra skivor varje gång.  

De fick börja med att köpa hästar. Den förste de köpte var Molly, hon var halvblind. Hon blev min häst. Jag 

matade henne med klöver. Sedan köpte de ett par, Fanny och Queen, därefter några kycklingar så att vi fick ägg. 

Julen efter branden hade vi en julgran i farbror Emils del av Johnsons stuga, då de hade fler rum. Arvid och jag 

gjorde stjärnor klädda med stanniolfolie från tuggummi.  Jag fick ett par skidor i julklapp och Arvid fick 

skridskor, så det gick inte så bra för oss att göra något tillsammans.  Pojkarna och jag letade ved. Vi forslade 

hem den i en skottkärra.  Vi skulle såga och klyva den.  Sedan var det tävling hemma, vem som kunde bära in 

mest ved i sitt hörn. Jag tog en laddning och sprang in och lade det på golvet och ut igen för en till laddning. De 

andra gjorde det samma i sin del av huset.  
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På 1970-talet delade Emil Carlsons barn sina minnen av 1918: branden 

på ljudinspelning.  Texten har transkriberats från ljudband till engelska 

som nu jag översatt till svenska.  
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David Carlson (Wold s 165–168) 
 

 

 

 

 

 

 

 

David Carlson. Lördag 12 oktober 1918. f 1904 

Albin gjorde militärtjänst i 1a Världskriget i Frankrike. f 1893 – 25 år  

Alder var i tjänst vid Camp Dodge, Iowa f 1895 – 23 år 

Annie var lärare i Alaska f  

Agnes arbetade i Duluth 

Alma var lärare i landsbygdsskola två miles hemifrån f 1899 - 19 år 

Mamma, pappa, Siemer, Alma, Arvid och David var hemma.   

Siemer f 1897 21 år,   

Arvid f 1905 15 år  

 

Siemer hade fått militärtjänsten uppskjuten för lantbruksarbetet.   

De andra var hemma.  Arvid och jag gick i skolan.  Denna lördag var en mycket fin oktobermorgon när vi steg 

upp och det blev en vacker dag. Siemer, Dad och jag gick upp till *”the forty” för att plocka stenar. Det fanns 

inte så många stenar på åkern. Det var en härlig lördag.  

Skogsbranden blev allt värre och på lördagen vid 10-tiden på förmiddagen ökade vindstyrkan. Vi såg hur röken 

började torna upp sig väster om Kettle river. Vi gick hem från arbetet. Dad sa då att det såg ut som brandrisk.  

Mitt på dagen, så gick vi och åt middag.  När vi satt och åt, så kom ett allmänt anrop på telefon, att varje vuxen 

man som kunde, skulle bege sig till branden och göra något för att stoppa den.  

Siemer, som var befriad från militärtjänst p g a jordbruksarbetet, tyckte att han kunde ge ett hjälpande hand här, 

”Jag ska gå och se vad jag kan göra sa Siemer, tog en spade och lade den på axeln och gav sig i väg mot Kettle 

River. Som vi fick veta senare, skulle han aldrig återvända hem.  Han stängdes in av lågorna mellan Kettle river 

och Moose Lake.  Platsen kallades Dead Man´s corner. 45 liv gick förlorade där i det som kallades Dead Man´s 

corner och Siemer var en av dem som omkom där.  

När, Siemer gått, så sa pappa att det var bättre, att vi stannade hemma, för om elden blev så farlig som det såg ut 

som, så skulle vi göra något som skulle hindra elden. Vi skulle plöja runt åkrarna för att stoppa eldens framfart.  

Vid 2 tiden på eftermiddagen blev det värre och värre och flammor och elden började visa, att vi var i fara.  Vi 

gick ut och plöjde hela den västra sidan på farmen.  När det var gjort så gick vi hem.  Pappa ställde in hästarna i 

ladugården.  Han sa att det var bäst att vi lämnade selarna på, då vi inte visste vad som skulle hända.  Omkring 

David Carlsson 

1904–1982 

Duluth  

Egenföretagare – målare och dekoratör. 

14 år vid branden. 
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kl. 4 blev det väldigt mörkt och det såg som det skulle bli natt snart. Solen var röd, nåja, vi kunde knappt se 

solen. Det var så mycket rök i luften så vi knappt kunde se solen.  Pappa sa: Vi tar in korna innan det blir alltför 

mörkt och jag svarade att jag var rädd för att gå ensam. Så pappa sa att vi går båda två.  Vi fick in korna i 

ladugården och pappa sa att det vara bäst att vi genast mjölkade dem.  – Det ser ut som om det ska bli något! Vi 

mjölkade och tog in mjölken. Jag hällde mjölken i separatorn och satte i gång den.  Då ringde Siemer, klockan 

var 7.30.  Han ringde och sa att han var tillbaka Kettle River. Kettle River låg omkring 3 miles från vår farm.  

Han berättade att branden inte nått stan ännu, men att det såg hotande ut. Han sa att vi inte skulle bekymra oss 

för honom. Jag kommer hem så snart jag bara kan.  Under tiden som han pratade i telefonen, så stod ett 

undsättningståg på spåret för att ta med sig alla invånare från Kettle. När han avslutat telefonsamtalet hade tåget 

gått. 

Efter det vet vi inte vad som hände honom då, på mycket lång tid. Vi visste inte om han var död eller levande.  

