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i Kinda och Ydre 19-26 juli 2019
Amerika

Erik
Haag

ALLSÅNG med 
CHARLOTTE PERELLI
GARDEN PARTY i Asby
• A.K & THE BROTHERHOOD 
• MAGNUS BÄCKLUND • JENNY WALL

veckan

Varietésällskapet 
KARNEVAL
på Kisa Hembygdsgård
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VRÅKEN, KISA
Konferencier: Erik Haag
09-14 Hantverksmarknad 
10.00  Invigningstalare Britt Stenman
10.25  A.K & the Brotherhood Country
11.00  Barnteater ”Sune - Kaos i fredagsmyset” 
 med Nya Folkparksteatern
11.30  Intervju med hedersgäst Gunlög Fur 
11.50  A.K & the Brotherhood Country
12.20  Jenny Wall 
13.00  Magnus Bäcklund
15.00 ”Totempålar och tomahawker:  
föreställningar i emigrantens bagage 
möter verklighetens urfolk”. 
Föreläsning på Kisa bibliotek av 
Gunlög Fur, dekan och professor 
i historia vid Linnéuniversitetet
Entré: 50 kr. 

19.00 Ungdomsrådets  
sommarkonsert 
vid Vråken. 
På scen: 
Jenny Wall 
med band 
och Tundra

Invigning av 
Amerikaveckan 

den 19 juli

En hälsning från Andrew Peterson

Arrangörer:

Ha en riktigt  
bra sommar!

–Behöver du hjälp med något är vi här!
0381-66 16 60 • www.kindaydresparbank.se

Vasa Orden
av Amerika

På min 200-årsdag den 20 okto-
ber 2018 stod en skylt utanför 
det fina Emigrantmuseet i Asby 

med denna text: Andrew 200 år 
TUTA!!

Det var väl nån lustigkurre som 
hade satt upp skylten för att hedra 
mig och samtida emigranter samt 
mina dagböcker som  gav grund-
materialet till Vilhelm Mobergs 
utvandrarromaner.  

Jag har Peter Cassel att tacka för 
att jag och flera av mina syskon och 
vänner emigrerade till mellanvästern 
i USA. 

Peter Cassel var från Kinda kom-
mun och utvandrade med sin familj 
och flera Kindabor 1845. Tack vare 
honom startade Sveriges första Emig-
rantbyrå. Byrån sköttes av apotekaren 
Carl Gustaf  Sundius i Kisa, och bygg-
naden inhyser idag Emigrantmuseum 
samt Café Columbia.

När så småningom de svenska ut-
vandrarna som Peter Cassel lockade 
över till USA hade anlänt till det stora 
landet, så var ofta första målet New 
Sweden-området ca 35 mil väster om 
Chicago. Där hade Cassel både blivit 
bonde och ”immigrantrådgivare”.

I närheten av New Sweden hamna-

de även jag de fem första åren till-
sammans med mina systrar Gustava 
och Kristina och min unge bror Carl. 
Gustava gifte sig och blev kvar i om-
rådet. Kristina och jag flyttade upp 
till Minnesota 1855 med en grupp 
svenska nybyggare och den landsför-
visade pastorn FO Nilsson.

Broder Carl slutade tragiskt sina 
dagar på en bar i guldrushens  
Colorado. Så guldet blev till sand för 
hans del, men jorden och mycket ar-
bete blev nästan till guld för mig. Ni 
kan få reda på mycket mer om mitt 

liv och samtid om ni besöker Andrew 
Petersonsällskapets museum i Asby.

Ni kan även få mycket intressanta 
upplevelser av utvandring i det nyres-
taurerade Emigrantmuseet i Kisa som 
Peter Casselsällskapet ansvarar för.

Dessa sällskap ordnar Amerika-
veckan 2019 tillsammans med Kinda 
och Ydre kommuner, Vasaorden samt 
ett flertal föreningar. 

Det finns mycket att se och uppleva 
under Amerikaveckan, så vik några 
dagar mellan den 19 och 26 juli för att 
få uppleva musikframträdanden, fö-
redrag, talkshower och utställningar, 
båtturer och hästskokastning, Torpö-
ns Naturum, släktforskning, allsång i 
Kisa, museer, barnvänliga aktiviteter, 
höghöjdsbana och äventyr, musik-
filmrelease samt mat och dryck! 

Har ni engelsktalande gäster så är 
de flesta arrangemangen och be-
söksmålen tvåspråkiga.

En viktig anledning till att en 
Amerikavecka arrangeras varannan 
sommar är inte bara att jag och Peter 
Cassel utmärkte oss lite extra på 1800 
talet. Från Kinda och Ydre utvandra-
de fler än 10 000 människor till Nord-
amerika mellan åren 1845 och 1920.

Välkomna till Kinda och Ydre 
hälsar Andrew och Peter med flera!

Andrew och Elsa Peterson

På plats under invigningen
• Hästskokastning & varpa 
• Ansiktsmålning
• Hantverkshandel
• KindaMat på Vråken
• Knallar på torget
• Teatergruppen Emerentia
• Café Columbia öppet 10-20

Med stöd av:
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PETER CASSEL- OCH HEMBYGDSDAG

Svenska Peter Casselsällskapet
Bildades 1993 och har som målsättning att slå vakt om och ta 

vara på minnen från emigrationstiden, främst från Östergötland 

och norra Småland. Sällskapet vill också ge Kinda kommun stöd 

genom vårdande av samlingarna i Kisa emigrant museum och 

sprida intresset för emigrationen genom att skapa kontakter med 

alla som arbetar med frågor kring emigration, i både Sverige, USA 

och Canada. 

vill du bli medlem? Kontakta oss!  
Du hittar oss på www.petercasselsallskapet.se

Peter Cassel – den förste 
 självägande utvandraren!
Mjölnaren Peter Cassel (1790–1857) föddes i Asby socken i södra Östergötland. Han beskrivs 
som en initiativrik, fantasirik och begåvad mångsysslare. I samband med andra giftet flyttade 
han till Bjerkeryd utanför Kisa där han övertog svärföräldrarnas gård. Som hemmansägare fick 
han en ställning som relativt välbeställd bonde och betrodd man. Men trots detta kunde han inte 
förlika sig med förhållandena i Sverige. Han sökte något annat och fann en jämlike i apotekaren 
Carl Gustaf Sundius, som kom till bygden 1835 och tog över apoteket i nuvarande Columbia-
byggnaden. Sundius mycket radikala tankar och idéer om att lämna Europa för en ny framtid i 
Amerika påverkade Cassel. 

