Från Sanne till Minnesota!
Andreas Carlsson föddes i 1840 Kåtebol i Bohuslän.
Hans far var Carl Magnus Johansson och hans mor var änkan Sara Eriksdotter.
Familjen bestod troligen av ett antal halvsyskon från moderns tidigare äktenskap
och deras 3 gemensamma barn.
1864, 24 år gammal gifte Andreas sig med den 5 år äldre Britta Maria Danielsdotter och året efter
födde hon en dotter som avled vid födseln. Britta själv avled fem dagar senare. De var då bosatta i
Ryr i Sanne.
1868 gifte han sig med den fyra år äldre Kristina Eriksdotter från Högsäter i Dalsland.
Paret bodde i Högsäter och detta år föddes sonen Karl Verner den 6 oktober.
1870 hade de flyttat till Guntorp i Rännelanda där Johan Edvard föddes 29 augusti samma år.
1873 var det en ny bostadsort för familjen, Kåtebol i Bohuslän och den 1 e Mars föddes dottern Sara
Ulrika. Ett drygt år senare avled hon.
En ny dotter föddes ett år senare och även hon fick namnet Sara Ulrika.
1877 föddes sonen Alfred i Krokstad och året därpå avled Kristina.
Flyttlasset gick igen, denna gång till Prästhökesäter i Rölanda, Dalsland där de bodde 1879.
Andreas gifte sig där ännu en gång ett år senare, denna gång med Anna Lena Svensdotter från Sanne.
1880 föddes Wilhelm Leonard, min farfar, 1883 föddes Hulda Maria.
1885 flyttade de igen till Lurketorp i Rölanda och Anna Natalia föds.
Flyttlasset gick igen och 1887 bodde de i Delefors i Gesäter och året efter föddes sista barnet Agnis
Viktoria.
De följande åren flyttade Andreas och familjen flera gånger,först till Famshed i Dalskog och senare
samma år till Skållerud 1890, 1891 till Ingridbyn och slutligen samma år till Upperuds bruk där han
blev kvar till sin död 1904.
De bodde i en liten stuga alldeles vid vattnet, stugan finns ännu kvar och ägs av en familj från Bränna.
Anna Lena avled i Upperud 1896.
Så vitt jag funnit arbetade Andreas som mjölnare under större delen av sitt liv, kanske var det av den
anledningen de flyttade så ofta. Det har berättats för mig att Andreas var ganska glad i sprit och det
kan ju kanske ha varit en bidragande orsak till hans drunkning.

Andreas Carlsson

Anna-Lena Svensdotter

Barnen gav sig iväg allt eftersom
Karl Verner bodde 1887 i Bäcken, Bäcke, Dalsland.
1894 bodde han i Dalskog, och emigrerade till Kristiania i Norge.
Han kom senare tillbaka till Sverige och
bodde då i Forsbo, Upperuds Bruk.
Det huset finns inte längre kvar.
I Upperud hade Karl Verner ett slakteri som
ev. kan ha varit inrymt i en byggnad som nu
används som vedskjul. Han avled i Upperud
1916.
I samband med detta uppstod osämja
mellan Johan och Wilhelm.

Karl Verner till höger

De hade lite affärer ihop, bland annat ägde de kvarnen i Ingribyn tillsammans och det finns en del
tingspapper om detta.
Johan Emigrerade enligt kyrkoböckerna till USA 1889
men detta har vi inte lyckats bekräfta.
1898 Gifte han sig i Kristiania i Norge och mer om
detta har Dag Lökke skrivit.

Johan och Hilda

Wilhelm gifte sig med Olga Hermansdotter från Ryr i Skållerud och de fick 6 barn.
Ella, Sven, Elof, Alf, Sture och Barbro.
Wilhelm var snickare och arbetade som förman i snickeriet på pappersbruket.
Han lät bygga en av de första privatägda villorna i samhället, de andra ägdes av bruket.
Han hade ont av njursten och man har
berättat för mig att en kväll kom han hem
och hade väldig ont. Då hade han hade
krupit hem från Håverud längs den
smalspåriga järnvägen.
Vid ett senare tillfälle misstänkte man att
han fått en blodpropp och denna försökte
man värma bort med en glödlampa.
Wilhelm & Olga’s hus

Det lyckades så vitt jag förstått inte utan
han avled.

