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Utgåva 1 av Närketrilogin omfattar 125 sidor i A4 storlek 
Bildspelet innehåller i stort bokens alla illustrationer,  

men den kommenterande texten är inte lika omfattande. 
En utgåva 2 med 128 sidor har publicerats i juni 2011.  
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…och därifrån ytterligare två generationer tillbaka i tiden 



Emigranten 

Gästgivaren 

Bergsmannen 
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Introduktion 
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Handlingen utspelar sig i 
Kilsbergen och på Närkeslätten 
öster om bergen – inom triangeln 
Karlskoga - Örebro - Laxå … 
 
…men berättelsen börjar hos 
bergsmännen i Lekebergslagen 
långt, långt tillbaka i tiden 
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För 2 000 miljoner år sedan skapades bergskedjan 
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För 2 000 miljoner år sedan skapades bergskedjan 
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Med vulkanernas lavaströmmar kom magma som innehöll många mineraler. 
Det mesta som kom upp till ytan var grundämnet järn i olika föreningar. 
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För 2 miljoner år sedan inleddes flera perioder med inlandsis, och däremellan var 
det varma perioder. Den sista inlandsisen smälte bort för cirka 70 000 år sedan 
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Kilsbergen 

Litorinahavet 
hade nästan 
inga utlopp till 
Atlanten 
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I början av detta 
årtusende kan 
Vikingen Frej ha 
kommit till västra 
Närke med kunskaper 
om järnhantering 
ifrån medelhavet 
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Träsnitt från 1555 
i Olaus Magnus 
bok om de 
Nordiska folken 

21 



Del 1 – Bergsmannen 
 

Bergsmannen Lars Jonsson  
(1742 – 1819) och hans familj 

22 



Takmålning i Stora Lassåna herrgård, söder om Laxå centrum 23 



 Jonas Jonsson 

 * 1700-09-02 

 † 1773-12-31 

 Kerstin Larsdotter 

 * 1707 

 † 1773-12-09 

 Lars Jonsson 

 * 1742-11-23 

 † 1819-04-23 

 Anna Pehrsdotter 

 * 1748-08-08 

 † 1836-05-12 

 Jonas Larsson 

 * 1769-06-17 

 † 1850-12-21 

 Pehr Larsson 

 * 1773-02-07 

 

 Kerstin Larsdotter 

 * 1775-06-28 

 

 Lars Larsson 

 * 1777-12-03 

 † 1839-10-08 

 Erik Wallén 

 * 1781-07-14 

 

 Olof  Larsson 

 * 1785-07-01 

 † 1868-03-28 

 Johan/Jan Larsson 

 * 1789-01-23 

 † 1859-05-05 

 Jonas Jonsson 

 * 1738-06-12 

 

 Anna Nilsdotter 

 * 1741 

 † 1787-01-20 

 Jonas Jonsson 

 * 1771-10-02 

 

 Nils Jonsson 

 * 1773-01-29 

 

 Erik Jonsson 

 * 1775-04-19 

 † 1783-10-16 

 Lars Jonsson 

 * 1779-03-18 

 

 Katarina Jonsdotter 

 * 1781-12-30 

 † 1782-08-13 

 Kerstin Jonsdotter 

 * 1784-09-01 

 † 1785-04-23 

 Erik Jonsson 

 * 1786-04-01 

 

 Erik Wallén 

 * 1749-08-04 

 † 1773-12-12 

 

Bergsmannen Lars Jonsson (1742 – 1819) 
 
Familjen hade djupa rötter i Ingvaldstorps by. 
De kan spåras ner till 1600-talet.  
Byns äldsta gårdar låg i radbyns södra ände. 

Lars Jonsson 

Jonas Jonsson 
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Karta från 
1680-talet 
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Wekhyttan, med sin 
masugn, var vid 
denna tid den största 
byn i Kvistbro socken 



1600-talet i Kvistbro socken 

Mullhyttan 

Wekhyttan 

Ingvaldstorp 

Kvistbro kyrka 
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Masugn i Kilsbergen för framställning av tackjärn 
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Wekhyttans masugn producerade tackjärn i mer än 300 år 
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Det fanns 
22 bergslag 
och många 
fler gruv- 
orter 
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Järnets väg ut på haven till olika marknader. På 1600 och 1700 talen  
var Sverige den största exportören av järnmalm i Europa  



1700-talet i västra Närke 
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Karlskoga bergslag 

Leke 
bergslag 

Leke bergslag 



Plats för karta från 
storskifte 1765 

Karta från storskifte i Ingvaldstorps by 1765 32 
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Karta från storskifte i Ingvaldstorps by 1765 



Radbyar och klungbyar i Närke 
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Bergsmansgård 
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Bergsmansgård 
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Bergsmansgård 



Ingvaldstorps by och de blå bergen i Kilsbergen 
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Lars Jonsson var fjärdingsman och bergssexman i Kvistbro socken – Kvistbro kyrka 39 



1800-talet i Kvistbro och Edsbergs socknar 

Ingvaldstorp 
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Jonas Larsson 

Lars Larsson 

Olof Larsson 

41 

Hyttan som de  
var delägare i 
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Den mesta malmen till Mullhyttan kom från gruvan i Dalkarlsberg 44 



Mycket malm till 
Mullhyttan kom även 
ifrån Persberg. Där 
fanns den viktigaste 
gruvan i Värmland 
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I en gammal gruva 



Så kallad ”vattenkonst” för att överföra vattenkraft till gruvan 
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Malmkörning från gruvan till hyttan 
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Det krävdes kol från en kolmila för varje dygn av drift i hyttans masugn 
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Det krävdes kol från en kolmila för varje dygn av drift i hyttans masugn 
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Kolarkoja 
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Hästen kan vara en stark Gudbrandsdaling ifrån Norge 



Kalkstensgruva (limsten) i Lekebergen 
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Kalkstensfora (med limsten) i Lekebergen 
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Hyttelaget 
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Hyttfogdar i Lekebergslagen 
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57 Masugnens konstruktion 
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Masugnens konstruktion 
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Masugnens konstruktion 
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Masugnens konstruktion 
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Modell av en mullhytta 



Mullhyttans hyttområde vid Mullån 
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Mullhyttan sedd från sinnerhögen 
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Mullhyttan sedd från kolhus och malmgårdarna 
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Bilder ifrån Löa hytta  
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66 
Masugnspipan 
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Utslagsplatsen i hyttans bröst 



Tackjärn från Mullhyttan 

68 



Försommarens drevdans och drevöl 
avslutade årets arbete vid hyttan 
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Hindersmässan i februari månad varje år. Började med järnmalm på 1200-talet 70 



Bergsmän på marknad i Örebro 
71 



Intill Trollhättefallen anlades många fabriker 
som var i behov av gjutet och smitt järn 
 
Slussarna förbi Trollhättan öppnades år 1800 
för järnmalmtransporter ut på haven 
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Del 2 – Gästgivaren 
 
 
 

Gästgivaren Jan Larsson (1789 – 1859) 
och hans familj 

73 



 Lars Jonsson 
 * 1742-11-23 
 † 1819-04-23 

 Anna Pehrsdotter 
 * 1748-08-08 
 † 1836-05-12 

 Jonas Larsson 
 * 1769-06-17 
 † 1850-12-21 

 Carin Olsdotter 
 * 1775-03-22 
 † 1839-10-17 

 Anna Catharina Jonsdotter 
 * 1798-05-06 
 

 Catharina Jonsdotter 
 * 1800-09-19 
 

 Lars Jonsson 
 * 1803-05-26 
 † 1805 

 Cherstin Jonsdotter 
 * 1805-07-28 
 

 Britta Stina Jonsdotter 
 * 1808-01-09 
 

 Olof Jonasson 
 * 1810-06-02 
 † 1813 

 Erik Jonasson 
 * 1812-08-04 
 † 1813 

 Pehr Larsson 
 * 1773-02-07 
 

 Kerstin Larsdotter 
 * 1775-06-28 
 

 Lars Larsson 
 * 1777-12-03 
 † 1839-10-08 

 Brita Katarina Cajsa Olofsdotter 
 * 1786-02-23 
 † 1853-05-06 

 Anna Cajsa Larsdotter 
 * 1806-09-28 
 

 Olof Larsson 
 * 1809-06-29 
 † 1886-03-08 

 Britta Cajsa Larsdotter 
 * 1812-04-03 
 

 Stina Maria Larsdotter 
 * 1815-03-24 
 † 1905-02-28 

 Beata Larsdotter 
 * 1817-12-31 
 

 Carolina Sofia Larsdotter 
 * 1820-12-11 
 

 Lars Larsson 
 * 1823-09-23 
 

 Clara Lovia Larsdotter 
 * 1826-09-24 
 

 Ulrika Larsdotter 
 * 1829-04-28 
 

 Johan Larsson 
 * 1834-01-16 
 

 Erik Wallén 
 * 1781-07-14 
 

 Anna Britta Lampa 
 
 