När räddningståget kom, vi bodde bara en halv mile från Soo Line spåren, när så visslade det en lång signal. 

Tåget fortsatte att vissla hela vägen det var som om elden följde tåget. 

Pappa bad mig släppa ut korna från ladugården. Vinden var så stark då, att den blåste oss mot staketet och vi 

kunde knappt ta oss till ladan. Och när pappa kom ut sa han, låt oss släppa ut hästarna först så han gick in och 

stängde dörren och sa så fort jag får ut en av hästarna, så stäng dörren. Jag stod vid dörren och öppnade den, då 

hästarna såg lågorna och elden och så ville de gå tillbaka i ladan. Da lade hästarnas öron framför ögonen, på det 

sättet fick vi ut dem. Vi hade tre hästar kvar där inne.  Sedan gick vi till ladugården och gav samma instruktioner 

där och tog ut en ko i taget. När han fått ut den 7:e så började höet i ladan att brinna, så jag ropade på honom och 

sa att vi måste ut därifrån om vi inte ska brinna inne. Han kastade ett öga och vi stängde dörren och sa att vi 

skulle lämna den övriga boskapen och de brändes inne i ladugården.   

Vi gick ut och där var ett förfärligt oväsen. Vi hörde liksom en explosion. Åskan dundrade och brakade och 

flammor flög överallt. Stora träbitar flög i eldhavet.   

 
De ropade på Mamma, Alma och Arvid som fortfarande var kvar i huset.  Men de hade redan de gått ut för det 

var så fruktansvärt hett att fönsterrutorna sprack och slog av vind och hetta.  De hörde en röst så de ropade 

tillbaka och tillsammans gick ut på fälten. Sedan gick vi ut på de plogade fälten där vi hade kreaturen runt 

omkring oss. De ställde sig i en cirkel runt oss, de måste ha känt sig lugna när de var bredvid oss. Vi var säkra på 

att det här var slutet för oss. Eld, flammor och smuts och damm flög högt över oss.  Det såg ut som om det 

regnade eld från himlen.  När pappa lämnade huset tog han med sig värdeskrinet, kassaskåpet där han hade sina 

värdefulla papper. Han tog det under armen och när vi kom ut på fältet så det var slut med oss så han grävde ned 

lådan i det plöjda fältet så om vi dör den här eftermiddagen så skulle våra släktingar hitta den värdefulla lådan.  

Den här lådan är den enda saken som räddades undan skogsbranden. 

Våra kläder fattade eld flera gånger och vi hjälpte varandra att släcka. Även Almas hår började brinna och elden 

tog fatt i det, så vi släkte branden. När vi alla låg där på marken och allt var så hett som det kunde vara, kände 

jag att min glasögon blev kändes väldigt obehagliga. De hade blivit så heta så att jag tog av dem och gav dem en 

dask så att det flög i väg. Jag hittade dem aldrig någonsin.  När branden hade släckts så gick jag ut och letade 

efter dem, men det var hopplöst. Alma och jag fick åka till Duluth och skaffa ett par nya glasögon.  VI stannade 

ute på åkern tills klockan var halv elva på förmiddagen. Det började bli så rätt så kallt och vi kände att vi inte 

skulle stå ut så länge till.  Helt plötsligt så hörde vi någon ropa på håll och vi besvarade ropet. ljudet hördes 

närmare och närmare. 

Vi mötte faster Johanna, farbror Carl, Hilda och Walfred. De hade gått genom samma upplevelser som vi gjort.  

De sa att de inte orkade gå så mycket längre. De kände att de skulle existera genom detta och när de sa gick förbi 

grannplatsen brann ladan men huset stod fortfarande 

Den här farmen hade ägts av en ungkarl, som dött för en månads sedan. De sa att vi på ett eller annat vis skulle ta 

oss in där och få skydd där.  När vi kom dit, så kom det helt plötsligt att tänka på en annan grannfamilj som de 

tyckte mycket om, så de gick och började ropa när de kom nära deras hem. Så med ens så hörde någon ropa. Där 

var familjen, men ett par av dem hade skilts åt. . 

Grannfamiljen hette Hammarström, och han hade sprungit så fort han rakt ut i floden och stannade i vattnet. Han 

berättade att han såg alla möjliga djur komma springande för att få skydd i vattnet. Han såg skogsvargar och 

andra djur också, och de var inte rädda för varandra. Han stod i så djupt vatten att de nådde upp till nacken. När 

den värsta branden hade svept över djuren så började simma och gå i väg. Han kände sig som den enda levande 

varelsen. Det var så han kände sig och så började han gå.  Han såg ett ljus in grannens hus och han gick dit och 

fann de andra där. Den andre som hade skilts åt var en kusin till Hammarströms och som bodde i Barnum, som 

när elden kom, bara kunde tänka på att ta sig hem till Barnum, så han började springa bort från dem.  Han 
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fortsatte springa och han fångades av elden mellan deras hem och Moose Lake. omkring 3 mil från hemmet.  