1845 säljer Peter Cassel sin gård och familjen utvandrar tillsammans med ytterligare ett par 
familjer. Totalt är det ett sällskap på 21 personer som i maj samma år avreser från Kisa och via 
Bergs slussar söker sig till Göteborg, där de den 15:e juni 1845 lämnar Sverige med briggen Superb. 
Resan över Atlanten tar 58 dygn. Väl framme i New York väntar ytterligare en strapatsrik färd, 
innan de anländer till Iowa där de grundar svenskkolonin New Sweden.

Cassels många och positiva brev till hembygden påverkar många och emigrationen tar fart. 
År 1846 får Carl Gustaf Sundius tillstånd av statsmakterna att i sina apotekslokaler öppna 
Sveriges första emigrantbyrå och påbörja 
försäljningen av biljetter till det nya 
landet. Under den stora emigrationspe-
rioden 1845–1920 utvandrade drygt 6 000 
personer från Kinda.

Peter Cassel lämnar Göteborg den 15:e juni 1845 på briggen Superb.

Peter Cassels barn, Carrie Cassel 

 Jacobson, Andrew Cassel och Matilda  

Cassel  Peterson Danielson. Något foto  

på fadern, Peter Cassel, finns inte.

Peter Cassel – the first  
land owning  emigrant
The miller Peter Cassel (1790–1857) was 
born in Asby parish in the southern part of the 
province of Ostergotland. He was described 
by his contemporaries as an enterprising, 
imaginative and gifted jack of all trades. 
Shortly after his second marriage he moved 
to Bjerkeryd just outside Kisa, where he took 
over his parents-in-laws´ farm. As a land 
owner he reached the position of a rather 
wealthy and very well trusted man. In spite 
of this he could not reconcile himself to the 
situation in Sweden. He was searching for 
something else and in doing so, he found an 
equal in the apothecary Carl Gustaf Sundius. 
The latter came to the area in 1835 and 
succeeded the apothecary in what is now 
the Columbia building in Kisa. Sundius´ very 
radical thoughts and his ideas of leaving 
Sweden for a new future in America had a 
great influence on Cassel.

In 1845 Peter Cassel sells his farm and 
the whole family leave Kisa and travel to 
Gothenburg. The first part of the journey takes 
them on a steamer across the country on 
the Gota Canal via the locks at Berg. On the 
fifteenth of June 1845 they leave Sweden on 
board the brig Superb.

The voyage across the Atlantic takes 58 
days and nights. After landing in New York 
another adventurous journey awaits them 
before they reach Iowa, where they found the 
Swedish colony of New Sweden. Cassel´s 
many positive letters back home have an 
influence on many people, and now the great 
wave of emigration starts. In the year of 1846 
Carl Gustaf Sundius gets a state permission to 
open Sweden´s first emigrants´ bureau in his 
apothecary´s shop, and to start selling tickets 
to the new country. During the period of the 
great emigration 1845–1920 more than 6 000 
people emigrated from Kinda. •

vasa orden av amerika
Är en svensk-amerikansk vänskaps- och kultur- 
 organisation som bildades i New Haven, 
Connecticut den 18 september 1896. Vasa 
Orden av Amerika bildades av svenska immi-
granter för att i första hand hjälpa landsmän 
som råkat i nöd, men man ville också skapa 
tillfälle för sina landsmän att träffas under 
värdiga former. Vasa  Orden av Amerika är den 
största svenska organisationen i sitt slag i USA, 
Canada och Sverige, med samma rättigheter 
för både män och kvinnor. Den första Vasa-
logen bildades i Göteborg 1924, Logen Filbyter 
i Linköping nr 714 bildades 1975.

Vasa Orden av Amerikas kulturella program 
kan i korthet formuleras: Bevarandet av svensk 
kulturtradition i USA och Canada.

”Kristina från Duvemåla & Moberg”
En konsert med musik från musikalen 

med samma namn
i Tidersrums Hembygdsgård 

Onsdag 24 juli kl 18.00
Kaffeservering.

Förköp: Hemköp 0494-100 15

            Arr:

NBV Öst och Tidersrums Hembygdsförening

0492-31510    Maskingatan1  Vimmerby
0494-79195    Trädgårdslundsv.3  Kisa VÄLKOMMEN.

DU ÄR 
VÄNTAD!Telefon 0494-792 90 E-post info@rimforsastrand.se

www.rimforsastrand.se

Välkommen till sommar på 

Rimforsa Strand 24/6 -11/8

LÄS MER OM VÅR SKÖNA SOMMAR PÅ
WWW.RIMFORSASTRAND.SE

Folkuniversitetet – kunskap
och skapande för ett rikare liv.