 Carl Gustaf Wallén 
 * 1812-09-02 
 † 1846-07-01 

 Christina Erika Wallén 
 * 1816-09-11 
 

 Olof Larsson 
 * 1785-07-01 
 † 1868-03-28 

 Stina Beata Olsdotter 
 * 1791-09-29 
 † 1825-12-03 

 Anna Cajsa Olsdotter 
 * 1812-10-24 
 

 Britta Beata Sundström Olsdotter 
 * 1814-12-18 
 

 Magdalena Charlotta Olsdotter 
 * 1817-04-11 
 † 1825-09-23 

 Christina Maria Olsdotter 
 * 1820-01-09 
 

 Lovisa Gustafva Olsdotter 
 * 1822-10-06 
 

 Josefina Carolina Olsdotter 
 * 1825-04-28 
 

 Ulla Lena Ersdotter 
 * 1805-08-14 
 † 1864-05-20 

 Ulrika Maximiliana Zettervall Olsson 
 * 1828-07-15 
 † 1902 

 Augustina Olsdotter 
 * 1830-12-31 
 † 1850 

 Olof August Olofsson 
 * 1833-03-30 
 

 Johan Leonard Olofsson 
 * 1837-09-16 
 † 1850-08-30 

 Johan/Jan Larsson 
 * 1789-01-23 
 † 1859-05-05 

 Anna Pehrsdotter 
 * 1790-04-08 
 † 1857-11-02 

 Anna Cajsa Jansdotter 
 * 1811-10-07 
 † 1812-07-05 

 Lars Wallqvist 
 * 1813-06-24 
 

 Anna Cajsa Jansdotter 
 * 1815-09-13 
 † 1894-04-02 

 Johan Wallqvist 
 * 1817-12-28 
 

 Christina Beata Peterson - Wallqvist 
 * 1820-07-14 
 † 1903-03-05 

 Erik Gustaf Wallqvist 
 * 1823-01-27 
 

 Peter Wallqvist 
 * 1825-09-25 
 † 1881-03-20 

 Frans Adolph Wallqvist Jansson 
 * 1828-03-10 
 † 

 Olof Jansson Olson 
 * 1830-04-02 
 † 1910-02 

 Carl Fredrik Wallqvist 
 * 1833-12-22 
 

Gästgivaren Johan/Jan Larsson var yngst i bergsmannen Lars Jonssons familj 
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Flyttade till Stockholm  
i slutet på 1790-talet respektive 1837 - 1852  

Westanås 

Ingvaldstorp 
Mullersätter 

Sörhult - Mullersätter 

Ingvaldstorp 
Storbjörboda 

De dog unga 



I808 fick Jan Larsson av sina föräldrar 1/6 mantal i Ingvaldstorp och ett startkapital 
75 



1808 fick Jan Larsson vid 19 års ålder vara med om att hans far, 
bergssexmannen Lars Jonsson, satte gästgivaren Anders Bergström 

(d.ä.) i stocken utanför Kvistbro kyrka. Trots sockenstämmans 
förmaningar hade denne fortsatt med fylleri och osedligt 

uppträdande på sitt gästgiveri i Stora Storbjörboda. 
(Stockstraffet förbjöds på 1840-talet)  
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Kvistbro kyrka på 1800-talet 
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Jean Baptiste Jules Bernadotte valdes till 
kronprins på Örebro slott i augusti 1810, 
och en månad senare…   
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…den 16 september 1810 gifte sig 
bergsmannen Johan/Jan Larsson i  
Ingvaldstorp med bergsmansdottern 
Anna Persdotter från Wekhyttan 
I Kvistbro kyrka 
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Jan Larssons äldre bror Olof Larsson åkte till Stockholm som riksdagsman år 1815 80 



Bergsmannen Olof Larsson, som var 
häradshövding i Lekebergs tingsrätt, 
valdes till riksdagsman för bonde-
ståndet. Han var med på den urtima 
riksdagen 1815. De hade sina möten 
i Stockholm stads dåtida stadshus, 
Bondeska palatset. Det låg intill 
Riddarhuset. 
 
(Här finns numera Högsta domstolen)   

Karl XIV Johan blev kung i Sverige 1818 
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Riksdagshuset låg vid i början av 
1800-talet på Riddarholmen intill 
Riddarholmskyrkan. Här hölls 
1815 den urtima riksdagen med 
anledning av Sveriges personal-
union med grannlandet Norge    

Här var riksdagsmannen Olof Larsson 
bland annat med om att fatta beslut om 
förändringar i gästgiveriverksamheten, 
med förbättrade förhållanden för 
gästgiverier och skjutshåll i Närke 
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Bondeståndets protokoll den 31 Martii i Stockholm 

 

Äfwen före Norriges lyckliga förening med Swerige war skjutsåtgången wid gästgifwerierna i Glanshammar, 

Fellingsbro, Örebro och Lekebergs Härader så stor, att man nödgades skjutsa twenne gånger om dagen med 

samma hästar, hwilka derföre blefvo till den grad medtagna, att hvart tredje år måste köpas nya. Sedan föreningar 

nu har skett och nämnda gästgifwerier måste passeras af dem som skola från Norrige till Stockholm och så 

twertom, blifver skjutsgången ännu större, och Allmogen befinner sig derföre i en så mycket beklaganswärdare 

belägenhet, som priset på hästar stigit ansenligt högre än förut warit, och Allmogen, i anseende till dess oförmögna 

tillstånd, knappast kunnat wid ett lägre pris förskaffa sig nödiga hästar. 

 

Jag är derföre på det högsta ålagd wid denna Riksdag anhålla, hwad jag nu äfwen får fullgöra, att skjutslegan 

måste ökas till 24 skilling Banco milen för hästen, såsom det minsta hwarmed den skjutsande, i närvarande tid kan 

wara någorlunda skadelös för det han skjutsar, bortspiller sin dag från andra angelägna yrken och underhåller sig 

och sina hästar. Wid annat förhållande skall Allmogen snart blifwa wanmägtig att utföra detta påfrestande onus 

(Ett ansvarsfullt svårt eller otacksamt uppdrag), som man önskar måtte, så widt görligt är, ställas på annan fot, 

eller på entreprenad utbjudas. Anhållande att detta Memorial må till Ekonomi-Utskottet remitteras. 

 

Stockholm den 31 Mars 1815. Jacob Eriksson från Örebro Län 

 

Med förestående Memorial förena sig oss till alla delar: 

  

Per Persson, Riksdagsman för Askers och Sköllersta Härader, Peter Persson i Örebro; Fullmäktig för Kumla 

och Hardemo Härader, Olof Larsson, Fullmäktig för Sundbo Härad, Jan Persson, för Grimstens Härad,  

Olof Larsson, för Lekebergs och Karlskoga Härad samt Lars Andersson, Jonas Jansson, Erik Olofsson, Elof 

Håkansson, Erik Persson och Olof Larsson från Karlstads Län. 

 

Härmed förenade sig hela Ståndet, och Riksdagsmannen Johan Magnus Wessling yttrade att han så mycket hellre 

häruti instämma, som de Härader för vilka han är Fullmäktig, belägna omkring Westerås Stad, äro mer än de 

fleste andra orter med skjuts beswärade. 
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Lagar för skjutshåll och gästgiverier 
hade det funnits sedan 1300-talet 

Från slutet av 1700-talet kom det 
vägkartor med uppgifter om bl.a. 
skjutshåll och gästgiverier 
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Sedan 1780-talet hade det funnits ett gästgiveri i Stora Storbjörboda. Det låg  
nordost om Svartå herrgård och Svartå nedre bruk vid Lillbjörkens utlopp i Svartån. 

85 



Jan Larsson kom till Stora Storbjörboda 
som gästgivare 1823. Redan 1828 
genomfördes där laga skifte. Då fanns 
det tre gästgivare samtidigt i byn.  
Jan Larsson ägde den största och äldsta 
gården (1), Anders Bergström d.y. (121) 
och Lars Lindmark (122)   

86 
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Protokoll från laga skifte i Stora Storbjörboda by 1828 



Svartå herrgård uppfördes på 1770-talet. 
  
