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DECKER.

Detta samhälle är beläget omkring ät-

ta mil öster om Austin a en vaeker, ku-
perad slätt, genomskuren af strömdra-
gen lilla och stora Decker, frr.n hvilka
samhället fått sitt namn. Det egentli-

ga namnet å prärien var McElroy
League.
De första nybyggarne på trakten voro

svenskar, som inflyttade först på 70-ta-
let, nästan samtidigt med New Sweden-
koloniens uppkomst. Odlingsarbetet var
här kanhända styfvare än pä många an-
dra trakter, dels pä grund af den sten-

bundna prärien och dels pa grund af
att skogen blifvit nedhuggen och mar-
ken var full af stubbar och buskar. In-

genting kunde dock skrämma dessa små-
länningar; vargens tjut, ugglans skri,

skallerormens rassel, stubbar och sten
var för dem lika; allt måste undan-
rödjas. Främlingen, som i dag kom-
mer till dessa bygder och ser de vackra
välskötta landtgårdarne och prydliga
hemmen, anar litet nybyggarns mödor.
Man färdas nu genom samhället å breda,
grusade landsvägar i sex cylinders au-
tomobiler med en hastighet af fyratio

mil i timmen, där för femtio år sedan
en oxskjuts var förnäm och vägarne vo-

ro “Cow Trails”.

Bland de första svenskarne att köpa
land här på 70-talet voro Oscar Mon-
son, som uppförde första nybyggare-
hemmet, Gustaf Lundell, F. G. Swenson,
John Lundell, Claus Lundell, J. A. Skylt,

J. Alexius Johnson, August Ekdahl, 0-
laus Nelson och Ljungren. Med 80-

talet gick inflyttningen fort och samhäl-
let växte i alla riktningar.

På grund af sitt nära läge till hufvud-
staden ha Decker-boarne först af alla

invecklats i de politiska strider, som ut-

kämpats inom Travis county. De ha
särskildt utmärkt sig i nvkterhetskam-
pen, som under de senare åren spelat en
sa viktig roll inom staten. Vid sista

valet, då Travis county torrlädes, stod

hvarje röst från Decker för nvkterhets-
saken.
Den första svenska bomullsginnen i

Decker byggdes af Claus och John Lun-
dell, en anläggning af väsentlig bety-

denhet som ännu fyller sitt ändamål i

samhället. Den kyrkliga verksamhe-
ten bedrifves af metodisterna och de fri-

kyrklige, som där ha hvar sin kyrka.
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Mrs. F. A. Anderson med familj.

Änkefru AXXA AXDERSOX, hvars make,
F. August Anderson, omkom genom olycks-
händelse den 16 november 1917, är dotter till

makarne Anders och Helena Wetter, nu bosat-
ta i Austin. men under manga är tillhörde

Decker svenska befolkning. Hon föddes i Au-
stin 1876. I Wetterfamiljen voro tre syskon,
Anna, Olga och Aron. Systern Olga. gift med
Albert Anderson, är död, och brodern är bo-
satt i närheten af Oregg, Travis countv.

Mr. Anderson ingick äktenskap år 1901.
Han var bördig från Almesåkra i Småland
och född 1869. Föräldrarne voro Per Jo-
han och Hanna Sofia Anderson. Fadern dog
1 Sverige, hvarefter modern kom till Texas,
till sina här boende barn och dog i Austin
några år tillbaka. År 1889 emigrerade An-
derson och kom till Austin, där han fann an-
ställning vid järnvägen och stannade i H. &

T. C. bolagets tjänst i fjorton år. Under
senare delen af denna tid var han förman vid
sektion 16. A. började med landtbruk och
köpte sin egendom i Decker är 1903. Denna
bebyggdes sedan och förbättrades och är en
af de vackraste och bördigaste i samhället.
Han köpte en annan egendom nära intill på
180 acres år 1914. Arbetsam och omtänk-
sam lyckades han väl i sina jordiska värf,
men sorgligt nog afbröts den kraftige man-
nens lif i dess bästa år. Strax utom Tavlor
på väg till Waco dödades han i en automobil-
olycka. Med sin hustru tillhörde han sven-
ska metodistförsamlingen i Decker, hvilken
kyrka han älskade och uppoffrade för.

Andersons åtta barn äro: Rosa, f. 1902.
Lillian. f. 1904, Pearl, f. 1905, Ben. f. 1907.
Philmer, f. 1909, Eveline, f. 1911, Roland, f.

1913, och Waldine, f. 1916.
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WILHELM AM)i:i{S()\, ägare till ett vac-
kert landthem och bosatt i närheten a f' Sprink-
]e, Travis county, har varit landbrukare i Tex.
sedan är 1881. da han kom frän Chicago till

<lenna del af landet. Kran Sverige hade han
anländt samma ar och stannade blott några
månader i nämnda stad. Redan i Sverige in-

gick han äktenskap ar 187ti mod Ida Caroli-
na Ryckman, och året efter ankomsten till

Texas kom hustrun också hit i sällskap med
tre barn. hvilka 1'ödts i Sverige. Makarne
äro från Skaraborgs län, Västergötland. An-
derson född i Kinneveds socken, 18.72. och
hustrun i Dimbo, 18.78. Andersons föräld-
rar, Anders och Anna Maria Bengtson, voro
landtbrukare därhemma, och skolbildningen
för den unge gossen under uppväxtåren blef

nog bristfällig, men han har dock slagit sig

godt fram i världen och lyckats väl i ekono-
miskt hänseende. I samhälle och bland vän-
ner är han aktad och ansedd som en redlig
och kristen gentleman.

I Gilden, Travis county, slog sig familjen
först ned och arfenderade mr. Andrew Se 11-

ströms farm i elfva år. Härifrån flyttade

Anderson till Sprinkle, där en landtegendom
å 179 aeres inköptes, hvilken sedan genom
nya byggnader och vackra planteringar myc-
ket förbättrats och förskönats. Phttsen. på
hvilken makarne ännu bo. men som skötes
af sönerna, är en bland de vackraste i nejden.

Af familjens nio barn äro tre döda. De öf-

riga sex äro: Anna, f. 1877. gift med Gott-
frid Johnson i Elroy; Axel, f. 187 9, gift med
Emma Stahl och bosatt i samma samhälle;
Bertha, f. 1S81, med hem i Georgetown och
förenad i äktenskap med Oscar Berkman;
Hjalmar, f. 1S8.7, gift med Billie Swenson och
bosatt i Sprinkle; Edla, f. 1889, gift med Ro-
bert Lundgren i Kimbro; Krick, f. 18<)2. An-
dersons äro lutheraner till sin kyrkliga tro.

I elfva år tillhörde de församlingen i New
Sweden, men ha sedan tillhört Austin. A.
tjänar som diakon.
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AXEL E. AXDEKSOX, född i Malmbäcks
socken år 18 67, är en af Decker samhälles
framgångsfulle farmare. Han äger invid
Austin-Manor vägen en mycket vacker landt-
egendom på 285 acres, hvilken han köpte
1913. Dessförinnan ägde lian en farm i New
Sweden samhälle i Travis county, där han var
bosatt i flera år. Sin bana som landtbrukare
började A. i sist nämnda samhälle, där han
först arrenderade land omkring år 1894.

I Sverige uppväxte Anderson på landet, där
han fick folkskolebildning och gjorde sig hem-
mastadd med hardt arbete. Vid tjugo års
ålder emigrerade han och kom till George-
town, Texas, där han först fann anställning
hos C. J. Monson, som då var landtbrukare
i närheten af staden. Här tjänade han för
sin biljett och stannade i fyra år, hvarefter
han tog anställning vid universitetet i George-
town som vaktmästare. Efter tre år flytta-

de han till Belton, Texas, och tog en liknan-
de anställning därstädes vid Baylor Female
College. Denna anställning innehade han
blott omkring ett och ett halft år, hvarpå han
återkom till Travis county och började med
landtbruk och bomullsodling.

Föräldrarne voro Johan och Johanna Mag-
nuson. Två bröder äro bosatta i detta land
och en syster och två bröder i Sverige.

År 1S94 ingick Anderson i äktenskap med
Anna Gillberg, född 1872 i Austin, Texas, och
dotter till makarne J. A. och Johanna Gill-

berg, livilka emigrerade till Texas 1870. Bar-
nen i familjen äro: Millard, f. 1897, Kuben,
f. 1901, och Della, f. 1905. Familjen tillhör

svenska metodist församlingen i Decker, uti

hvilken mr. A. tjänat tlera år som skaffare.

Anderson har lyckats väl i landtbruk, är väl

känd och aktad i samhället och gifver sina
barn en god och omsorgsfull uppfostran.
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EMIL AM>i:i:s<)\ och hans husti u Ellen,

född Lindblad, förenade sina lefnadsöden i äk-

tenskap i Decker ar lftnl. De räknas fort-

farande biands landsmännen i detta samhäl-
le, fastän de egentligen bo utom Deckers
gränser. Deras vackra landthem är nämligen
beläget utmed stora Austin-Manor vägen strax

invid Walnut Oreek. Denna trakt mellan
Decker och Austin har varit bebodd af sven-
skar mer och mindre alltsedan nysettlartiden,

men de ha antingen räknats tillhora Decker
eller Austin. Ilar tiger Andersons 252 aeres

bördigt land. vackert bebygdt och väl skott.

