
AMERIKABREVEN 
  



Breven 
Det hittades en bunt med brev från Amerika som räddades med en hårsmån för att slängas vid en försäljning av 

fastigheten ”Halla” på Önna i slutet på 80-talet. Fastigheten hade varit Karl Fagerströms föräldahem. 

 Fyra av dessa brev var avsända av en man som  undertecknade  med: C. Edlund ett namn som vi inte hade hört 

talas om tidigare. Han finns ej att finna i kyrböcker eller på EMI-web under namnet Carl Edlund.  

Kalle kallar honom för ”morbrorn” i alla sina brev som hittades men vi får inte direkt koppling till Karl Hj Andersson. 

De övriga breven var avsända av Karl O Fagerström. Här är de scannade breven återgivna med ungefär  exakt så 

som de är skrivna med dåtidens uttryck och stavfel. 

Det första brevet från : C Edlund var daterat Lanse  Winburne, PA 30 mars jag tror årtalet skall vara 1927. 
Det andra brevet från : C Edlund. Från Jamestown 8 oktober 1928 kl:2 AM. Var adresserat från 18 Chambers 
Jmestown N.Y det borde vara ”Alberts” adress som han nämnde att han skulle bo hos enl brevet från Lanse  
Winburne Pa. 
Kalles mor Ulrika hade 5 syskon som emigrerat till USA därav en bror som hette Johan Elis Andersson som tog 
efternamnet ”Dahlgren” före han emigrerade till NY 1890. Kanske därför även Karl Hjalmar tog nytt namn till Carl 
Edlund. 
I boken Emigranter från vår bygd utgiven av Arne Hallsten skriver man så här: 
Karl Hjalmar f .1877, emigrerade 1903 till New York. Han var målare till yrket  Karl  
Hjalmar hade tagit värvning men sedan hade han rymt till Norge. Vi vet inte mycket 
om honom mer än det som stod i ett brev som sändes på 1930 talet till Oskar 
Fagerström på  önna. Det var från Karl Hjalmars dotter i USA. Hon berättade att 
hennes pappa avlidit och att han varit en duktig predikant många år i armen. 
 
Oskar och Ulrikas son reste till USA 1929: Karl O Fagerström f. 1908, reste till Jamestown i New York 1929 han blev 
nog övertygad att resa till USA av Carl Edlund vid hans besök i Sverige sommaren 1928. Edlund köpte även Kalles 
biljett han skrev i ett brev 15 jan 1929: Nu angående biljett, jag köpte den för några dagar sedan på ångaren Drottningholm 
och den afsändes omedelbart till hufudkontoret i Göteborg. 
Karl återvände till Sverige 1938 efter att tagit hyra på en båt och jobbade sig hem till sverige.  
Därefter hade Karl  arbete på olika platser i Västergötland och var bl.a. med när Såtenäs flygplats byggdes.  
 

 
 
Den maskätna chiffonjen som stod i ett uthus 
och skulle slängas dolde en gömma under 
locket på toppen, där låg bland annat en liten 
bunt brev som jag tog tillvara men de blev 
liggande glömda i en låda i 25 år, men så kom 
tanken att sortera och renskriva dem visserligen 
finnes det ställen som var svårtydda men 
genomgående är det den stora 
depressionen som började med den stora Wall 
Street-kraschen i New York den 29 oktober 
1929. Det var nog den svåraste tiden att kunna 
arbeta och försörja sig i USA. Breven belyser en 
svår tid samt en stor hemlängtan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lanse  Winburne, PA 30 mars   Kära Rika samt öfriga. 

Vill nu skrifa några rader och för det första tacka dig för ditt kärkomna bref som jag fick för någon tid 
sedan, godt höra att ni är friska hvad mig sjelf beträffar så får jag inte klaga emedan jag är tämligen 
frisk, endast min högra arm är dålig till följd af rematism så jag går fortfarande hemma urståndsatt att 
arbeta. Har nu hållit på härmed i 7 månader så det har varit rätt så tråkigt då man inte kan uträtta 
något, men blir varmare väder så blir jag kanske bra igen. Och när jag nu går så här sysslolös så flyger 
tanken till det kära som jag har förlorat. Min kära Karin och mitt hem. Men det hjälper mig inte hur jag 
än grubblar och tänker der på ty det är förlorat. Mitt hus har jag ännu kvar ty det är ingen som vill köpa 
hus här, emedandet är så dåliga tider, så vårt stora granna hus står tomt. Du kan tro att Krin höll ett 
rent, grant och välordnat hem ty hon kunde arbeta som få då hon var frisk. Men högt blodtryck har 
besvärat henne under många år, men aldrig kundejag tänka mig att det skulle taga en sådan vändning som 
det gjorde. Men jag är så glad över att vi gjorde allt hvad i mensklig förmåga stod för att rädda henne till 
lifvet fastän förgäves. Men hennes timglas var utrunnit och då stodo läkarna magtlösa när Herren kallade 
henne hem till sig. Hade jag fått såldt mitt hus så hade det verkligen frestat mig att gjordt en resa till 
mitt fädernesland, men kanske det inte varit heller ty jag har varit borta så länge så jag känner ingen och 
ingen känner mig, samt lång och besvärlig resa samt kostsam. Jag kommer nog att lämna här om någon tid, 
ty jag kan inte arbeta i minan något mer. Jag går nog till Jamestown Alberts är der och jag får bo med 
dem. Det har varit en sträng vinter med rätt mycket snö men nu måtte den väl snart vara öfrer för denna 
gång. Jag skall sända några tidningar om ni kanske tycker om att läsa dem. Det är många glada bitar i 
den, ja nu har jag inte mer att skrifa så måste jag sluta, hoppas ni är friska.  Karl. 
  

Detta brev som är daterat Lanse  Winburne, PA 30 mars är skrivet före han besöker Sverige under 1928. Han nämner 

att han skall till Jamestown och bo hos Alberts vem det nu är? Han fick förmodligen sålt huset i Lanse Winurne i 

Pennsylvania och för de pengarna reste han till Sverige, det skulle vara en gissning att brevet skrevs 30 mars 1927. 

Han nämner att när han återvänder från Sverige så säger han: Stannade i Brooklyn en vecka hos Dafi och sonen 
Bill . Därefter åker han till Lanse  Winburne och stannar hos Henry två veckor och vem var det? 

Två bilder från Winburne ca: 1938 

 

  



Det andra brevet från C. Edlund (Karl Hjalmar Andersson. född 1877) Nu har han återvänt till USA efter en rundtur 
under sommaren 1928. Det var förmodligen under den tiden han tände gnistan hos den då 20 år gamla ”Kalle” att 
resa till Jamestown 60 mil nordväst New York. 
 
 
Jamestown Ny okt 7 -28                                                                        

Kära Fagerströmska familjen Önna. Ja som ni ser af namn och stämplar så är jag 
åter i sagolandet, hade ämnat att besökt eder ännu en gång och sagt adjö, men det 
blef ej utåt hvilket ni får ursäkta mig men jag är missnöjd med mig själv. Att jag 
inte gjorde ett sista besök ty vi hade tusan så roligt tillsamman sjöng visor och 
snackade kabeljo i långa banor ja det var härliga dagar i sverige så jag nära på glömde 
utaf att passa på tiden att resa tillbaka medan biljetten var god. Var i Göteborg några 
dagar kinesa hos Gustav Pettersson 26 Postgatan. 

  
25 aug gick jag ombord på Gripsholm många gubbar ombord den här 
gången 1600 eller så, men en god resa ingen sjögång och dock vara 
ändå många sjuka. Kom fram till New York den 3 sept, och det blef 
ett väldigt wirvarr ty tullsnokarna skulle nagelfara alla våras 
reseffekter. Jag hade en liter i min koffort och snoken fick fatt på 
den men jag hade några qvistar malört i litern så snoken frågade 
hvad det var. Jag svarade att det var medisin som jag tvättade mig 
med ibland, han utdrog då korken och luktade på innehållet sedan 
tittade han på mig och sade. Du tvättar dig inte med detta, jo sade 

jag, köpt på apotek i Sweden, vet ej ett dugg hvad det innehåller då satte han korken tillbaka slog ned den 
samt kastade den tillbaka, tack vare mina malörtsqvistar så lurade jag honom, stannade så i Brooklyn en 
vecka hos Dafi och sonen Bill. En qväll foro vi till Johan Dalgrens plats för att hälsa på dem men träffade 
ingen hemma så det var ett streck i räkningen att inte få träffa Johan och tala vid honom. Han lefte långt 
bort från hvar de mina bor i den stora staden. Ett myllrande utan återvända i den jättestaden. Gick så till 
Lanse till Henry, var där 2 veckor. Gick så hit till Jamestown. Och därmed varo mina sötebrödsdagar slut, ty 
2 dagar efter jag landat här fick jag anställning vid ett arbete här nedläggning af vatten rör, korpa och 
skyffla utan återvända och därtill rätt varmt så några af kamraterna har endast byxorna på medan 
skjortan fladdrar på en buske tätt intill så de är mörkbruna på kroppen af solen. Det är lite svårt att börja 
arbeta då man haft goda dagar länge. 
Det svider i händerna så att knarrar och 
liksom gnisslar i armar och rygg. 
 
Gatubild är tagen från Googel map och är 
från år 2013 adress är rätt men fastighet 
kan vara samma men renoverad några 
gånger eller nybyggd. Det var ev. här som 
Carl Edlund bodde hos Alberts. Tiden från 
att  brevet skrevs  till bild är 85 år. 
 
 
  



Det tredje brevet i bunten från C.Edlund börjar så här: Jamestown  Dec 2  1928 post stämpel visar: Jamestown dec 1 
kl: 2:30 P förmodligen såg han fel i almanackan då brevet var skickat den 1 dec. Eller är kanske kuvertet förväxlat? 
 

Jamestown Dec 2  1928 
Kära syskon på Önna. En god  jul och ett gott nytt år, som  jag  i går mottog  edert  
kärkommande brev, så vill jag nu besvara detsamma ,då jan nu har godt om tid, ty jag 
har samma  anställningen  nu  som  jag hade då  jag hälsade på hos eder. Ingenting 
att beställa annat än gå och drifa  omkring, men här är många av samma skrot och 
korn som jag, går här i staden och ser sig omkring  efter något att göra. Men det är 
inte  vidare bra nu, men det kan ju ändra sig till det bättre, brukar vara  så. Roligt 
att höra ni är friska der hemma på Önna. Jag önskar jag kunde hälsa på eder i afton 

med en liter i sällskap förstås. Ohej  hvad vi skulle ha en treflig qväll språka galamatia  samt  sjunga våra  
bitar  som  fordom det  skulle vara  andra  slängar än att gå här i  folkvimlet, men nu får man just lefa i 
tider som varit  ja vi  hade tänkt oss upp  till  eder en söndag men Emil hade så brått med bilen om  
söndagarne  så det var ogärligt,  jag hade ändå ämnat att gå upp till eder en gåg till innan jag lemnade 
landet men det blef aldrig tid därtill ty det var så långt mellan platserna. Så det var besvärligt dervidlag. 
Jag var ju upp vid norska gränsen. Och roligt hvar jag var så tiden gick fort. Jaså Karl skall kläda bladig 
skjorta till fosterlandets försvar i sommar. Kungen måtte väl vara snäll gosse och låta honom lemna landet 
sedan, då Karl vaktar  fanan säkert om någon vågar att röra kungen. Så är Karl rätt clir med  
knutnäfarna  och  ve den du då träffar, ty Karl är både qvick  och stark  som  vi  vet. Och nu får vi då  
skrifa  oss  emellan när han  får  löfte att resa  och  ställa  oss derefter i alla afseende. Vare det godt om 
arbete på trakten så vare det ju bra ty har man arbete så grejjar  man sig hvar man är. Här är ju skräp 
också  stundom, men här är ett större land, så det är bättre svängrum, så kan man försöka en annan, jag 
mår  rätt så bra, hoppas ni är friska, vädret är godt vi har haft 6 tum snö, men den har gått.  
C. Edlund 
 
På första sidan är det inskrivet extra text upp och ned: 

Här medföljer ett fotografi på din systers  Marias dotter, hon är i Brooklyn 28 år gammal en riktigt vacker 
flicka hon heter  Marie Johnsson, se hur knubbig hon ser ut. 
 