Strax öster om herrgården,  
vid Lillbjörkens utlopp i Svartån,  
låg Svartå nedre bruk med smedja  
och stångjärnshammare 
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Ägare till Svartå herrgård och 
bruk var vid denna tid friherre 
Per Adolf Fock. Han utvecklade 
Svartå till att bli det sjätte största 
järnbruket i landet.  
 
 
Gästgivaren Jan Larsson var såväl 
bergsman som gästgivare och 
delägare i denna smedja. 



Svartå herrgård uppfördes på 1770-talet. 
  
Strax öster om herrgården,  
vid Lillbjörkens utlopp i Svartån,  
låg Svartå nedre bruk med smedja  
och stångjärnshammare 

Ägare till Svartå herrgård och 
bruk var vid denna tid friherre 
Per Adolf Fock. Han utvecklade 
Svartå till att bli det sjätte största 
järnbruket i landet.  
 
 
Gästgivaren Jan Larsson var såväl 
bergsman som gästgivare och 
delägare i denna smedja. 

89 



En viktig väg som anslöt till kungens Eriksgata var Letstigen. Den passerade Ingvaldstorp 
och Stora Storbjörboda på sin väg mellan Stockholm och Kristiania, huvudstad i Norge 
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Två av de tre gästgivargårdarna 
vid Stora Storbjörboda 
 
Till vänster Anders Bergström 
Till höger Jan Larsson 

Stallet av slaggsten från masugn Till höger vagnslider och redskapsbodar 
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Måltid med 3 goda rätter 5 skilling Måltid med 2 goda rätter 3 skilling 

Husmanskost 2 skilling, 6 rundstycken Kanna söt mjölk 2 skilling 

Kanna sur mjölk 1 skilling Kanna dricka till mat 1 skilling 

Kanna enkelt öl 2 skilling Kanna dubbelt öl 3 skilling 

1 tjog ägg 3 skilling     

Nattläger med väl bäddad säng och 

rena lakan 

1 skilling Ljus av fingers tjocklek ½ skilling 

Eldbrasa av torr ved 6 rundstycken Eldbrasa av fur eller gran 3 rundstycken 

Smörja till en vagn 1 skilling Kanna havre eller mjöl 2 skilling 6 rundstycken 

Detta tecken användes på 
tidens kartor för att visa att 
det fanns en gästgivargård 

En Skilling Banco 1836 var i  
dagens penningvärde värd 2:25.      Denna sedel var värd ca 81 kronor  

Med en 32 Skilling Banco sedel kunde man bo gott två nätter på gästgivargården 



Kung Karl XIV Johan på väg mellan Stockholm och Kristiania i Norge 
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1800-talets fordon på landsvägen 
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1834 fattade Landskansliet i Örebro 
beslut att ”snällposten” mellan 
Stockholm och Kristiania i Norge 
skulle passera gästgivargårdarna vid 
Edsbergs Sanna, Storbjörboda, 
Åtorp och Wall i stället för att gå 
över Kilsbergen vid Lekhyttan. 

Gästgivargården vid Åtorp 
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 Johan/Jan Larsson 
 * 1789-01-23 
 † 1859-05-05 

 Anna Pehrsdotter 
 * 1790-04-08 
 † 1857-11-02 

 Anna Cajsa Jansdotter 
 * 1811-10-07 
 † 1812-07-05 

 Lars Wallqvist 
 * 1813-06-24 
 

 Anna Cajsa Jansdotter 
 * 1815-09-13 
 † 1894-04-02 

 Anders Larsson 
 * 1823-12-10 
 † 1882-02-21 

 Pehr Johan Andersson Lindroth 
 * 1853-11-25 
 

 Anders Gustav Andersson 
 * 1855-04-08 
 

 Anna Sofia Andersdotter 
 * 1857-02-06 
 

 Karl Erik Andersson 
 * 1859-02-15 
 

 Johan Wallqvist 
 * 1817-12-28 
 

 Christina Beata Peterson - Wallqvist 
 * 1820-07-14 
 † 1903-03-05 

 Lars Erik Peterson - Pehrsson 
 * 1833-03-09 
 † 

 Erik Johan Peterson Larsson 
 * 1858-01-13 
 

 Anna Lovisa Wilson - Larsdotter 
 * 1860-06-26 
 

 Lena Sofia Peterson Larsdotter 
 * 1862-11-04 
 

 Erik Gustaf Wallqvist 
 * 1823-01-27 
 

 Peter Wallqvist 
 * 1825-09-25 
 † 1881-03-20 

 Eva Sofia Berg 
 * 1830-06-12 
 † 1870-03-20 

 Petrus Wilhelm Gotthard Wallqvist 
 * 1856-04-08 
 

 Arvid Herman Manfred Wallqvist 
 * 1858-04-25 
 

 Ernst Hjalmar Gottfrid Wallqvist 
 * 1862-05-05 
 

 Carolina Anna Eufrosy Wallqvist 
 * 1865-02-11 
 

 Alma Sofia Gunilla Wallqvist 
 * 1867-02-20 
 † 1954-05-09 

 Carl Axel Rudolf Wallqvist 
 * 1870-03-11 
 

 Frans Adolph Wallqvist Jansson 
 * 1828-03-10 
 † 

 Mathilda Ulrika Carlsdotter 
 * 1839-03-17 
 

 Sofia Matilda Fransdotter 
 * 1861-12-22 
 

 Ida Kristina Fransdotter 
 * 1863 
 

 Hulda Josefina Fransdotter 
 * 1865-10-13 
 

 Amanda Charlotta Fransdotter 
 * 1870-04-28 
 

 Amanda Florentina Fransdotter 
 * 1873-04-29 
 

 Carl Johan Fransson 
 * 1875 
 

 Olof Jansson Olson 
 * 1830-04-02 
 † 1910-02 

 Maj Lotta Persdotter Olson 
 * 1829-01-28 
 † 1899 

 Anna Charlotta Olsdotter 
 * 1852-04-19 
 † 1916-08-19 

 Stina Sofia Olsdotter 
 * 1854-02-14 
 † 1895-09-17 

 Clara Lovisa Olsdotter 
 * 1856-01-17 
 † 1931-06-26 

 Augusta Alm - Olsdotter 
 * 1858-04-04 
 † 1935-06-26 

 Maria Olsdotter 
 * 1860 
 † 1866 

 Karl Erick Olsson 
 * 1863-02-09 
 † 1946-12-01 

 Pehr August Olsson 
 * 1865-03-04 
 † 1866-07-02 

 Per Adolf Helling - Olsson 
 * 1867-06-08 
 † 1933-02-24 

 Maria Ingli - Olsson 
 * 1869-10-11 
 † 1958 

 Olof Hjalmar Olsson 
 * 1875-03-14 
 † 1910-04 

 Carl Fredrik Wallqvist 
 * 1833-12-22 
 

Gästgivaren Jan Larsson och hans hustru Anna Persdotters barn och barnbarn 

Efter giftermålet 1810 bodde familjen i Ingvaldstorp 1810 – 1823 
på Stora Storbjörboda gästgiveri 1823 – 1841 och  

åter i Ingvaldstorps by efter 1841 

Flyttade till Stockholm 
 

Emigrerade till Wisconsin 
 

Försvann vid Karlsborgs fästning 

Fjugesta, 
Östergård 

Örebro 
Skagershult,  

Boda 

Ingvaldstorp 
Örebro 

Eskilstuna 

Hackvad, Skeppsta  

Peter fick gå i 
Schola Caroliona i Örebro 
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Gästgivaren Jan Larssons ekonomi för-
sämrades, men han ville göra rätt för sig. 
När han hotades av exekutiv auktion 
valde han att sälja Stora Storbjörboda till 
baron Carl Fock på Svartå bruk 
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Det var inte bara Jan Larsson som gick i 
konkurs, det gjorde även brodern Olof, 
han som var bergssexman, riksdagsman, 
hyttfogde och häradshövding med 
många förrättningar i tingshuset vid 
Edsbergs Sanna. I sitt andra gifte 1827 
med Ulla Ersdotter, blev han även svåger 
med kronolänsman Johan Wikander. 
Båda blev i socknen ”tackjärnspatroner” 
och ”bankirer”, vilka ordnade med 
krediter för bergsmännen.  