Ella som under långa perioder när hon var ung vistades på sanatorium då hon hade lungproblem drev
på senare tid kiosk i Åsensbruk. Den första kiosken var belägen vid ”Nelssons” men senare byggdes
en ny kiosk på andra sidan gatan.
Sven, min far, gifte sig med Ella Johansson dotter till Emma Johansson född i Flo, Skaraborgs Län. De
köpte ett hus i Bränna, strax söder om Åsensbruk.
Min far drev under ett antal år en liten snickerifirma i en lokal några hundra meter därifrån. Han
tillverkade bland annat trägårdsmöbler som såldes av Ferdinand Lundqvist i Göteborg.
Han och min mor hade många äppleträd och ett stort växthus och odlade grönsaker de sålde.
Han slutade med snickeriet och jobbade som trädgårdsmästare hos disponenten på bruket under ett
antal år.
Därefter jobbade han i förrådet på pappersbruket och de sista åren hade han hand om ”skrotgården”
och mottagande av vagnsleveranser av kemikalier till bruket. På fritiden drev han en liten firma som
tillverkade pappersull som såldes till tillverkare av kistor i hela landet. Där jobbade jag många
timmar.
Under unga år spelade han aktivt fotboll, simmade och åkte skidor.
Min mor jobbade på pappersbruket tills jag föddes, då hon blev hemmafru. Hon sydde kläder,
ändrade kläder och handarbetade för att dryga ut kassan.
Elof arbetade som snickare på Pappersbruket och var deltidsbrandman.
Han spelade fotboll och var ledare i Håfreströms fotbollslag.
Alf dog 9 år gammal.

Barbro jobbade på pappersbruket innan hon gifte sig med Rune Ungerman från Kungälv.
De var bosatta utanför Kungälv där han drev åkerirörelse. De har 3 barn. Ulla, Kjell och Anette.
Sture jobbade på pappersbruket hela sitt liv.
Elle, Elof och Sture bodde hela sina liv tillsammans i det hus Wilhelm byggde i Åsensbruk. Huset finns
kvar och ägs nu av någon från Tyskland.

Olga & Vilhelm med 2 av barnen
Sara Ulrika emigrerade 1901 till USA där hon gifte sig med Charles Envil i Minneapolis, Minnesota
samma år.
Tillsammans med henne emigrerade Alfred.
Charles och Sara fick 4 barn Clifford, Melvin,
Evelyn och Carl.
Melvin var gift med Gertrude Schartz och båda
verkar ha varit anställda av US Army.
Carl Envil föddes strax efter att Charles avlidit.
Charles hade en saloon i Minneapolis och hade
åkt för Att besöka sin doktor. Denne talade om
att Charles hjärta var mycket dåligt. Sara var på
väg för att möta maken i sin vagn, gravid med
Carl och hittade Charles död på gatan utanför
Tali and Sarah
läkarens mottagning i Minneapolis. Sara fick ta
hand om 3 barn, saloon och sorgen samtidigt som hon var gravid.
Hjälp med saloonen fick hon senare av Alfred.
Ovanstående har berättats av en av våra sysslingar i Minneapolis.
Carl och hans fru Rose fick fem barn som alla bor i Minneapolis med omnejd, Susan, Roger, Laurie
och Sarah. Sharon dog 1999.

Alfred gifte sig med Ida Enlund från Finland och de fick tillsammans 3 barn, varav faktiskt en, Sterling,
fortfarande finns i livet och bor i Culver City nära Los Angeles. Han har 3 barn så vitt jag vet.
Vernon och Wilford hade handelsträdgård i Minneapolis.
Hulda Emigrerade till USA 1903 och gifte sig med Oskar Ekdahl i Minneapolis.

Home of Oscar and Hulda

De fick 4 barn Donald, Helen, Richard och Irene.
Donald var gift med June Moey och de har 3 barn.
Donna, Gail och Danny.
Helen var så vitt jag vet ogift.

Oscar and Hulda

Richard var gift med Marge Swanson och hade tre barn.
Dick (Richard) som är gift med Carol och har en dotter Tersea och 2 döttrar från ett tidigare
äktenskap med Ann Chase, Gail och Paige. De bor i Washington.
Diane är gift med Bob Strehle har 3 barn och bor i Eugene, Oregon.
Bob (Robert) bor i Florida och är gift med Jill.
Irene var gift med Paul Parsons och de bodde i Minneapolis.
Deras barn är Jerry som bor i Phoenix, Arizona.
Jim.
Deeann som bor i Minneapolis.
Paul som också bor i Minneapolis.
Jeannie.
Oscar Ekdahl hade sina rötter i Småland och var snickare.

Familjen bodde i Scandia, Minnesota.
Natalia (Tali) emigrerade tillsammans med Agnes 1905 till USA och Minneapolis. Hon var ogift.
Agnes gifte sig med Emil Andersson (Erickson) som
faktiskt var kusin med halvsystern Sara.

Ericksons homested
De fick 3 barn Jack, Harriet och Deloris.
Jack var gift med Eileen och hade så vitt jag vet inga
barn.
Harriet var gift med Oscar Valsvik från Vik i Norge och
hon bor i Minneapolis.

Emil and Agnes

Harriet har 2 barn Gary och Victoria. Jag har kontakt med Victoria mer eller mindre varje vecka.
Victoria som tidigare jobbade på Star Tribune i Minneapolis är gift med David West som har sina
rötter i Lyrestad, Västergötland och de bor i Plymouth, Minnesota.
Gary bor i Osseo, Minnesota.

Deloris var gift med Don Stringfellow och hon bor i Eugene, Oregon.