Om jag analyserat rätt vem Carl Edlund är så är han Karl Hjalmar Andersson f:1877 och är bror till Ulrika ”Rika” som 
man kallar henne, men när han nämnde ”din syster Marias dotter” så är det ju även hans syster, varför säger han inte 
”vår systers”? 
 

På sid tre är det inflikat i kanten: 

Om jag kunde öferaska eder med att sjunga andra jul vid edert fönster 
 

 
 

Vinterlivet i Jamestown och Chautauqua County. 
 

 
  



Det fjärde brevet från C. Edlund är skrivet den 15 januari 1929.   
 
Adresserat till:        

Herr Karl Fagerström Önna Frändefors. 
 

Jamestown 15 jany 1929.   
Mr Svensk Amerikanaren Carl Fagerström. 
 
Det är nu på tiden att jag skrivfer några rader till eder. Och får först tacka för bref som 
jag fick för någon dag sedan, vari jag hör att ni är friska även vi här af de våra är friska 

men annars är det mycket sjukligt i landet rundt, en epidemi har utbrutit här, det kallas för Flu. Influensa 
är nog fulla namnet. Det är många som dör yngre och äldre. Men det är Guds nåd att man får vara frisk 
här är  nu rätt sträng vinter samt mycket snö huarken så kallt men så mycken snö  såg jag i sverige i fjol. 
Jag arbetar nu, är nattvaktman på ett stålverk här i staden, ett långt skift från 6 om qvällen till 6 morgon 
ett lngt skift och i aseende till dessa långa timmar så är ju betalningen inte så dålig, men det är obehagligt 
att arbeta om natten men vhad skall man göra, detta var det enda som stod till buds ty det är så ont om 
arbete nu på vintern. Så obehaglig juleqväll och juletid har jag aldrih haft förr ty det var för mig att vara 
i värkstaden och elda och vakta. Jag har en ångpanna att elda och hålla ångan uppe. Inga gille dramar 
denna jul, men så hade jag åtskilliga den föregående julen då jag var bland eder, jag vill så gärna släppa 
ifrån min tjänstgöring under julen och jag bad basen om han möjligen kunde få någon annan i mitt ställe 
under tiden, men det fanna inte en enda som ville vara från sin familj vid denna stora högtid, så jag fick 
bekväma mig därvid. Och jag undrar ej derpå att ingen ville arbeta julnatten om de inte vara tvungna därtill 
, inte en enda sup jag tog under denna jul, ty det arbetar inte då man har annat att beställa. Det går an 
då man är i en sådan ställning som jag och Oskar en lördags aftan då vi aflastade åtskilliga kaffegökar och 
sjöng svenska och norska visor så huset darrade, ja det var tusan så roligt då. Undrar just om vi kan taga 
några flera tillsamman. Nu angående biljett, jag köpte den för några dagar sedan på ångaren 
Drottningholm och den afsändes omedelbart till hufudkontoret i Göteborg. Du får därifrån underrättelse när 
den har ankommit dit, samt hur att göra och ordna för resan. Invandrareskatten är 8 dollars, som ärlägges 
då biljetten köpes samt järnvägsbiljetten hit till Jamestown. Äfven ansvarighetsblanketten är i laga ordning 
undertecknad så du har ej minsta svårighet att befara vid din din ankomst hit till landet. Och agänten 
lovade mig att jag skall bli underrättad om när du anländer hit  till staden så jag kan möta dig vid 
stationen, så var ejängslig för den saken. Rappe snus får du ej glömma att ta med en del, äfven så en ½ 
liter komme ju händigt 2 stjärnor ead de vi buteljen kan man gömma i fickan vid tullststionen. Om man är 
2 kamrater kan så kan den ene af dem taga båda kappsäckarna och öppna, den andre har flaskorna och går 
ur vägen en stund, medan snokarna visiterar sedan kan man nedlägga vad man vill i dem men man lär ha 
ögonen med sig jämt, så intet upptäckes ty de letar efter brännvin, och påträffar de det så är det förlorat. 
Men det kanske dröjer länge innan din tur inträffar att du får lemna sverige enligt quata lagen, jag var 
till agänten i går och och köpte en penningavisering på 55 kr 70 öre. Växlingen går först till stockholm 
sedan kommer en anvisning till dig och på den får du dina pengar i hvilken bank som helst tänker jag. Nu 
får vi ju skriva vidare emellan oss så får jag höra hur det gestaltar sig. När du kommer till göteborg så 
kanske du går till Gustaf Pettersson din släkting Postgatan 26 han kan ju vara dig dig något behjälplg i 
staden. Och du kanske kan stanna hos dem ty de har rum, jag var der. Ett präktigt folk. Det blir nog 
ledsamt för Far och Mor att räcka handen till farväl men hvad skall man göra om några år kanske du är 
tillbaka med Millionen om du har tur. Och då så blir det luft i luckan. Ja nu får det vara nog för denna 
gång, hoppas snart höra från dig. Det var sant fråga Lars på trolit om han har hört något från sin bror 
Johannes, jag gaf honom hans adress, så han lifer det är visst.  C.Edlund 
 
Carl Edlund som benämns ”morbrorn” dog ungefär i Juni 1934. Beskrivs senare i ett av Kalles brev. 

  



Kalles mor Ulrika var syster till Karl Hjalmar 

Andersson,  de var två av 7 barn till Anders och  

Anna Lisa. 

De övriga 4 av Karl Hjalmars syskon som tidigare 

hade emigrerat till USA var: 

Stina Kajsa Andersdotter   f1864 26/3     

till Amerika 1887  17/6 

Anna   Andersdotter           f1867 6/10     

till  amerika1888   6/9 

Maria  Andersdotter           f 1871 4/9      

till Amerika 1888    6/9 

Johan Elis Dalgren            f 1861 26/11  

till Amerika 1890  24/877 

Och sedan 

Karl Hjalmar Andersson    f 1877 5/8      

till amerika 1903  26/10 

 

Karl Hjalmar har var vad jag förstår  umgåtts mycket 

med  Oskar och Ulrika han var en 2 år yngre broder 

till henne. Han beskriver i det första brevet vi hittade 

att han varit på återbesök i Sverige efter 23 år, han 

beskriver vad roligt han hade under den tiden och 

ursäktar sig för att han inte hann med att sista 

dagarna komma och ta farväl innan han återvände till 

Jamestown NY USA. Jag tror han startade gnistan 

hos Kalle att pröva lyckan i USA och han hade 

förmodligen lovat att köpa och skicka biljett till Kalle 

och ta hand om honom i början av hans vistelse där. 

Kalle skulle mönstra och man visste inte när han 

skulle göra militärtjänsten men det framgår inte av 

mönstringskortet om han gjorde lumpen före han 

emigrerade.  

 

 

 

Registerkortet för armen står det i rutan: frånvaro från tjänstgöring jämte anledning därtill M.L. FF. 1928 utv.till USA.  

Och även noterat när Kalle återvänder för att skrivas in igen. 1938  13/12.  



 

Jamestown den 8/4 1929 
 

Besta mamma och pappa. 
  
Jag får nu skriva och tala om hur jag haft dät under resan. I göteborg låg jag på 
hotellet attlantick och här något oläsligt som stryks  den 27 klockan 3 var vi ombord 
och då dansade vi och hade dät tills klockan var 11 på kvällen men då lämnade vi 
hamnen. Sedan gick vi och lade oss på morgonen när vi vaknade då gick dät vågor och 
dät varade i två dagar men under den tiden var det många sjuka men jag var intet 
sjuk någon gång under hela resan. Men dät tog lång tid för de sade att de fick gå 

svängar för isberg och sedan låg vi still en halv dag för dimma. Den 5 var vi i hallifax där var det kallt och 
snögade men var rätt många som gick av där. Den 7 var vi i nyork och då fick var och en sin adrässlapp och 
sedan åkte vi buss till statsjonen och klockan åtta jick vi på tåget till jamestown och klockan åtta var jag 
vid statsjonen och med dätsamma jag kom ut fick jag se morbrorn och då gick vi och när vi gått sen dit 
sadde morbrorn att vi skulls taga oss en sup för han hade på en flaska så fick ett par supar och dät jorde 
ganska gott för jag var både somnig och trött men det livade upp gamla minnen. Och när vi kom fram dit 
skulle fick jag både kaffe och mat, men innan jag åt frågade de om jag ville vaska mig för dät är bruklickt 
här sade de och jag tvättade mig grundligt och sedan åt jag både längen och fort för jag var ganska hungrig 
för jag hade intet ätit något på 13 timmar så dät var en gång åkt. Och sedan gick vi till den platsen där 
jag skulle varda, dät var en gammal änka. Men vad hon heller dät vet jag inte men hon är svänska och dät 
hörs att som hom vore en rätt bra sjäring dät kostar 9 doller i veckan för mat och rum. Och jag skulle ju 
tala om vem som jag hade till hyttkamrater på båten dät var två pojkar från dalarna och den tredje vet jag 
inte var han var ifrån men dät var trevliga pojkar sjungde ibland så de fick kom och säga att vi skulle tiga 
så de andra fick såva. Och så får jag tala omn att jag skulle gå och tala vid morbrorn i dag men det gick 
inte jag kom galet, så jag fick vända om hemma i jän, så när jag skriver väntar jag honom men han 
kommer nog intet förrän til morgon och så får jag tala om att jag talade vid gunnar och jånn och ärling 
skog vid nyork och de hälsade till hälge ja nu får jag avsluta mitt brev med hälsningar från Karl. 
Sedan verkar det som Karl lägger till ett extrablad i brevet som här följer, men den var otydligt skriven och svår att 
tyda. 

Ni behöver inte att svara mig på detta brev för jag skall skriva när jag får börjat arbeta så ni får nog brev 
i jän och ni får stilla er så gott ni kan, men det var ganska besvärligt för det var ingen som xxxxxxxx mig 
nu och jag xxxx sjanscha dx ännu men vett att vända hem hälsa så gott till alla flickor ifrån mig  
Hälsa så gott till Harald och alle samman förresten. 
 
Adress Karl Fager 19 Norwood ave Jamestown NY  USA 
 

                   
 
             
Hotell Atlantic i Göteborg där tog Kalle in i väntan på 
att få gå ombord på Kungsholm  den 27/3 1929 för 
resan till USA.    