Han omkom där vid en kulle vid toppen av berget.  De hittade ytterligare 13 till som omkommit där. När 

morgonen grydde kände pappa Emil att något måste göras för att få kontakt med kusinerna som bodde en hal 

mile bor från oss.  Så farbror Carl, pappa (Emil) och Walfred började gå till deras farm, då de kom i närheten så 

såg de kreatur gå på åkrarna, huset och ladugården hade brunnit ned. Ruinerna brann ännu. Några djur syntes, 

men inga människor.  så de tänkt att de skulle gå över till potatiskällare och lite längre bort bodde en annan 

kusin.  De bodde bredvid varandra.  De kom dit. det brann ovanför källaren. De gick fram till dörren till källaren 

och fann att dörren brunnit upp. När de tittade in så fann de 13 kusiner och barn som kvävts till döds.  

Nästa dag var det söndag, men det kändes inte som en söndag.  Det kändes som en mardröm som man inte 

vaknat upp ur än.  Det kom fler och fler rapporter om grannar som dött, hela familjer hade omkommit.  Jag 

kommer ihåg att det berättades om en hel familj, som hade sökt sin tillflykt till en källa. Man fann hela den 

omkomna familjen i källan. De var så svårt brända att de hade tagits upp med sängspiraler.  

Dagen efter branden var söndag.  Hela området var satt under militärbevakning. Ingen kunde vare sig ta sig in 

eller ut ur stan utan tillstånd. Det kom in så många rapporter om dödsoffer i branden, att de bara höll på att stapla 

upp dem som om man gjorde en vedtrave sa de, på en plats som de kallade Elms Hotel. 

Vi letade inte efter Siemer, för vi tyckte att det var för svårt att leta.  Grannar hade sagt att de sett någon som 

liknade Siemer, men att han var så svårt bränd att de inte ville berätta det för oss.  När alla rapporter kommit in 

så hade 485 personer förlorat sina liv i branden. Det var grannar vida omkring som spritts i brandområdet. På 

måndag fick man order att göra en massgrav, där alla kända döda skulle begravas i en gemensam grav. Så på 

något vis så lyckades man gräva en lång, bred grav. 

På onsdag beslöt man att ha en gemensam begravningsgudstjänst.  Alma och jag gick ner till stan, där vi skulle ta 

tåget till Duluth och när vi stod på perrongen då stationshuset brann. Det fanns ingen järnvägsstation där men de 

hade en godsvagn där som användes som station. Vi väntade på tåget och naturligtvis var allt försenat. Vi fick 

vänta i ungefär 1 ½ timme. Vi stod bredvid depån och där kom den ena lastbilslasten efter den andra med kistor. 

Vi räknade 10–11 lastbilar med travade med kistor.  Alma och jag undrade om Siemer fanns där. Vi visste inte   

då om Siemer verkligen var avliden, naturligtvis och är det en känsla jag aldrig glömmer.  Sedan kom tåget och 

vi åkte till Duluth.  Jag fick nya glasögon och fick tag på andra saker som vi behövde.  Jag vet att Alma köpte 

lite kläder och jag köpte några kläder, och sedan gick vi till Frälsningsarmén, tror att de delade ut kläder, Vi fick 

lite kläder för att börja med. Och när vi kom hem och fick höra att guvernör Burnquist hade deltagit i 

begravningen och att han var mycket upprörd över vad som hänt i samhället. När grannar och vänner mötte 

varandra så hälsade varandra med ” Åh, har du överlevt det här!” Dagarna gick och inom några dagar, fick x 

Röda Korset skulle ta över, och att alla skulle anmäla vad man behövde. Staten beslöt att brandoffren skulle få 

vissa saker för att återuppbygga och kläder och saker till familjen, specerier och de flesta fick hjälp av Röda 

Korset under större delen av vintern. De kom också med timmer för återuppbyggnad. Det första vi måste tänka 

på var skydd för boskapen som vi hade kvar efter branden. Vi hade tre hästar och sju kor. En annan sak som 

drabbade oss efter branden var influensan som härjade svårt i hela området. Det var den influensan tog så ånga 

liv.  Dad fick influensa och många av oss i familjen, men jag fick den inte och jag tror inte att Arvid fick den 

heller. Dad blev så sjuk att han blev sängliggande. Han var verkligen sjuk. Det hör till saken att (Arvid var 12 

och jag var 14) vi måste hjälpa pappa att bygga ett skydd.  Arvid och jag hade inte snickarerfarenhet och sådant 

men vi hade hjälpt till. Jag vet att innan pappa blev alltför sjuk så reste takstolarna för ladugården. Han blev så 

sjuk att vi pojkar måste ta över. Arvid och jag reste stommen och vi fick upp taket. När vi fick in boskapen i 

ladugården så han till oss ” ni pojkar har gjort det väldigt bra” 

 Vi kände släktingarna som ägde grannfarmen där vi hade tagit skydd över natten. Ägaren bodde i Superior, då vi 

ringde honom och berättade hur det stod till här. De hade naturligtvis hört om alltihop. De var så förvånade att 

huset fortfarande stod kvar.  De sa eftersom vi hade lyckats ta vår tillflykt dit och gått genom nattens skogsbrand 

och eftersom ingen bodde i huset i varje fall så kunde vi bo där så länge som vi behövde.  Vi var mycket 

tacksamma för det. De sa att de inte på något vis hade något emot att vi bodde där under hela vintern om det var 

behövdes. Farbror Carl, Faster Johanna, Walfred, Hilda och pappa och mamma och Alma, Arvid och jag.  (det 

var ett fyrarums hus).  Det fanns 2 sovrum för varje familj, så bodde vi hela vintern.  