A. är från Krokeks socken i Östergötland,

född 1S75 och son till arrendatorn Carl Jo-
han Anderson. 1 socknens folkskola ti c k han
sin skolbildning, och i föräldrahemmet lärde
han sig jordbruks- och skogsarbete. Hem och
fosterland lämnade han 1*98 och styrde sin

färd till Texas, dar brodern Henry vistades
bland svenskarno i Decker. Här fann han

strax arbete i farmarhemmen och arbetade de
första tre åren dels för Claus Lundell och dels

för Albert Bergström. Följande fem år var
han arrendator, hvarefter han köpte det landt-

hem vid Walnut, som han nu äger och bebor.

Stark och lefnadsfrisk, idog och sparsam har
Anderson lyckats komma till välbärgad ställ-

ning på jämförelsevis kort tid.

Mrs. Anderson är från Småland och född
1 S S 1 . I sällskap med brodern Amandus
Lindblad kom hon till Texas 1S92. Hos en
morbroder, August Anderson i Kimbro, stan-

nade hon en tid och hade sitt hem dels här
och dels hos Albert Bergström i Decker, tills

hon med A. satte eget bo. Modern dog i Sve-

rige, och fadern, Frans Lindblad, afled i hen-
nes hem vid Walnut 191(1. Tre bröder, Jus-
tus, Amandus och Otto iiro bosatta i Texas.
Makarnes dotter, Eunice, är född 1914. De
äro medlemmar af svenska metodistförsamlin-
gen i Decker, där A. innehar befattning som
ombudsman.
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AUG. ANDEKSOX, Q-r-. Skrifvaren af
denna sjiilfbiografi, som äfven under någon
tid varit associerad med föreliggande histori-
ska arbete, föddes ilen 2 juni 1869 i Saxtorps
församling, Skåne. Sverige, emigrerade till

Texas 188 5, ingick äktenskap med Emma E-
lizabeth Bengtson 1 s a 5 och har varit bosatt
i Travis counfy. Texas, nästan hela tiden ef-
ter ankomsten till detta land.

Sju barn hafva gjort sitt inträde i vårt
hem: Nils Elmer, f. 1896. (nu i Förenta sta-
ternas arme); Esther Viola, f. 1900, Gilbert
Emanuel, f. 1 1* <

> :i
. Margaret Victoria, f. 1907,

Mildred Irene. f. 1910, Edla- Linnea, f. 1913,
August Bertil, f. 1916.

Min fader hette Nels Anderson född 1831,
död 1 9 1 f> Han ankom till Texas 1SS2. Min
moder var född lMlö 0 ch ankom till Texas
med tvenne minderåriga barn—Elof och
Christine— 1 885. Hon dog år 1910.

Min hustrus moder Emma Charlotta Bengt-
son kom till Texas såsom änka 1885, med två
barn, Thure och Elizabeth, födda respektiva
år 1870 och 1877. Mrs. Bengtson dog 1893.
Detta är de yttre linierna af vår släkt.
Med en vacklande hälsa de sista 17 åren

har mitt lif varit ett styckverk af farmare,
predikant, författare och lite af hvarje, där
min kärlek för studier, läsning af historiska
forskningar, ibland hotat att taga öfverhand.
till men för ekonomien. Det har dock varit
roligt att lefva och vara med i denna under-
bara tidsperiod vi som ett människosläkte
fått upplefva. Hvad slutet på det hela skall
blifva har jag upphört att försöka gissa mig
till. Det står i den Högstes hand och råd.
Inom en annan världs område skola vi bättre
förstå det. Där önskar jag möta mina sanna
vänner, hvilka jag härmed sänder en tacksam
hälsning.



.
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'CARL BERGSTRÖM, hemmansägare och

landtbrukare i Decker sedan ar 1902, dä han
flyttade dit på sin vackra egendom i södra

delen af settlementet. I sexton ar arbetade

B. för H. &. T. C. järnvägen, de första ätta å-

ren som brobyggare och de senare som sek-

tionsförman. Arbetsam och tillvaratagsam

har Bergström alltid lyckats väl och kommit
framåt både innan och efter han blef landt-

brukare.

Bergström har tvenne bröder i detta land,

John, bosatt i Austin. och Sven i Do< kor. De
äro bördiga från Barkervds socken, Småland,
där Carl föddes 1 s B Foräldt arne voro An-
ders Peter och Carolina Jan, jordbrukare på
eget hemman. I Sverive var Carl B. syssel-

satt någon tid pa broderns sågverk vid

Strömsfors. men lämnade hem och fäderne-
jord i sin broder Johns sällskap ar lS8f> och

styrde kosan till Austin, Texas. Här, som
förut nämndt, upptogs först järnvägsarbete.

År 1896 inträdde Bergström i äkta stånd
med miss Hilma Cecilia Sjöberg, dotter till

makarne Claus Sjöberg, bosatta i närheten af

Austin. Här föddes hon 1873, uppväxte och
fick sin skolbildning. Hon har en broder,

Robert, och en syster, Jennie. Bergströms
hafva tre döttrar: Ethel, f. 1897. Bessie, r.

1899 och Hazel, f. 1903. De hafva fått en
vårdad uppfostran och god skolbildning och
hafva genomgått utom samhällets skola äfven
affärsskola i Austin. En af dem har anställ-

ning vid statens kapitolium.
Familjens kyrkliga hem är den svenska

lutherska församlingen i Austin. där alla äro
aktiva medlemmar och inneha förtroendesyss-

lor. Mrs. B. är kassör inom kvinnoföreningen
och verksam inom denna såväl som andra
verksamhetsgrenar.



'
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SVI N BKIHiSTBOM föddes 1860 i Barke-
ryd, Jönköpings kin. Sverige, ocli var en bland
sju syskon, af hvilka tvenne dogo som unga.
Af de K vai lef vande fem äro brodern Jonas
och systern Sofia i Sverige, oeh bröderna Carl
och John i detta land. Föräldrarne, Anders
1'etter Jan och hans hustru Carolina, voro
bondfolk, <>• h brodern Jonas var ianehaf-
vare al ett s.iaverk i Strömsfors, vid hvilket
Sven arbetade ett tid. I Austin, Texas, bodde
en faster, mrs. Andrew Wetter. och dit styrde
unge Bergström sin färd, då han år 1879 e-
inigrerade < •* h sade farväl till hem och foster-
jord.

Sin första sysselsättning i detta land fann
B. vid !l 1 C järnvägen och innehade
olika beiattnnutar vid denna i nio års tid.
Men lik de tVua tindra bland hans vänner
och land-m an ati-ag lian landtbruk och bom-
ullsndling no-ta inkomstbringande och säkra-
re för framtiden, och därför köpte han redan
år lsvo tb-n i-gettdom i södra delen af Decker
sntnhalle. som han tinnu bebor. Denna tog

han i besittning följande år och har alltsedan
varit en lyckad och framgångsfull farmare,
som under åren köpt gndra egendomar i Dec-
ker och Lyford. Sonen Arthur arrenderar en
af dessa.

I äktenskap inträdde Bergström år 1891.
Hans hustru, Selma Mathilda Lundell, är dot-
ter till makarne S. A. och Emma Lundell och
föddes i Austin, Texas. Deras tre barn äro:
Arthur, f. 1892, LeRoy, f. 1S94, och Rose Lee,
f. 1901. LeRoy inmönstrade som frivillig i

arnteen strax efter krigets utbrott, och avan-
cerade snart till korporal. De hafva alla fått

en god skolbildning och genomgått affärskur-
ser i Austin. Dottern studerade vid Texas
Wesleyan College.

Familjen tillhör svenska metodistförsam-
lingen i Decker och tager varmt intresse i

dess verksamhet. Arthur har varit ordföran-
de i ungdomsföreningen och deltager med
intresse i denna och andra verksamhetsgre-
nar. Mr. Bergström har tjänat som skoltru-
stee under olika terminer och intresserar sig
i allt som rör samhällets väl.
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SYKX AUGCST Cl- DKK, hemmansägare
och landtbrukare i Decker svenska samhälle,
har sedan är 1SS2 varit bosatt i detta l3nd.

Nämnda ar kom han till Austin, Texas, från
sin hembygd i Flisby socken. Smaland, där
han föddes år 18h2. Fadern, Anders Ceder.
var soldat, och da han fullgjort sin tjänstgö-
ring för svenska kronan, emigrerade han
med sin familj till Texas och slog sig ned i

närheten af Austin, där han upptog landtbruk.
De äldre Ceders voro sedan landtbrukare i

Decker i flera är, i h vil ket samhälle fadern
dog år 1901 och modern Carolina, f. Johan-
nesdotter. 1917. En dotter, mrs. Frans
Carlson, är bosatt i Decker.

Då unge Ceder kom till Austin, Texas,
nämnda ar, tog han först anställning vid H.
& T. C. järnvägen och var sektionsförman
några år, under hvilken tid han köpte sin

första landtegendom. bestående af 90 acres,

samma plats, där familjen varit bosatt i man-

ga år. Efter att liafva utarrenderat platsen
någon tid bosatte sig Ceder själ! på landet
och upptog landtbruk, hvilket lefnadskall
han följt alltsedan och lyckats väl däruti.