Stationen i Jamestown där morbrodern mötte upp det 
var 7/4 1929 tågresan från New York tog då 12 
timmar.  

 



 
 
 

          
 
       

 
 

Här är adressen där Karl hyrde in sig för 9 dollar i veckan med ingående mat. 19 Nowood  Avenue Jamestown NY   
Huset som syns på fotot är från  2013 kan vara det huset som fanns här 1929. Det är 84 år mellan brev o foto. 



Jamestown den 15/4 1929 

Besta mamma pappa. Jag får nu skriva och tacka för kortet som jag fick. Jag kom 
till morbrorn samma dag som han fick brev så jag också läste dät och jag såg att 
mamma var ledsen sedan jag for men dät skall mamma inte vara för jag har det 
ricktikt brahär så ni kann intet ha dät  bettre än jag har dät. Här jag bår där är 
jag som jag vore hemma så dät går allt bra. Jag skall tala om att jag varit ute i 
dag och sökt äfter arbete och då fick jag i den första fabriken jag gick in i och jag 

började och arbeta på middagen samma dag som jag fick arbetet och dät är en fabrik som jör radio 
apparater dät är ett lätt arbete men det är dålickt betalt jag har 40 cänt i timmen så det är ju inget 
vidare men dät får gå så längen. Jag var låvad arbete på en stålverkstad men de hade inget arbete för 
tillfället så jag skulle vänta ett tag så skulle jag få arbete och jag väntade en hel vecka och jag fick intet 
något då häller men då gick jag och fick detta arbete men jag skall börja på stål fabriken så fort jag får 
för dät är bettre betalt där och så är dät arbete både vinter och sommar där så dät är allt bettre där. Och 
så får jag tala om att de arbetar i 10 timmar här men det gör dät samma när man får timme för hur 
sjänar  man ju varje dag vi börjar klockan 7 och slutar halv 6 då har vi en halvtimme till midag rast. Jag 
skall tala om att jag var med morbrorn om lördags natt på fabriken och jällpte honom. Dät är ju intet så 
mycket att göra men dät är ju i alla fall långsamt att vara ensam så där om natten och jag hade inget 
annat att göra så jag gick med honom. De har på fabrikerna en klocka som skall dras varje timme ja pappa 
vet nog hurudana dom är och den sjötte jag om den natten jag var med så morbrorn fick såva några timmar 
om den natten ja han har ett urselt arbete som skall arbeta om natten dät är ju inget hårt arbete förstås 
men i alla fall är det usse.  
Jag skall tala om att jag har köpt ett par vandus byxor och en livrem nu byxorna kostar 1 dollar och 45 
cent och rämmen 45 cent. Jag köpte byxor på frändefors men de var så stora så jag kunde krypa ini ett ben 
med hela kroppen så de kan jag intet ha fören jag får jort om dem om dät blir någon gång äljes skall jag 
sända dem hem för mamma kan ju göra om dem till pappa. Men jag skall säga att dät värsta är att lära 
sig att språka här i denna staden för det är svänskar  var man  kommer så man höra annat och då dröjer 
det längen innan man lär sig att språka. Jag har varit och sökt opp Gustav Stålberg han var nästan sig likt 
när han var  hemma han kände inte i jän mig men jag kände allt honom och han hälsade så gott till Helge. 
Ja nu skall jag fråga om helge har lust till att komma hit men jag får säga som jag menar att man kan ju 
inte sjära guld med kniv här heller men nog är dät bettre än i sverige alltid så har du lust så lägg in 
ansökan och kom hit du, just nu får sluta för denna gång med hälsning från Karl. 
Karl Fager  19 Narwood ave. Jamestown  NY USA 
Hår de kallar mig för Fager för  de tycker att Fagerström är för långt att säga. 

Vid denna tidpunkt hittar jag bara denna fabrik som tillverkar radiodelar. 

 

 
 

 



Brevet är adresserat till sin 4 år äldre  broder  Helge Fagerström. 

Jamestown den 22/5 1929.   
Min sjära broder. Jag får nu 
skriva och tacka för brevet 
jag fick från dig och jag 
hörde att du har dät rolikt 
var enda lördag och dät är ju 
intet så illa och du har ju 
tagit min gamla fjälla och du 

tycker kanske ganska bra om henne ja dät var en sött så klämmig fjälla du har väl 
aldrig pippa henne någon gång ännu och har du jort dät så skall du skriva och tala om dät och tala om hur 
hon kunde med dät jag försökte aldrig men jag kunde förstå att dät hade nog gått om man bara hade 
försökt dät. Här kan man få pippa så mycket man vill för 2 dollar men dät är det inte värd. Ja nu får jag 
skriva om något annat jag har varit på dans en gång här, det var rätt skoj men dät var intet så roligt som i 
sverige men dät kan man ju intet fodra och så har jag varit på biograf som bilderna talar, dät var roligt 
må du tro, fast jag förstod intet vad de sade, men det var bra i alla fall. Ja här går man i staden och 
dräller om kvällarna och så går man in på någon bio och då går kvällarna fort som tusan, dät kostar 15 cent 
och det är det värd, du kan tro att det är bra ibland. Det är en liten fin stad här men dät är mycket folk 
här. Jag är snart lika sjänd här som jag var i vänersborg jag kan gå var jag vill har och intet gå vilse, dät 
första gick jag vilse flera gånger men jag gick tills jag som sett igen. Jag har bytt om arbete nu jag 
arbetar på en stålvärkstad dät var för långsamt åstå och sandpappra radio aparater dät var det samma som 
straffarbete förstår du, då gick jag och fick annat job jag var där bara i två veckor och sedan började jag på 
mitt nya arbete och dät är mycket bättre må du tro jag sjöter två maskiner som jängar de där bultarna till 
skruvnycklarna som man flyttar och jör nyckeln större och mindre du förstår nog vad dät är för bitar  jag 
sjänar mycket nu pengar, här jag har för styck så fortare jag arbetar mer sjänar jag men du förstår dät är 
så som i sverige om man sjänar för mycket så slår de av på betalningen och då är det best att ta dät så där 
lugnt jag sjänar 6 daler om dagen, dät jinge nog att sjäna mer men jag törs inte för dät vore ju semre om 
de slog av på betalningen då kanske de inte betalar mer än hälften och vore ju fan de har alt lärt mig de 
andra påjkarna som arbetar styck arbetar dät är de pojkar som har varit här i 3 år och inte inte har mer 
än 40 cent i timmen de svär och säger att dät var en jäkla tur du som har som kan få dät så bra med det 
samma. Du frågade mig hur dät jick med den där konjaken den jick det det allt bra med för den söp vi ur 
på vägen den fick intet se newyork du kan tänka att vi hade dät roligt på resan och så frågade du vart vi 
jick det första, då jick vi till min kusin och där åt vi oss mätta och jag åt väldickt för jag var sugen som 
bara tusan. Och så frågade pappa och mamma vad långt jag hade till arbetet och dät är 2 engelska mil så 
dät går jag på en halvtimma om jag går fort, jag kunde åka bus eller spårvagn om jag vill, det kostar en 
daler i veckan men jag tycker dät är en lagom, promenad på morgonen då är man fullt vaken när jag 
kommer till arbetet. Jag får tala om att jag intet har morbrorn här nu, han har gått till jungstown åhajo 
för en vecka dedan han skulle hälsa på sina kusiner där de skrivet till honom och vill att han skulle komma 
så när han slutade sitt arbete så for han dit. Jag skulle hälsa så gott från honom. Jag är allt hos Albert i 
bland men jag tycker intet så mycket om hans fru hon tycker visst intet så mycket om dät jag kom och då 
är dät lika bra att vara därifrån nu klarar jag mig dem förutan, när morbrorn var där då var jag inne hos 
honom och vi språkade och hade det rorlikt. Jag får tacka mor och far för brevet som jag fick brevet som 
jag fick ni kan tänka att jag blev glad när jag fick brevet, jag fick 3 brev den dagen ifrån Gustav i 
xxxx(oläsligt) och från Nils Nordberg jag har skrivit till dem. Ja dät går allt så bra här och tiden går rätt 
så fort men dät skulle vara skam så rolikt och få språka vid eder nu om man kunde gå hem på lördags 
afton och språka och sedan gå tillbaka på söndag då vore dät bra men dät är intet värt att tänka på något 



sådant. Nå Helge har du lurat något på att res hit äller har du slagit dät ur hågen dät kan du skriva och 
tala om, skall du fara så skall du lägga in ansökan med en gång så är du färdig att resa nästa vår och du 
kan ju tala om det för mig dät. Dät vore ju skam så rolikt om du kom men du får ju jöra som du vill dät 
vet du själv om du har lust och pengar dät skalle vi nog klara upp förstår du, men om du far blir väl 
mamma ledsen hon ville ju intet att du skulle fara men dät ordnar sig nog, där var sant jag skulle skriva 
till Gunhild men jag har intet lust ännu men du får ha tack för adressen. Och här sänder jag ett fotografi 
sm vi tog sista dagen som vi var på båten dät är mina hyttkamrater dät är två ifrån dalarna och den treje 
vet jag intet var han är ifrån, dät var jäkla så bra pojkar må du tro, du kanske inet sjänner i gen mig på 
dät kortet för jag liknar riktigt apsjit, du förstår att solen sjen skarpt den dagen och dät var därför jag 
grinar så dät är taget på 3 däck du kan se ett livbelte över där är komando bryggan där får man intet gå. 
Den grabben som tog kortet han sjickade två kort till mig och då sände jag dig ett kort så kan du få se min 
hytt kanske. Jag har varit och fotograferat mig här nu så ni får snart ett annat fotografi men dät är så 
jäkla dyrt dät kostar 9 daler dussin, men dät räcker ju med mindre än ett dussin. Ja här har du att jöra 
innan ett par kvällar innan du fått läsa allt så nu får jag sluta för denna gång och de får ursäkta att jag 
skriver så dålickt men jag är intet van men jag jör så gott jag kan och dät vet du nog hälsningar från     
Karl. 
Skriv snart. 

I övre  delen på brevets 1 a sidan  har Karl skrivit in: 

Här sänder jag 5 daler om ni vill betala livförsäkringen och så när ni skriver så tala om när jag sall betala 
den sedan så skall jag sänder hem pengar så de de kommer i rätt tid ni har väl fått lakt ut pengar för 
denna månaden men nu skall jag allt sända så ni slipper dät och så om ni ville tala om när växel är förfalle 
så jag inte försummar den för dät vore förfärlickt. Gott väder här men det rängnar var ena dag. 

På sidan 3 övre delen har Karl skrivit in en text som är svår att tyda men handlar om någon som lär honom engelska 

jag har skrivit den som jag tror den skall vara: 

Dät är en grabb som bor här var jag är, han är född här i landet men han kan språka svenska han håller 
på att lära mig engelska dät går nog men dät är jäklikt, men med tiden så skall han allt lära mig språka 
säger han. 
 

Crescent Tool Company grundades i Jamestown, New York , av Karl Peterson och Edward J. Worcester år 1907.  