Allteftersom dagarna gick så började vi att undersöka varför Siemer kom till den plats som kallades Dead Man´s 

Corner och förlorade livet där. De berättade att, när Siemer kom dit och ringde hem till oss, så fanns en man från 

Moose Lake, som var i mejeribranschen. Denne kände väl till Siemer. Han plockat upp två andra. Han hade en 
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bil i Kettle River. Han sa, att jag vet inte hur långt vi kan åka, men om du vill kan du hoppa in i bilen, så åker vi 

så långt vi kan. Så gav de sig i väg i bilen.  

Siemer hade två barn med sig från en bonde som bett honom ta med barnen. Jag tror att han var försenad för den 

skull också Han lovade att ta med två barn av den familjens barn, som sa att om de inte kunde ta sig genom 

branden, vill de försöka rädda sina barn.  Så Siemer tog med den också och så åkte de.  Röken var tung och elden 

brann framför dem. Den här Larsson kunde inte vägen och han ansträngde sig så mycket han kunde för att se var 

han kunde åka. Men helt plötsligt så svepte elden över vägen och helt plötsligt fanns det ingen sikt alls och han 

körde rakt in i elden där vid Dead Man´s Corner. Det var en skarp kurva där och han körde rakt ner i diket. Elden 

tog bilen och jag tror att de försvann i eldsflammorna. Han berättade att han hörde hur bensintanken 

exploderade. Han hörde hur någon gav upp skri och det var allt som hörde. Han kastades över huven och det var 

allt han visste. Han var svårt brännskadad, men han levde i alla fall. Han visste vad som hänt honom, men att 

någon kom och hittade honom och fann att han fortfarande levde så tog de honom från det brinnande bilvraket 

och bar honom till en grusgrop i närheten. På morgonen när militären tagit över ansvaret, så gick de ut för att 

undersöka om det fanns fler skadade och när de kom tillbaka och såg att han fortfarande levde, så tog de hand 

om honom och förde honom till Duluth. Han låg medvetslös på sjukhuset i omkring tre veckor. När han vaknade 

upp var han så svårt brännskadad att knappt kunde stå ut med det. På sjukhuset arbetade de med att läka hans 

brännskador. Han hade brännskador i ansiktet och praktiskt taget över hela kroppen.  Så han gick genom en 

fasansfull tortyr. 

Det var nästan jul så han tiggde om att 

få komma hem. Han hade bandage över 

hela ansiktet, bara näsan och ögonen 

syntes. Nära jul hörde pappa att han 

kommit hem, så bestämde sig pappa för 

att hälsa på honom. En dag så tog han 

sig ned till stan och gick till hans 

bostad och knackade på dörren. Mrs. 

Larsson öppnade dörren och när hon 

såg pappa så skrek hon till, jag gissar 

att din som åkte med min make. Min 

make är hemma nu och du är 

välkommen in, men har så svåra plågor 

så att det är svårt för honom att prata så 

värst länge. Mr. Larsson grät så att han 

inte kunde tala på en stund, sedan sa 

han, jag tror att din son dog. Han var 

med mig i bilen och berättade om 

olyckan, hur han tog med honom och 

de två barnen. Sedan visste han inte 

mer.  Men så vitt jag förstår så kunde 

jag själv också blivit dödad. Efter 

julhelgen förde de MR Larson till 

Rochester sjukhuset. Där sa man att 

man kanske kunde transplantera hud 

för att få brännskadorna att läka. Han 

togs dit och lades på operationsbordet 

och de opererade, men han var så svag 

så att klarade inte av operation, utan 

han dog på operationsbordet. 

Vintern löpte på.  Vi bodde tillsammans i två rum och farbror bodde i de andra rummen.  Det vare en trevlig 

erfarenhet att bo tillsammans på det här viset.  Ibland var det påfrestande att bo så trångt. Hela vintern så bodde 

vi så här.  

Jag hoppas i alla fall att mina barn och barnbarn inte behöver gå genom några av dessa svåra erfarenheter. 

 Ingen vet vad vi kommer att möta i livet, och om vi skulle veta vad vi måste gå genom, så tror jag inte att vi 

skulle orka ta oss igen det. att även tänka på allt som vi var tvungna att genomleva. 
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Det är gott att veta att Herren ger oss styrka när vi behöver. Han Har aldrig övergivit oss än. Kyrkan spelade en 

stor roll i nybyggarnas och deras familjers liv. Den svenska missionskyrkans byggnad förstördes i branden 

liksom andra offentliga byggnader.  Både Ma och Pa, såväl som Uncle och Auntie Carlson var 

församlingsmedlemmar.  Efter branden hölls gudstjänsterna hemma hos en annan av medlemsfamiljerna, 

Eckmans. Deras hem hade undkommit branden.  Så snart som möjligt så gjordes planer uppför att bygga en ny 

kyrka.  Med hjälp av gåvor från alla i trakten samt pengar från The Northwest Conference så byggdes kyrkan 

upp. En händelse som för alltid kommer att finnas kvar i mitt minne från brandnatten, är när vi, Pa, Ma, and 

Alma, Arvid och jag tog skydd på det plöjda fältet. När hettan från branden var som värst, så knäppte vi våra 

händer och sjöng.” Tryggare kan ingen vara.” 

*”the forty”. Emils ägor var uppdelade på två. The Forties, forty acres, var den minsta. 

 

 

Annie Earnest: (Wold s. 168) 

 Medan allt detta hände i Moose Lake så var jag, Annie i Alaska. 