De byggde upp förmögenheter som ”bergs-
mansförläggare”. Johan gjorde affärer i t ex 
tackjärn, spannmål och brännvin. Det ledde 
till trassliga affärer. Han klarade t ex inte en 
utlovad leverans av malm till Svartå bruk 
och lagsöktes 1841. Ett par år senare 
krävde 66 fordringsägare honom på 17 459 
riksdaler. Han tvingades auktionera bort sin 
gård i Sörhult och flytta till Mullersätter. 
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Olof Larsson hade i sitt 
första äktenskap fått sex 
flickor. I sitt andra äktenskap 
med Ulla Ersdotter fick han 
ytterligare två flickor innan 
han till slut fick ett par 
kortlivade pojkar.  

Olofs 7e dotter Ulrika Maximiliana 
fick en dotter Mathilda utom 
äktenskap. Fadern, sergeanten 
Zetterwall, tvingades erkänna 
faderskap och lova trolovning, men 
de flyttade aldrig tillsammans.  
Åtta år senare beviljades fadern 
skilsmässa. Maximiliana drog då till 
Stockholm för att söka upp sin 
trolovade, men fann honom aldrig. 
Hon drog omkring på olika 
adresser i huvudstaden och dog 
utfattig på Danviks hospital 1902.   
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Erik Larsson hade flyttat från Ingvaldstorp redan i 
slutet av 1790-talet. I Stockholm tog han sig efter-
namnet Wallén. Han gifte sig med Anna Britta 
Lampa och bosatte sig på Södermalm. De fick en 
son och en dotter. Sonen togs för upprepade 
stölder och sattes på Långholmen. Därifrån 
förflyttades han till Karlsborgs fästning, där han 
dog 1846. Vad som hände dottern är inte känt. 

Erik Wallén var en bror till Jan Larsson som 
flyttat till Stockholm. Det sista dokumentet om 
honom är från 1834. Då var han kryddkrämare 
och bodde på Götgatan 36. Som inneboende 
hade han en ”bodgosse” Ferdinand Dahlbom.  

Götgatan 36 
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1843 ledde roparerörelsen 
till ett ”religionskrig” i 
Kvistbro socken. I denna 
händelse blev länsman 
Johan Wikander mycket 
engagerad. 

Rörelsen hade börjat i 
Småland i trakten av 
Nybro och drog därifrån 
norr ut och ända till 
Närke. Stora skaror av 
människor kom till 
möten i Kvistbro socken. 

När predikanten Adam 
Smedberg greps i Bälsås, 
sydost om Ingvaldstorp 
och sattes i fängelse, gick 
kraften ur roparerörelsen. 
Men det fanns en religiös 
glöd kvar i folkdjupet. 
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Av gästgivarens barn hade tre pojkar 
flyttat hemifrån redan medan familjen 
bodde i Storbjörboda. Lars och Erik 
flyttade till Stockholm och Peter till 
Örebro, för att gå i Trivialskolan.  
De övriga sex barnen flyttade med 
föräldrarna hem till släktgården i 
Ingvaldstorp som var Jan Larssons 
barndomshem. 

Dottern Christina flyttade vid 24 
års ålder ifrån familjens hem i 
Ingvaldstorp. Först blev hon piga i 
Mullersätter. Hon blev uppmärk-
sammad av kronolänsman Johan 
Wikander i grannbyn Westanås. 
Där bodde även Christinas farbror, 
masmästaren Jonas Larsson.  

För Christina ordnades 1845 arbete 
som piga hos länsmannens son Erik 
Wikander, som då var notarie vid 
rätten i Örebro. Han bodde i villan 
Manilla. Det vita huset nere i Örebro 
hamn, och inte långt ifrån slottet. 
Erik Wikander blev borgmästare i 
Örebro, fram till sin pension år 1896.   
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Norrängen 
Släktgård (6) 

Österängen 
Släktgård (5) 

Efter en lång process med laga skifte 1848 – 1859 splittrades byn och gårdarna flyttades ut 
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Rönnfallet 

Luggalyckan 

Jan Larssons släktgård  
som han tvingades sälja 
till Per Andersson i 
Ljungstorp  

1852 lämnade Christina den 
ståndsmässiga miljön inne i 
Örebro och flyttade hem till 
Ingvaldstorp för att ta hand 
om sina gamla föräldrar som 
nu var i 60-årsåldern.  
 
Efter konkursen hade de 
tvingats sälja släktgården i 
byn. Efter det laga skiftet 
flyttade de till en stuga som 
hette Rönnfallet.  
 
Alla syskon hade nu flyttat 
hemifrån. Christina stannade 
hos sina föräldrar i stugan så 
länge de levde. Här föddes 
även hennes första barn som 
skulle sluta sina dagar i USA.  
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En av släktgårdarna som flyttades ut från Ingvaldstorps by blev Norrängen. På 1900-talet brann 
mangårdsbyggnaden ner. Ägaren kan ha förorsakat branden med sin hembränningsapparat.  

Sådana hade förbjudits redan på 1860-talet.    

Övriga byggnader stod kvar 2010, men som ruiner på en öde tomt 
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Den andra släktgården flyt-
tades söder om landsvägen 
och blev Österängen. Den 
sista släktingen som bodde 
här var Anna Olsson, som dog 
1962. Hon var sonsondotter 
till Jans bror Lars Larsson 

Familjen Helling besökte Österängen 1978. Gården var redan då på väg att bli ruin 

Gårdens nådastöt kom 2010 då den revs 



108 

Jan Larsson ägde ”Luggastugan” som 
låg norr om Ingvaldstorp , där vägen 
efter bäcken svänger mot norr igen. 
Den hade skattat åt förgängelsen.  
I stället fick han tre hus som flyttades 
ut från byn och som kom att bli 
torpstället Rönnfallet. Där bodde Jan 
och Anna sina sista år fram till att de 
lämnade jordelivet, Anna 1857 och  
Jan 1859. 
 
Torpet Rönnfallet är år 2010 ett 
välskött fritidshus med vacker trädgård 
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Mullhyttans hytta 
 
Vid Mullån en hytta har stått 
medan tjugonde seklet var ungt, 
på hyttbacken där många hyttmän har gått 
till dagliga värvet ett arbete tungt. 
 
De kommo till hyttan med träkol och malm 
med tackjärn de for därifrån 
De lyddes till blästernas dånande psalm 
när utslaget skedde i rådstun vid ån. 

Och berg utav sinter du finner där än 
vid dammarna nere vid åna. 
Där sköts de på kärror av seniga män 
som bodde där bergena blåna. 
 
Nu hyttmännen farit, ej enda av dem 
går kvar på den härliga jorden. 
Men tjället de timrat, det lågresta tjäll 
står kvar i den malmfyllda jorden. 

Dikt av Evan Jakobsson 

Under 1860-talet avtog blåsningarna i Mullhyttan. 1870 blåstes den ner för gott 
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          Del 3 – Emigranten 
 
 

        Arrendatorn Olof Jansson (1830 – 1910) som 
        emigrerade ifrån Närke med delar av sin familj  

           och till anhöriga bosatta på Nerike Hill  
                i Wisconsin 
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Olof Jansson föddes i Stora Storbjörboda 1830. 11 år 
gammal flyttade han med familjen till Ingvaldstorp 
1841. Hans bröder Lars och Erik hade då redan flyttat 
till Stockholm och Peter fått möjligheter att börja på 
Katedralskolan i Örebro. Till byn flyttade syskonen; 
Anna Cajsa (26), Johan (24), Christina (21), Frans (13), 
Olof (11) och Carl Fredrik (8). 
 
Mellan 1844 och 1848 flyttade fem av barnen 
hemifrån. 1851 flyttade yngste sonen till Stockholm. 
Året efter kom dottern Christina hem för att ta hand 
om f.d. gästgivaren Jan Larsson och modern Anna.    
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Ingvaldstorp 

Frösvi 

Olof Jansson flyttade från Ingvaldstorp i november 1846 då han var 16 år gammal. 
Han fick arbete som dräng hos nämndeman Lars Nilsson och hans hustru Stina Lisa  
i Frösvi by. Efter nämndemannens död bodde Olof kvar hos änkan i sex år till 1852.  
Då hade något viktigt redan hänt i hans liv….  
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Den ursprungliga gården Wägen låg bland 
träden i bildkanten till vänster om det 
nuvarande torpet.  

Wägen 

Härvesta 

Frösvi 

Sörby 

Maj Lotta Persdotter var född 1829 på 
gården Wägen. Efter föräldrarnas död kom 
hon först till halvsystern Britta Cajsa i Norra 
Folkavi och sedan till arbete som piga hos 
fanjunkare Ovén på Härfvesta gård där 
även bröderna Peter och Lars Erik arbetade. 
 