Kontakta oss om du vill förkovra dig i något, 
vill fortbilda dig på jobbet, komplettera dina 
betyg eller få en rikare fritid.

www.folkuniversitetet.se/linkoping
Tel 013-10 20 80
info.linkoping@folkuniversitetet.se
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Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och 
kulturorganisation som bildades 1896. 
Vasa Orden av Amerika bildades av 

svenska immigranter 
för att i första hand 
hjälpa landsmän som 
råkat i nöd, men man 
ville också skapa tillfälle 
för sina landsmän att 
träffas under värdiga 

former. Det är den största svenska or-
ganisationen i sitt slag i USA, Kanada 
och Sverige, med samma rättigheter 
för både män och kvinnor. Den första 
Vasalogen bildades i Göteborg 1924, 
Logen Filbyter i Linköping nr 714 
bildades 1975. Vasa Orden av Ameri-
kas kulturella program kan i korthet 
formuleras: Bevarandet av svensk 
kulturtradition i USA och Kanada.

PETER CASSEL-DAGEN
Vråken och Kisa Hembygdsgård 20 juli 9.30-17.00

Bildades 1993 och har som målsätt-
ning att slå vakt om och ta vara på 
minnen från emigrationstiden, främst 
från Östergötlandoch norra Småland. 
Sällskapet vill också ge Kinda kommun 
stöd genom vårdande 
av samlingarna i Kisa 
emigrantmuseum 
och sprida intresset 
för migration genom 
att skapa kontakter 
med alla som arbetar med frågor kring 
emigration i Sverige, USA och Kanada.
Vill du bli medlem? Kontakta oss!
www.petercasselsallskapet.se

Svenska Peter Casselsällskapet
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Kisa-Västra Eneby 
Hembygdsförening 
har som mål att värna och vårda byg-
dens miljö och kulturarv och föra det 
vidare till kommande 
generationer. 
Vi vill uppnå detta 
genom att:
• aktivt medverka till 
vård och bevarande av 
hembygdens natur, kultur, miljö och 
fornminnen
• insamla, katalogisera och bevara 
föremål och handlingar 
• samarbeta med kommunala organ 
och kulturorganisationer och stimulera 
initiativ som gagnar bygdens utveck-
ling
• studiecirklar, kurser, utflykter som 
ökar kunskapen om natur och historia.
• behålla kunskapen om de första emi-
granterna från Kinda till Nordamerika.

Kisa HembygdsgårdColumbia i Kisa där emigrantbyrån fanns

Program på Vråken 9.30-11.30
09.30 Fanborg med spelmän. Konferencier: Torbjörn Gustavsson
09.45  Välkomsthälsning av Sven-Ove Davidsson från Vasaorden, 
 Logen Filbyter
10.00 Amerikanska ambassadens representant har ordet
10.10 Högtidstal av landshövding Carl-Fredrik Graf
10.30  Återinvigning av Kisa Emigrantmuseum
10.45 Lyckoland – musik med Sofia Fälth 
 och Erik Zentio

Under eftermiddagen blir det guidning i det ny-
öppnade Emigrantmuséet. I Café Columbia kan 
man ta en härlig ”fika” och också lyssna till Den 
Digitala Dukens historiska emigrantberättelser.

Program på Kisa-Västra Eneby Hembygdsgård 11.30-17.00
Peter Casseldagens program fortsätter på Kisa-Västra Eneby Hembygds-
gård dit kan man åka med traktorskjuts i lövad skrinda, om man så önskar. 
Inträdet till hembygdsgården är gratis för barn och vuxna klädda i tids-
typiska kläder (1800-tidigt 1900-tal) Övriga betalar 50 kronor. 
De historiskt intressanta och vackra stugorna är öppna och 
Barbro Behrendz från Östgöta Genealogiska 
Förening ger tips och råd om släktforskning. 
Varietésällskapet Karneval kommer garante-
rat att få ung som gammal att både dra efter 
andan av häpnad och skratta!

11.30 Första traktorskjutsen går 
 från Kisa Värdshus till Hembygdsgården
12-14 Lunchservering i Hembygdsgården. Caféet är öppet hela 
 eftermiddagen.
13.00 Show med Varietésällskapet Karneval
13.45 Folkmusikkören Tradidá sjunger emigrantvisor. Caféscenen.
14.00 Ett svensk-amerikanskt reseäventyr. Daniel Andersson och Moa   
 Hoffstedt berättar tillsammans med två amerikanska ungdomar   
 om sina upplevelser under ungdomsutbytet mellan Kinda, Ydre   
 och Fairfield i Iowa, USA.
14.30 Invigning av Kullhuset, Hembygdsgårdens senaste tillskott. Johan  
 Widerström.
15.30 Information om Peter Cassellotteriet med utdelning av vinster
15.45 Tacktal av Peter Casselsällskapets ordförande Britt Stenman
16.00 Avslutande show med Varietésällskapet Karneval

Musiken under dagen framförs av: Einar Samuelsson, Anita Johansson  
och Folkmusikkören Tradidá.

Öppettider Amerikaveckan 19-26/7:
Fr 10-20, Lö 9-18, Sö, Må,Ti 10-18 

On 10-20, To-Fr 10-18

Sommaröppet juni, juli och augusti alla dagar

Tel: 0494-125 05
Storgatan 10, 590 38 Kisa

Varmt välkomna önskar Karin Asmus med personal

Sommar är livet!
NJUT AV DEN – VI FINNS 
HÄR OM DET ÄR NÅGOT!

0494-794 00 
KINDAYDRESPARBANK.SE

Apotekare 
Carl Gustaf Sundius hälsar 
välkommen till Emigrantmuseet i den byggnad 
där han startade emigrantbyrå 1846. I hans 
bevarade kompositionsbok finns anteckningar 
om intresserade emigranter, t ex hemmansäga-
re Petter Olle Peterson i Kjerra som anmälde 
sitt intresse 1/4 1846.