Jag undervisade i en eskimåskola och missionerade.  Jag fick inte 

höra dessa nyheter förrän i slutet av januari, därför att under 

influensaepidemin, stoppades postgången. Byarna levde i total 

karantän och isolering i åtskilliga veckor, så när nyheterna kom till 

hos i senare dela av januari, så fick vi många brev på en gång, som 

berättade om allt som hade hänt i Moose Lake både för oss och 

för andra missionärsfamiljer.  Dem jag bodde med, hade sitt hem 

sitt hem i Ashland, Wisconsin, där hade deras systrar och bröder 

dött i influensan och lämnat barnen föräldralösa. 

 

 

Annie Emelia Augusta Carlson 

1891–1984 

Utbildad lärare, grundutbildning i praktisk sjukvård 

Missionär, Alaska 1914–1923 

1923 oktober till Sverige   

1925 flyttar till Moose Lake 
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Alma Carlson: (Wold s 169) 

 

 

 

 

Jag tycker att David har gjort ett storartat arbete med sin berättelse om 

hågkomster av The Moose Lake fire.  Min djupaste intryck från Moose 

Lake branden är skiftande. Genom alla år tror jag verkligen kan säga, att 

det inte är tragedin, som är det mest varaktiga. Det är den andliga 

upplevelsen som knappast kan beskrivas i ord. Vi som familj stod i en 

ring ut på den plöjda åkern, elden föll som en hagelskur över oss. 

Kommer ihåg att jag sa: Jag tror att på söndagsmorgonen kommer vi alla 

att vara i himlen. Det var den mest jublande känsla som jag någonsin 

haft.  Himlen har aldrig varit närmare för mig än dessa ögonblick när vi stod och tittade upp och förväntade oss 

att dö. Det var salighet, ingen fruktan.  Den dag döden kallar tror jag att denna salighetskänsla kommer igen. Ett 

mycket levande minne som jag har av branden, är den var över.  Agnes och Esther var i Duluth och naturligtvis 

hade de ingen aning om hur många som hade omkommit, eller vilka som de skulle finna levande. De fick tag på 

en transport och kom ner till Moose Lake och kom ut till oss på farmen. Vi gick över till mitt uppbrunna hem 

och vi stod omkring grunden, där allt var nerbränt utom själva husgrunden. Det som imponerade så mig var att 

trots att vi stod där, så kommenterade Esther på svenska ” Jag undrar om det kan vara mera härligt än det här, i 

himlen”. Hon sa detta på svenska och vad hon menade att det var så underbart, att finna sin familj levande. Det 

var inget ledsamt.  Hon var så jublande när hon fann familjen vid liv. Jag utgår från att det var många andra 

familjer som kände på samma vis.   

Esther, som jag nämnde, är en av våra kusiner och syster till Walfred. Det är den familj som vi bodde 

tillsammans med. Agnes är en syster. Hon arbetade i Duluth den tiden. Agnes bor nu i California. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alma Alvida Axelina Carlson 1899–1978 

Lärare, sjuksköterska i Alaska under 17 år 

besökte Sverige 1937 och 1965 tillsammans med brodern 

Arvid 
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Arvid Carlson: (Wold s. s 169-171) 

Efter att ha lyssnat till vad de andra berättat om sina minnen från The Moose 

Lake fire, så tycks det mig vara överflödigt för mig att lägga till något, därför att 

så mycket av det sagts är precis samma erfarenheter som jag hade.  Speciell det 

som David sagt. Men naturligtvis finns det vissa saker som man kommer ihåg 

och har kännedom om, som ingen annan känner till.  Jag vill berätta något om 

de fenomen som jag observerade under den tiden och några minnen jag har.  

På senare år har jag stött på många människor som har hört att jag var mitt inne 

i Moose Lake branden. De har frågat om det.  Sedan när jag berättat, så är det 

en del saker som vi upplevde och såg, som man kan se att det finns ett visst mått 

av tvivel till i deras ansikten.  De undrar om de kan tro på det vi säger. Jag vill försäkra er om att det vi säger här, 

är vår kunskap och tolkning av det vi upplevde 

Ett exempel, många människor har svårt att förstå, är att vinden kunde föra i väg elden så snabbt, som vi vet att 

den gjorde.  Det har senare belagts av väl verifierade och dokumenterade metoder, när man försökt reda ut 

frågorna. 

Från min personliga synvinkel vill jag berätta om några fall som visar hur fruktansvärd stark vinden var som 

förde i väg dessa eldsflammor. 

Precis när Dad bad David gå till ladugården och släppa ut djuren, så var han fortfarande i huset och han ropade 

på oss och sa kom och se vad som händer. Vi gick fram till fönstret och då såg vi över skogen till Kettle River 

området. som ligger 3 miles rak nordväst ut från vår farm (kom ihåg att vinden kom från nordväst) Vi såg hur 

flammorna slog upp och hoppade över trädtopparna och det såg ut som den skulle blossa upp i skogsområdet.  

Vi kom ut på gården bara några meter bort från huset mot ladan, vinden var förstås så fruktansvärd att vi knappt 

kunde stå upprätt utan att vi nästan blev omkullblåsta av vinden. 

När vi stod där hukande i vinden var det en stor flamma som flög genom luften och den landade under ett tre 

ungefär 25 fot, skulle jag säga, från platsen där de stod.  