Genom förnyade landtköp har han betydligt
tillökat sin egendom i Decker, livar han nu
besitter mellan fem och sex hundra acres
värdefullt land.

Med Albertina Johanson ingick C. äkten-
skap år 1891. Hon föddes i Bälaryd socken.
Småland, 1S67, där föräldrarne dogo. Tven-
tie bröder äro bosatta i Texas, nämligen Wal-
ter Johnson i närheten af Austin och Carl
Johnson i Fort Worth. Barnen i familjen
äro: Cecilia, Esther, Oscar, Arthur och Da-
vid.

Familjen tillhör svenska metodistförsam-
lingen i Decker och tar varmt intresse i dess
verksamhet. C. intager en aktad ställning
både i kyrka och samhälle och äger allmän-
hetens odelade förtroende.
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GUSTAF CARLSON. Bland vackra landt-
hem och välskötta tegar i Decker svenska
samhälle räknas också dessa, som ägas och
skötas af denne landsman. Lik sä många
andra kom han hit som fattig emigrant och
arbetade den första tiden för månadslön på
landet. I Decker innehade han plats hos
bröderna John och Claus Lundell samt mr.
Aug. Ekdahl. Den plats han bebor, består af

167 acres, är belägen i norra delen af settle-

.mentet strax invid frikyrkan. Den köpte
han och tog besittning af 1904. Har dessu-
tom en vacker egendom vid Gilden, Travis
county.

Carlson är bördig från Svenarum i Små-
land, där han föddes 1869 i ett torp under
Ilooks herregärd. Föräldrarne voro Carl och
Kristina Gustafson. En broder. Henning
Carlson, är bosatt i Bradv, Texas, och en sy-

ster, mrs. Augusta Johnson, i Elroy. Till Tex.

kom C. 1S89. De två första åren var han
arrendator hos S. A. Lundell. Han köpte
1S99 sitt första landtställe. År 1893 ingick
han äktenskap* med Augusta Johnson, som då
bodde i Austin, Texas, dit hon kom från Sve-
rige år 1893. Hon var född i Grimsjö, Bya-
rum socken, Småland, 1S70, och dog i sitt

hem i Decker 1907. I detta äktenskap äro
fyra barn: Lillie, f. 1899, Einar, f. 1 902, Cla-
rence. f. 1905, och Robert, f. 1S96, oclT gift

med Blanche Smith från Austin.
Med änkefru Ida Swahn-Anderson, f. 1SS2,

inträdde C. i nytt äktenskap 1912. Hon är
dotter till familjen L. P. Swahn och kom med
föräldrarne till Texas som helt ung. Deras
barn äro: Lambert. f. 1913, Grace. f. 1914.
Hellen, f. 1916, och Harald, f. 1917. Mrs.
Anderson hade en dotter Alice, f. 1907. Carl-
son är medlem af svenska frikyrkan i Dec-
ker.
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JOIIAX AUGUST CAIiLSOX, hemmansäga-
re, tillhör icke de äklste af Decker samhälles
settlare, och likväl har han varit bosatt där
och ägnat sig åt landtbruk i mer än trettio

år. I Sverige var han fabriksarbetare, dels

i Huskvarna och dels på Barnarps tändsticks-
fabrik i Barnarp, Smaland. På Basliults

gård i nämnda socken föddes C. år lStlä, fick

sin skolbildning därstädes och stannade i

trakten till sitt tjugoförsta är, då han lämna-
de för Amerika. Fadern, Carl Jonson, var
snickare till yrket, och modern. Fva Kristi-

na Svenson, var syster till mr. F. G. Svenson,
en af de äldsta och mest kände banhrytarne
i Decker. Hos denne morbroder fann unge
Carlson efter ankomsten till Texas sitt för-

sta hem och första sysselsättning. För S. ar-

betade han också de första fem aren. h varef-

ter han blef arrendator. Då C. vistats i lan-

det omkring atta Ar. reste han tillbaka till

Sverige för att hälsa på en kort tid. Åter-

kommen till Decker arrenderade han den
plats, som han senare köpte och fortfarande
innehar. Denna plats, som består af 140
acres, är belägen i sydöstra delen af sam-
hället.

Ar 1S93 inträdde Carlson i äkta stånd med
miss Anna .Margareta Carlsdotter, född 1870
i samma gård och socken som mr. Carlson.
Till Texas kom hon samma är som hon gifte

sig och bosatte sig strax i Decker. Hon är
född och uppfostrad i ett bondhem i Sveri-

ge, hvilket ägdes af Carl Johan och Vilhelmi-
na Johanson. I hemmet voro fem syskon,
bland hvilka tre reste till detta land och
bosatte sig. Carlsons sju barn äro: Edna, f.

1804, Agda. f. 1897, David, f. 1899. Sylvia,

f. 1901, Thor, f. 1903, Della, f. 1906, och
Philip f. 190S. Familjen tillhör svenska me-
todistkyrkan och tager intresse och aktiv del
i verksamheten. Mrs. C. har också besökt
Sverige en gång sedan hon först kom hit.
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Carl Ekedahl med familj.

.' » .i Jr;

t

CARL OSCAR EKEDAHL är född och upp-
fostrad i detta land. I det gamla svenska
samhället Decker i närheten af Austin föd-

des han år 1SS3. Han är ende sonen till fa-

miljen Aug. Ekedahl, som ännu bor i nämn-
da samhälle. Här uppväxte sonen i kristligt

hem, fick sin skolbildning, lärde sig älska sin

kyrka och värdera de många förmäner, som
landtlif och landtbruk erbjuda.

Efter att under uppväxten ha stannat hem-
ma pd faderns farm, började han sedan ar-
rendera land, fö st af fadern i Decker under
några år och sedan i närheten af Tavlor. Un-
der åren ha mänga från Decker slagit sig ned

omkring Taylor och däribland många af m
Ekedahls släktingar, hvarför äfven han utså

sig en förmånlig plats i denna vackra och r il-

nej cl . Han flyttade dit 19 05.

År 1914 ingick Carl Ekedahl och Ellen An-
derson äktenskap. Hon är född i oggestorp,
Småland, 1888, men kom redan vid lyra års

ålder med föräldrarne till detta land och har
säväl uppvuxit som fått sin skolbildning, i

Texas. Fadern, Claus Anderson, är med
sin familj bosatt i närheten af Hutto, Texas.
Ekedahls hafva en dotter. Geneva, född 1916.
De äro båda medlemmar af svenska metodist-
kyrkan i Decker. Sedan detta skrefs har
familjen åter bosatt sig i Decker.

P
crq

r*
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August Foster med familj.

JOHAX AUGUST FOSTKIt. Utmed stora

landsvägen mellan Austin och Wehberville,

omkring åtta mil från Austin, ligger ett sam-
hälle som kallas Hornsby Bend, som liar fått

sitt namn efter en af traktens gamla settla-

re. Här äger en af våra landsmän, Aug.
Foster, en stor och vacker egendom a 600
acres i den bördiga dalen invid Colorado-flo-
den med boningshus invid vägen nä en
skogsbevuxen kulle. Dessutom ägor han en
värdefull farm i närheten af Elroy. F. bör-
jade som landtbrukare omkring 1SSÖ, dä han
förut i tre år arbetat pä landet för månads-
lön och ett år på järnväg. Efter några år
som arrendator köpte han tillsammans med
Aug. Strömquist en farm vid Manor, men
sålde efter fyra år och köpte i Hornsby Beiul
en del af den stora egendomen, hvarest fa-

miljen allt sedan varit bosatt. Arbetsam
och beräknande samt i besittning af bördigt
land, har Foster haft god framgång som
landtbrukare. Han har också haft stor hjälp
af sina barn, hvilka alla äro hemma.

F. föddes 1866 i Bringetofta, Småland,

och är son till soldaten C. P. Fast och hans
hustru Maria. Till Amerika och Texas emi-
grerade han 1881 och kom först till familjen
Henning Lindquist, som då bodde i Decker.
1 Austin ingick han äktenskap år 18ST med
Ida Gustafson, f. 1861 i Vidstorp. Vrigstad
socken. Småland. Fadern. Maleom Gustafson
Vess, var soldat. Barnen äro Mary, f. 1SSS,
Amanda, f. 1890, Ruth. f. 1S92, David, f.

1894, Edward, f. 1896, Lillie. f. 1S98, och
Bell, f. 1901. Familjen tillhör svenska
metodistförsamlingen i Decker, uti hvilken
F. tjänar som ombudsman.