Företaget blev snart känt för sina justerbara nycklar. Många har kopierat JP Johanssons skiftnyckelverktyg och 

hävdade att det var deras uppfinning. En av de första kopiorna gjordes i USA av en svensk invandrare, Karl 

Pettersson. Han grundade företaget Crescent Tools i Jamestown, NY, och började marknadsföra skiftnyckelverktyget 

som sin egen uppfinning 1909, då JP Johanssons patent hade löpt ut. Till och med idag använder många namnet 

Crescent-verktyg felaktigt när man hänvisar till originalet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jamestown den 14/6 1929  
                         Besta Mamma och Pappa 

Jag får skriva några rader till åter och tala om att ajg mår bra jag hoppas ni 
gör detsamma. Jag undrar om ni fått dät brevet som jag sände dät lade jag i 
brevlådan på morgonen när jag gick till arbetet när jag gick hem då tänkte jag 
att det var långt på vägen men när jag kom hem då var brevet före nig jag hade 
satt på 4 cent frimärke men det var för tunkt så dät skulle vara 8 cent så jag 
fick gå ner till posten med dät. Nu sänder jag ett fortigrafi om ni tycker dät är 
sorlikt att se hudun jag ser ut här de fem korten som ligger i dät är på 

jamestown så ni kan ju få se hur dät ser ut här dät kan ju intet vara mycket att se på men i alla fall så 
kan ni ju se litet. När jag skriver detta brev då komma morbrorn upp till mig och språkade en stund han 
var i jungstown ohajo men han jillasig intet där så han kom snart tillbaka. Han har fått brev ifrån sin 
syster och hon skrev och talade om att min morbror Johan Dalgren han har blivit påsjörd av en bil så han 
ligger på sjukhuset och dät är frågan om han blir bra igän han har legat på hospitalet i 2 månader så han 
fick nog sig en jäkla törn. Jag har hans adräss så jag skall skriva till honom någon gång och i fall mamma 
vil skriva till honom så sänder jag hans adress här. Mr Johan Dalgren 150-88 stret Broklyn Ny. Här är 
adrässen om någon vill skriva någon gång. Jag har intet så mycket att skriva om nu men jag satt ensam 
uppe mitt rum och då tyckte jag att dät var sorlickt att ha något att göra. Jag har priminerat på en 
tidning nu så jag har något att läsa i den skall jag sända hem så får ni läsa ni också fast dät är ingen 
vidare bra tidning men jag får reda på vad som händer och sjer här och det är ju intet så dumt ja nu får 
jag sluta för denna gång med hälsningar från  Karl. 

 

 

 

 

 

 
Min gissning är att morbrorn varit i Youngstown i 

Ohio och sökt arbete på något av stålbolagen där.  

 

 

Carnegie Steel CO eller General View on the 

Republic Iron and Steel Works. Avståndet mellan 

Jamestown och Youngstown är ca: 20 mil och 

resan gick förmodligen med tåg. Han skulle enligt 

Karl hälsa på sina kusiner där, för de hade skrivet 

till honom och ville att han skulle komma, men han 

tyckte inte om att vara där, eller det kanske inte 

fanns arbete för honom, Carl Edlund är vid den 

tiden 52 år . 

 

 



Jamestown den 28/6 1929     Besta Mamma och Pappa. 

Jag får nu skriva och tacka för brevet som jag fick på midsommarsdagen jag kom 
ifrån arbetet när påsten kom jag hade arbetat hela dagen för här i landet firas ingen 
midsommar  eller någon sådan högtid men de har andra dagar här som firar. Ni 
undrar väl vad jag skrev dät brevet som ni fick nu sist men jag tyckte dät var roligt 
att ha något att jöra så jag skrev för dät tiden skulle gå. Jag mår bra och dät jorde ni 
också hörde jag och dät är gott, mamma har ju ont i sin fot det var synd om dig 

mamma. Dät skulle allt vara rolikt om jag finge skaka tass med dig och få ta dig om halsen men den dagen 
kommer nog någon gång. Ni må tro att dät sjändes att lämna eder men dät var ingen anna råd och därför 
jorde jag mig hård och jick utan vidare, men så bra som jag hade i sverige får jag nog intet här för dät är 
att arbeta varje dag ifrån morgon till kväll. Dät fick man ju jöra i sverige också förstås men det var allt 
roligare när jag och pappa fick gå till måssen och ta upp torv då kunde man sätta sig och språka när man 
vill och dät  går intet här utan dät skall gå var minut, men jag har ett lätt arbete så dät går ju bra. nu 
har ni väl börjat ta upp torv så nu har ni väl gott om arbete fast dät är allt ett jäkla arbete oxå men dät 
är ju pengar att sjäna. ja du pappa när jag och du kommer att ta torv ihop ijän då kan du tro att jag skall 
hösa torv så det blir stora högar. Ni bad mig att jag skulle be morbrorn skriva till eder men jag tänker att 
snart han kommer och hälsar på eder för han har lust att fara till sverige han ångrar att han for hit ijän 
jag skall tala om min kusins käring hade en kusin som arbetade där jag arbetar och han har blivit avtxxe 
och hon är så jäkla avunsjuk för att jag har arbete, hon sade att dät är orätt att de avskeda infödda 
amerikaner och att nybörda svänskar skall få abete före dem dät sade han till mig en gång och jag sade att 
dät är riktikt rätt för jag behöver arbeta var enda dag så om jag skall klara mig, du må tro att dät ar en 
jäkla sjärring den, ni kan tro att hon är färdig att få en liten nu, hennes yngsta doter är 12 år så dät är 
långt i mellan dem, jag talar om detta bara för om ni tycker att det är rolikt att veta dät när jag skriver 
dätta, då kommer två grabbar så jag fick sluta upp att skriva ikväll vi var ute och åkte bil och hade dät 
skoj så jag skrev brevet färdikt nästa kväll. Jag hörde att Helge intet hade någon lust att fara hit och han 
får jöra som han vill men Gustav har ju lust och har han dät så skall jag hjälpa honom med pengar så han 
kan komma hit och då kan han ju börja att ordna med resan med detsamma så är han f'ärdig att resa i 
mars månad men du får bre dig på att arbeta var dag och intet kan man få dät så rolikt här som hemma 
må du tro, men vi klarar oss nog bra här vi kommer nog att jobba på samma sjapp och då skall vi språka 
riktigt bollsit men nu vet du hur det är här i landet men ni kan ju skriva och tala om hur Gustav jör, ja 
han kan ju jöra sälskap båda två så kan vi ju ha så sälskap hem en vacker dag, ja jag vill intet narra er hit 
utan ni får jöra som ni vill och dät är ju best. Jag tycker att Helge var en skit till att skriva ett kort brev 
till mig nu sist, en annan gång vill jag att du skriver mer. Så får du ha tack Gustav för ditt brev dät var 
rolikt att du skrev till mig, ja vi kommer nog snart tillsamman ijän. Nå hur går dät är ni got te att läsa 
mina brev dät är nog jäklikt tänker jag, men ni får läsa dät ni kan för jag tror nog att skulle ni läsa allt 
så behöver ni flera dagar att jöra. Nu får jag sluta för denna gång med hellsning från Karl och tack skall 
du ha Harald för du skriver till mig så gott och god natt. 

                  

        Vill ni veta hur stor skillnaden dät är på tiden här och i sverige så är det 6 1/2 färe i 
sverige så när klockan är 9 här så är hon halvt 4 i sverige, jag har tänkt att tala om dät förr men jag har 
glömt dät var gång.              



Jamestown den 20/7 1929 

  Bästa Mamma och pappa. 
Hej på dej pappa jag får skriva några rader till dig och tala om att jag sent pengar 
nu samtidikt nu med detta brev och jag hoppas de kommer i rätt, tid pappa kanske 
börjar att vänta och jag skulle allt sänt dem förr tänkte jag men hur det varit så 
har dät alltid varit något som jag skulle ha sjöpt. Jag har sjöpt en ny kostym för 30 
doller och dät ena med det andra så har jag intet hatt pengar att sänt för men jag 
tror nog att de kommer tiss nog jag tänkte nu jag skulle sända dem i rekommenderat 
brev men de ansvarar intet för pengarna då när dät går utom landet. Detta går något 

småare men dät är säkrare att de intet kommer bort, dät kostar 1 doller  att sända 100 doller och så blir 
dät väl 21.75 över och de får far o mor för det som jag skulle betala för mat och rum när som jag arbetade 
i skogen för dät är jag ju sjuldig. Jag tänkte att jag skulle sända Helge och Gustav 10 doller för jag fick 
nog väl mycket pengar av skarholm men dät får jag jöra en annan gång för jag ville intet göra mig väl 
blank förstår ni. Jag skall tala om att morbrorn har fått arbete nu han arbetar hos en farmare han har 3 
dollar om dagen och dät är ju intet så illa, jag och morbrorn var ute och åkte om söndagen vi var ute på 
bonde virsan men dät var allt jäklikt skräpikt dät var intet som dät är på landet hemma och de mesta 
farmar står öde för folket far till städerna och arbetar, så  jordbruket här ät intet så mycket med. Ja nu 
när jag skriver alla brev så har jag varit och badar för här badar de en gång i veckan och ni ligger väl och 
såver tänker jag och pojkarna är väl ute och hånglar tänker jag, nu har väl Gustav lagt in ansökan eller 
hur.  
Nu har jag inget mer att skriva denna gång med hälsningar Karl hälsa bekanta från mig. 

Dollars värde 1929 var 3:73 Kr  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cresent  tools där Kalle jobbade och tillverkade 

”skruven” till skiftnycklar. 

 

 

 

  



Jamestown den 27/7 1929  Hej på dig Helge. 
Jag fick skriva och tacka för brevet som jag 
fick från eder ni mår bra allesamman hörde 
jag med och dät gör jag med, här arbetar varje 
förstår du och tiden går fort som tusan här 
men vet nästan intet av fören veckan har gått, 
jag tycker intet dät är alls länge sedan jag for 
och dät är 5 månader sedan. Och du knogar 