Kisa Emigrantmuseum 
har fått ett nytt utseende

I det uppdaterade museet får man stifta bekantskap med några människoöden i text, bild och 
inlästa berättelser som man kan lyssna till när man sätter sig på en av stolarna.

Det var från Kisa som den organiserade 
utvandringen till Nordamerika tog fart. 
Peter Cassel med ett sällskap på 21 personer 
lämnade Kisa 1845 och året därpå öppnade 
Sveriges första emigrantbyrå i det hus där 
Café Columbia och Kisa Emigrantmuseum 
finns idag.

Den röda 1700-talsbyggnaden vid Storga-
tan är en av Kisas äldsta. Här har genom åren 
funnits apotek, emigrantbyrå, bank, sybehörs-
affär och sedan 1921 kafé. Emigrantmuseum 
har funnits på övervåningen sedan 1979 och 
det har nu genomgått en genomgripande 
renovering och modernisering. 

Länsstyrelsen i Östergötland har skjutit 
till ekonomiska medel för utveckling och 
tillgängliggörande av samlingarna under 
projektnamnet MOD (Människor Och 
Drömmar). Museet ska bli ett attraktivare 
besöksmål men också ett kunskapscentrum 
kring ämnet migration.

– Den nya utställningen är mycket baserad 
på människoöden som vi lyfter fram, berättar 
Cecilia Sagrén som är projektledare.

– Vi har 1 300 emigrantbrev i samlingarna 
och vi har plockat ut några personer från trak-
ten som berör – Ossian Johnson från Önne-
torp, Rimforsa, Anna Nysten, som överlevde 
Titanic, Jack äventyraren och Albertina som 
stannade kvar i Sverige.

– Fotografier visar människor och öden 
och i ett av rummen kan man sätta sig på en 
stol och lyssna till berättelser på olika språk. 
På baksidan av skärmarna finns fördjupning i 
text och bild.

– Huset och platsen är en unik helhetsmiljö 
och vi vill också berätta husets historia, säger 
Cecilia Sagrén, bl a om det apotek som fanns 
här.

Den förste man möter i museet är Carl 
Gustaf Sundius som var apotekare och öpp-
nade Sveriges första emigrantbyrå här 1846 
efter han han träffat Peter Cassel. I slutet av 
hans bevarade ”kompositionsbok”, där det 
finns recept på olika mediciner och kurer, har 
han gjort anteckningar om människor som 
anmält sitt intresse för att emigrera.

I rummet till vänster från entrén sett 
kommer historien om Peter Cassel och en del 
annan lokalhistoria att berättas och i rummet 
mot gatan är det meningen att det ska bli en 
hörna för barn.

– Vi kommer att ha möjlighet att ha till-
fälliga utställningar. Det finns en stor samling 
material som vi vill visa på ett nytt sätt.

I kafeet på bottenvåning finns också Den 
Talande Duken där man via en app och sin 
mobiltelefon kan lyssna till olika emigrant-
öden och få en bild av bakgrunden till emig-
rationen till Nordamerika och om strapat-
serna på vägen till det nya landet. Berättel-
serna är inlästa på svenska och engelska.

Det ”nya” emigratmuseet invigs av lands-
hövding Carl Fredrik Graf under Peter 
Casseldagen den 20 juli.
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2-6 pm Geneaology at Horn library
3-5 pm Andrew Peterson museum in Asby open
4 pm Geneaology lecture by Ted Rosvall at Ydre library. SEK 50
7 pm Sing-along at Kisa Local Heritage museum

Wednesday July 24
10 am-8 pm Kisa Emigrant museum open
2 pm Talkshow with Zacheriah & Kristin Kramer ”Our attempt 
to live a good life”, Rydsnäs
3-5 pm Andrew Peterson museum in Asby open
4-7 pm Waffle café and guided tours at Kisa Local Heritage 
museum
6 pm ”Kristina from Duvemåla” Musical theatre play at 
Tidersrum Local Heritage museum. Admission SEK 150.
6 pm Motor Evening in Horn
6.30 pm Peter Cassel at Kisa Emigrant museum. Role play
7-8.30 pm The Emigration to North America, movie at Valö

Thursday July 25
10 am-6 pm Kisa Emigrant museum open
10 am Guided tour of Kinda Emigrant museum
11 am-5 pm Österfors smithy open, Österbymo
2 pm Christian Julisson: ”Origins of the Cassel family – puzzle 
solved with the help of DNA?” Lecture at Kisa library
3-6 pm Geneaology at Kisa library
3-5 pm Andrew Peterson museum in Asby open
3-6.30 pm Geneaology at Ydre library
4-6 pm Boxholm II Guided nature tour, Malexander. Book at 
070-297 47 22. SEK 250/adult, SEK 100/children.
7 pm Talk show 30 minutes prior to the premiere of the 
musical slide show ”From The Emigrants to The Last Letter 
home”. Kulturverkstaden, Österbymo. Admission SEK 50.
7.30 pm Live bluegrass music with Grasstank at Hornåberg

Friday July 26
10 am-1 pm Market day, Kisa. Magician Andreas Sebring
10 am-6 pm Kisa Emigrant museum open
11 am-5 pm Österfors smithy open, Österbymo
3- 5 pm Andrew Peterson museum in Asby open
3-12 pm Rock festival pre-party at Kalvefall
7-9.30 pm Rockabilly festival at Valö
When the sun sets: Outdoor cinema, Åsundabadet, Rimforsa
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Fredag 19/7 
Invigningsdag på Vråken 
10-14 Hantverksmarknad och program. Se sid 3
10-20 Café Columbia, Kisa öppet
11-15 Råås Kvarndagar startar. Entré 100 kr/vuxen, 50 kr/barn
15 ”Totempålar och tomahawker”. Föreläsning av Gunlög Fur 
på biblioteket, Kisa. Entré: 50 kr.
15-17 Andrew Petersonmuseet i Asby öppet
16 Nääs gårdsbryggeri i Ydre har bryggerivisning och ölprovning
18-24 Pubkväll i Bryggeripuben, Nääs med liveband och grillbuffé
19 Ungdomsrådets sommarkonsert, Vråken, Kisa. Fri entré