Mr. Foster låter sitt inflytande för det
goda vara gällande både inom kyrka och
samhälle. I sjutton år har han varit skol-

trustee inom sitt distrikt, arbetat för nyk-
terheten och andra samhällsförbättringar.
Han är en af ombudsmännen för Texas Wes-
leyan College i Austin. Han har en syster,

mrs. Ben Knape. bosatt i Austin, och en sy-

ster, mrs. Claus Rosen, i Manor. Systern
Elin bor i Sverige och brodern Claus i det-

ta land. Sonen David tillhör Förenta sta-

ternas arme och är redan i Frankrike.

i
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GUSTAF EMIL JOHNSON', landtbrukare
och ägare till ett af de första landthemmen
i Decker samhälle, det nämligen som mr.
Gustaf Lundell, den gamle banbrytaren,
först odlade och bebyggde. Detta vackra
landthem är beläget midt i samhället strax
invid svenska metodistkyrkan och skolhu-
set. Det köptes af mr. Johnson för nägra
år sedan. Förut bodde J. i liera år på egen
gård i norra delen af settlementet.

Johnson kom med sin hustru till detta land
och Texas år 1890. Två ar förut hade han
ingått äktenskap med Johanna Gustafva
Carlson, född 18G2 i Fagerhult församling,
Småland. Då makaine anlände från Sve-
rige bodde en släkting, mrs. Anderson—se-
nare bosatt i Elrov— i Decker, och till den-
nas hem kommo de först och blefvo sedan
bofasta i trakten. Johnson började strax

ägna sig åt landtbruk, hvaruti han lyckats
väl och kommit till välbärgad ställning.

Mrs. Johnson dog år 1903 och ligger begraf-
ven i Decker svenska metodistförsamlings
grafgård. Hennes föräldrar voro Carl och
Greta Carlson, torpare, och hon var den en-
da af familjen, som reste till Amerika. Bar-
nen äro: Annie, f. 1891, Carl, f. 1S92, El-
mer, f. 1S93, Arthur, f. 1S9T, och Martin, f.

1S98. Två barn dogo minderåriga. Famil-
jen tillhör svenska metodistförsamlingen 1

Decker.
I Virserums socken, Småland, föddes John-

son 1863. Föräldrarne, J. A. och Eva Kata-
rina Israelson, innehade ett torp under Ek-
sebo säteri. Efter genomgången folkskola
stannade han på landet, tills han reste till

Texas. Här var han arrendator omkring t o 1 f

år, hvarefter han köpte sitt första egna hem-
man. En broder, Karl, är bosatt i Sverige.

i





G20 SVENSKARNE I TEXAS

Mrs. Malena Johnson med familj

i

<i

Änkefru MALENA .JOHNSON, hvars make,
Johan Johnson, dog i Decker den 16 juli

1913, hor fortfarande på sitt i nämnda sam-
hälle belägna landthem, nvilket är utarren-
deradt till barnen. Mr. Johnson anlände hit
från Sverige 187 8 ocli följande år kom ma-
kan och barnen. De bosatte sig strax i

Decker, där Johnson ägnade sig åt lnndtbruk,
köpte ett par vackra hemman och bodde allt

till sin död.
Johnsons voro håda frän öggestorp, Jön-

köpings län, där han föddes 1 Si .7 och hon
1835. I äktenskap förenades de i nämnda
socken 1S68. Hennes föräldrar voro An-
ders och Johanna Monson, innehafvare af ett

torp. Morfaderns namn var Forserum och
var han husar för socken med samma namn. I

hennes barndom stod nog ej skolbildningen
så högt, men hon som andra fick lära sig
det nödvändigaste.

Mrs. Johnson har tre barn och fjorton
barnbarn. Sonen Claus Johnson är gift
med Louise IVilke, af tvsk börd, och bosatt
i Decker; Clara är gift med <1. E. Stromquist
och bor i New Sweden; Amanda, i äktenskap
förenad med Victor Monscn. har sitt hem i

Decker. Johnsons halva tillhört svensa.x
metodistkyrkan i Decker i flera år.

r
f
k

Johan Johnson.

r
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S. A. Lunclell.

S. A. LUXDELL. Bland svenskar i Texas,
som hafva bli f vit väl kända och vunnit ett

aktadt namn, är denne landsman, hvilken
också varit med från nybyggaretidens första

dagar och med varmt intresse deltagit i sven-

ska samhällens väl och kyrkliga verksamhet.
Med några få andra tillhör han kvarlefvan
af det stora emigrantsällskap, bestående af
omkring ett hundra personer, som lämnade
Forserum, Småland, i juni IStIT, anförda af
mr. Daniel Heard. Af dessa reste omkring
sjuttiofem till Texas, där de skingrades för
att på olika platser aftjiina sin biljett eller

“passage”, som den kallades, Lundell ham-
nade hos Johannes Palm i Brushy, och som
han i Sverige lärt sig smedyrket, ti c lc han äf-

ven arbeta i detta det första året hos P.

Därefter flyttade han till Austin.
Elgaryd gästgifvaregård i Malmbäcks soc-

ken, Småland, hade ägts af samma släkt 1

fyra generationer, och i början af 1800-talet
innehades den af Johannes Jonasson och hans
hustru Maria, f. Pettersdotter. Här föddes
Svente 1840. Vid sjutton års ålder inträd-

de han i smedlära och sysselsatte sig i detta
yrke tills han lämnade Sverige. Denna konst
bortkastades ej efter ankomsten hit, utan då
han kom till Austin fortsatte han därmed
och satte upp egen verkstad 1S79. Denna
var belägen å Sjätte gatan, hvarest Hancock
Operahus nu är bygdt. Härifrån flyttade

han två kvarter längre västerut, där den nu-
varande vackra postkontorsbyggnaden är be-
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lägen. Här stannade han och rönte stor
framgång i sin affär, tills lian ar 1SS3 såkle
ut sin smedja och flyttade t dl Decker, livar-

est han 1879 köpte 1<K) acres land, samma
plats där han nu bor. och som nu innehafves
af sonen August Lundell. Sedan har mera
land inköpts, först af fadern och sedan af

sonen, oeh utgör nu en af de största och vack-
raste landtegendomarne i samhället.

Bland alla de ungdomar, som från Sve-
rige emigrerade till Texas 1x97, voro S. A.
Lundell och Emma Gustafson de första att

förena sina öden i äktenskap. Det var nog
ondt om präster på den tiden, ty fastän Lun-
dells alltid voro kyrkliga, blefvo de dock
vigda af guvernören i den gamla kapitolie-
byggnaden. Detta skedde samma år de kom-
mo hit, eller 1 S G 7 . Hustrun, som troget stod
vid sin makes sida i med och motgång, tills

hon slutade sina dagar i Decker 1912. var
född 183 3 i Byarum. Småland, vid Forsens
bruk. Makarne hade fem barn. af hvilka
två dogo minderåriga. De öfriga nro sonen
August, gift med Nora Anderson; Selma, gift

med Swan Bergström; och Anna, gift med
J. Alex. Johnson, alla bosatta i Decker.

I det kyrkliga har Lundell tagit stort in-

tresse och däråt ägnat mycken tid. Da pa-
stor C. Charnquist började verksamhet i Au-
stin år 1871 och svensk metodistförsamling
bildades där den 10 oktober 1873, vcro Lun-
dells en bland de första sex familjerna, som
inskrefvos i församlingen. Om sitt första
möte med L. skrifver pastor Charnquist i si-

na Själfbiografiska Anteckningar: “Icke
långt från detta träd sågo vi ett litet sten-
hus, hvarest bodde en svensk hofslagare vid
namn S. A. Lundell, hos hvillten vi en tid ha-
de vår bostad. Denna familj utgjorde först-

lingskärfvarne af dem som blefvo omvända
till Gud. Då svenskarne kommo till hans
“shop” med sina sönderkörda vagnar för att

repareras och med sina hästar att få dem
skodda, talade han med dem om Gud hvar-
je dag, utlyste våra möten samt uppmanade
dem att komma ut." Allt sedan dess har L.

troget tjänat församlingen som lokalpredi-
kant, söndagsskolförestandare, ombudsman,
skaffare och andra sysslor. Om församlingen
varit vakant vid tillfällen, har han predikat
och förestått verksamheten ; och sin lust har
han haft i Herren och i kvrkligt och krist-

ligt arbete. Den förste att (öppna sitt hus
för verksamheten i Austin. den förste att tjä-

na som söndagskolföreståndare och lokalpre-
dikant. har han också varit främst i lodet
för kyrkans framgång och väl i samhället
under dessa många år. Alltid glad och tref-

lig i umgänge, liar han vunnit en stor vän-
krets och blifvit vida känd. Han liar ock varit
en af de mest intresserade oeh ledande för
“banbrytardagen” i Round Rock.

Änkefru CHRISTINA ALMQUIST, bosatt på
sin landtegendom i närheten af Sprinkle och
Decker, ingick i Sverige äktenskap med A. .T,

Almquist från Barkeryd, Smaland, hvilken
socken de båda tillhörde. Hon föddes här
1831 och var dotter till Nels och Maja Sti-

na Anderson. Mr. A. var född 183 2 och af-

led 1912. Med sina fyra barn: Christina,

Anna, Mary och Johanna, kointno makarna
till Texas 1871 och bosatte sig invid Manur,
diir A. upptog jordbruk och köpte ett vackert
hem.

Mrs. Almquist hade en syster som i Sverige
var gift med Johan i Långåsa, väl känd i vi-

da kretsar och broder till Texas’ första sven-
ske kolonist. Hon är medlem af svenska
lutherska församlingen i Manor.