och slår vass hörde jag dät är allt ett jäkla arbete men du har väl bra betalt och då går dät ju. Dät var en 
fin blomma jag fick. Ja nu har ni dät fint med blommor över allt ja det skulle allt vara roligt och få gå 
och titta på dem, ja det finns intet så fin plats i verden som hemma. Här i amerika finns inget grant dät 
enda man ser så är dät smutsiga gator och sådant, de jör som intet så här som i sverige så de sopa gatorna 
utan dät får rägna bort om dät vill eljes dät får vara. Mamma frågade vad min barxxxx xxxx heter hon 
heter (mexxer) Karlsson hon är född här i landet dät är en snäll gumma hon både vaskar och böter 
strumporna åt mig, jag har eget rum så jag har det som en herre på dät viset dät är 2 som bor der här till 
men de är xxx och jag har mitt rum på vinden. Mamma sade att jag skulle be morbrorn skriva och det har 
jag jortså ni har nog fått brev från honom innan ni får detta ni har det ju torrt i sverige men här regnar 
det och åskar varje dag nästan, i går kväll var jag på dans på en plats som heter Hilsaid så detta brev 
skriver jag på söndags morgon när jag stod upp så jag är något sömnig men det göt intet något. Jag skall 
tala om för dig att jag har fått brev från Gunhild i (jalmhult) hon skriver och talar om mycket rolikt må 
du tro så du kan hälsa så gott till henne men du böver ju intet tala om att du vet vad hon har skrevet till 
mig, ja jag har allt skrivit till henne oxå förståer du, nå vet du om Gustav har tänkt 
på att fara hit någon gång de nämner intet något om dät så sen när du skriver så 
skall du nämna något därom för det är allt rolikt att veta något därom. Tror du att du 
kan skaffa mig adressen till Artur i tjärtakan han har min adress och sade att skulle 
skriva, men jag har intet hört något så om du kunde skaffa mig hans adress så vore 
dät rolikt att skriva till hinom och fråga hur han mår. Hur går det för dig är du godt 
att få dig någon liter ibland, ja vi hade många glada stunder tillsammans jag och du vi var allt ovenner i 
bland men dät glömde man ju snart, men när jag kommer hem så skall vi allt ha några glada dagr ijän 
förstår du, jag trodde nästan att du skulle fara hit men du har intet lust då är dät best att vara där man 
är för om man far hit och intet har lust så blir det nog tåkigt här, när jag skriver så har jag inga 
sigaretter utan jag får röka min pipa och dät är ju intet något så när jag skrivit så går jag nu i stan och 
sjöpa mig en box sigaretter och sedan skall jag gå upp till morbrorn och språka bort skit förstår du, till 
hösten skall jag börja att gå i skolan ijän jag skall lära mig att språka och skriva ängelska förstår du, men 
dät är jäkligt må du tro att lära sig språka jag kan intet många ord än må du tro, så dät går intet fort. 
Nå hur går det är ni godt att läsa mina brev och förstå er på vad som står i dem men dät är mig intet så 
gott ellerhur ja nu har jag inget mer att skriva så nu får jag sluta för denna gång med hälsningar från 
din broder Karl. 
Detta brev blir nog många fel på men dät får gå ser du när man är sömnig så är det jäkligt att skriva 
brev, hälsa så gott till Hildur på brotorp och alla sjända flickor och pojkar  skriv snart. 

 
 

Josef och Anna på Brotorp 

Hildur stående emellan dem. 

  



Jamestown den 26/8 1929     Besta Pappa och Mamma 

Jag får skriva och tacka för brevet jag fick i dag. Jag har nestan väntat på brev från 
dej pappa jag börjar nästan bli litet bekymrad och tänkte att de hade lurat mig på 
påsten så att intet pengarna kom fram men nu är det besjymret borta så nu är jag 
nöjd, det hade allt varit tusan om de hade lurat mig för dät är många timmar innan 
man får 100 daler  
( 373 Kronor ) men man sjänar allt 100 daler lättare här än vad man sjänar 50 kronor 

( 13:40 dollar ) i sverige bara man har arbete så går det fint, men dät är jäklickt nu här dät går nestan 
intet att sjöpa ett arbete en gång dät är många som går och driver på gatorna nu och vill ha arbete i dag 
men dät finns inget, dät har varit många nere på dät sjapet där jag är och hört efter arbete men dät fans 
inget. Morbrorn han kunde inget arbete få här så han har gott till en plats som heter Milwauter där han 
har fått arbete, han har sin bror där så han jälpten till arbete, jag fick brev från honom i dag. Han säger 
att dät är bättre än vad det är här i Jamestown. Ja jag hade allt tur som fick dät arbetet jag har för där 
har jag arbete så längen jag vill och jag behöver intet lägga an någon dag utan jag kan arbeta var dag så 
dät är allt bra med dät. Jasså nu är ( råd?) död ja han var gammal nog så han behövde att få vila gubben. 
Ni frågar om jag hört nogot från morbrorn men dät har jag intet jort men jag skall skriva till honom så 
får jag höra hur dät står till med honom, jag talade vid Gustav Stålberg i lördags kväll och frågade om jag 
hade hört något ifrån sveden, han skulle ha skrivit hem för 2 veckor sedan så han väntade få brev från dem, 
dät dröjer väl längen innan Gustav är färdig men när han är färdig så skall jag sända honom pengar, jag 
får visst sluta för jag har inget papper nu förrän jag sjöpt, jag må undra om vi får den tidningen 
(pokhiun?) som jag sände och en dät är det jag hade i dät får jag höra en annan gång och så skall ni tala 
om vad ni tyckte om den amirkanska snusen  jag tyckte den var förbaskat dålig det första men nu går det 
rettså bra. Jag skall börja gå i skolan nästa månad, det är tre kvällar i veckan hela vintern det kostar bara 
två daler och då får man gå så längen man vill, nu får jag sluta för denna gång med hälsningar från Karl. 

Tack skall du ha för brevet Helge, du fick nog snart brev från mig tänker jag. Ja hej med er och såv gott. 

  



Jamestown den 30/9 1929   Besta Mamma och Pappa 

Jag får skriva och tacka för brevet som jag fick från eder dät var rolickt att höra att 
ni mår bra och dät gör jag med. Jag har nu börjat skolan kan ni tro dät är ett jäkla 
liv vi är en bra massa som går här både unga och gamla, vi är över två tusen så nu är 
jag likt dig Harald vi får gå i skolan båda jag och du fast jag varannan kväll, dät 

kostar 2 daler att gå och går man 75 prosent av tiden så får man pengarna tillbaka, alla som är under 21 
år de är tvungna till att gå. Ja dät var för ledsamt att höra att Anna och Jannes stuga har brunnit hur 
skall de nu jöra dät var väl nästan dät värsta som kunde hända bem, hur tänker de att bära sig åt nu, tror 
de att dät är den jäkla gubben som har tänt eld. Och de hade den intet försäkrad heller men tror ni att 
gubben så är det ingen annan råd än att skrämma honom så att han ersjänner, det är att hota skamgrån 
till livet så ersjänner han nog. Ni kan tro att jag såg en väldig explisjon här om dagen när jag gick från 
mitt arbete och när jag kom mitt för en bensin stärsin eller där de säljer bensin så explodera den, dät flög i 
luften så så mycket som fanns, men dät blev bara två som de tog till lasarettet.  
Jag har skrivit till morbrorn i broklyn nu (det bör vara Johan Dalgren som hade blivit påkörd av bil enligt 

tidigare brev.) men han har ej svarat på brevet den jäkel men han får jöra vilket han vill svara eller ej och 
karl edlund han är i milvauku och han fick arbete där han fick 45 cent i timman, han har 10 mil till 
arbetet (ca:16 km), men nu arbetar han ej jag hade brev från honom och han talade om att han fick sin 
ene hand klämd imellan två järnplattor så han kan ej arbeta nu. Ja nu är det slut på papiret så jag får 
sluta denna gång med hälsningar från Karl. 

 

Inlägg på förstasidan: 

Här Harald får du en daler av mig för jag själde på dig i 
bland så nu får jag betala dig, du talade om för mig att 
du hade sjänt 5 kronor av farsan för du hade arbetat, du 
hade 25 öre om dagen, jag tyckte dät var litet men nu får 
du litet till här, hej med dig.  Harald 

 

  



Jamestown den 1/11 1929 Besta Mamma och Pappa 

Jag får skriva och tacka för brevet som jag fick för 2 dagar sedan. Jag hörde att ni 
mådde bra och dät är rolikt att veta och även jag mår bra. Ni kan tro att jag låg och 
drömde i natt att jag var hem och jag träffade Harald och han skrek och sade att nu 

kommer Karl och sedan frågade de om jag hade mycket pengar och jag sade att god råd på den varan, ja dät 
var intet första gången jag har drömt dät må ni tro. Mamma frågade om jag kan lära mig någon engelska 
men att lära sig att språka riktigt dät har sig min själ intet lätt men att lära sig att språka så man kan 
jöra sig förståd dät går lite fortare jag kan ju gå in i affärerna och handla vad som helst och jag kan 
förstå dät mesta vad de säger fast man får nog fråga va många gånger i bland. Jag hade börjat skolan men 
det blev för jäkligt tycker jag så jag slutade för jag tycker att dät ar trevligare att gå på stan och språka 
skit i stället och föresten lärde man sig inget heller för dät var så många vackra flickor att språka med så 
man lyssnade intet till vad de talade om så dät var "no god". Jasså Helge och Gustav skall till hunneberg och 
höra efter arbete ja där var dät trevligt att vara tyckte jag när jag var där uppe. Ja det är dåligt här oxå 
nu på träfabrikerna har de sakt av mycket folk alleredan, på det sjapet jag arbetade dät första har de lakt 
ned för länge sedan så det bra att vara därifrån nu. Dät var sant ni får ha många tack för tidningarna 
som jag fick, ni kan tänka er att jag blev glad när jag kom hem och had tidningar från sverige så när jag 
låg och läste så tyckte jag att jag var som jag skulle vara hemma och läste ja på den tiden var dät allt bra 
mycket roligare än dät är nu fast dät tänkte man intet på då man nu vet jag bättre. Dät var sant jag får 
tacka er för snuset oxå men den stog jag intet när jag lade in en riktig pris men jag blev både yr i huvudet 
och xxx oxh så tog dät hålpå sjäften så jag har en hel dosa kvar jag föresten snusar intet så mycket nu dät 
är på dagen ibland eljest röker jag mina sigaretter och dät går dät oxå. Jag skall hälsa så gott ifrån 
morbrorn han är bra i sin hand nu så har han börjat att abeta nu. Ni kan tänka att här har dät varit 
vinter och kallt dät har snögatoch varit frost så dät var förbaskat men idag har det varit för varmt ni må 
tro att dät är intet sådant klimat här som hemma här är det ohälsosamt på det viset för i bland är dät så 
varmt så man svittas när man står still och ibland så jäkla kallt men nu rängnar det dät hejvilt ute och ni 
förstår att dät kan ränga kar om dät ställer till då kommer dät helt vatten. Och så kommer jag ihåg min 
livförsäkring att den skall väl betalas nu fast då blir nog något sent så jag lägger fem daler i brevet om ni 
vill betala den för mig, ni får ändra om och betala för halva året om ni vill för dät är väl besvärligt att ha 
dät varje månad men ni får jöra som ni vill. Ja i dag är dät frädag och jag skall ej arbeta i morgon vi får 
den halva dagen att vila på så nu jör jag inget förrrän på måndag så till morgonen går jag ej upp förren 
klockan 12 för såva dät är det besta som finns (bordingermissen?) har ett jäkla arbete ibland innan jag 
kommer upp då skriker hon Kal så dät hörs långa vägar så upp kommer jag om jag vore halvdöd ja nu får 
jag sluta för denna gång med många sjära hälsningar från  Carl Fager. 

Hälsa Helge att jag skall snart skriva till honom hälsa till Harald och Karin skriv snart 
och Manghild skall jag skriva till för hon har skrivit till mig.  

