Tidningsartiklar om familjen Sjöberg från Laxbäcken
Här har Ingalena Marthin vaskat fram en rad olika artiklar ur amerikanska tidningar som
handlar om de framgångsrika ”Sjöbergarna”från Laxbäcken.
Jonas Sjöberg f 1832 i Ormsjö, Dorotea kom till Laxbäcken i Vilhelmina 1873 med sin familj:
hustrun Kajsa Greta Persdotter f 1828 i Långsele, Dorotea och barnen Inga Albertina f 1857,
Jonas f 1860, Cajsa Greta f 1862, Israel f 1866, Per f 1868 och Kilian 1870.
Jonas var handlare och det berättas att han lärde upp sina barn också till handlare. Dottern
Inga Albertina gifte sig efter ett par år med Erik Olofsson Gavelin och de bosatte sig i
Laxbäcken.
Sonen Jonas gifte sig med Albertina Edman och de utvandrade till
Roseau, Minnesota med sin familj 1889. Jonas dog 1919 i Middle
River, Minnesota. Den andra dottern Cajsa Greta blev gift med
Daniel Hansson i Skansholm, men hon dog redan 1884. Sonen
Israel emigrerade till Roseau, Minnesota 1889. Per emigrerade
1893 också till Roseau, där han tillsammans med brodern Israel
blev engagerad i företagslivet. Peter Sjöberg bosatte sig i grannbyn
Badger.
Jonas Sjöberg d.y som emigrerade till Amerika samma år som brodern Israel.
Foto: Sophie Bökman. Vilhelmina kommuns fotoarkiv.

Båda bröderna var under en tid borgmästare, Israel i Roseau och Peter i
Badger. Yngste sonen Kilian dog 1889. Modern Kajsa Greta beslöt
sig för att flytta till sönerna i Roseau 1894, men hon längtade hem
och kom tillbaka till Laxbäcken 1900. Hon flyttade in hos dottern
Inga i Laxbäcken, där hon dog 1905.

Inga Albertina Sjöberg, gift Gavelin.
Vilhelmina kommuns fotoarkiv.

Ur Umebladet 1889-11-28: Åter ett offer för svag is
Den 21 dennes drunknade handlanden J. Sjöbergs i Laxbäcken Wilhelmina socken 19 årige
son Kilian. Den omkomne skulle i sällskap med en annan yngling begifwa sig ett stycke
uppför Laxbäcken, som var isbelagd, gående på skridskor, därwid isen, som af den milda
wäderleken blifwit swag, brast under Sjöberg och denne ehuru simkunnig drogs under isen,
innan hjelp hann anlända.
Sjöberg, som först efter flera timmars ihärdigt arbete med krossande af isen i bäcken kunde
återfinnas och upptagas, kunde icke till lifwet återkallas.

Svenska Tribunen 1895-01-30
Ett nytt county med namnet Roseau har i Minnesota bildats af en del af Kittson co., och bland
dess embetsmän finna vi O. B. Eckman, probate-domare, Israel Sjöberg, coroner, samt L. P.
Dahlqvist, skolsuperintendent.

Svenska Amerikanska Posten 1897-06-08
Roseau, Minn. Gifta härstädes
voro Mr. Isreal Sjöberg och miss
Laura Miller den 3 maj. Vigseln
förrättades af vår framstående
landsman domare Ekman (the
longheaded Swede). Ceremonien
egde rum i all enkelhet i
domarens kontor. Endast ett par
vittnen voro tillstädes. Omedelbart efter vigseln förde mr
Sjöberg sin unga brud till en för
deras räkning tillredd våning,
hvilken påstås vara den vackraste
i staden och der de nu äro bosatta.
Israel Sjöbergs ”castle” i Roseau. Foto: Ingalena Marthin.

Trots mr Sjöbergs tysta tillvägagående, samlades på qvällen en skara vänner framför hans
lokal och under kulörta facklors afbrännande gåfvo de församlade luft åt sina känslor i ett
tredubbelt hurra.
Mr. Israel Sjöberg har jemte sin
yngre broder Peter i öfver sex
års tid drifvit diversehandel här
på platsen, och har genom sitt
redbara och driftiga sätt arbetat
sig upp till minst sagdt Roseaus
solidaste affärsfirmor. Utom den
gamla välkända handeln i
Roseau, hafva bröderna Sjöberg
sedan 2 år en icke obetydlig
handelsbutik i Badger, Minnesota.
Gammalt vykort med en vy över Laxbäcken.
Bild skänkt av Ann-Sofie Gavelin.

Miss Miller är vacker, angenäm och ung samt kanske mer än allt annat värdt att omnämna god
och ädel och utan tvifvel kommer hon att göra sin make lycklig

Svenska amerikanska posten 1898-09-20
Folkets Röst
Rosena County bref. Roseau, Minnesota. 9 sept. 1898.
Onsdagen den 31 augusti hade republikanerna i det 63 legislativa distriktet sin konvention i
Hallock, Minnesota. Distriktet utgöres af följande counties: Marshall, Kittson och Roseau. De
nominerade voro för senator And. Grindeland från Marshall co, till ombud valdes Israel
Sjöberg från Roseau co. och J. C. Mc Cullom från Kittson co.