Lördag 20/7
9.30–17 Peter Casseldagen, Kisa. Se program sid 5
Landshövdingen inviger Emigrantmuseet. Represent för USA:s 
ambassad och lektor Cecilia Sagrén finns på plats
11-15 Råås kvarndagar fortsätter
11-14 Andrew Petersonmuseet öppet
13.15-16 Pyssel, tillverka gamla svenska leksaker 14 Talkshow  ”Ur stenig jord – vårt försök att leva ett 

gott liv” med Zacheriah & Kristin Kramer 
(Rydnäsvägen 4, Gamla lanthandeln)
15-17 Andrew Petersonmuseet öppet
16-19 Våffelcafé och guidade turer 
på Kisa Hembygdsgård
18 ”Kristina i Duvemåla” av Vallens Soppteater  
i Tidersrums hembygdsgård. 150 kr inkl fika.
18 Motorkväll i Hornparken
18.30 Peter Cassel på Kisa Emigrantmuseum  
– rollspelas från ett jag-perspektiv
19-20:30 Amerikautvandringen, filmberättelse från en 
Björkforsbo. Valö

Torsdag 25/7
10-18 Kisa Emigrantmuseum öppet
10 Guidning i Kisa Emigrantmuseum
11-17 Smeden Mikael Karlsson har Österfors smedja 
öppen i Österbymo
14 Christian Julisson: 
”Släkten Cassels ursprung 
– gåtan löst med hjälp av 
DNA?” Föredrag på Kisa 
bibliotek. Entré 50 kr
15-18 Släktforskning på Kisa bibliotek
15-17 Andrew Petersonmuseet öppet
15-18.30 Släktforskning på Ydre bibliotek
16-18 Boxholm II Naturguidad tur, Malexander. Bokas i 
förväg på 070-297 47 22. 250 kr vuxen, 100 kr barn.
19 Först talkshow i 30 min innan premiär av musikaliskt 
bildspel ”Utvandrarna till sista brevet hem” i Kulturverk-
stan, Österbymo. Inträde 50 kr, mingel med festinslag 
efteråt.

19.30 Sommarkväll på Hornåberg. 
Bluegrass med Grasstank.

Fredag 26/7
10-13 Levande Torg, Kisa. Trollkarlen 
Andreas Sebring, Vätten Viljan från 
Länsmuseet, Bobbo, Oscar och gänget, 
Daniel Yngwe, Bonnkapälle
10-18 Kisa Emigrantmuseum öppet
11-17 Smeden Mikael Karlsson har  
Österfors Smedja öppen i Österbymo
15-17 Andrew Petersonmuseet öppet
15-24 SkogsRÅrocken – förfest i Kalvefall
19-21.30 Valö Rockabillyfestival 
När solen går ner: Utomhusbio Åsundabadet, Rimforsa

Uppdaterat program finns på 
Detailed and updated program at

www.amerikaveckan.se

på naturum, Torpön Fri entré

Söndag 21/7
10-16 Garden party i Asby. Se program sid 9
10-16 Skolmuseet o Andrew Petersonmuseet öppet
10-18 Kisa Emigrantmuseum öppet
12-16 Hantverksmarknad på Valö
13-16 Guidad båttur med M/S Kind på Åsunden från 
Hycklinge hamn. Förbokning Kinda Turistbyrå 0494-194 10
14 Hembygdsfest vid Ekelid, Oppeby
16 Gospel i Asby kyrka med kören Delight – ledd av 
kantor Gunilla Isacsson Book.

Måndag 22/7
10-18 Kisa Emigrantmuseum öppet
10-16 M/S Kind Rimforsa-Linköping guidad tur
14 Guidning i Kisa Emigrantmuseum
14-18 Släktforskning på Rimforsa bibliotek
15-17 Andrew Petersonmuseet öppet

Tisdag 23/7
10-18 Kisa Emigrantmuseum öppet
14-18 Släktforskning på Horns bibliotek
15-17 Andrew Petersonmuseet öppet
16 Släktforskningsföreläsning i Ydre – 
Ted Rosvall på Ydre bibliotek. 50 kr.
17 öppnar och kl 19 börjar Allsången 
på Kisa hembygdsgård med Charlotte 
Perrelli

Onsdag 24/7
10-20 Kisa Emigrantmuseum öppet

Friday July 19 
Opening of the Festival in Kisa 
10 am-2 pm at Vråken and Kisa hembygdsgård
10 am-8 pm Café Columbia open, Kisa 
11 am-3 pm Råås Mill days
3-6 pm Andrew Petersonmuseet in Asby open
4 pm Nääs farm brewery in Ydre. Guided tour and beer tasting
6-12 pm Pub evening at Nääs. Live music, barbecue
7 pm Youth concert, Kisa

Lördag 20/7
9.30 am-3 pm Peter Cassel day, Kisa 
Inauguration of the Kisa Emigration Museum
11 am-3 pm Råås Mill days continued
11 am-2 pm Andrew Peterson museum in Asby open
1.15 am-4 pm Make old Swedish toys, Naturum, Torpön

Sunday July 21
10 am-3 pm Garden party in Asby
10 am-4 pm School & Andrew Peterson museum open
10 am-6 pm Kisa Emigrant museum open
12 noon Crafts fair at Valö
1 am-4 pm Cruise with M/S Kind on Lake Åsunden, 
departure Hycklinge harbour
2 pm Local heritage festival at Ekelid, Oppeby
4 pm Gospel in Asby church with the choir Delight