Jag var en tolvårigpojke vid den tiden mycket nyfiken på allt, så innan min mamma hade förstod något, så hade 

snabbt sprungit dit för att se efter vad det var. Det där det var helt i lågor som hade landat precis framför oss. Jag 

tittade på det och jag insåg att det var en bräda, jag skulle säga att detta något var en 6 eller 8 tums bräda kanske 

ungefär 10 eller 12 fot lång, som helt stod i brand. Med det samma så undrade jag var denna bräda kom ifrån. 

 Då det inte finns vare sig virke eller någon bostad av något slag mellan vår plats och Kettle River och det var 3 

mil bort över skogen och kärret till oss.  

Vindens riktning var rätt emot oss från Kettle River.  

 

Kettle River var en plats med många sågverk. 

Där fanns många sågverk och många stora brädgårdar. Kom ihåg att branden började i Kettle River hållet i 

riktning från nordväst genom att hoppa över Kettle River och svepte in mot staden. 

Uppenbarligen så är den enda lösningen på problemet som jag ser det, var att timmerstocken hade fatt eld och 

den hade spritt sig mellan timmerhögarna som farit i väg åt olika håll.  Vinden var stark nog att plocka upp 

bräder ur virkeshögarna och bära med dem brinnande i luften, 3 miles bort och landat dem på vår gårdsplan.  

David har redan berättat om hur undsättningståget från Kettle river till Moose Lake. Tågen rusade fram på rälsen 

en halv mile från vårt hem i högsta fart och med tjutande vissla. 

  

Tidpunkten som officiellt har bestämts av vittnesmål säger oss att det bara tog 7 minuter från det att tåget 

lämnade Kettle River tills det anlände till Moose Lake 

  

Arvid Carlson 1905-1978 

Minnehaha Academy  i Minneapolis, Noth Park Colleg I Chicago, 

Medical school I University of Minneapolis 

Under många år  Iäkare I 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Warren, MN 
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 visar att de reste ungefär så fort som tåget kunde gå och att när de nådde Moose Lake med tåget, var elden redan 

framför dem, eller stannade med tåget när det kom in till Moose Lake. Från Moose Lake är avståndet cirka 8 

miles till Kettle River 

 

. tidpunkten som officiellt har bestämts av vittnesmål säger oss att det bara tog 7 minuter från det att tåget 

lämnade Kettle River tills det anlände till Moose Lake. de har det ganska bra exakt tidsbestämt men branden 

hade rest från Kettle River till Moose Lake med en hastighet av mer än 60 miles per timme. 

 

Ungefär tio år senare så var jag anställd vid väderstationen i Duluth. När jag kom till Duluth, så fanns kompletta 

anteckningar av väderförhållandena i Duluth vid tiden för branden. Jag kontrollerade anteckningarna, för att se 

hur stark vinden var vid Duluth som var den närmaste platsen med uppgifter.  Här var de officiella siffrorna och 

de var automatiskt registrerade av utrusningen som fanns på stationen i Duluth. Vi började med att titta på de 

automatiska uppgifterna och räkna på dem.   Vi fann, att vid den speciella tidpunkten på dagen, då elden svepte 

över hela trakten, så var medelvärdet för vinden för den timmen 19 miles per timme. Väderstation står uppe på 

toppen av kullen, så man får bra uppgifter om allt som kommer över den toppen.  Maximumvärdet som uppmätts 

under en 5 minuters period, var så högt som runt 120 miles per timme.  Med andra ord var det praktiskt taget 

tornadovindar.  Vi vet från andra erfarenheter att det var förfärliga bränder och att bränderna själva agerar så att 

turbulensen skapar en blåst med förfärlig styrka. 

Vindstyrkan hade ökat under hela eftermiddagen. Elden var utan kontroll.  Det var en turbulens utan kontroll  

 

Det finns en annan incident från den här tiden som jag är mycket medveten om och som jag tänker på ibland, 

men som jag är väldigt ovillig att tala om, då det är mycket intimt förknippat med familjen.  

Jag har spelat in bandet här därför att David önskade det.  David säger till mig att han vill ha precis detta 

exempel och den här historien med på bandet, så att framtida generationer kan lyssna på det.  

 

Dagen efter branden var vi alla stort sett trötta. Så jag minns faktiskt inte så många incidenter. 

Men det var fruktansvärt rökigt och alla typer av eldar brann åt alla håll från alla brända byggnader som fanns 

runt omkring överallt, även i skogen brann det 

 

Elden hade lämnat en otrolig hetta över hela området. Min far och hans bror hade gått över till andra sidan på 

söndagseftermiddagen.  De hade upptäckt att ett stort antal människor i området hade bränts inne. Det hade 

också 19 av våra kusiner och deras familjer gjort. Vi hade förlorat Siemer också 

Två av våra familjer var hopkurade tillsammans, som du har hört, i Oscar Johnsons hus. som var kvarts mile från 

vårt. Nästan allt som jag kommer ihåg av den första natten när låg hopkurade tillsammans och låg i rader och 

täckte oss med säckar för att hålla oss varma.  Praktiskt taget inget att äta nästa dag förrän framåt kvällen när 

pappa kom från stan och lyckats få tag i lite bröd. Följenade kväll, tror jag att jag sov djupt och väcktes av pappa, 

jag skulle säga omkring kl. 6 på morgonen. Han bad mig gå upp stiga upp och gå över till farmen därför att det 