De nominerade äro alla framstående affärsmän, och republikanerna i det 63 legislativa
distriktet, kunde ej hafva enats om en bättre valsedel.
Hvad särskildt Mr. Sjöberg angår, så är han en man, känd och afhållen inom hela distriktet.
Han är en företagsam och mångsidig affärsman, som ehuru endast 33 år haft erfarenhet af litet
af hvarje.
Han var en utaf förkämparne, att få Roseau county organiserad, och republikanerna i detta
distrikt hafva nu visat sin erkänsla, genom att utnämna honom som deras kandidat för
legislatures. Han är dock ej någon embetssökare, hvilket också visade sig under konventet i
Hallock, der han upprepade gånger undanbad sig utnämningen. Hans mångå vänner voro dock
angelägna om att få Honom nominerad, och oaktadt hans protester utnämndes han under
applåder.
Om han kan förmås att antaga utnämningen, finnes inga tvifvel om hans inväljande. Roseau
county är ännu i sin linda, i många afseenden och det behöfver derför så mycket mera, en
representativ med mera än vanlig viljekraft och företagsamhet. Mr. Sjöberg är just den
mannen.
Med sin fria manliga blick och sin starka kroppsbyggnad inger han ovillkorligen förtroende,
och redan vid första samtalet finner man, att det är ej någon hvardags-menniska man har
framför sig. Landsmännen af det 63 legislativa distriktet kunde ej finna en värdigare
representativ än mr. Sjöberg. Vänligen E. J.

Svenska Folkets Tidning 1898-11-23 23
Roseau, 20 november
En mjölqvarn, ännu ej fullt färdigbyggd, tillhörig bröderna Sjöberg i Badger, förstördes af
eldsvåda i går morse. Maskinerna voro ännu ej insatta, men förlusten uppgår dock till $ 2,000,
å hvilken ingen assurans fanns. Elden var tydligen anlagd af mordbrännare.

Svenska Amerikanska Posten 1898-12-27
Ater uppbygd.
Roseau, Minnesota.
Sjöbergs qvarn byggnad i Badger, hvilken nedbrann natten till den 18 november har
återuppbygts. Redan innan tomten var kall och de sista af de tjocka bjälkarna förvandlade till
kol börjades arbetet på återuppbyggandet af densamma. Maskinerna komma genast att
insättas och innan januari månads slut skall qvarnen vara färdig för "business." Den kommer
att ha en "capacity" af 150 säckar/dygnet.
Befolkningen är mycket entusiastisk öfver bröderna Sjöbergs driftighet och att denna firma
äfven i detta sitt företag kommer att lyckas och göra "goda affärer" finnes intet tvifvel. Elof
Sehlström.

Svenska Tribunen 1899-12-13
Tacksägelsedagen hemsöktes Roseau, Minn af en svår eldsvåda. Elden började kl. 11:15 på
morgonen i Hotel Roseau, Ole E. Oie, egare. Inom kort hade elden spridt sig till Sjöbergs
butik och till en närliggande krog. Näst i ordningen antändes J. N. Skoglunds skrädderiaffär
samt C. A. Pearsons apotek. Samtlige dessa byggnader blefvo lågornas rof.
Egendomsförlusten anslås till cirka $ 10,000.

Svenska Amerikanska posten 1905-09-19
Första nationalbanken i Badger med ett kapital af $ 10,000 erhöll förliden vecka
bankexaminator Kerets tillstånd att öppna affär. Peter Sjöberg är president. Med ett kapital af
$ 20,000 har en ny statsbank i dagarne öppnats i Kerkhoven. Dess president är Olof Backlund.

Svenska Amerikanaren 1908-03-17
I Sollefteå afled den 20 febr. vid 75 års ålder handlanden Jonas Sjöberg, vida omkring där
uppe i bygderna känd under benämningen Vilhelmina-Sjöberg.
Han hade nämligen under en lång följd af år varit bosatt i
Vilhelmina socken och där idkat handel vid sidan af jordbruk
samt affärer med kreatur, hemman och skogar. Innan
norrländska stambanan kom till stånd gjorde han dessutom
långa affärsresor med norrländska produkter ända till
Uppsala och Stockholm.
För tre år sedan slog han sig till ro i Sollefteå. Han anses
ha knogat ihop en mycket betydande förmögenhet.
Änkling sedan några år, efterlemnar han fyra barn, bland
dem tre i Amerika bosatta söner.
Minnessten över makarna Jonas och Katarina (Kajsa Greta) Sjöberg,
rest av sönerna Israel och Per i Laxbäcken.
Foto: Ann-Sofie Gavelin