Du Karin får skriva till mig någon gång och hälsa till Karin på brotorp och säg till 
Hildur att hon skall skriva och sända mig ett kort på sig för dät lovade hon och jör hon 
intet dät så en gång jag kommer hem så skall jag själla på henne utta tusan gudar. 
En exta lapp i brevet: 
Mamma sade att jag skulle komma hem på 6 år men dät är ju intet gott att veta jag kommer förr och dät 
kanske dröjer längre men jag tänker intet att jag kan stanna så längen utan om jag får hemlänktan och 
får jag dät då åker man hem och hälsar på ett slag och sedan kan man ju åka tillbaka om man vill. Vi har 
varit ute och åkt vi har varit vid gränsen till kanada dät är ju mer än 100 mil till kanada, vi åkte runt jag 
och en grabb som hade bil och dät var ganska skoj god mat 



Jamestown den 27/12 1929  Besta Pappa och Mamma  

Jag får skriva några rader och tacka för brevet som jag fick av dig pappa. Jag 
hoppas ni mår bra och dät gör jag med fast dät har varit en otrevlig jul tycker jag, 
på julafton då var jag nere i staden och var uppe på en lokal där spelar de en sorts 
spel fast ni vet väl intet vad dät är men där var jag till klockan var 10 sedan gick 
jag hem och lade mig och juldagen då var jag ensammen hemma de hade satt fram 
litet mat som vanlikt sedan jick jag på biograf och dät var hela julen. Jag har intet 
arbetat på 4 dagar och så har jag 5 dagar i jan. som jag skall vara hemma men sen 

börjar man på igen. Nu när jag skivet färdikt brevat så akll jag lägga dät på påsten och sedan skall jag gå 
ner till sjapet och få litet pengar för det får man på lördag. Det var sant jag skulle fråga många gånger 
om dät blev någon råg där jag och pappa sådde när ni skriver så kan ni ju nämna något där om för det kan 
ju vara rolikt att veta. Ni får ha tack för kortet som jag fick i går och hälsa Gustav tack jag skall allt 
skriva till honom oxå någon gång men dät är ej så gott att skriva för dät att jag har så många att svara 
på, jag skall skriva 5 brev till som jag är skyldig och dät tar ett jäkla tag innan jag får dom färdiga. Jag 
hörde att ni hade murat själlaren färdig nu men nu hade dät rasa i jän ja dät kostar nog pengar att göra 
själlare men dät går så småningom så när jag kommer hem en gång så har ni nog färdig tänker jag och är 
den då intet riktig så blir dät själl att få, nu får ni försöka att läsa mina kromiluringar så gott ni kan och 
så får jag sluta för den gång med hälsningar  Karl Fager. 

 

Jamestown den 22/1 1930 Besta Mamma och Pappa 
Jag får skriva några rader till eder och tala om att jag mår och jag hoppas att ni gör 
dätsamma. Jag får tacka för brevet som jag fick för några dagar sedan. Dät var rolikt att 
höra att ni mådde bra. Ja nu får ni väl snart se de kläderna ijän som jag var i stan och 
sjöpte före jag for, jag hade ingen användning för dem, men jag vet att om jag sände dem 
hem så blev de nyttiga, för här bara de låg och blev förstörda och jag tror nog att de 

kommer fram. Mamma o pappa får sig var sin bra ulltröja, de var alldeles för varma här för ni förstår man 
kan intet klädasig så här som i sverige för här, har man arbete inomhus och där är dät gott och varmt och 
skulle man då ha stora ylle tröjor på sig så blev man alldeles för varm. Ja nu när ni skriver så tala om om 
ni fick betala någon tull för dät. Jag skall tala om att en lördag jag var nere i stan så träffade jag en 
gammal gubbe och vi började att språka och han frågade mig var jag varifrån och när jag hade talat om dät 
så sa han att han sjände tillet där, han var ifrån dysjällan och han hade haft fästemö i skarbo fast det var 
mycket länge sen, gubben var 86 år gammal men dät var en glad skit han bjöd på supar och vi satt och 
språkade i flera timmar, han har skrädderi här i stan, så jag skall gå upp och beställa mig en kostym där. 
Ja jag sitter och skriver en hel massa smörja som intet intresserar er ett dugg men vad skall man jöra när 
man inget annat har att skriva vi har vinter och rätt så kallt här nu fast dät byter om så jäkla fort här 
rätt som dät är vinter och kallt så kan dät blir som om sommaren i några dagar ijän. Dät var väldigt vad 
tiden går fort, nu är dät snart 10 månader sedan jag for hemmifrån och jag tycker dät intet är alls länge 
sedan, ja nu får ni försöka att stava er fram så gott ni kan med hälsningar från er son Karl Fager. 
 
Jag får då säga att dät är jäklikt besvärlikt att dikta brev men ni får då ta det som det är, före jag börjar 
att skriva så tycker jagatt jag har så mycket att tala om men nu när jag börjar att skriva så tar dät 
alldeles slut men jag skriver dät jag tycker och sedan får det vara vilket det vill vara dumt eller förståndikt 
fast dikta dät är jagnå god till, ajö med eder såv så gått en lång mårgon och tag ijän eder för dät är gott. 
Många sjyssar får du mamma för du fick bara en när jag for ifrån eder. 



Jamestown den 10/2 1930 Besta Mamma och Pappa 

Jag vill nu skriva några rader och besvara ditt sjärkomna brev dät var rolikt att höra att ni 
mår bra. Men dät var synd om anna att hon skall vara dårlig men dät är väl inget 
allvarsamt. Jag har intet hört något från dom på längen men jag har tänkt att skriva till 
dem, men jag vet intet dems adress så när ni skriver här näst så kan ni låta mig veta den. 
Pappa frågade var morbrorn är nu är han i samma staden (Milwauter) som han for till där 

har han arbete och då stannar han där för här i Jamestown går min själ intet att sjöpa ett arbete en gång, 
pappa frågade om dät jorde något den där bankkrassen men dät skall jag säga dät gör min själ inget ting 
fast de skriver i tidningarna att dät har blivit bettre men det syns då intet så ut för på fabriken lägger de 
av folk i stället för de tar in någon och frågan efter job så slår de med båda händer så något bettre är dät 
intet ännu men dät kan snart peka upp ijän. Och så får jag väl tala om att jag har tänkt byta om boende 
plats nu för jag likar mig intet här längre nu för jag har fått nya kamrater nu dät är iländare och en 
amerikanare och ni förstår att iländare är inget folk att rekomendera och jag har en iländare till 
rumskamrat och dät tycker jag är som en finne i asulet så dät kan hända att dät blir ny adress nästa gång. 
Jag har bara arbetat 3 dagar i veckan nu ett tag så dät har varit dålikt ett tag så dät har varit dårlikt, 
men det är bättre än inget ting för dät blir ju till borden och till cigaretter och sådant och så har man haft 
god tid att gå på skritskor och dät är ju skoj men vi skall snart börja arbeta full tid i jän ja nu får jag 
sluta för den gång och ni får stava er fram så gott ni kan med hälsningar från Karl Fager. 

 

Jamestown den 3/3 1930 Besta Mamma  

Jag får nu skriva några rader och svara på ditt sjärkommande brev mamma kanske väntat 
på brev för mig för dät är ju snart två veckor sedan jag fick brev från mamma. Jag hoppas 
att ni mår bra och dät jör jag med fast det är dårlikt med arbete, jag arbetar ännu 3 
dagar i veckan men dät är ju bättre än inget men nu blir det sanart bettre när det blir sol 
och sommar i jän när man kan få börja med utsidesjobb så blie det bättre. Jag får hälsa 

så gott från morbrorn jag fick brev från honom för en vecka sedan och änen han hade hälsa och mådde bra 
han kanske snart kommer hit till Jamestown nu i jän. Ja nu när jag skriver detta brev så fattas dät 4 
dagar i ett år sedan jag kom hit. Ja tiden går som bare tusan här i detta landet men varför dät vet då 
sjutton för dät är inget skoj här ett dug. men dät är gott att tiden går undan oxå. Jag skall tala om för 
eder något nytt men ni får intet säga dät för någon för dät skall vara tyst med dät jo Gystav Stålberg har 
sjöpt biljett hem till sverige nu så han kommer någon gång i nästa månad men för tusan och säj inget så 
det kommer fram till stålbergs för han sade att jag intet fick säga något när jag skrev för han vill komma 
hem som ingen vet så säg dät intet för någon. Och blir det så dåliga tider längen som dät är nu så kommer 
snart jag oxå för kan man intet sjäna några pengar här så är dät nå just att vara här tycker jag, nu är 
klockan sex och de kommer och ropar att jag skulle ner och få mat och då är dät nog best att gå med 
dätsamma eljest så får man inget. ja nu jag avsluta mitt brev för denna gång med hälsningar från Carl 
Fager 

Nu skall jag gå och lägga det på påsten med dätsamma adjö med eder allesamman sov gott och må bra 
mamma och pappa. 

  



Jamestown den 9/4 1930   Besta Mamma och Pappa 

Jag får nu skriva några rader och tala om hur jag har dät nu men dät är ju intet så 
mycket att tala om för döt är som vanligt men jag har hälsa och mår bra och dät är ju 
huvudsaken och jag hoppas att även ni mår bra. Ja nu har vi fått sommar och gott väder 
här för har man sakt att dät är för kallt men nu är det raka motsatsen. Ja nu hålls ni 
väl med att jöra våren hemma i sverige, ja dät var allt rpligare att gå och harva och plöja 
än stå här inne på en fabrik och arbeta för dät är till att gno uta bare tusan om man 

skall sjäna något. Nu har morbrorn kommit hit till Jamestown i jän. Jag talade vid honom i går men i dag 
skall han och albertses familjen ut och åka de skall fara till  Pennsylvania och hälsa på, dät är 130 miles   
( ca: 20 mil ) dit så dät blir en fin trip. Ja jag arbetar bara 3 dagar i veckan ännu och dät är ju bettre 
än något, men jag tänker att jag snart får arbeta full tid ijän. Ni kan aldrig tro vad dät är många som går 
hem till sverige nu, jag var vid stationen i går kväll och tog adjö med Gustav Stålberg och då var dät 50 
stycken som for och veckan före var det 30 som for och dät kom extra tåg från chicago med 200 stycken som 
skulle hem till sverige så dät är många som far nu, jag hade nog en jäkla lust att följa med Gustav hem 
men när man inga pengar har så får man stanna här man är så längen. Hur är dät med min livförsäkring 
jag är väl snart tvungen att sända han pengar till den nu. Ja jag skall skriva brev till Helge och sända 
honom pengarna för dät är ju han som har hand om den. Dät har varit demostrasjon 2 gånger på 2 
månader, här i amerika folket börjar att bli litet upproriska. I de stora städerna är dät så snart som krig 
mellan arbetaren och kapitalisten och dät är inget att undra på för dät är många milioner som går utan 
arbete och inget har att äta utan de går och äter i skräptunnorna och dät är för jäkligt för här finns 
arbete bara arbetsgivare skulle låta dem arbeta, de vill arbeta för 3 daler dan men men kan intet få ett 
ändå. 
 Ja nu får jag sluta för denna gång med hälsning från Carl Fager. 