HENRY GEORGE ANDERSON, son till ma-
karne Aug. Anderson Skylt i Decker, föddes
i detta samhälle -18S0. Här uppväxte han
och har bott allt sedan och äger därstädes en
värdefull landtegendom. A. är sedan ai 1907
i äktenskap förenad med Reabv Fredrikson,
dotter till änkefru A. W. Fredrikson i Ma-
nor och född därstädes 1890. Deras kyrk-
liga hem är svenska metodistkyrkan. Ma-
karne hafva tre barn: Hellen. Lawrence och
Roliet. Anderson är en framgångsfull landt-
brukare.

THEODOR WESTBROOK, som afled i dec.
1917, var en af Decker samhällets mest kän-
de och aktade personligheter. Han var bör-
dig från Vadstena. Östergötland, och född
18(50. Till Amerika emigrerade han vid a-

derton års ålder och bodde de första fem å-

ren i Illinois och kom sedan till Texas, där
han var bosatt i trettiofyra års tid i Decker.
Han tog alltid stort intresse i samhällsangelä-
genheter och var den ledande själen i många
af dessa företag. Med sin familj tillhörde
han svenska metodistkyrkan och var vid sin

död en af dess trogne skaffare.
Med Wilhelmina Ekedahl ingick han äkten-

skap 1886, i hvilket föddes barnen Ardie, Ma-
bel, Amanda, John.-Wood och Martin. De
två äldsta döttrarne äro gifta; äldste sonen
tillhör armeen. och de öfriga barnen och ma-
kan bebo landthemmet i Decker.

>

Änkefru MAT11ILDA CARLSON, född Ce-
der, har bott i Decker samhälle många år och
tillsammans med sin för några år sedan af-

lidne make, Frans Johan Carlson, äenat sig
åt landtbruk. Makarne ingingo äktenskap
1871 i Austin. dit han anländt från Sverige
1867 och hon 1870. De voro båda från Flis-
by i Jersnäs socken, Småland, där han föddes
1836 och hon 1850.

Af makarnes tvenne barn lefver blott dot-
tern Edla Josephina. född 1S74. Sonen Carl
John, f. 1879, dog 1916, efterlämnande ma-
ka. Mrs. C. är medlem af svenska metodist-
församlingen i Decker.

GUSTAF E. ANDERSON och hans hustru
Nannie, f. Snonberg, äro bada födda i Decker
samhälle, diir de fortfarande bo och äga ett

vackert landthem. Föräldrarne å båda sidor
härstamma från Barkeryd. Småland. Han
är son till Aug. Anderson Skylt och hon till

Andrew Snonberg. I äktenskap förenades de
1906 och hafva tvenne barn. Lloyd och Fran-
ces. A. är född 1873 och hans hustru 187 9.



'
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Makarnc CARL och TILDA LIND äga ett
vackert och välskött hemman i sydöstra de-
len af Decker. Här ha de bott, brutit land
och byggt sedan år 1896, då de flyttade hit
från Manor, Texas, där de bodde och idkade
jordbruk en kort tid. Båda äro smålännin-
gar från Jönköpings län och ha flera släktin-
gar i Texas och Travis county. Mr. Lind
är född 1867 i Svenarum socken, där fadern,
Claus Lind, var soldat. Föräldrarne kommo
i senare år till Texas, eller år 1906, och
bosatte sig vid en annan sons, August Lind,
hem i Kimbro, Travis county. Båda ha se-
dan dött, fadern år 1910 och modern L91b.

Ar 1SS2 på hösten lämnade unge Lind sitt

fädernesland och styrde färden till Texas i

sällskap med en syster, mrs. Betty Stuart.
De första tretton aren var han järnvägsar-
betare vid H. & T. C. järnvägen, den senare
tiden som växlare i Austin. Då han upptog
landtbruk, köpte han strax eget land, först
en mindre egendom, men efter fyra år en
gtörre i Decker. Som landtbrukare har han

haft god framgång och uppodlat ett vackert
landthem från skogbe'vuxen och obändig
mark. Hans söner, som uppvuxit i hemmet
och stannat tills de börjat landtbruk på e-

gen hand, hafva varit honom behjälpliga
i framgångens vinnande.

Mrs. Lind är bördig från Huslcvara och dot
ter till byggmästaren August Stvenson och
hans hustru Katarina. Två systrar, Anna
och Frida, äro besatta i Sverige. Då hon år
1SS5 vid tjugo års ålder kom till Texas, upp-
sökte hon sin farbroders, F. G. Swenson, hem
i Decker, men bodde följande år i Austin, där
hon innehade plats, tills hon år 1 890 gifte

sig. Linds åtta barn äro: Leonard, f. 1S91,
Arthur, f. 1S93, Ralph, f. 1896. Josie, f. 1897,
Tallie, f. 1900, Erick, f. 1902, Tullie, f. 1904,
och Earl, f. 1906. De två äldsta sönerna
äro gifta, och Ralph inmönstrade som frivil-

lig 1917 i landets nationalarmee och är, då
detta skrifves, "Somewhere in Franee’.’

Familjen tillhör svenska metodistförsam-
lingen i Decker.
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Otcar Munson med familj.

OSCAlt T. MIWSOX och hans lnistru Ida,
född Smith, äro båda födda och uppfostrade
i Travis county, Teras, dit bådas föräldrar
tidigt invandrade frän Sverige och i olika
samhällen blefvo banbrytare. Mrs. Munson,
f. 1879, är dotter till familjen PIrirk Smith
i Kimbro. Denna var en af de två första fa-

miljer som slogo sig ned i det samhället, där
fadern dog efter fem ar. År l!)o2 ingingo
makat ne Mcnson i äktenskap och bosatte sig
i Decker för att ägna sig at jordbruk. De-
ras trenne barn äro: William, f. 1903. Lon-
nie, f. 190t». och Chester, f. 1912.

Munson föddes i Decker 1878 och är son
till ntakarne Oscar Munson, väl kända och
aktade blund svenskarne i Texas. Oscar
Munson. d. ä.. var en bland de första sven-
ska nybvggarne i Decker ocli var troligen
den förste att bygga sig ett hem därstädes

och odla mark. Plfter att ha bett där i mån-
ga är flyttade- han med sin hustru och somli-
ga af barnen till Kingsburg, Californien,
h va rest han fortfarande är bosatt. Sonen
stannade i föräldrahemmet i Decker tills han
vid tjugofem års ålder började med landt-
bruk på egen hand. Efter några år sålde
han sitt hemman i nämnda samhälle och flyt-

tade till Peran Springs, beläget närmare Au-
stin, där han köpte en vacker egendom,
hvilken han dock senare afyttrade till mr.
Walter Danielson. Efter ett par års vistelse

i Decker köpte han det landthem vid Walnut
i Travis county, som han sedan inrmhaft och
brukat. M. är en framgängslull farmare och
tager varmt intresse i samhällsliga och kyrk-
l'ga förhållanden. Ilan tillhör ined sin fa-

milj frikyrkan i Decker. Fem bröder äro
bosatta i Texas, hvilka alla äro landtbrukare.
Två systrar och föräldrarne bo i Californien.
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Olaus Xelson och familj.

OLAUS XELSON', hemmansägare i Decker
och bosatt i samhället sedan år 1879, kom
lik så många andra till detta land en fattig

yngling, men med arbetslust och ungdoms-
kraft; och dessa rikedomar förenade med
sparsamhet och flit ha gjort det möjligt för
både honom och mänga andra att komma till

finansiellt oberoende och bekymmerfri ålder-
dom. Nelson är också smålänning, fast från
Kalmar län, och född 184 2. Vid aderton års
ålder lämnade han sitt föräldrahem och tog
anställning i Kalmar som kusk hos lands-
höfding Söldebrand. Här stannade han till

1869, då han emigrerade till Amerika. 1

Austin, Texas, dit han först kom, r.rbetado
han dels som snickare och dels som handels-
biträde för Aug. Palm. Flyttade sedan på
landet och började farma vid Wilbarger
Creek, där blott tvenne svenskar vo''o bosat-
ta, bröderna A. ,1. och Adolf Ander-vm. Efter
någon tid flyttade han tillbaka till Austin,
där han i nio år innehade mjölkaffär och

bodde på hörnet af East avenue och Nittonde
gatan, hvarest nu en af stadens vackra skol-
byggnader är belägen. Ar 187 8 köpte han
sitt landthem i Decker och flyttade dit året
därpå. Han är således en bland de första
settlarne där. I svenska samhället Elroy ä-

ger Nelson äfvenså trenne vackra farmar.
Hustrun, Emma Mathilda, med hvilken N.

ingick äktenskap 18 71, är bördig från Made-
sjö, Kalmar län, och född 1840. Hon kom
samma år som sin man till Austin, Texas,
där hon vistades tills hon gifte sig. Deras
barn äro: Emil och Knut, landtbrukare i El-
roy; Albert, landtbrukare i Decker, samt dot-
tern Jennie, som fortfarande är hemma.