Monday July 22
10 am-6 pm Kisa Emigrant museum open
10 am-4 pm M/S Kind, Rimforsa-Linköping guided tour
2-6 pm Geneaology at Rimforsa library
2 pm Guided tour of Kinda Emigrant museum
3-5 pm Andrew Peterson museum in Asby open

Tuesday July 23
10 am-6 pm Kisa Emigrant museum open
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Garden party i Asby 
den 21 juli 10-16

Det finns mycket att se och uppleva på 
Emigrantmuseet i Asby gamla skola 

10 km norr om Österbymo 

There’s always an 
English speaking 
guide in the 
Emigrant museum 
when it’s open. 
Musical slide shows 
in English are also 
available and much 
more. Welcome!

www.andrewpeterson.se

Öppet • Opening hours
Vardagar 19-26/7 15.00-17.00 
Weekdays July 19-26 3-5 pm

Lör 20/7 11-14 • Sat July 20 11 am-2 pm
Sön/Sun July 21: Garden Party 10 am-4 pm

Mellan mitten av 1800-talet och 
början av 1900-talet emigrerade 
runt en miljon svenskar till Nord-
amerika. 10 000 lämnade Kinda 
och Ydre i södra Östergötland och 
en av dessa hette Anders Pettersson 
och kom från Sjöarp i Ydre. Tack 
vare hans dagböcker har vi fått en 
personlig insikt i en nybyggares liv 
och han har odödliggjorts genom 
Vilhelm Mobergs utvandrarepos.

Andrew Peterson, som han änd-
rade sitt namn till när han steg i land 
i Nordamerika, föddes 1818 i Västra 
Ryds socken. Tillsammans med en 

syster och 14 andra sockenbor gjorde 
han resan över Atlanten våren 1850. 

Efter några år i Iowa köpte han 
mark i Carver County, Minnesota 
och byggde upp upp ett framgångs-
rikt jordbruk med trädgårds- och 
fruktodlingar. Han gifte sig med Elsa 
Ingman 1858 och de fick nio barn, 
men inga barnbarn.

Att vi vet så mycket om Andrew 
Peterson och hans liv beror på att han 
skrev dagbok från 1850 fram till två 
dagar före sin död i mars 1898. Dessa 
dagböcker, elva volymer, skänktes till 
Minnesota Historical Society Library 
där Astrid Lindgren råkade komma 
över dem under en resa 1948.

Strax efteråt kom Vilhelm Moberg 
dit på jakt efter material om den 
svenska utvandringen. I juli 1948 
skrev han till en god vän: ”Jag har 
funnit det material som jag behöver 
för mitt arbete”. 

Andrew Peterson blev förebild till 
Mobergs Karl Oskar.

I den gamla skolan i Asby i Ydre 
har Andrew Petersonsällskapet ett 
museum där man kan följa Andrew 
från Sjöarp till Minnesota.

– Vi har en kopia av dagboken och 
även av alla Mobergs 200 sidor med 
anteckningar från när han satt i S:t 
Paul och läste dagböckerna, säger 
Lena Skördeman som är styrelseleda-
mot i sällskapet.

– Andrew skriver väldigt knapp-
händigt och Moberg tog efter det 
sättet att skriva. Han blandar svenska 
och engelska och ger olika perspektiv 
på livet som nybyggare, berättar Olle 
Karlsson.

Andrew Petersonsällskapet har 
nära kontakt med Carver County 
Historical Society som numera äger 
Petersons K-märkta farm som finns 
på topp-tio-listan över historiska 
platser i Minnesota.

– Vi har livliga kontakter och vi 
har bl a hjälpt till att renovera en del 
byggnader, berättar Jan Hermelin, 
ordförande i sällskapet.

Museet i Asby tar emot ca 700 be-
sökare per år. Allt arbete i sällskapet 
sker ideellt.

– Vi är väl lite av nördar, men inte 
bara på Andrew Peterson, säger 
Jan Hermelin med ett leende. Vi 
är intresserade av 1800-talet och 
emigrationen. Därför knyter vi ihop 
museet med skolmuseet som finns i 
andra halvan av huset, som byggdes 
på 1870-talet.

Nytt för i år i museet är en musika-
lisk stillbildsfilm om emigrationen. 

Passa på att besöka museet under 
Amerikaveckan – det ger en unik in-
blick i och kunskap om emigrationen 
från Sverige. 

Andrew Peterson förebild
till Mobergs Karl Oskar

Olle Karlsson, Lena Skördeman, Jan Hermelin och Claes Skördeman är styrelseledamöter 
i Andrew Petersonsällskapet som driver museet i Asby.

Andrew Peterson skrev dagbok om sitt 
nybyggarliv i nära 50 år.

10-16 Skolmuseet och Andrew Petersonmuseet öppet
10- 16 Flera lekar och spel vid museet: kubb, hästsko-
kastning och kulspel m m
11-15.30 Tipspromenader på svenska och engelska för 
barn och vuxna runt Hedners Park, och Martina Saldner 
från Naturum håvar småkryp vid bryggan 

Traktortur till Durrebostugan varje timme

11.00, 12.00 och 13.00 Visning av svenska och engelska 
musikaliska bildspel om 17-18 minuter 
14.00 ”Livet på en lantgård förr i tiden”
Olle Karlsson berättar
15.00 ”Från Torpa till Buffelstupet” 
Lena Skördeman håller föredrag
15.40 Musikaliskt bildspel 10 minuter av det  
musikaliska bildspel som visas torsdag 25/7
16.00 Gospel i Asby kyrka med kören Delight 
– ledd av kantor Gunilla Isacsson Book.