I november 1849 fick hon arbete som piga 
hos en änkeman med fem pojkar i Sörby. 
Längs vägen däremellan träffade hon Olof 
Jansson i Frösvi. Sommaren 1851 hände 
något. Hon blev med barn och flyttade åter 
till halvsystern Britta Cajsa i Norra Folkavi.  
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Olof Jansson tog ut ett lysningsbevis för 
att kunna gifta sig med sin Maj Lotta 
Persdotter. Den 19 april 1852 födde 
hon en flicka utom äktenskap.  
 
Den 13 juni 1852 blev det giftermål i 
Kräcklinge kyrka. 
  
Olof var då 22 år och Maj Lotta 23 år. 
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Olof Jansson hade i november 1852 fått 
arbete som arrendator på den norra gården i 
Skeppsta by. Ägare var Nerikes Regementes 
Löningsfond. Den var på ett helt mantal och 
till den hörde hälften av byns marker.  
(Efter det laga skiftet 1858 blev de på kartan 
markerade med A) 
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Skeppsta by har gamla anor. Den tillhörde på 1200-
talet Riseberga kloster. Den lilla ”klungbyn” bestod 
av Norrgården (1 mantal) och Sörgården. 
Norrgården var ett f.d. fältväbelboställe som nu 
arrenderades av Olof Jansson. (På kartan nr 16). 
Sörgården var delad mellan lantbrukaren Lars 
Larsson (½ mantal)  och landshövdingen Erik Johan 
Bergensköld (½ mantal), men han bodde inte där. 

Fotografiet visar inte Skeppsta by,  
men byn kan ha sett ut ungefär så här. 
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Det f.d. fältväbelbostället där arrendatorn Olof Jansson och Maj Lotta bodde från  
1852 fram till 1862, med sina fem flickor; Anna, Stina, Clara, Augusta och Maria.  

Åren 1854 – 1859 hade de Maj Lottas bror Lars Erik Pehrsson som dräng. Han hade 1858  
gift sig med Olof Janssons syster Christina och han övertog 1862 uppgiften som arrendator. 

 
Bilden tagen på fältväbelbostället efter att gården flyttats till Sörgården  

efter laga skiftets genomförande 1863.  
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På Skeppsta Norrgård räckte åkern till 7 tunnor höst- och 8 tunnor vårutsäde. 
Ängar och hagar gav 60 lass med hö. På gården fanns 12 kor, 8 får  

och 2 hästar.  Tavlan visar höbärgning 1858.  
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Så var det dags för laga skifte även 
i Skeppsta by. Den genomfördes 
åren 1856 – 1859. Byn bestod av 
tre fastigheter på tillsammans två 
mantal. 
 
A. Arrenderades av Olof Jansson 
B. Brukades av Lars Larsson 
C. Ägdes av landshövding 

E. J. Bergenskjöld 
 

A. Var på 1 mantal  
B. och C. var på ½ mantal var.  
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Olof Jansson åtog sig att flytta Norrgården 
till ägokartans plats 211 och landshövding 
Bergenskjöld sin gård på Sörgården till  
kartans plats 50. Ingen hamnar just där. 

Laga 
skifte i 
Skeppsta 
1856 
till 
1859 
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Här bodde även Maj Lottas bror  
Lars Erik Pehrsson och Olofs syster  
Christina 1859 - 1862 

Den gamla byn i Skeppsta 

Hit flyttades f.d. fältväbelbostället  
och här bodde Lars Erik och Christina  
1662 – 1867 och här byggde  även 
Olof Jansson sitt torp 1862 

Maj Lottas bror Peter arbetade 
på Härfvesta 1846 – 1851 
 
Efter giftermål med Stina bodde Peter 
på Håvesta Norrgård 1851 - 1869 
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Örebro slott 1822 

Erik Johan Bergenskjöld (1785 – 1865) 
Justitieminister tf 1819, ordinarie 1824 
Landshövding i Örebro län 1835 – 1856 
Han flyttade därefter hem till Höjens 
gård i Kräcklinge socken där han dog.   

Familjen Bergenskjöld har haft samröre med 
släkten genom alla de tre generationerna. 
- Erik Bergenskjöld d.ä. bergmästare, så även sonen 
- Erik Bergenskjöld d.y. Dennes bror  
- Carl Bergenskjöld  var häradshövding. Dennes son 
- Erik Johan Bergenskjöld blev landshövding i länet. 
 

E.J. Bergenskjöld ägde ½ mantal i Skeppsta by,  
och troligen kom hans hustru att medverka till 
familjernas emigration.  



123 

Gårdarna i Skeppsta by låg vid ladan till vänster. Landshövdingens hus, som låg 
på Sörgården i byn, flyttades norr ut till landsvägen uppe till höger i bilden. 
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Efter laga skifte flyttades f.d. fältväbelbostället, Norrgården i Skeppsta by, söder ut och 
blev den nya Sörgården. 1862 – 1867 hade Lars Erik Pehrsson övertagit uppgiften som 
arrendator efter Olof Jansson. Han byggde intill ett torp för sin familj. Lars Erik var gift 

med Olofs syster Christina och Olof var gift med Lars Eriks syster Maj Lotta.    

Olof Janssons torp 
Här låg på den tiden 
arrendatorns boställe 
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Olof Janssons torpställe på Skeppsta Sörgård. Här föddes Eric (1863), Per August (1865),  
Per Adolf (1867), Maria (2) (1869) och Hjalmar (1875). Här dog Maria (1) och Per August (1866) 

i scharlakansfeber. Som mest bodde här 9 familjemedlemmar samtidigt i torpet.  
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Tre kilometer nordväst om Skeppsta 
låg Riseberga kloster. Det var ett 
cistercienser kloster som 
grundades på slutet av 1100-talet. 
Klostret ägde 224 gårdar, kvarnar, 
gruvor, kyrkor m.m. i sex landskap. 
Genom Gustav Vasas reformation 
drogs klostret in på 1530-talet. 
1546 brann det ner och blev till en 
ruin. 
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På 1830-talet räddades det som fanns kvar.  
Vid utgrävningar i ruinen fann man ölfat i 
källaren med drickbart öl. 
 
Religiösa andar från roparerörelsen på 1840-
talet svävade fortfarande i västra Närke. 
Patron Hedengren på Riseberga gård blev frälst 
och byggde 1855 Sveriges äldsta missionshus i 
parken. Han startade även en lantbruksskola.   
På Riseberga fick torparen Olof Jansson och 
hans barn arbete och inkomster i svåra tider.   

Ruinen till vänster 1870, respektive ovan 2010 
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Det var på 1840-talet som emigrationen till Norra Amerika 
från Sverige och andra länder i Europa tog fart. Antalet som 
emigrerade ifrån Sverige har beräknats till 1,3 miljoner, en 
fjärdedel av befolkningen. Under toppåren 1887 – 1888 
utvandrade 45 000 svenskar varje år. 
  
Många förklaringar har givits: 
- Befolkningsökning och nödår från 1867 till 1869 
- Sjunkande priser på spannmål 
- Stor efterfrågan på arbetskraft i USA 
- Religiös intolerans och hot mot väckelserörelser 
- Samhällets stora klassklyftor, allt fler fattiga 
- Splittrad bygemenskap efter laga skifte 
- Tidiga emigranters lockande brev hem till Sverige 
- Skiftesreformerna i jordbruket 

När det gäller våra emigrantfamiljer var den utlösande faktorn att de tvingades lämna 
de arrenden de haft på fastigheter som ägdes av militären. Det laga skiftet gjorde det 
möjligt för stora jordägare att köpa sig större arealer. Våra 1867 och 1869 uppsagda, 
fattiga och egendomslösa familjer hade ingen annan utväg än emigration.   
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Hösten 1866 hände något 
dramatiskt för arrendatorn  
Lars Erik Pehrsson, hustrun 
Christina och deras tre barn. 
Arrendet sades oväntat upp. 
De hade inte längre någon 
plats att ta vägen till. 

Änkan Bergensköld ordnade arrendet på Skeppsta för 
en brukare som tvingades flytta ifrån hennes ägor i Via  
 

Som dotter till gästgivaren på Stora Storbjörboda och 
hennes kontakter med befolkningen i Lekebergen 
visste Christina att många utvandrat från Karlskoga och 
Kvistbro socknar ända till Nerike Hill i Norra Amerika  
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De första svenska emigranterna till Norra 
Amerika for på 1840-talet. Redan före 1854 
hade 15 000 svenskar emigrerat. 
  