Nelsons äro medlemmar i svenska luther-
ska församlingen i Austin, där föräldrarne
varit med från församlingens stiftelse och all-

tid tagit aktiv del och stort intresse uti verk-
.samheten. N. har fyllt många förtroende-
poster i församlingen med trohet och punkt-
lighet.
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CAHL CJUST-W XKI.SOX, hemmansägare i

Decker samhälle, räknas också hlam! de sven-
ska predikanterna i Texas, ty inom svenska
frikyrkan har han betjänat olika församlin-
gar både inom och utom staten, i flera år
var han vårdhafvande predikant föi försam-
lingarne i Decker och Kiinbro samt sex år
i Californien. Inom Deckerförsamlingen är
han fortfarande mycket verksam, tjänar som
söiulagskolföreständare och predikar ofta på
denna och andra platser.

N. är född i Vireda socken, Småland. 1872
och son till fabriksarbetaren Josef Xelson
och hans maka Charlotta. Sonen arbetade
också på fabrik, tills han 1X91 bestämde sig

för Amerikaresan, hvars aflägsna mål var

Hutto, Texas. Efter hitkomsten började han
med jordbruksarbete, blef arrendator i Travis
och Williamson -counties samt hemmansägare
19 01 .

År 1893 inträdde han i äkta stånd med
Anna .Johnson Ek, dotter t il i den gamle ban-
brytaren i Decker samhälle, Joseph Johnson
Ek. och född i Austin, Texas. 1S73. Makarnes
sju harn äro: Ruth, Lulie, Samuel Fridolf,

Albert, Ester och Oliver. Mrs, Xolsons fa-

der bor fortfarande i Decker, men modern är
död. Två systrar och fyra bröder lefva och
äro alla gifta. Xelson har en broder, Oscar,
bosatt i närheten af Manor.

Mrs. Xelson har sedan detta skrefs a fl i cl i t

1918.
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ED PIHLQUIST är en bland Deckers yng-
re farniare och äger ett mycket vackert landt-
hem midt i samhället, med nya, moderna
byggnader och förbättringar. Detta hemman
har han ägt sedan år 1903, då han flyttade
hit från svenska samhället i Elroy, där han
bodde sedan ar 1S97, eller sedan han gifte

sig och satte eget bo. Han var en bland ny-
settlarne i Elroy, där han i settlementets för-

sta tid köpte 13S acres ouppodladt land.
Detta röjdes, odlades och bebyggdes, hvarefter
han sålde det med god vinst och köpte egen-
domen i Decker.

Mrs. Pihlquist, som före äktenskapet hette
Minnie Swenson, är född och uppfostrad i

Decker. Hon är äldsta dottern till makaine
Anders och Maria Swenson, som i invandrin-
gens första dagar konimo hit frän Sverige och
räknas bland Decker-samhällets äldsta sett-
lare. Modern är död sedan nagra ar tillha-
ka, men fadern lefver och har sitt hem hos
dottern, mrs. Hallen i Austin. Mrs. P. föd-
des år 1878. Makarne förenades i äktenskap
1897, och deras tre barn äro: Rosie. f. 1899,
Lennart, f. 1903, och Edith, f. 1905.

Fihlquist kom till Texas från Sverige år

1890. Han är bördig från Näfvelsjö socken.

Småland, och född'lS74. Föräldrarne voro
bondfolk och hette Sven Petter och Johanna
Kristina Petterson. I Decker fann han sin

första sysselsättning i detta land och som
jordbruksarbetare hade han plats hos famil-

jerna Ekström och Jonas Swenson de första
sju åren. Sedan, som förut nämnds, köpte han
sitt första land i Elroy.

Familjen tillhör svenska metodistförsamlin-
gen i Decker, intresserar sig för verksamheten
och deltager däri på olika sätt. P. är en
af församlingens ombudsmän, har varit sön-
dagsskolföreståndare och innehaft andra för-

troendesysslor. I andra samhällsangelägen-
heter och politiska frågor är han varmt in-

tressentd och har tjänat som skoltrustee ett

par terminen. Han innehar en aktad ställ-

ning i samhälle och vänkrets. Bröderna
Carl Swenson och Claus Pihlquist äro bosatta
i Elroy, Axel Philquist i Austin. samt systrar-
na Hulda och Hilda i Sverige. År 1905 be-
sökte P. fosterlandet.
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Pastor och Mrs. II. A. Peterson.

Pastor HUGO A. PETKKSOX. Svenska
nTetodistförsainlingen i Decker. Travis coun-

ty, har betjänats af flera pastorer, hvilka

stannat längre eller kortare tid. På våren

1912 lämnades församlingen vakant. dä pa-

stor Gustaf Lindström, som betjänat den nå-

got öfver två ar, flyttade till Californien. I

september samma ar öfvertogs församlings-

vården af pastor Hugo A. Peterson, som kom
från Stratford, lowa.

Peterson föddes år 1SG8 i Källunge för-

samling Gotland, och är son till atlii na ma-
karne L. P. och Christina Petterson. Fadern
var i rikets och flottans tjänst under manga
år. Sonen lämnade hem och fosterland vid

sexton års ålder och reste till den stora

världsstaden New York, hvarest han fann oli-

ka slags sysselsättning och stannade omkring
sju år. Här kom han också i beröring med
svenska metodistkyrkans verksamhet och för-

enade sig med Betania församlingen i Brook-
lyn. Af dess kvartalkonferens rekommen-
derades han år 1891 till inträde i Svenska
Teologiska Seminariet i Lvanston, 111., för ut-

bildning till predikantämbetet. Där studera-

de han till 1893 och fortsatte sedan studier

vid amerikanskt läroverk i Bloomington, 111.

Under sin skoltid vid seminariet betjänade
han församlingen i Oak Park, Chicago, flyt-

tade sedan till Bloomington och stannade två
år. Tillhörande Västra Svenska konferensen
under många år, har han betjänat följande
församlingar inom dess område: St. Louis,
Mo„ 1895—98; New Sweden, lowa, 1898

—

1900; Burdick, Kan., 1900—03; Globe, Mo.,
1903—04; Clay Center, Kan., 1904—07;
Keokulc, lowa, 1907—08; St. Louis, Mo., för
andra gången, 190S—10; Stratford, lowa,
1910— 12, livarifrån han öfverflyttades till

Texas och antog församlingsvärden i Decker.
Sedan dec. 191G har han också tjänat som
distriktföreståndare för Austin distrikt.

År 1S95 ingick P. äktenskap med Anna C.
Sellberg från St. Louis, Mo. Född 1S75 i

Ockelbo, Gestrikland, lämnade hon Sverige i

sällskap med moder och syster 1SS3 och bo-
satte sig i Bloomington, 111. En broder är
bosatt i Chicago och en syster i Californien.
Med håg och begåfning för kristligt arbete
har hon varit sin make till stor hjälp i den
kyrkliga verksamheten.





DECKER KOLONIEN 629

Carl Johan Swan med familj.

(WKIi .JOHAN SWAN, bosatt vid Hornsby
liend och tillhörande Decker svenska meto-
distförsamling, är en bland de äldsta svenske
settlarne i Texas. Han var med den stora
emigranttruppen, som anlände hit 1SG7, och
har således varit bosatt i detta land och Texas
öfver femtio är. Under dessa många år har
han haft tillfälle att se en stor utveckling
o< h framgång i allmänna förhållanden såväl
som i de svenska samhällena, och ej så litet

bidragit till denna framgångs förverkligan-
de. Han är väl känd och aktad för redlighet
och sann kristlig vandel, och inom sin kyrka
har han varit mycket verksam, uppoffrat för
densamma och stått verksamheten troget bi
fi ån dess allra första början i Austin.

Swahn, hvars föräldrar voro bondfolk i

Jersmis, Småland, och hette Adolf och Maja
Larson Swahn, föddes år 1838, uppväxte på
landet och lärde sig snicka ryrket. Fadern
'ar också nämndeman i socknen. Som redan
namndt, slöt sig unge Swahn till det stora
emigrantsällskapet, som lämnade Forserum
lor resa till Texas 1SG7. Ankomna hit sprid-
dcs sällskapets medlemmar at olika hall och
t' kom till Hrushy i Williamson county, där
han »ick arbete å Caldwells Estate. Sedan
hyttado han till Austin, där han arbetade som
snickare i nio ar, innan han flyttade till sitt

landthem i Hornsby Bend och började ägna
sig åt jordbruk. Här äger han omkring 3 50
acres, uppdelade i olika farmar, hvilka skö-
tas af sönerna. Bla;ul den tidens svenska e-

migranter var nog Swahn och S. A. Lundell
de första, som byggde sina egna hem i Austin.
S. som var byggmästare, uppförde dessa, dess-
utom byggde han den första metodistkyrkan
i Austin 1872, det första samlingshuset i

Brushv, ett stockhus å mr. Andrew Nelsons
farm 1S67—Georgetown församlingens första
kyrka på landet samt deltog i uppförandet
af Decker församlingens första kyrka.