                            



Jamestown den 1/7 1930    Besta Mor och Far 
 

 Jag får skriva några rader till och tacka för brevet somjag fick i går eftermidda dät var 
roligt att höra att ni mådde bra samt att dät är gott väder så blir dät väl fin sjörd. Med 
dät första får jag väl tala om att jag är friskoch mår bra och har dät bra nu för 
tillfället för jag jör intet något nu jag har blivet avlagd för 3 veckors tid så jag skall 
intet börja förrän den 14 juli så nu har man många långa dagar att gå och xxxxxx 

trotoaren på. Men dät  är ju intet så illa att få börja att arbeta då och då tänker jag att vi får arbeta full 
tid i jän. Ja att gå utan arbete dät är ett helsike för dagarna blir så förbaskat långa men för en tre fyra 
veckor går dät nog bra för här finns dät dem som har gått i 7-8 månader utan arbete men då först kan 
man säga att dät blir lite långsamt. Jag skall hälsa gott från morbrorn jag har varit där han bor och talat 
vid honom en stund och jag tog honom på saängen kan ni förstå så jag var där tidikt i mårse och sedan gick 
jag hem och skrev brev till dig mamma lilla. Ja du kanske har väntat på brev från mig men jag vet intet 
hur dät är man går och tänker att i dag skall jag skriva och i dag men dät blir alltid uppsjutet och tiden 
går fort ja den går nästan för fort. Jag hörde att Gustav slisken hade kommit hem ålrejt men han hade ju 
intet varit hemma ännu jag var vid stsjonen när han for och jag bad honom att han skulle gå hem och hälsa 
så gott från mig men han har väl så mycket rorlikt så han har glömt av dät, jag hade allt tänkt sända ett 
paket hem men dät blev intet av, ja dät är intet gott att sända för dät är intet gott om pengar här heller 
må ni tro dät är soppas så man gryar sig och dät är ju gott dät. Nu får jag sluta för denna gång 
hälsningar från  Karl. 

En extra lapp låg i detta kuvert, den kan även tillhöra något av de andra breven, men med önskan om god hötork kan 

stämma in med juli månad. 

Ja jag hade brev från min syster Karin för en tid sedan hon är väl kanske arj på mig men säg att jag skall 
allt skriva och svara henne men jag skriver intet till henne förren jag kan göra dät hon bad mig dät blir 
allt en gång men det är ju intet gott att veta när. Nu får ni försöka att läsa alla mina krombukter så gott 
ni kan god day och såv gott och lycka till god hötork. 

Gustaf Stålberg från Skarbo  Berget. Emigrerade 1923.  (Bilder från boken: Vår Bygd. Data färgade med dataprog.) 

Gustav Stålberg med fru Loraine.  

 

 

 

. 

 



Ett brev adresserat till Helge Fagerström Önna Frändefors. 

Jamestown den 10/8 1931 

Hej på dej  där din gamle horbock jag får skriva några rader till dig och tala om att 
jag mår bra och jag hoppas att du jör det samma. Och så får jag sända dig 5 doller 
till min försäkring för jag kanske är efter nu i jän. Jag har intet hört något från 
dig på längen. Jag får tala om att vi har fint väder här nu dät är riktigt sommar. 

Jag arbetar tre dagar i veckan och dät kan nästan vara nog att arbeta när dät börjar bli varmt och gott, nu 
när jag fått rettat färdigt mina kråkfötter så skall jag gå till fabriken och hämta mina pengar och sedan 
får jag gå till staden och ha litet rolikt. Jag hade brev från morbrorn för 4 dagar sedan och han sade att 
gustav har lärt sig att spela fiol. Ja ni har det rolikt pojkar som kan vara tillsamman och spela och vara 
ihop men dät men det kanske ni intet tänker på men dät får jag veta av nu. Ja nu får jag sluta för denna 
gång med hälsningar från två års amerikanaren Carl Fager. 

Här dyker för första gången en ny adress på brevet till Helge tydligen har Karl flyttat till. 632 E 6 St Jamestown NY. 

Bilden på huset är från 2013 och Kalle hyrde där 1931 det är 83 år till denna bild, kan ev. vara samma hus!  

 

Kalle flyttar bara 37 minuters gångväg från den 

adressen han bott 2 år på. Det är ännu närmare 

fabriken Crescent Tool Company  

 

 

Kalle hade bara 

8 minuters 

gångväg till 

jobbet från den 

nya adressen. 

 

 

 



 

Jamestown den 3/1 1932.    Min sjära mor och far.  

Jag får efter ett långt dröjsmål skriva några rader till eder alla. Jag får tacka så 
mycket för brevaet jag fick och jag fick dät rätt på juldagen och jag hörde att ni alle 
samman mådde bra och dät gör jag med. Ni får ursäkta mig för jag intet sktivet, med 
det första  får jag tala om att jag hade skrivit ett brev förut men troligtvis har dät 
kommit bort för dät var på dät viset att när jag hade skrivit dät färdikt så var jag på 
väg att sjöpa frimärken och då träffade jag en annan pojk som hade bil så han frågade 

mig om jag ville med ut och åka så jag gick med och när vi åkt hem så glömde jag brevet i hanses bil men 
jag frågade honom sedan och han sade att han sände det dagen efter men jag tror intet dät. Men ni vet hur 
dät är. Att dät går en dag i sänder och tänker att skriva i dag och i dag och så går den ena veckan efter 
den andra, men idag får jag göra några kråkfötter. Med det första får jag tala om att jag har haft en glad 
och trevlig jul och hoppas ni har haft dät samma. 
Men jag har haft två veckor an för jul men jag skulle börja att arbeta den 4 och dät är i morgon så dät 
blir en hård dag för dät är alltid värre att atarta när man har varit hemma ett tag men dät går nog bra. 
Ja dät är väldigt dårligt med arbete över hela amerika nu dät är tusental bara i denna lilla staden som går 
utan arbete. Dät var sant jag kan hälsa så gott från Gustav Stålberg och morbrorn de var här på 
nyårsdagen och åt lutfisk och de var krya och roliga Gustav han har haft stadigt arbete nästan hela tiden 
sedan han kom hit. Här har vi haft ett väldigt fint julväder solen har varit nästan lika varm som på 
sommaren, men igår och idag har det regnat litet vi har intet haft någon snö ännu så dät är bra med dät. 
Men ni får nog av den sorten tänker jag. Dät var sant ni kan tänka er att min bårdings kamrat dog en 
natt så hastigt, dät var en fredag vi hade varit till fabriken och gretat våra pengar och sedan var vi på stan 
ett tag och sen var vi hom men så åt vi kvällsmat satt och språkade ett tag sedan lade vi oss jag och han låg 
i samma rum pch på morgonen när jag vaknade så var han död så dät blev en väldig uppståndelse den 
morgonen och på tisdag var begravningen så jag fick stanna hemma från arbetet den dagen för jag skulle 
vara en med som skulle bära så han jick som dig för sol. Vell nu får jag sluta för denna gång med många 
hälsningar från er son. Carl Fager  Gott Nytt År. 

 

Oskar och Ulrika på trappan till huset på Halla där Karl föddes 

och växte upp med sina syskon. 

 

Torvupptagning 

som Kalle 

talade om, dock 

ingen bild från 

önnemossen 

med liknande 

miljö.  



Jamestown den 8/12 1933  Besta Pappa och Mamma 

Jag får nu gripa dät hårda verket an. Och skriva några rader till eder och låta er veta 
hur jag mår. Jag mår bra och hoppas att ni jör det samma. Nu får ursäkta mig för 
jag intet har skrivit på så längen men jag vet intet hur dät är tänkt många gånger 
att skriva men den ena dagen går efter den andra och ingen skrivning blir av. Men 
idag så är jag ensammen så jag har god tid att jöra dät. Väll dät är ju intet frågan 
om tiden men dät är en försumlighet dät är allt. Ja nu får jag väl tala om hur dät är 

med arbetet här och dät är intet så vidare bra må ni tro jag jag fick ett arbete på en fabrik vad de gör 
delar till automobiler men jag bara arbetade där 11 nätter och sedan var det slut och då luffade jag i 5 
veckor sedan fick jag arbete på en annan fabrik som de gjorde samma sorts arbete och där arbetade jag i 7 
veckor och dät är allt jag har gjort på över två år. Men nu har jag nosning på et stadigt knog och jag är 
nästan säker på att jag får dät. Och då kommer jag till att arbeta 6 timmar om dagen 50 sänt i timmen 5 
dagar i veckan så dät mökar dät 15 doller i veckan dät är ju intet så mycket men dät är bettre än inget och 
då är det stadigt arbete. Jag får hälsa från så gott från morbrorn. Jag har varit uppe och sett honom han 
har varit litet sjuk vell dät var bara en förkylning så han är bättre nu. Han bor intet hos sin son nu längre 
utan han har rum i staden. För ni vet väl att hans son bor på en farm nu och dät tycker morbrorn inte om 
och jag undrar intet på dät. Han betalar 250 i veckan för rummet men varje gång jag språkar med honom 
så säger han att dät drar jäkligt med pengar, men hans mat kostar intet mycket. Jag var där uppe hos 
honom och åt fläskorv och potatis en lördag och vi satt och språkade en stund och i dag skulle jag gå upp 
och se honom en stund, men först måste jag bära in en en halv famn ved för den familjen jag bor hos. Jag 
undrar hur Helge tycker om att vara jeft. Jag talade med Gustav Stålberg och han sade att de hade en liter 
är det sänt. Ni får hälsa så gott till honom. Betalar Gustav min försäkring ännu vill ni han tala om för 
honom att jag skall börja att sända honom pengar så fort jag får min första avlöning. Ja nu har vi snart 
jul igen men dät är inget ting för mig dät är det samma som vanligt nu får jag sluta för denna gång samt 
önskar Pappa och Mamma Gustav Harald Magnhild Karin och alla de andra en God Jul och ett Gott Nytt År  
Önskar Carl Fagerstöm. 

 

Jamestown den 12/2 1934  Besta Mor och Far 
Jag får skriva några rader och låta veta hur jag mår. jag mår bra och hoppas att ni gör 
dät samma . Jag må undra om ni fick dät brevet som jag skrev före jul har ventat på svar 
men dät har intet synas något brev än men nu när ni får detta brev så vill jag att ni 
skall svara samma. Vell dät brevet som jag skrev före jul jag sände det till pappa och jag 
vet ju han är likt mej han tycker intet om att skriva så denna gången tänker jag att jag 

skriver till dig mamma och när du skriver så tala om allt nytt som går an. Jag har intet börjat att arbetat 
ännu och dät kanhända att dät dröjer ännu ett tag jag vet intet. Arbetet har börjat bli litet bettre nu än 
det var förut men intet så mycket. Jag må undra hur dät är med arbetet i sveden dät kanske är lika 
dårlikt som här och då är dät intet att skryta av. Vi har haft väldigt kallt här i ett par veckor må ni tro 
dät har varit så kallt så om man har varit ute när man har pinkat så har det frusit till en sjäpp så dä har 
varit best att vara inne i värmen. Jag får hälsa så gott från morbrorn, han var sjuk dät första brev jag 
skrev men nu är han rätt så kry i jän jag språkade vid honom för några dagar sen och han var kry och 
glad. Har Hildur på brotorp jift sig nu eller kanske hon blir en gammal fröken. Hur är dät med mina 
systrar och bröder är de hemma eller har de arbete någon stans, jag har intet hört något på så längen så 
jag vet inget ting så nu vill jag att ni skall tala om allt ting för mig. Nu får jag sluta för denna gång med 
hällsningar från Carl. 
Ni har kanske glömt min adress så jag skriver upp den här:  Carl Fagerström 632 E 6 St. 



Jamestown den 20/2 1934                Sjänare på er alla.    