var en förfärlig dimma så han vågade inte gå ensam. Ja dimman var så tjock att vi inte hitta vägen ner till 

närmaste staket utan fick i blindo. Han visste att om vi gick ned till staket så kunde han följa stängseltråden till 

vår byggnad.  Han hade legat vaken på natten och funderat på hur han i hela världen, han skulle få tag på något 

som han kunde ta sig till stan. På åkrarna sprang hästarna runt med selarna på. Han undrade om det fanns några 

vagnar kvar som han kunde ta delar av och plocka ihop till fordon som han kunde ta sig till staden.  Han sa att 

han inte kunde sova.  Han hade tydligen tänkt på trävagnen och vagn med järnhjul.  Han visste att trävagnen stod 

ute på fältet och han sa till sig själv, kanske delar av den där trävagnen inte brunnit. Att få hjul till vagnen, om 

hjulen brunnit så hade han stålhjuls vagnen hemma vid byggnaderna och han visste att stålhjulen ännu skulle stå 

där även om allting annat brunnit. Han frågade mig om jag kunde följa med honom till farmen för att se om vi 

kunde fixa en vagn som gick att köra.  Jag sa att jag skulle bli glad att följa med honom. Vi gick i väg och hittade 

stängseltråden trots att det var den värsta dimma som jag någonsin upplevt.  Och jag har varit med om många 

dimmiga väder sedan dess.  Men jag kan knappt komma ihåg något värre än den gången. Vi fann vägen till 

farmen som låg en kvarts mil bort. Han visade vägen där stålvagnen stod. Visst var hjulen till vagnen okey, även 

om de flesta trädelarna var brända.  

 

Därifrån gick vi ut på fältet och fann den andra vagnen. Och visst var hjulen på vagnen brända men själva 

vagnen var ganska väl behållen, så han tog av hjulen på den bästa vagnen och så gick vi hämtade stålhjulen och 

satte på den vagnen.  Han fann att stålhjulen satt rätt bra men sen började han att prata om ” men vad ska vi göra 

för att få lite fett till vagnshjulen, för allt var ju uppbränt och naven på hjulen var alldeles torra.”  

,  

Medan han funderade på detta, så slog det honom i att i svinhuset fanns en stor fet gris som bränts inne. Han 

tänkte att där kunde kanske hitta lite fett att smörja hjulen med. Han fann att så var fallet. Där låg grisen, som var 

totalt svedd på ovansidan, men han tog och välte svinet runt och fann att undersidan var mycket lite bränd och att 
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där fanns mycket fett. Han beslöt att han skulle ta och skära ut en bit eller några skivor fett från grisen och 

använda som vagnsfett. 

Samtidigt så sa han ” Vad ska jag använda för att skära av grisen, det finns inga knivar här” och han såg sig om 

en lie, men hittade ingen. När vi såg runt efter lien, så hittade vi en yxa som var ganska vass, men inte tillräckligt 

vass, men vi hittade slipstenen, som naturligtvis inte att brunnit.  Han slipade yxan, så bra som det bara gick.  

 

 Sedan tog han grisen och vände den på rygg och ställde sig gränsle över den. Yxan hade haft ett handtag, en del 

av det hade brunnit upp. Han tog yxan och började skära ut fettskivor från grisen sida. Jag stod där bredvid 

honom och tittade på hur han gjorde och plötsligt så reser han sig upp och ser ut som han är i trance och jag 

kunde inte förstå vad som hänt. Jag frågade ”Dad, vad är det med dig, mår du inte bra?”  Ha stod där ett 

ögonblick och sedan så fortsatte han sitt arbete med att skära fett från sidan. Ha skar ut de skivor han behövde 

för att smörja hjulen. Och han gjorde jobbet utan att säga något till mig förutom ” Oh, det är ingenting. Jag kom 

just ihåg något.”  Nåja, jag ställde inte fler frågor. Jag kände att han inte hade lust att berätta för mig varför han 

gjort så.  När vi fixat vagnen så att han kunde åka till stan med den på eftermiddagen då dimman lättat litet, så 

åkte han till stan och kom inte hem för än kvällen.  Efter kvällsmaten, nät familjen var samlad, så 

sa han något om att jag har något som jag har något som jag vill berätta för familjen. 

Sedan började han berätta vad som hänt under dagen, precis som jag berättat tidigare. Han sa ni vet jag 

kunde inte sova på hela natten så jag hade kommit på hur vi skulle kunna ordna vagnarna, så att jag 

skulle kunna ta mig till stan. Så jag tog Arvid med mig och gick över till farmen, och där ordnade vi 

till vagnen, så att jag kunde åka med den till stan.  Då när jag stod där och skar ut fettskivor hur grisen 

så slogs jag helt plötsligt av att det här har jag gått genom en gång förut.  Jag reste mig upp och börja 

tänka, när i hela världen har jag någonsin varit med om detta.  Precis då gick det upp för mig att jag 

drömt detta för 2 år sedan då vi avslutat arbetet med det nya huset.  Vi hade byggt ett nytt hus och vi 

hade precis flyttat in i det 1916.  Branden ägde rum i oktober 1918), då upplevde jag, han sa något om 

att jag har något som jag har något som jag vill berätta för er. 
När jag hade denna fullständiga upplevelse drömde jag att vi hade en stor eld och elden förtärde allt på gården 

och jag undrade vad jag skulle göra för att få en vagn att åka till stan med. 