Foodtruck finns på plats

Program In English
10 am-4 pm School museum and Andrew Peterson 
museum open
10 am Games at the museum: kubb, horseshoe throwing 
etc
11 am Quiz tour in Swedish and English around Hed-
ner’s park and a look at tiny creatures together with 
Martina Saldner from Naturum at the jetty

Tractor ride to Durrebo cottage every hour

11, 12 am and 1 pm Musical slideshow (17-18 minutes)
2 pm ”Life on a farm in the old days” Olle Karlsson
3 pm ”From Torpa to the Buffalo Cliff” Lena Skördeman
3.40 pm Musical slide show (10 minutes)
4 pm Gospel concert in Asby church

Food truck on the premises

Andrew Petersonsällskapet 
bildades 2003 och har som målsättning att bevara minnet av 
Andrew Petersons livshistoria, samtid och omgivningar. 
Andrew Peterson emigrerade till Nordamerika 1850 och 
hans unika dagböcker var Vilhelm Mobergs viktigaste fak-
takälla när Moberg skrev sina Utvandrarromaner. Andrew 
Petersonsällskapets verksamhet och ideella insatser har gjort 
att Ydre kommun har blivit vänort 
med Carver County i Minnesota. 

Vill du veta mer om APS verksamhet 
eller boka guidad visning av sällska-
pets Emigrantmuseum i Asby gamla 
skola, se  www.andrewpeterson.se

Barn och unga i det nya landet, då och nu 
- utställning på Ydre kommunbibliotek under Amerikaveckan

Do not miss!!  Premiär av 
”Utvandrarna till Sista Brevet Hem”
En unik 
Musikalisk 
Bildspelsfilm 
av Jan Hermelin 
om 45 minuter.
Plats: Kulturcentrum i Österbymo
Tid: Torsdagen den 25 Juli kl. 19.00
30 minuters Talkshow innan film och
Festmingel efter film. Inträde: 50 kr

Nääs Lager
art. 88115
23,40 kr

www.naasbrygg.se

H A N T V E R K S Ö L
F R Å N  Y D R E

A L K O H O L  K A N  S K A D A  
D I N  H Ä L S A
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The miller Peter Cassel (1790-1857) 
was born in Asby. He was described 
by his contemporaries as an enter-
prising, imaginative and gifted jack-
of-all-trades. Shortly after his second 
marriage he moved to Bjerkeryd just 
outside Kisa. As a land owner he 
reached the position of a wealthy and 
trusted man. In spite of this he could 
not reconcile himself to the situation 
in Sweden. 

In 1845 he sells his farm and to-
gether with his family and friends, a 

Peter Cassel – the first 
land owning emigrant

Opening day
July 19 in Kisa

10 am-2 pm Crafts market at Vråken
10 am Opening speech by Britt Stenman 
10.25 am A.K & the Brotherhood 
11 am Children’s theatre
11.30 am Interview with guest of honour, 
professor Gunlög Fur
11.50 am A.K & the Brotherhood
12.20 pm Jenny Wall
1 pm Magnus Bäcklund
3 pm ”Totempoles and tomahawks: the 
conceptions of the emigrants meet the 
indigenous people of reality. Lecture by 
Gunlög Fur at Kisa library.
7 pm Outdoor concert at Vråken. Jenny 
Wall & band, Tundra. Free of charge

A greeting from Andrew Peterson

October 20, 2018, was my 
bi-centennial birthday. On 
that day there was a sign out-

side the Emigrant Museum in Asby 
with this text: Andrew 200 years old, 
HONK!

Some jokester had put the sign up 
to honor me and my fellow emi-
grants, as well as my dairies that 
were the base for Vilhelm Moberg’s 
emigrant novels.

My siblings, friends 
and I have Peter 
Cassel to thank 

for our emigration 
to the mid-west in 
the United States. 

Peter Cassel was from
 the Municipality of  Kinda 

and emigrated with his family 
and many other Kinda residents 

in 1845. He is the reason the very 
first Emigration Agency opened in 

Sweden. The pharmacist Carl Gustaf 
Sundius managed the agency in Kisa, 
and the building today includes the 
Emigrant Museum and the Café 
Columbia.

Once the enticed emigrants arrived 
in the United States, the New Sweden 
area, about 350 kilometers west of 
Chicago, was often the destination for 
emigrants like Peter Cassel.  He had 
become both a farmer and ”immi-
grant advisor.”

I, as well as my sisters, Gustava, 
Kristina, and our younger brother 
Carl Gustav ended up moving to New 
Sweden. Gustava got married and 
remained in the area, Kristina, and 
I moved to Minnesota in1855 with 
a group of Swedish settlers and the 
exiled pastor FO Nilsson.

Our brother Carl had a tragic death 
in a bar in the gold rush of Colorado. 
Gold turned to sand for Carl while 
the soil and very hard work became 
my gold! You can learn more about 
my fellow emigrants and me if you 

visit the Andrew Peterson Society 
Museum in Asby.

You can even partake in some of 
the exciting experiences of the emi-
gration at the Emigration Museum in 
Kisa which is run by the Peter Cassel 
Society.

These two societies, along with 
Kinda and Ydre Municipalities, The 
Royal Order of Vasa and many other 
agencies, have organized the Ameri-
can Festival 2019.

There will be an abundance of 
things to see and experience during 
the American Festival. So set aside 
the week of July 19th to the 26th and 
enjoy the music performances, lec-
tures, talk shows, and exhibitions.

There will be boat tours, competi-
tions in Horseshoe Pitching, Torpöns 
Naturum, genealogy, sing-a-long 
in Kisa. There are museums, fam-
ily-friendly activities, adventure 
tracks, music-film releases as well as 
food and drink! If you have English 
speaking guests most of the events 
and tourist attractions are bi-lingual

An essential reason for celebrating 
the American Festival every other 
year is not only that Peter Cassel and 
I excelled in the 1800s, but it is also 
because more than 10.000 people 
emigrated from Kinda and Ydre to 
North America between 1845 and 
1920.