Tidiga utvandrare ifrån Närke var bergsmän 
ifrån Karlskoga bergslag 1849. De hade följt 
med järnmalmstransporter från Lekeberg via 
Göteborg till Boston. 1853 grundade de 
samhället Stockholm vid Mississippi flodens 
strand i Wisconsin. 
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Den första järnvägen i Sverige, 
mellan Arboga och Örebro, hade 
invigts 1857 av kronprinsen Karl, 
som senare blev kung Karl XV. 
 
1862 var det åter kunglig invigning, 
nu av järnvägen mellan Hallsberg 
och Stockholm. 
 

När Lars Erik, Christina och barnen  
Erik (9), Anna (7) och Lena (5) emigrerade 
i maj 1867 kunde de åka tåg hela vägen 
ner till Göteborg. 
 
Därifrån gick det postångare till Hull i 
England. Färden fortsatte med tåg över till 
Liverpool på västkusten. Därifrån gick 
båtar över Atlanten, som vid denna tid 
hade både segel och ångmotorer. 
  

Postgatan i Göteborg 
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Resan tog fyra veckor och ombord kunde de börja lära sig det engelska språket  



133 

Mellan 1820 och 1892 kom det 11 millioner immigranter till Castle Garden i New York. 
Efter år 1892 togs immigranterna istället emot vid Ellis Island i New York. 
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Järnvägsnätet var redan väl utbyggt 
i Amerikas förenta stater. Först gick 
färden till Chicago, staden som 
hade flest svenskar i hela USA, lika 
många som i Göteborg. 
 
Clark Street, ”Snusgatan”, i Chicago 
 
Därefter fortsatte färden med tåg 
till LaCross vid Mississippi floden. 
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När familjen kom till Stockholm, var det 
tretton år efter det att samhället hade 
grundats, av bröderna Pettersson ifrån 
Karlskoga år 1854  
  
Av Erik Peterson fick de hjälp att skaffa sitt 
eget homestead land uppe på Nerike Hill i 
nordöstra Pepin County. 
 

Lars Erik och Christinas familj  
åkte 1867 hjulångare på 
Mississippi från LaCross och  
upp till Stockholm. 
 
 
1860-talets hjulångare har här  
landat i staden Saint Paul som 
ligger nordväst om samhället 
Stockholm. 
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Main Street i Stockholm, Wisconsin på 1890-talet 

Nerike Hill 

Stockholm 

Den första tiden fick familjen 
bo i källaren under skolhuset i 
Stockholm. Därefter var de 
med om att kolonisera Nerike 
Hill. Livet var mycket hårt. De 
fick bygga sitt timmerhus mitt 
i skogen. Det var inte lätt för 
Christina som hade arbetat i 
högreståndsmiljö i Örebro.  

De flesta bosättarna var svenskar, men här fanns 
även många norrmän och tyskar i Pepin County och 
Pierce County. Men här vandrade fortfarande även 
dakota indianer omkring i skogarna på jakt. 

Här byggdes gården 
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Nerike Hill 

Lund 

Här vid Bogus Creek byggde bröderna  
Lars Erik och Peter sina ”cabins” 

En nutida flygbild över terrängen på Nerike Hill. När familjerna 
byggde sina gårdar på 1870-talet var allt täckt av täta lövskogar 
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  När fiolen hade tystnat frågade Laura med låg röst: ”Vilka är dagarna ´Auld lang 
syne´, pappa?" - ”Det är dagar för mycket länge sedan, Laura” sa pappa.  
”Gå och lägg dig, nu”. 
 

   Men Laura låg vaken en stund och lyssnade, på när pappa spelade dämpat och 
på vindens ensliga ljud i den stora skogen. Hon tittade på pappa som satt på 
bänken med den honungs-bruna fiolen glimmande i brasans sken. Hon tittade på 
mamma som gungade i stolen med sin stickning. 
 

   Så tänkte hon för sig själv: ”Detta är nu.” 
 

  Hon gladdes åt att det trevliga huset, åt pappa och mamma, åt brasans sken och 
åt musiken, detta var nu. Det kunde inte glömmas bort, tänkte hon, eftersom nu är 
nu. Det kan aldrig bli för länge sedan. 
 

Ur “Little House in the Big Woods”.  
Boken som Laura Ingalls Wilder skrev på Nerike Hill i Wisconsin 

 om tiden när hon bodde granne med våra emigranter. 
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När brodern Peter Pehrsson (Halling) 
och hans familj kom med hjulångare 
uppför Mississippi 1870 landsteg de i 
Lake City, en ort på andra sidan 
floden mitt emot Stockholm. Därifrån 
tog de sig vidare till Nerike Hill, där 
brodern Lars Erik Peterson (Pehrsson) 
hade byggt sin gård två år tidigare. 
 
 
Mainstreet i Stockholm, Wisconsin 

Så här såg det ut i Stockholm 
vid sekelskiftet.  Då bodde 
Christinas dotter Anna Lovisa 
och hennes man Frank Wilson 
här med sin familj. 
  
Som mest har det bott 300 
personer i Stockholm.  
Det var  på 1910-talet. 
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Christinas dotter Anna Wilson, och 
hennes och Franks hem i Stockholm 

 Lars Erik Peterson - Pehrsson 

 * 1833-03-09 

 † 

 Christina Beata Peterson - Wallqv ist 

 * 1820-07-14 

 † 1903-03-05 

 Erik Johan Peterson Larsson 

 * 1858-01-13 

 

 Anna Lov isa Wilson - Larsdotter 

 * 1860-06-26 

 

 Frank Benjamin Wilson Josef sson 

 * 1854-08-21 

 † 1911-04-23 

 Anna Desideria Valborg 

 * 1880-07-16 

 

 Emilie Amelia Marie Wilson 

 * 1882-10-03 

 † 1882-10-03 

 Ester Cecilia Wilson 

 * 1883-07-12 

 † 

 Arthur Wilson 

 * 1885-12-13 

 † 1954-01-28 

 Edmund Lawrence Wilson 

 * 1888-07-16 

 † 1889-09-02 

 Elsie Matilda Wilson 

 * 1891-01-07 

 

 Eleonora Lov isa Wilson Josef sson 

 * 1894-01-07 

 † 1898-06-13 

 Ev ald Rodolf  Valdemar Wilson 

 * 1896-02-11 

 † 1927-11-29 

 Theodore F Wilson 

 * 1902-06-25 

 

 Daisy  Wilson 

 

 

 Lena Sof ia Peterson Larsdotter 

 * 1862-11-04 

 † 1901-03-25 

 Per Eric Andersson 

 * 1859-04-01 

 † 1918-03-28 

Vad som hände 
Erik Johan är 
okänt. Han var 
inte registrerad 
med familjen 
vid census 1880 
 

I USA tog Lars 
Erik Pehrsson 
efternamnet  
Peterson 

Lena gifte sig 
med Per Eric 
Anderson. De 
fick inga barn. 
 
Anna gifte sig 
med Frank 
Wilson från 
Karlskoga.  Här 
på verandan i 
Stockholm har 
familjen samlats 
med sex av sina 
barn 
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 Peter Halling - Pehrsson 

 * 1826-01-27 

 † 1904-03-27 

 Christina Stina Sofia Olsdotter 

 * 1828-06-18 

 † 1905-03-02 

 Anna Charlotta (Lotta) Wellman - Halling 

 * 1851-09-21 

 † 1922 

 John Wellman 

 * 1848 

 † 1891 

 David Wellman 

 * 1873 

 † 1906 

 John Wellman 

 * 1875 

 † 1913 

 Julia Brink - Wellman 

 * 1878 

 † 1948 

 William Wellman 

 * 1885 

 † 1975 

 Ida Wellman 

 * 1887 

 † 1971 

 Arvid Wellman 

 

 

 Eric Halling 

 * 1853-09-29 

 † 1934-03-02 

 Gina Halling - Hakanson 

 

 

 Josephine Halling - Sundberg 

 

 † 

 Christina Halling Persdotter 

 * 1859-09-26 

 

 Oscar Söderström 

 

 

 Ida Söderström 

 

 

 Anna Söderström 

 

 

 John Söderström 

 

 

 Miranda Söderström 

 

 

 Alice Söderström 

 

 

 Amanda Johnson Halling 

 * 1862-09-15 

 † 1928 

 Henry Johnson 

 * 1855 

 † 1931 

 Elsie Johnsson 

 * 1885 

 † 1976 

 Blanche Johnson 

 * 1894 

 