År 18 73 inträdde S. i äkta stånd i Austin
med Sophia Abrahamson, f. 1S42 i Hakarp
socken, Småland, och anländ till Austin, Tex.,
1S71. Deras barn äro Emil, gift med Selma
Bostrom från California; Walfred, gift med
Cecilia Anderson från Decker; Teckward,
gift med Lillie Sandberg i Austin och bosatt
därstädes; Titus, som är hemma hos föräl-

drarne. Makarne Swahn voro jämte några
andra de första, som grundade svenska meto-
distförsamlingen i Austin och började den-
na kyrkas verksamhet i Texas under pastor
Charnquists ledning. Familjen har alltsedan
tagit intresse uti denna kyrka. Sonen Emil
var organist och sangledare, söndagskollä-
rare och ungdomsledare i Decker under flera

år.



'
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LARS PETTER SWAX, hemmansägare i

Decker, är broder till Carl .lolian Swahn i

Hornsby Bend, en af de första svenska sett-

larne från 1867. Brodern kom dock icke
hit förrän 1882, då han anlände till Austin
med hustru och fem barn. Man är också
yngre och föddes år 1S46 i Höreda socken,
Jönköpings län. Fadern var hemmansegare
och nämndeman. I hemmet uppväxte två
söner och två döttrar, de senare stannade
kvar i hemlandet, men båda sönerna begåfvo
sig till Amerika.

Då mr. Swahn med familj ankom till Tex-
as, upptog han strax landtbruk i Decker, där
han var arrendator i nio år, hvarefter han
köpte eget hemman. Detta första hemman
såldes sedan, och det vackra Ekstromsaa
henunet inköptes, där familjen fortfarande
bor. Denna egendom bar sedan mycket för-

bättrats med moderna byggnader och är ett

af de vackraste och bäst belägna hemmen 1

samhället. Med tillhjälp af arbetsamma och
snälla barn har S. lyckats väl i jordiska

sträfvanden och kommit till finansiellt obe-

roende. Svenska metodistkyrkan är famil-

jens andliga hem, och inom densamma har
den under dessa nfånga år troget arbetat och

uppoffrat för dess olika verksamhetsgrenar.
Med Anna Lena Jonsdotter frän Säby,

Småland, där hon föddes 1847, ingick S. äk-
tenskap år 1 S 7 1 . De hafva haft elfva barn.
af hvilka tre äro döda. De öfriga äro: Carl.

f. 1872, Christina, f. 1 873, och gift med Carl
Blomdahl i Decker; Mathilda, f. 1875, Augu-
sta, f. 1879, Ida, f. 18S2 och gift med Gustaf
Carlson i Decker; Joseph, f. 1SS4, gift med
Hulda Lindgren och bosatt i närheten af Ma-
nor; Simon, f. 1SS7, och Elvira, f. 1889. Två
söner till mrs. Blomdahl. Robert och Rudolph
Sandström, tillhöra landets nationalarmee
sedan sommaren 1917.
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F. G. SWEXSOXS lif och verksamhet är så

förknippad med Deckers samhällshistoria, att

det synes oegentligt att se hans lefnadsteck-
ning i förening med Austin. Men lik män-
ga andra har han på äldre dagar slutat upp
med landtbruk och flyttat till staden. Landt-
brukare mest hela sitt lif, har han pröfvat
såväl nybyggarelifvets mödor som väl ordna-
de samhällsförhållandens bekvämligheter, och
med sitt varma intresse för både kyrka och
samhälle har han gjort en betydelsefull in-

sats för det goda bland svenskarne i Travis
county under sin lefnadsdag. Men älven en
sådan kraftig och verksam man som Swenson
måste en dag på grund af tidens flykt se sin
kraft aftaga och draga sig tillbaka från det
rastlösa verksam hetsl i fvet.

Frans Gustaf S. föddes i Hakarp socken,
Småland, 1847 och är son till byggmästaren
Johan Svensson. 1 Sverige arbetade han nå-
gra år på landet, hvarefter han 1S70 slöt
sig till det stora emigrantsällskapet och be-
gaf sig till Texas. Sina första tre är tillbrin-

gade han på Ben Townsends landtegendom
i Govalle, nära Austin, eller som han själf sä-
ger, tills han började förstå att det fanns
bättre utsikter för en fattig smålänning i A-
merika än att tjäna dräng pri landet. Och
med småländsk ihärdighet startade den unge
Swenson ut på egen hand.

S. började sin bana som landtbrukare på
Kpprights stora landtegendom vid Manor, där
han arrenderade i fem år. Vid denna tid

blef en vacker sträcka land erbjuden till sa-

lu utmed Gilden och Walnut Creeks eller

hvarest nuvarande Decker samhälle är belä-

get. Ett tiotal svenskar, visserligen icke
mycket bemedlade men desto mera förhopp-
ningsfulla, beslöto ,då och där att börja ett

nytt samhälle och köpte 100 ac-res hvardera.
S. var en bland dessa. Det var år 1878.
Detta land ansågs då blott dugligt för krea-
tursskötsel, men smålänningarne skulle visa
annat. Visserligen var första året ett tork-
år. men tjänligare väderlek och ihärdig arm
gjorde, att här i denna kuperade trakt upp-
blomstrade ett vackert och rikt samhälle,
som i allt gjort heder åt dessa grundlägga-
re. Här ägde Swenson ett par vackra egen-
domar, hvilka han sålde, hvarpå han flyttade

till Austin 1916. Den ene af dessa agcs ar
sonen Robert Swenson.
Samma år och i samma sällskap som Swen-

son kom med till Texas, följde också Anna
Maria Sjöberg, som år 1S72 blef hans ma-
ka. Hennes föräldrahem var i Nåssjn, dllr

hon föddes 1863. Föräldrar och syskon
komrno sedan till detta land. Hon arbetade
för sin biljett hos en familj i Lampasas, Tex.,

men flyttade sedan till Austin. I familjen
äro åtta barn, fem söner och tre döttrar alla

gifta. Emil, f. 1893, Amanda, f. 1876, 1 heo-
dor, f. 1878, Fredrik, f. 18S3, Henrietta, f.

18S5, Arthur, f. 1SS7, Robert, f. 1890. och
Edna, f. 1892. Alla hafva de hem på landet
och ägna sig åt landtbruk; Emil, Theodor
och Arthur bo i Karnes county, de öfriga i
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Decker ocli omkring Austin. Swen?ons äga
betydligt med land i Karnes och l.a Salle
counties.

I politiskt hänseende är S. demokrat och
stark nvkterhetsvän. I mänga politiska
kampanjer liar han deltagit och ald. ig varit

rädd att uttala sin öfvertygelse. I aderton
år tjänade han som "election manager” i Dec-
ker och var “road-overseer” i liera ar.

Inom svenska metodistförsamlingen har
han nedlagt ett troget, mångårigt, arbete.
Vunnen lör Gud och kyrkan genom pastor C.

Cliarnquists verksamhet på sjuttiotalet, har
han innehaft många förtroendesysslor inom
Decker församlingen såsom ombudsman, skaf-
fare, söndagsskolförestandare, m. m. Två
kyrkor och två boställen har han varit med
om att bygga, och lägermötsverksamheten vid
Manor hade i honom ett troget stöd. Var
mångårig söndagsskolförestandare inom för-
samlingen. I sällskap med sin hustru be-
sökte han Sverige efter 4 0 år eller 1910 för
att hälsa på anhöriga och gamla vänner.

GLEX MUXSOX. Bland yngre framgångs-
fulla farmare i det gamla svenska samhället
Decker i Travis countv märkes denre lands-
man, som ehuru svensk är född ock uppfo-
strad i detta land. I Decker är han barn-
född 18S2, och föräldrarne äro Oscar och
Josephina Munson. sedan några år tillbaka
bosatta i Kingsburg, California. Munsonfa-
miljen tillhör banbrytarne här, ty den var
med från samhällets allra första dagar och
har bidragit mycket till dess utveckling i

allmänna och kyrkliga förhållanden.

Unge Munson upptog jordbruk och bom-
ullsodling på egen hand för omkring elfva år
sedan. Han äger ett vackert och värdefullt
hemman på 125 acres och är en skicklig landt-
brukare. Alla bröderna ägna sig åt farm-
ning. Bland dessa bo Carl. George och Guy
I Kenedy, Karnes county, och Oscar och Wal-
ter i Travis. Den sist nämnde och yngste
innehar föräldrahemmet i Decker. Systrarne
Rohdie och Billie vistas i Californien.

År 1907 ingick Munson äktenskap med
miss Ellen Johnson fran Manor, dotter till

C. O. Johnson därstädes. Föräldrarne In-
vandrade tidigt från Sverige och bosatte sig
först i Williamson county, där dottern Ellen
föddes i Round Rock 1SSS. Modern dog
härstädes flera år tillbaka. Makarne hafva
fyra barn: Ethel, f. 190S. Adeline, f. 1910,
Glen Edgar, f. 1915, och Billian. f. 1917.
De tillhöra svenska metodistförsamlingen i

Decker.