Welcome to Kinda and Ydre 
from Andrew, Peter and many more!

Two of the guests at the 2019 Ame-
rican Festival and the Peter Cassel 
Day are Chris and Rich Bryne from 
California. Chris’ great-grand-
mother Johanna Hegberg Cassel 
was not quite four years old when 
her family emigrated in the Spring 
of 1869 to Swede Point/Madrid. 
My dad Norman grew up on the 
family farm south of Ogden, Iowa. 
In 1942 he married Irene Christina 
Rothfus. Irene was of German an-
cestry. I was born in December 1944 
and I have one older brother, Carl, a 
younger sister, Karen and a younger 
brother, David. I grew up on a farm 
north of Ogden, Iowa. 

Grandma Lillie was very close to 
her siblings and her many Cassel and 
Hegberg cousins. As a child, during 
visits with Grandma Lillie, I heard 
lots of family news and stories about 
them. Family reunions were a high-
light of our summers. Grandma Lillie 
and her sister Ella planned a ”Cassel 
family reunion” for their siblings and 
families plus a ”Hegberg Cousins” 
reunion each summer, so I grew up 
knowing my Cassel great-aunts and 
great-uncles. 

I met Richard Bryne while studying 
at Iowa State University and we mar-
ried in 1964. We lived in Wisconsin 
for two years, then returned to Iowa 
living near Des Moines where our 
two daughters were born. In 1971 we 
moved to southern California where 
we still reside. We have three children 
and six grandchildren. In 1995 Rich 
and I started our own business, offe-
ring group travel for senior citizens. 
In 2007 we retired and began volun-
teering as “church builders”.

My father’s sister, Katherine 
Bergstrom, was always interested 
in the family history. In 1965 she 
and her first cousin, Beth Check 
Proescholdt, compiled a little book 
titled “Documents and Descendants 
of Peter Cassel and the Settlement at 
New Sweden, Iowa”. My dad shared 
his sister’s interest in family history 
and he and Mom gradually took up 

the hobby of genealogy research. That 
was in the “pre-computer era”, so 
most of the research was done by vi-
sits to older family members, county 
courthouses and state archives to find 
documents verifying the oral family 
history stories. 

My parents travelled to Sweden in 
1981 and attended the ”Peter Cassel 
Day”. Mom wrote a detailed diary 
during their trip and later created a 
large scrapbook (which I have). 

My Dad’s first cousin, Earl Check 
and his nephew Kevin Proescholdt 
have also attended the Peter Cassel 
Day. Earl’s son Art Check and his wife 
attended the 2017 Festival.  

Our Sweden itinerary for this sum-
mer includes sightseeing in Stock-
holm, visits to Uppsala and Falun, to 
visit the Karin & Carl Larsson home, 
the Fredriksberg area, the Bergstrom 
ancestral area of Gåsborn & Säfsnäs 
parishes, Mariestad for a visit with re-
cently found Moberg family relatives 
(Rich’s grandmother was a Moberg). 
Then on to Gothenburg to visit the 
Emigrant Museum, to Svenarum, the 
Hegberg ancestral area, and then to 
Kisa for four days.

We are really looking forward to 
our trip and being in Kisa for the 
Festival.

Chris Bryne

Chris Bryne’s ancestry
Peter Cassel married Anna Sven-
dotter in 1815. They moved to 
Kisa and Peter became operator 
of the  mill on the Föllingsö Esta-
te. Anna died 1829 of childbirth 
complications.
Peter married Ingeborg Anders-
dotter in 1830 and emigrated to 
America in 1845 at age 54. Settled 
in Burlington, Iowa, 13 Septem-
ber 1845.

Carl Johan Cassel was born 1821, 
son of Peter and Anna. Emigrated  
with his father at the age of 23. 
Remained at New Sweden for one 
year to help his father build a log 
cabin. In the Fall of 1846 CJ mo-
ved to Fairfield to partner up with 
John Dalander to make furniture. 
Dalander was part of the group 
of emigrants that created Swede 
Point, Iowa in 1846, led by his 
mother, Anna Dalander. CJ Cas-
sel met John’s sister Ulrika/Ulla 
and they married in 1848 and 
moved to Swede Point/Madrid. 
They had 10 children.

John A. Cassel was the 6th 
child, born 1857. He is my great 
grandfather. He married Johanna 
Hogberg (b. 1865 in Svenarum 
parish Jönköping, Sweden. They 
had 7 children. Their oldest child 
was Lillie Elvira, b. 19 June 1886 
– my grandmother.
Lillie married Albert Conrad 
Bergstrom in 1914 and moved to 
Albert’s farm near Ogden, Iowa 
(20 miles northwest of Madrid). 
Their first child born in 1916 was 
Norman Gustaf, my father.

Chris and Rich Bryne

Memories of Cassel
great-aunts and great-uncles

company of 21 persons, emigrates to 
America. The voyage across the  
Atlantic takes 58 days and nights. 

After landing in New York another 
adventurous journey awaits them be-
fore they reach Iowa, where they found 
New Sweden. Cassel’s positive letters 
back home influences many people, 
and now the great wave of emigration 
starts. In 1846 Sweden’s first emigra-
tion office is opened in Kisa. Bewteen 
1845 and 1920 more than 6 000 people 
left Kinda for North America.
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Americanfestival

ANDREW PETERSON
– a man to remember
• GUIDED TOURS
• CONCERTS
• GENEAOLOGY

in Kinda and Ydre
July 19-26 2019

CHRIS BRYNE 
Peter Cassel´s 

great-great-great granddaughter