Får skriva några rader och tacka för brevet som jag 
fick för någon dagar sedan Dät var rolikt att höra 
att ni mår bra och har hälsan. Ja jag skrev brevet i 
veckan före jag fick brevet från er jag ventade jag 
ventade längen på svar men förgäves så jag tänkte att 
ni hade glömt att skriva så jag tänkte att påminna 

eder så därför skrev jag det sista brevet. Jag har varit ute idag och hört efter arbete litet all över men dät 
finns inget ännu men dät kanske blir bättre innomnågon månad. Jag såg i brevet som jag fick att ni sörjer 
för mig men dät skall ni intet jöra för kalle klarar sig nog i det längsta. Ni tänkte när ni satt och åt 
julkväll att jag frös och svalt men dät var ett stort fel. Ni förstår  att dät är intet därsamma som hemma 
men jag hade allting som jag önskade både mat och några supar så dät är nog alrigt och på juldagen hade vi 
finfin kyckling middag med alla sorters grejer. Jasså pappa blir 60 år i april jag hade för mig att han var 
62 nu. Ja jag hoppas att jag kan komma hem nästa år så vi kan språkas riktikt en gång till, och då skulle 
vi allt ha rolikt. Vell ni vet väl av att dät är fritt med brännvinet här nu men dät ingen som kan sjöpa 
något dät kostar 1 doller och 25 cent för en flaska och dät är intet fullt en halvliter. jag får hälsa så gott 
från morbrorn han är rätt så bra nu igen jag var uppe hos honom när jag hade fått brevet så han läste det 
oxå för ni förstår att jag får alltid läsa hanses brev så vi är som bröder. Vi har dät verklikt kallt här ännu 
som ni väl har sett i tidningen tänker jag, vell nu har jag intet mer att skriva om så jag får nu sluta för 
denna gång med hälsningar från  Carl. 

 
Jamestown den 4/12 1934    Bästa föräldrar och syskon. 

Jag får nu fatta pennan i min ovana hand och skriva några rader. Jag har hälsa och mår 
bra och hoppas att ni jör det samma. Men dät värsta av allt är dårlikt med arbetet här som 
ni kanske vet och dät blir vest semre i stället för dät skulle bli bättre. Jag har varit ut och 
sprungit runt halva staden över i dag men allt man får till svar inget att jöra så dät är att 
ta mössan och gå. Vell jag har arbetat litet i sommar men dät är så litet så dät är intet 
mycket att räkna på. Jag har arbetat 2 dagar i veckan så dät har varit så jag har kunnat 

klara mig, men nu är dät slut så nu är jag på fri fot i jän tills jag fått ett annat arbete men när vet man 
intet. Och sedan får jag völ tala om att morbrorn är död som ni kanske vet fast jag vet intet när ja han dog 
för en 5 eller 6 månader sedan, så han kan intet komma hem till sveige någon gång mer. Han var sjuk en 
längre tid så jag brukade gå upp och se till honom nestan varje dag och den sista gången jag var där så var 
han ganska klen han skulle försöka raka sig men kunde intet så jag rakade honom och klädde honom och 
gick och fick en bil och tog honom till doktorn men den samma kvällen kom hans son och tog honom med sig 
till sin farm och dät var den sista gången jag såg honom, för 2 veckor efter så dog han. Hans begravning var 
här i Jamestown men de tog honom till Pennsylvania för han hade sin familjegrav där så han är i de tystas 
rike. Vell jag just undrar om mina bröder har stadikt arbete eller intet men de kanske knogar på vägen eller 
tar ut sten eller något. Jag skulle önska om jag finge vara med deem att knoga dät skulle allt vara mera 
rolikt än att gå här på gatorna och glo men dät kanske blir den dagen oxå någon gång. Jag undrar om 
Gustav håller på att betala min försäkring ännu jag tänkte på dät här om dagen. Om han vill eller kan så 
kan han få sätta den över i sitt namn om han vill för jag vet intet när jag kan betala honom vad jag är 
skyldig honom. Men om han intet vill så försök att få ut pengar före han slutar att betala. Jag får sluts 
för denna gång med hälsningar från Carl. 

Önskar eder alla en God Jul och ett Gott Nytt År Önskar Carl Fagerström 200 Falkoner St Jamestown NY. 



Nu har Kalle ny adress huset där han hyr rum ligger 

bara ca; 200 meters gångväg från Cresent tools men 

han arbetar inte där numer. Bilden på huset är 

garanterat samma som då men jag ser att det revs 

någon gång efter 2013 för tomten är numer tom på 

satelitkartan. 

 

 

 

 

 

Hittade en en satelitbild över 

området där Kalle bodde på 

gatuvyn syns huset men på 

satelitbilden är det rivet. Gatuvyn är 

från 2013 och satelitbilden några år 

senare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här har Cresent tools Co. lagts in 

på en plats som ev. skulle vara 

den rätta. Gatan har fått 

företagets namn. 

 

 

 



 

Jamestown den 7/9 1935  Besta Far och Mor. 

Jag får nu skriva några rader till eder och låta veta att jag är frisk och mår bra och jag 
hoppas att ni gör dät samma. Tiderna här är intet så bra men de är litet bettre än de har 

varit ändå. Jag hoppas att de blir bäyyre och dät jör de nog bara de kommer i gång med dät stora kriget 
som skall bliva som ni väl läser i tidningarna om. Jag har arbetat litet ibland i sommar så jag klarar mig. 
Men nu har jag ingenting jort i 5 veckor men kanske får börja i nästa vecka. Men dät ser ut som man 
aldrig kunde få ett stadikt arbete något mera i dätta luriga landet något mera. Jag hör att de säger att 
dät skall vara rett så bra tider i sverge nu. Ja Helge och Gustav arbetar väl varje dag tänker jag. och dät 
skulle vara rolikt att vara med dem men när dät blir är nog hårt att säga men jag hoppas att dät intet 
dröjer för längen för här är ingenting att ha. Ja det skulle allt vara rolikt att komma hem oah sitta och 
språka vid  eder där hemma och sitta och dricka kaffe och språka historier och sjunga och dansa. Vell nu om 
jag kommer hem så sjände jag väl igen de som vore små när jag lämnade, de har alla växt upp nu och äro 
stora. Harald är väl stora karen nu tänker jag och börjar att springa och leta efter flickor nu eller hur.Vi 
har rett så kallt här nu så vi har till att hava vinterkläder på alleredan så dät kommer att bli en lång 
vinter att över leva. Ja nu har jag intet mer att skriva så jag får sluta för denna gång. Med hälsningar 
Carl. Hälsa så gott till Janne och Anna och allesamman som jag känner. Carl Fagerström 200 Falconer St. 
Jamestown Ny. 

Detta brev verkar sakna ett blad inledningsfasen med ort och datum samt hur man mår mm. Har letat igenom alla 

kuverten om det kan ha hamnat i ett annat brev, men ser ingen koppling till detta brev. 

Här har Kalle flyttat norr om staden: Rd3 Lakewood Ny 

Men jag hoppas att dät varar en stund. Jag har jort alla möjliga slags arbete i 
sommar. Men nu arbetar jag i en järnfabrik jag har ett hårt och otrevlikt arbete men 
man får taga vad man får, eljes får man loda gatan och dät är inget trevlikt. Jag har 
flyttat som ni väl kan se på adressen , så jag har en hel timmes väg på spårvagnen 
före jag kommer till arbetet men dät betyder ingenting. Jag hoppas att mina bröder 
har arbete och mår bra och att de förökar sig och uppfyller sverje. Vi har haft dät bra 

nog kallt här en tid men nu har dät blivit lite bettre så man kan våga sig ut någon gång i bland och titta 
runt litet. Jag bor rätt intill en liten insjö så jag kan gå och fiska och bada om sommaren när jag vill så 
dät är ju litet nöje. ja dät är fint här på sommaren men dät är litet kallt och ruskikt på vintern men man 
får taga dät onda med dät goda. Jag trivs mycket bättre här än jag gjorde i jämstan så jag kommer nog att 
stanna här ett tag. Jag får nu sluta mina skrivningar för denna gång, samt hälsa alla mina bröder och 
systrar så gott från mig. Och jag får önska eder alla en god Jul samt ett Gott Nytt År hälsar Carl. 

 Bilden på Kalle och hans syskon och Mor. Bilden  

är troligtvis tagen 1947 eller 1948.  

Spårvagnen som Kalle åkte från Lakewood till 

”järnfabriken” Det var 10 km mellan Lakewood och 

Jamestown.

 

  



Jamestown den 3/2 1938 Bästa far och mor. 

Jag får gripa dät hårda värket an och skriva några rader och låta eder veta att jag still är 
i live och mår bra och jag hoppas ni jör dät samma. Jag har ingenting att jöra nu jag har 
varit utan arbete i 4 månader och dät ser ut att bli sämre i stället för bettre. För kan man 

intet sjöpa sig ett arbete för pengar nu. Dät var ganska bra här för i år men dät tog slut fort. Så nu 
kanske dät dröjer i 3 eller 4 år tills dät blir bättre att jöra ijän och när de har litet att jöra då arbetar de 
både natt och dag och sedan är dät slut för en tid ijän och så går dät här i amerika. Men men kan intet gå 
och hänga sig för dät. Ni får ursäkta mig för att jag intet skivet på så längen men jag vet intet hur dät 
är. Men tiden går och ingen skrivning blir jord. Och jag för min del har intet hört något från varken er 
eller mina systrar eller bröder bettre än 1 år jag tycker de kunde väl skriva någon rad någon gång men dät 
ser intet så ut. Ja jag har nu varit i detta förlovande land i snart 9 år har jag räknat ut men jag vet då 
intet var tiden har gått för dät var ju intet så länge sedan jag lämnade sverige tycker jag. Vell dät skulle 
allt vara rolikt att komma hem och se gamla sverge ijän men som dät ser ut så kommer  dät nog att dröja 
en lång tid. För när man knogar så får man ju betala gammal skuld och sedan ha litet till kläder och när 
man har kommit sig före litet så blir man avlagd och då går dät ju åt fel håll ijän. Ni förstår att jag har 
börjat på första miljonen så många gånger men den kommer aldrig till fullo. Men det kanske blir någon 
gång för dät här kan väl inte hålla på för alltid. Dät kanske snart blir krid ijän den vägen dät ser ut, ja de 
håller ju på att slåss i japan och kina och dät kanske intet dröjer så längen förrän amerika kommer i dät 
oxå men jag för min del bryr mig ju intet om hur mycket de slåss och grejar. Jag just undrar om alla mina 
bröder och systrar äro gifta nu eller hur. Jag satt här om kvellen och försökte att räkna ut hur gammal 
harald var och jag fick dät till att han var 21 år så han är ju stora karlen nu. Jag må undra om han jör 
som han sade när han var liten att han skulle aldrig supa eller röka eller bry sig om fruntimmer men jag 
tror nog att han fått andra tankarnu. Ja nu får jag sluta för denna gång med många sjära hälsningar 
från er son Carl.min adres är 108 Cheny St. Jamestown Ny  USA 

 

Kalle bodde på flera adresser 

i Jamestown även om han 

bara jobbade på Cresent tools 

Co. något år så var han nog 

lite hemmastadd där i 

området så länge ”morbrorn” 

levde då C.Edlund bodde där 

till och från mellan jobben. 

Det var nog bara 1936-1937 

som han bodde i Lakewood. 

Och åkte spårvagn 1 timme 

till jobbet. 

Enligt uppgift skulle Karl 

Fagerström tagit hyra på ett 

fartyg och jobbat sig hem till 

Sverige därmed slutar 

historien om brevbunten. 

Utforskat och sammanfattat 

av: Nils Fagerström brorson 

till Karl Oskar Fagerström. 