 Hazel Johnson 

 * 1896 

 † 1977 

 Westly Johnson 

 

 

 Emil Halling 

 * 1865-05-18 

 † 1923-01-04 

 Ragnhild Halling - Wickstrom 

 * 1866-06-09 

 † 1923-02-27 

 Ellen Halling 

 * 1894 

 † 1972 

 Harold Halling 

 * 1895 

 † 1970 

 Roland Halling 

 * 1900 

 † 1942 

 Myrtle Halling - Moline 

 * 1902-09-25 

 † 1998-08-26 

 Elin Sofia Samuelson Halling 

 * 1868-05-18 

 

 Andrew Anders Samuelson 

 

 

 Clarence G Samuelson 

 * 1901-01-18 

 

 Elvin Samuelson 

 * 1902-07-14 

 

 Ethel Samuelson 

 * 1904-08-24 

 

 Frank Adolf Halling 

 * 1871-10-03 

 † 1948 

 Betsy Halling - Samuelson 

 * 1878 

 † 1962 

 Raymond Halling 

 * 1902-04-06 

 

 Wallace Halling 

 * 1906 

 † 1969 

 Glenn Halling 

 * 1911 

 † 2003-02-03 

 Ruby Nelson Halling 

 * 1913 

 

 Ida Catharina Halling Persdotter 

 * 1875-02-12 

 † 1890 

Peter och Sofia fick många barn… som i USA tog namnet Halling 

…och många barnbarn och barnbarns barn… 

De flesta är numera bosatta i Wisconsin och Minnesota 
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Olof Janssons torp på Skeppsta Sörgård 

Maj Lottas båda bröder med familjer hade emigrerat 1867 respektive 1870. 
Hennes make Olof Jansson kämpade vidare som fattig torpare på Skeppsta 
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Efter syskonens emigration födde Maj Lotta i torpet på Skeppsta Sörgård: 
Per Adolf (1867), Maria (1869) och Hjalmar (1875). De äldsta flickorna flyttade 
hemifrån för arbete som pigor; Stina (1868), Clara (1872), Augusta (1874) och 
Anna (1878), men hon kom hem redan 1879 och blev sedan kvar på Skeppsta.  
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Skeppsta hörde till Hackvads socken. 
Alla barnen konfirmerades i kyrkan, 
läste i klockarbostaden och gick i 
folkskolan som låg norr därom. 
 
Hemifrån till kyrkan och skolan var det 
lite mer än tre kilometer att gå.  

Klockarbostaden och folkskolan 

Hackvads kyrka på 1800-talet 
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På 1880-talet öppnades en 
handelsbod i Via by. För Olof blev 
det bara 1 kilometer att gå dit  
för att handla  
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1885 hade sonen Karl Eric åkt till Örebro för att söka arbete. 1887 bestämde han sig för 
att emigrera. Han sökte upp sin mammas två bröder som sedan 20 år bodde på  
Nerike Hill i Wisconsin. På Post Office i Stockholm lämnade han in ett brev som sändes 
till föräldrarna på Skeppsta. Han ville att även de skulle emigrera med hans syskon. 



147 

Det var inget lätt beslut att fatta för Olof 57 och Maj Lotta 58. Vad skulle hända 
med deras barn? Clara och Augusta var gifta och hade egna barn och Stina hade 
fått ett barn u.ä. och bodde hos Augusta. Maria och Hjalmar bodde hemma och 
ville gärna följa med. Hemma var även Anna med två barn u.ä. Men hon ville inte 
följa med. Men var fanns Per Adolf? Han hade flyttat till Stockholm  1886. 
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 Olof Jansson Olson 
 * 1830-04-02 
 † 1910-02 

 Maj Lotta Persdotter Olson 
 * 1829-01-28 
 † 1899 

 Anna Charlotta Olsdotter 
 * 1852-04-19 
 † 1916-08-19 

 Signe Maria Karlsson 
 * 1882-07-25 
 † 1955-08-17 

 Ellen Josefina Nelson Olsson 
 * 1886-07-22 
 † 1972 

 Anna Emelia Lindkvist Karlsson 
 * 1889-08-14 
 † 1916-04-24 

 Stina Sofia Olsdotter 
 * 1854-02-14 
 † 1895-09-17 

 Elin Christina Gustavsson 
 * 1881-10-19 
 † 1978 

 Hilda Olsdotter 
 * 1889-02-22 
 

 Clara Lovisa Olsdotter 
 * 1856-01-17 
 † 1931-06-26 

 Otto Olofsson 
 * 1848-04-09 
 † 1919-04-16 

 Carl Otto Olofsson 
 * 1876-10-02 
 

 Hilma Lovisa Vilhelmsson 
 * 1878-02-15 
 † 1945-01-10 

 Erik Hjalmar Olofsson 
 * 1881-01-22 
 † 

 Gustaf Gottfrid Olofsson 
 * 1884-01-21 
 † 1937-07-26 

 Elin Maria Olofsson 
 * 1889 
 † 1910 

 Axel Albert Olofsson 
 * 1889-04-10 
 † 1890-12-06 

 Anna Elfrida Olofsson 
 * 1892-01-29 
 

 Alvar Emanuel Olofsson 
 * 1895-03-08 
 

 Svea Ingeborg Olofsson 
 * 1898-03-05 
 

 Augusta Alm - Olsdotter 
 * 1858-04-04 
 † 1935-06-26 

 Carl Johan Alm 
 * 1853-09-24 
 † 1944-11-07 

 Gustav Gottfrid Alm 
 * 1879-12-18 
 † 1956 

 Erik Alvar Alm 
 * 1882-01-28 
 † 1886-10-29 

 Augusta Vilhelmina Alm 
 * 1884-05-13 
 † 1886-10-28 

 Anna Maria Bergström - Alm 
 * 1886-05-11 
 † 1918 

 Theodor Karl Johan Alm 
 * 1887-11-09 
 

 Elsa Augusta Wald - Alm 
 * 1888-07-04 
 † 1967 

 Olof Verner Alm 
 * 1890-09-14 
 † 1938 

 Gertrud Elisabeth Ekblad - Alm 
 * 1893-08-01 
 † 1940 

 Artur Sigfrid Alm 
 * 1895-10-17 
 † 1976 

 Elisabeth Ingeborg Olsson - Alm 
 * 1898-01-19 
 † 1963 

 Ingegerd Milton - Alm 
 * 1900-08-19 
 † 1978-11-12 

 Maria Olsdotter 
 * 1860 
 † 1866 

 Karl Erick Olsson 
 * 1863-02-09 
 † 1946-12-01 

 Ella Nelson 
 * 1882-02 
 † 1966 

 Mabel Olson 
 * 1903-08-14 
 † 1948 

 Judith Veith - Olson 
 * 1906-01-03 
 † 1986 

 Ruth Freeberg - Olson 
 * 1908-01-17 
 

 Clarence Olson 
 * 1909-06-02 
 † 1982-09-04 

 Pehr August Olsson 
 * 1865-03-04 
 † 1866-07-02 

 Per Adolf Helling - Olsson 
 * 1867-06-08 
 † 1933-02-24 

 Edla Gustafa Helling - Olsson 
 * 1865-01-17 
 † 1942-05-24 

 Martin Adolf Helling 
 * 1894-08-08 
 † 1962-12-08 

 Sigrid Karolina Almroth - Helling 
 * 1897-03-03 
 † 1966-03-18 

 Hjalmar Erik Helling 
 * 1899-11-07 
 † 1972-02-25 

 Ingegärd Edla Widerström - Helling 
 * 1902-03-19 
 † 1982-10-09 

 Maria Ingli - Olsson 
 * 1869-10-11 
 † 1958 

 Albert Ingli 
 * 1865 
 † 1921 

 Theodor Ingli 
 * 1904 
 † 1905 

 Erwin Ingli 
 * 1906 
 † 1906 

 Lucille Ingli - Johnson 
 * 1911-08-04 
 † 1980 

 Olof Hjalmar Olsson 
 * 1875-03-14 
 † 1910-04 

 Alma Lundgren 
 * 1883 
 † 1956 

 Florence Evelyn Bergholtz - Olson 
 * 1903 
 † 1947-09-21 

 Muerrel Olson 
 * 1905 
 † 1914 

 Caryl Olsson 
 * 1907 
 † 1907 

 Marion Olson 
 
 † 1943 

Familjens emigranter till Wisconsin 

Mariestad 
Wisconsin 
Värmland 

Örebro 

Till huvudstaden Stockholm 
Skagershult 

Örebro 

Såväl torparen Olof, hustrun Maj Lotta som deras barn lämnade Hackvads socken i Närke 

1888 

1887 1888 1888 

1888 Emigrerade 1899 och försvann i New York 

1885 1874 1872 1868 1916 
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Andra av Olofs och  
Maj Lottas barn hade  
flyttat till Örebrotrakten….. 