Svenska Amerikanska posten 1911-11-15
Folkets Röst
Intet våld och tvång.
Roseau, Minnesota i okt. 1911.
I Folkets Röst skrifver en meddelare, förordande arbetsföreningen följande: "Antag t. ex. att
jag går till en butik för att köpa en sak. Handelsmannen säger den kostar si och så. Hvem
sätter priset, handelsmannen eller köparen? Är det icke på samma vis mel arbetaren. Har han
icke rättighet att sätta priset på sin vara — arbetet?" Så vidt godt och väl. Men med detta
slutas vanligen ej transaktionen med arbetareföreningar i köpet af deras vara, arbetet, och låt
oss därför fortsätta med vårt träffande exempel vidare.
När handelsmannen fordrar mera för sin vara än köparen anser den värd, eller kan betala, och
köparen söker vända sig till annan marknad så mötes han i dörren af handelsmannen i fråga
med diverse tillhygge och förbjudes med vite om skada till lif och lem om han ej köper af
honom. Nu händer att annan handelsman kommer och bjuder köparen varan för antagligt pris
och för att tvinga köparen att köpa af honom (den första handelsmannen) så slår han ihjäl den
senare, som är obeväpnad. Se där det orättvisa i transaktionen.
Arbetaren har lika rätt att sluta sig i kombinationer för bevarandet af sina inträssen och
fördyrandet af sin vara som arbetsgifvaren har att sluta sig tillsamman för bevarandet af sina
inträssen och fördyrandet af sina varor, men ingendera har rätt att medels våld tvinga köparen
att köpa från dem. Tvång och våld hör till medeltiden och ej till det tjugonde århundradet och
skulle ej tolereras af frisinnade och fridsälskande män och kvinnor. Vänligen Israel Sjöberg.

Svenska Folkets Tidning 1913-03-22
Svenska Folkets tidning 9 oktober 1918.
God skörd. Israel Sjöberg i Roseau, Minnesota har förra veckan sänt meddelande till en lokal
kollega i vilket han säger att lantbrukarne i trakten äro nu ivrigt sysselsatta med trösket och
detta giver vid handen att skörden på många håll blivit till och med bättre än man vågat
hoppas. Det enda som blev en missräkning var den begränsade höskörden, tillägger han.

Svenska Folkets Tidning 1919-07-30
Åter en banbrytare gången ur tiden. Jonas Sjöberg, en gammal banbrytande
handlande och bankir i Middle River, Minn har förra veckan skattat åt förgängelsen i en ålder
av nära 59 år. Sjöberg var född i Wilhelmina församling, Västerbotens län, Sverige, den 15
juli I860. År 1879 förenades han där i äktenskap med Albertina Edman och efter makarne
utvandrat till Amerika bosatte de sig i Roseau och den nu bortgångne var detta samhälles
förste handlande, efter att i 20 års tid ha varit en framgångsfull affärsman, överlät han affären
till sina bröder och flyttade till Middle River, varest han var en av organisatörerna för Security
State Bank i detta samhälle. Den döde efterlämnar maka, två döttrar, två söner och utom de
ovannämnda bröderna i Roseau en syster hemma i Sverige.

Svenska Tribunen 1919-07-30
Pionjären, handlanden och bankiren Jonas Sjöberg har afgått med döden i sitt hem i Middle
River, Minn i en ålder af 58 år, 11 månader och 28 dagar. Sjöberg var född i Wilhelmina.
Lappland, och ingick 1879 äktenskap med Albertina Edman. Kort därefter kommo makarne
till Amerika och slogo sig ned i den dåvarande vildmarken Roseau county i Minnesota. Efter
20-årig verksamhet härstädes öfverlät han sin på platsen grundade affär till bröderna Israel
och Peter Sjöberg samt flyttade till Middle River år 1905.
År 1912 var han en af grundläggarne till Security State bank. Bl. a. af hans offentliga uppdrag
må nämnas mångårigt ledamotskap i styrelsen för Tri-County Tuberculosis Sanatorium. Han
var trogen medlem af Svenska luth. församlingen. Sjöberg efterlämnar maka samt två söner
och två döttrar. Utom ofvannämnda bröder efterlämnar han en syster fru E. O. Gafvelin,
bosatt i Wilhelmina. Sverige.

Svenska Amerikanska Posten 1940-06-05
Roseau. Bankdirektör Israel Sjöberg har avlidit i en ålder av 73 år. Född i Sverige anlände han
till Roseau för 50 år sedan. Han var välkänd i hela staten inom bankkretsar. Jordfästningen
ägde rum den 30 maj. Närmast sörjande äro maka och en broder.

LANDSMÄN!
Om I önskan köpa en bördig farm för
billigt pris i det vackra Roseau County, så
tillskrif genast undertecknade,hvilka äga
flera goda lägenheter som de vilja sälja till
landsmän för billiga priser och på lätta
villkor.
Skriv i dag:
SJÖBERG BROS.
Roseau,
Minn.

Mer att läsa om familjen Sjöberg
I Tjocka släkten nr. 3-2016 kan man läsa om
Peter Sjöberg.
På föreningens hemsida lsbfvilhelmina.se kan
man under fliken Läsarnas bidrag läsa om Israel
Sjöberg i Utdrag ur Svensk-Amerikanska
tidningen Scandinavia 1 juni 1910

