
 

Per Anton Englund. 

 I månaden juli 1843 födde min farmors mor sitt fjärde barn, en pojke 
som kom att kallas Per Anton. Om hans öden och äventyr är mycket lite känt. I 
varje fall har ingenting nått mig förrän de senaste tre fyra åren. Det var ingen 
inom släkten som pratade om honom. I de släktutredningar som jag har haft 
tillgång till har han stått som ”till sjöss”, ”lös sjöman” och ”vistas utrikes”. I 
februari 2005 tog jag del av bouppteckningen efter hans far, Lars Petter 
Andersson Englund, som avled i september 1885, och där står det om Per Anton 
att han är gift och vistas i Amerika. Han var då fyrtiotvå år.  

 Vad som hände honom under dessa fyrtiotvå år är svårt att veta, men 
de första sju åren var han en liten pojke som lekte på gården nedi Urn 
(Klubbvägen 98). Han hade tre äldre syskon, Maria Eleonora som var nästan tre 
år äldre, Mårten som var fem år äldre och Brita Catarina som var nästan nio år 
äldre. Han skulle få ännu ett syskon innan han fyllde tre år, Johan. och inte fullt 
tre år därefter fick han ännu en bror, Alfred Leonard. Hans yngsta syskon föddes 
när han var nästan tio år. Hon skulle komma att bli undertecknads farmor men 
det är en senare historia. 

Vi kan tänka oss att han gick något år i skolan. Om han gick i 
Mitjelskolan, vilket är troligast, så var det där hans mamma var född och växte 
upp. Efter skoltiden arbetade han nog hemma på gården, låt oss säga fram till 
nitton-tjugoårsåldern.  

Hans far, Lars Petter, hade varit på sjön, hur mycket är mig inte 
bekant. Kanske var det det som fick Per Anton att välja sjölivet. Om det vet vi 
ingenting. 

Vad som hände efter skolåren, tiden fram till 1885 vet vi inte. 

Och åren går, många år. Kanske har det funnits någon i Ersnäs som 
har vetat något; han kanske skrev hem eller till någon annan som han kände. 

Men världen förändras och helt plötsligt börja det komma 
information om denne Per Anton. Vi är då framme vid 2018, alltså etthundrasju 
år efter hans död. Vad har hänt?  



Intresset ör släktforskning har blivit allt större. Datorerna ger oss 
stora möjligheter att söka i arkiv, tidningar m.m. DNA ger oss möjlighet till 
inblickar som vi nästan inte har kunnat drömma om. 

Nu vet vi att han anlände till Philadelphia, Pennsylvania 1864 (21 år) 

 

 

Han blev amerikansk medborgare 3/9 1884, (41 år). 

Hans yrkestitel i Maine var Superior Captain. 

 

 

En notis i en invandrartidning talar om hur hans liv slutade. 

Ihjelstucken med hattnål. 

Häromdagen afled på lasarett i Boston f. sjökaptenen Andrew 
Englund som det första offret derststädes för damernas långa hattnålar. Kapten 
Englund, som sedan han dragit sig tillbaka från sjölifvet har vistats å Peak`s 
Island i Portland, Maine hamn, kom med sin hustru till Boston, för att fira julen 
hos sin dotter. Han stannade der sedan några veckor före hemfärden, och när han 
den 15 januari tillsammans med sin måg for i en spårvagn, der herrarne måste 
stå, emedan ingen sittplats fans, stod ett fruntimmer med en af dessa såsom 
moderna ansedda långa hattnålar bredvid honom. Vid en krökning krängde 
spårvagnen, och kapten Englunds högra kind kom i kontakt med nålen. Han 
nämnde intet derom, och när vid kvällsbordet mågen såg en rispa i sin svärfaders 



ansikte, trodde han den ha uppstått vid rakningen och fäste sig ej dervid. Några 
dagar senare svällde emellertid kapten Englunds ansikte upp och häftiga smärtor 
inställde sig. Blodförgiftning hade inträdt och tillkallad läkare tillrådde den 
sårades intagande å City hospital, hvilket ock skedde. Der afled han. Han var 
född i Sverige och 67 år gammal.  

 
En komplettering till ovanstående notis var införd något senare. 

 
Hattnålarnes första offer. 

 
 Vi omtalade härförliden, hur en vår landsman, förre sjökaptenen 
Andrew Englund, fallit offer för de långa hattnålarne. Nu kunna vi meddela hur 
det alltsammans gick till. 
 Kapten Englund, som visserligen var 67 år gammal, men frisk och 
stark samt en jätte till växten (hans längd var 6 fot och 2 tum, -  c:a 1,85 m), 
hade sedan han dragit sig tillbaka från sjölifvet vistats på Peak`s Island i 
Portland, Maine. Den 23 sistlidne december kom han med sin hustru till Boston 
för att fira julen hos sin dotter, gift med F. K. Pierce… 

Notisen fortsätter som ovanstående. 
 

 
 

Enligt dödsattesten dog han den 14 februari 1911 på Boston City Hospital, 
Massachusetts. 



Begravningen skedde på Pond Grove Cemetery, Peaks Island, Cumberland 
County, Maine, USA. 

 

Andrew Englund gifte sig med Elizabeth Sterling den 15 nov 1871 i Portsmouth, 
Rockingham Co., New Hampshire. 

De fick tre barn samt barnbarn och barnbarnsbarn. 

 
 

Till sist: 
Det märkligaste med Per Antons historia är att ingen i släkten har nämnt honom. 
Han har, som jag nämnt ovan, bara antecknats som ”till sjöss”, ”lös sjöman” och 

”vistas utrikes”. Detta trots hans mycket märkliga öde. 
 
 

Leif Lundström, Ersnäs 