Skagershults kyrka  

Dottern Clara flyttade till 
Skagershults socken 1872. 
Hon gifte sig 1876 med 
Otto Olofsson och fick 
med honom nio barn. De 
var bosatta i Skogaholm. 
 

Mamma Maj Lottas syster 
Anna Sofia hade flyttat till 
Boda redan 1860, gift sig 
och var bosatt där fram till 
1887. Då flyttade familjen 
till Kumla.  

Även Peter Wallqvist bodde i Boda med sin familj från 
1842 till sin död 1881. Peter var en fem år äldre bror till 
Claras far Olof Jansson. Det var han som fick gå i Örebro 
Trivialskola medan hans far gästgivaren ännu hade det 
gott ställt på Stora Storbjörboda. Peter var först skriven 
som inspektor och sedan som arrendator i Boda. 

Hackvad 
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Augusta hade 1875 flyttat till Asker och vidare till Almby utanför Örebro.  
Där gifte hon sig med soldaten Carl Johan Alm. Med honom fick hon 11 barn.  
Hon fick hjälp av systern Stina som kom 1886 ifrån Kräcklinge med en dotter 

som var född 1881 u.ä. --- Men var fanns brodern Per Adolf? 
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Svea artilleriregemente 

Närkes siste husar hette 
Jan Erik Helling. Han var 
väl känd i trakten 
 
Det var ifrån honom som 
Per Adolf tog sitt och 
släktens nya efternamn 
Helling. Det visste inte 
föräldrarna. 

Per Adolf flyttade till Kumla 1885 
för att bli skomakare. Men det 
trivdes han inte med. Han drog till 
Stockholm och tog värvning. Han 
utbildades till instruktör i gymnastik, 
fäktning och ridning. Han fick sin 
tjänstgöring på Waxholms fästning. 
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Det var lätt för Olof och Maj Lotta att 
ryckas med av emigrationens lockelser, 
även om större andelar av befolkningen 
emigrerade från andra landskap.  
Allt sedan Lars Erik och Christina samt 
Peter och Sofia hade emigrerat med sina 
familjer kom det ena toppåret efter det 
andra. Norra Amerika kom allt närmare.   
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Vid 1880-talets slut var det 
lättare att ta tåget till 
Göteborg. 

Även ångfartygen som gick 
över Atlanten hade blivit 
mycket bekvämare. Resan 
till New York tog nu inte 
mer än två veckor ifrån 
England. 
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Avfärd ifrån Göteborg 
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När Olof, Maj Lotta, Maria, Hjalmar och Ellen 
kom till Stockholm 1888 kunde de åka tåg 
hela vägen ifrån New York. Mycket större än 
så här var inte samhället vid sekelskiftet.  

Samhällets grundare, Eric Peterson från 
Karlskoga, hade öppnat den första affären i 
Stockholm redan 1856.  
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När Olof och Maj Lotta 
och de tre barnen kom 
hit 1888 fanns det inte 
längre några lediga s.k. 
homestead land. Alla 
fria tomter var redan 
uppköpta. Sonen Eric, 
som kommit hit ett år 
tidigare, ordnade för 
dem möjligheter att 
hyra en gård.  

Gården låg på Nerike Hill vid Bogus Creek 
uppe i högra hörnet. När de ursprungliga 
ägarna kom tillbaka tvingades de lämna 
stället. Ägarna rev de gamla husen och 
byggde det nya vita som skymtar till höger.  



157 

Mycket tyder på att de bytte efternamn i 
USA och blev Olof Johnson och Maria 
Peterson. Flickan mellan Olof och Maj 
Lotta är barnbarnet Ellen, född utom 
äktenskap och med okänd far. 
  
Hennes mor Anna, som troligen var 
utvecklings-törd och ville inte emigrera. 
Hon blev kvar hemma på Skeppsta med 
en äldre dotter som även hon var född 
u.ä. Efter föräldrarnas avfärd födde deras 
dotter Anna ytterligare en flicka u.ä.  
 
Ellen hade visat gott gry och 
morföräldrarna ville gärna ha henne med 
till Amerika. Hon gifte sig där med Georg 
Nelson och fick många barn och 
barnbarn. 
 
Bilden är tagen omkring 1895 och då var 
Ellen sju år gammal. 
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Erick gifte sig med Ella Nelson 
1904. De fick tre döttrar och en son. 
Efter giftermålet bosatte de sig i  
Red Wing i Minnesota 

Hjalmar gifte sig med Alma 
Lundgren. De fick fyra döttrar, 
varav två dog tidigt.  De 
bosatte sig i Plum City.  

Okänd man. 
Kan vara Albert 
Ingli gift med 
systern Maria 
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Erick Olson och systern Maria Olson Hjalmar Olson gifte sig med Alma 
Lundgren 1904. Han dog redan 1910 
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Maria Olson 

Maria Olson 

Deras dotter Maria gifte sig 1904 med grannen Albert Ingli 
på Nerike Hill. Han var en av tre söner i familjen som hade 
utvandrat ifrån Tyskland. De bosatte sig i Plum City där 
Albert var möbelhandlare och begravningsentreprenör. 
 

De fick två pojkar 1904 och 1906 som båda dog kort efter 
födseln. 1911 föddes dottern Lucille, senare gift med Tony 
Johnson. Hon upprätthöll kontakten med sin släktingar i 
Sverige under många år mer än andra, främst med sin 
morfar Olofs sonson Hjalmar Helling i Stockholm.    

Lucille Johnson 
Plum City 
omkring 1910 
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Maj Lotta dog 1899 och Olof 1910. De ligger begravna vid Lund Mission Convenant 
Church. I USA bytte de sina namn till Olof Johnson och Maria Johnson. Här ligger 
även deras söner Erick och Hjalmar begravna. Deras dotter Maria vilar i Plum City 
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Som ruin till höger finns stugan som  
Lars Erik och Christina byggde 1867 – 1868. 
Var de själva ligger begravda är ännu okänt  

Maj Lottas och Lars Eriks bror, Peter Halling 
och hans hustru Sofia och flera av deras barn 
ligger begravna vid Sabylund Lutheran Church 
längs vägen mellan orten Lund och ner till 
Stockholm vid Mississippi flodens strand. Det 
var där våra emigranters äventyr i Norra 
Amerika började en gång. 
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Till minne av pionjärerna på Nerike Hill 
 

 
Från ”Spoon River Anthology” 

återgiven i boken Stockholm Saga av Forslund & Larson   
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Foto 2010: Deborah (Bertgholtz) Burnett - Olof Jansson´s sondotters sondotter 

Höst vid Mississippiflodens strand 
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Vår bland blåsippor i Lekebergen 

Slutet på Närketrilogin 

Foto 2010: Jan Helling - Olof Jansson´s sonsonson  
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Men livet går vidare….. 
 

Detta med att skriva släktkrönikor och att ordna med 
möjligheter för släkten att träffas började för mig 1978.  
Då fick jag möjligheter att för första gången träffa mina 
släktingar i USA. För att reda ut hur de hörde ihop och vilka 
gemensamma rötter vi hade ritade jag upp en släktträd och 
skrev en enkel krönika om rötterna i Närke. Det är denna 
krönika som jag nu har vidareutvecklat i Närketrilogin.   

Det var så angeläget för mig att 
lära mer om förfäders och 
förmödrars levnadsförhållan-
den. Därför fortsatte jag med 
Del 1 och Del 2 av familjen 
Hellings släktkrönika. Nu är det 
dags för någon annan i släkten 
att skriva krönikans nästa del. 
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Och vår släkt lever vidare…. 
 
I USA, till exempel med Christina´s  
dotter Anna Lovisa Wilson. Här på 
bild med sin dotter Elsie och fyra 
av hennes sju barn……  

… och i Sverige till exempel med  
Anna Lovisa Wilson´s kusin, Per Adolf 
Helling, hans hustru Edla och deras fyra 
barn. (Samt  en liten flicka som bodde i 
sammas hus och som gärna var hemma 
hos familjen).  
 
En släkthistoria tar aldrig slut……. 
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