Hästarna och några av kreaturen hade räddats och i min dröm, så satte vi ihop en vagn och sedan undrade jag hur 

jag skulle få tag i fett av något slags vagnsfett för att smörja in hjulen med. Jag gick över till platsen där 

svinhuset stått. Jag hittade en bränd gris och vände runt på grisen och fann att undersidan kunde jag hitta fett 

som behövdes till vagnen. Jag funderade på hur jag skulle skära loss det.  Tittade mig omkring och såg en halvt 

bränd yxa som började att skära ut fettet på svinet stående tvärs över grisen. Varje detalj var likadan, det fattades 

inte något. När denna tanke slog mig, sa han, slutade jag och Arvid frågade mig, vad är det som är fel Dad, och 

jag svarade ”Oh, det är ingenting”. Jag kom just ihåg något, jag kom just ihåg något.  Sedan vände han sig till 

mamma och sa, kommer du ihåg, när jag vaknade och berättade denna dröm för omkring två år sedan, när huset 

precis var klart. Hon påminde honom att hon kom ihåg, att han hade väckt henne och berättat den fruktansvärda 

dröm som han hade haft och han hade tröstat honom och berättade. Oh, glöm det pappa, du får ju så konstiga 

drömmar ibland. Den betyder ingenting, lägg dig och sov och glöm den.  Hon bekräftade att berättat om denna 

dröm för två år sedan. Sedan sa han att nu hr den drömmen blivit verklig i varje detalj.  
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Albin Carlson:  (Wold s 171) 

 

När elden härjade i Moose Lake så var jag i Frankrike, där jag tjänstgjorde i 

armen under Först Världskriget och jag var i St. Leavae, som ligger nära 

Bordeaux, där vi var inkvarterade för att en månad senare för att senare 

fortsätta till fronten. Kriget skulle snart ta slut.  

Dagen efter branden berättade någon för mig att det varit en förfärlig brand i 

omgivningarna till Moose Lake och Kettle River. Jag visste naturligtvis att 

det var nära mitt hem, men jag trodde inte att det kunde röra min farm på 

något vis, därför att Kettle river var några miles bort. Efter det hörde vi 

ingenting för än efter en månad, när jag fick ett brev hemifrån och ett brev 

från Duluth från sekreteraren på YMCA (KFUM) där jag arbetat. Det var 

inte bara en rapport om den hemska branden utan också att Siemer hade gått 

in i elden och de visste inte säkert vad som hänt honom utom att han saknades. Naturligtvis blev jag väldigt 

ledsen då. Sedan fick jag veta m er allteftersom tiden gick, jag fick veta fler detaljer om branden och 

fruktansvärda upplevelser som de hade gått genom. Och naturligtvis när jag kom hem i april nästa år, och såg 

förödelsen efter branden och kunde knappt känna igen platserna i Moose Lake som jag lämnade innan kriget. 

Det var allt igenom tråkiga erfarenheter allt igenom.  

 

Agnes Ahlem: (Wold s171) 

Jag hade tillbringat summer 1918 i Duluth 

Minnesota.  Jag var fortfarande kvar där vid tiden för 

den stora branden.  

Lördagen den 11 oktober, dagen började med 

solsken, som dagen gick så drog röken in i stan, över 

stadskärnan i Duluth från den omgivande 

landsbygden. När natten föll var den så tjock att man 

kunde knappt gå utomhus. Vi såg elden på avstånd bakom kullen men vi oroades inte så mycket då den inte 

tycktes komma mot staden. Hundratals män hade inkallats för att bekämpa branden.  Telefonlinjerna fungerade 

inte.  Vi fick inga riktiga nyheter från förödelsen i Moose Lake och Kettle river förrän sent på söndagskvällen. 

På söndagsmorgonen hade mycket av röken dragit i väg.  Jag gick till kyrkan som vanligt på söndagskvällen.  

Min kusin Esther var hos mig på söndagsnatten.  På hela dagen fick vi inga slutliga rapporter från Moose lake, 

men när vi klev på spårvagnen utanför kyrkan, såg vi en tidning med stora rubriker där det stod ”Skicka 100 

kistor till Moose Lake” staden har utplånats och hundratals personer har omkommit i Moose Lake.  Blodet 

praktiskt taget frös i våra ådror, därför att vi visste att våra hem låg pris där det brann som det beskrevs i 

tidningarna. Vi kunde inte sova mycket den natten. 

Esther fick en av sina bekanta, att köra en runda med oss i Moose Lake med omgivningar.  Det berättades för oss 

att de vanliga motorvägarna var avstängda. Vi uppmuntrade varandra bäst det gick, då vi väntade att våra 

familjer skulle vara utplånade. När vi anlände nära hemmet och fann att våra familjer hade flytt genom att ligga 

på det plöjda fältet. Alla utom min bror Siemer. Vi tyckte att det varit ett Guds mirakel hade skyddat dem.  Den 

vintern och den följande ägnades åt att bygga upp våra hem.  

Att ta ett nytt grepp om livet, lita på Herrens hjälp och vägledning 

 

Albin Carlson 1893–1982 

Duluth 

Mail carrier i Frankrike under 1: a världskriget 

Agnes Theris Julia Carlson 

1901-1986 

Lärare Eckman School, 
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