A. VICTOR AXDEHSOX, hemmansägare i

Decker samhälle ej långt från Manor, med
hem utmed stora Austin-Manorvägen är bör-
dig från Svenarum. Småland, och född 1870.
Vid blott fjorton års ålder kom han till detta
land och stannade de två första åren hos sin
broder, C. G. Anderson, som då bodde i Bur-
not, Texas. År 1893 flyttade han till Decker
och har varit bosatt i detta samhälle allt se-

dan. Efter några är som arrendator, köp-
te han ett mindre hemman 1910, hvilket se-

dan afyttrades och en större egendom förskaf-
fades. A. är en god landtbrukare och har lyc-

kats väl i ekonomiskt hänseende.
Anderson är sedan år 1900 gift med Anna

Svening, född 1S79 i Dalstorp socken, Väster-
götland. Föräldrarne, Svening och Kristina
Anderson, kommo till Decker från Sverige
19 01, men dottern emigrerade hit fyra är för-

ut. Hon hade anställning i Austin tills hon
inträdde i äktenskap med A. Fadern dog i

Decker 1908, men modern lefver ännu. An-
dersons hafva nio barn, hvilkas namn och fö-
delseår äro som följer: Hjalmar, f. 1901,
Elmer, f. 1903, Dahl, f. 1905, Gertrur, f 1907,
Eugene, f. 1908, Raymond, f. 1911, Clarence,
f. 1913, Corine', f. 1915, och Irene, f. 1916.
Familjen tillhör svenska frikyrkan i Decker
och tager aktiv del i dess verksamhet.

Mr. Anderson har tvenne bröder bosatta i

Tavlor. Carl G. och John Anderson, samt mo-
dern, Kristina Anderson, och systern, mrs.
F. Dahlberg. En syster, mrs. John Bush,
har sitt hem i Georgetown. Mrs. Anderson
har tvenne systrars, mrs. Alfred Anderson i

Kenedy och mrs. Gerda Harper i Waco, samt
bröderna Gustaf och Herman Svening, bosatta
i Travis county, Texas.

Änkefru AXXA GUSTAFSOX, född Israel-
son. har sedan några år tillbaka varit bosatt
i Manor, men bodde dessförinnan i många år
i Gregg, Travis county, på familjens stora
landtställe. Maken P. A. Gustafson, med
h vilken hon inträdde i äkta stånd 18 73 i Au-
stin, Texas, dog i Manor 1913. I Austin bod-
de familjen de första tio åren, men flyttade
sedan till Gregg, där G. ägde en stor egen-
dom på 400 acres vid sin död. Han var född
i Jersnäs, Småland, 1848 och hon i Malmbäck
samma år.

Barnen i denna familj äro Aron, Augusta,
Edward. Ida, Wesley, Paul, Willie och Bula.
Tre barn äro döda. Mrs. G. tillhör svenska
metodistförsamlingen i Decker.

CHARLES P». JOHNSOX, en af de yngre
hemmansägarne i Decker, är son till aflidne C.

Axel Johnson i Manor, Texas. Född 1878
i Östergötland, kom han till Texas vid sju
års ålder. I Decker köpte han en vacker
landtegendom 1905, hvilken han sedan be-
byggt och förbättrat. I äktenskap ingick
han 1905 med Ellen Anderson, dotter till ma-
karne Claus Anderson i Manor. De hafva
sju barn och äro medlemmar i svenska me-
todistförsamlingen i Decker.

XELS PETER PALM och hans hustru Pe-
tronella, f. Person, äro båda bördiga från Skå-
ne, diir han föddes i Södra Vram 184 8, och
hon i Hyllinge 1854. År 1SS1 inglngo de
äktenskap och emigrerade sju år därefter till

Kansas och flyttade senare till Oskaloosa.
Iowa. Till Texas kom familjen 1895, och ef-

ter ett par års vistelse i södra delen af sta-

ten. bosatte den sig i Travis county. I Dec-
ker äger P. ett landställe och ägnar sig åt
jordbruk. Familjen tillhör svenska metodist-
kyrkan. Barn: Harry, Anna, Hannah och
Jennie.



'
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Jlr. och Mrs. Svtn Aug. Swenson.

Änkefru JOHAXXA SWEXSOX var med sin

afiidne man, Sven August Swenson, en af
Decker samhälles äldsta settlare. Makarne
ingingo äktenskap år 187Ö och bosatte sig vid
denna tid i det da nya samhället, där de in-

köpte en större egendom, som sedan öfver-
tagits af sönerna. Mr. Swenson var född
i Forserum, Smaland. 1843, kom 1870 till

Texas, där han först fann arbete vid H. & T.

järnvägen som sektionsförman i närheten
af Austin. Han hade också anställning för
någon tid hos trädgårdsmästare Thompson
strax utom staden. S. dog i Decker den ti

<l'-i ember 1 S 0 .7 . Fyra systrar och en broder
äro bosatta i Texas.

Mrs. Swenson är barnfödd i Barkervd. Små-
land. och föräldrarne voro skomakaren Peter
Berglund och hans hustru Maria, f. Jönsdot-
ter. Född 1848 lämnade hon föräldrahem
och fädernesland 1875 och reste till Förenta
Jtaterna med Austin, Texas, som mål. Efter

en kort vistelse i hufvudstaden inträdde hon
följande år äktenskap och flyttade Ull Dec-
ker. Makarnes ferii barn äro: John, f. 1S77,
ocli gift med Ellen Nelson, född i Ousbv, Skå-
ne, och sedan 1899 bosatt i detta land; Er-
nest, f. 1882, gift med Ettie Swenson, född i

Decker och dotter till makarne F. G. Swen-
son. Deras barn äro; Roland, Lula May och
John Henry, Sonen Titus, som innehar för-

äldrahemmet, är född 1S84 och i äktenskap
förenad med Julia Anderson. De hafva en
dotter, Marguerite. Döttrarne Laura, f. 1SS6,
och Maud, f. 1892, bo hemma hos modern.
Af. mrs. Swensons fem syskon kom blott bro-
dern Johan jämte henne till detta land.

Såväl moder som barn äro verksamma med-
lemmar inom svenska metodistförsamlingen,
den de tillhört i många är och hvars verk-
samhet de uppoffrat för.

Sedan detta skrefs har sonen Ernest aflidit

1918.
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Änkefru CIIIIISTIXA SKiKi, hustru till af-

lidne Carl Aug. Skott, tillhörde en familj i

Dagsbergs socken, Östergötland, i hvilken vo-

ro tretton barn. bland livilka blott hon och

en broder reste till detta land. Food 18(13

emigrerade hon 1 s s t> och bodde uti nir S. A.

Lundells hem i Decker tills hon gifte sig sam-
ma år. Mr. S. hade kommit till Texas om-

kring fyra år förut från Södermanland. Han
dog i Decker 1912. Makarne hade en dot-
ter, Hilda, som bor hemma hos modern, och
båda tillhöra de metodistkyrkan i Decker.
Mrs. S. äger i samhället trenne farmar, som
utarrenderas.

Sedan detta skrefs har Hilda ingått äkten-
skap med pastor F. L. Hagberg från Waco.
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AUGUST ANDERSON' SKYLT och hans
maka, Carolina ha varit bosatta i Decker
svenska samhälle omkring 40 är. De ingin-

go äktenskap i Austin, Texas., 1S71 och bodde
(le första sju aren i Govalle. A. har alltid

ägnat sig åt jordbruk i detta land. Han är
bördig l'ran Bälarvd, Småland, och bon från
Målilla i Kalmar län. Till Texas kommo de
båda 187 0. I.andtegendomen i Decker sål-

des för några år sedan, men makarne bo fort-

farande kvar därstädes. Hans födelseår är
1841 och hennes 1.850. Barn i lifvet: Axel,
Gustaf, George, Nora, Cecilia och Gerhard.

Win. AVALLIN är en af Decker samhällets
äldste svenskar och förste settlare. Efter att

år 1870 ha anländt till Austin, Texas, från
Sverige och stannat där de fyra första åren,
upptog han sedan landtbruk och sitt hem-
vist i Decker. Han föddes 1843 i Svartarp,
Småland, ingick äktenskap med Anna Mörk
i Austin, 1874. Hon var bördig frän Jersnäs
och född 184 7, kom samma år som W. till

Texas och dog i Decker 1S97.
Barnen äro: Hannah, gift med Simon

Fritz. Nannie, med B. F. Frenneson; John.
med Victoria Anderson, Oscar och Rubie. So-
nen Paul dog 1917. efterlämnande hustrun
Ellen, f. Erikson. och tvä barn.

Wallin tillhör svenska metod ;stkyrkan och
är en af dess äldsta medlemmar.

CARL AUGUST EKEDAIIL räknas också
bland de tidigare settlarne i Decker, där han
köpte land 187s och bott alltsedan. År 1871
kom han till Texas från Bringetofta i Små-
land. arbetade först i Georgetown och sedan
pä järnvägen, tills han började med jordbruk.

Med Christina Lundell. äldsta dottern till

den gamle banbrytaren Gustaf Lundell, in-
ri< k E. äktenskap, i hvilket föddes barnen:
Mina, Annie, Olivia, Carl. Edith. Amy och Flo-
rence, h vilka alla lefva. Dottern Hilma dog
C'ij3, siutton ar gammal. Alla barnen utom
Edith äro gifta och tillhöra jämte föräldrarne

metodistkyrkan, uti hvilken familjen alltid

tagit varmt intresse. Mr. E. föddes 1848 och

hans hustru 185 7.

1’. H. YOUNGQUIST, hemmansägare och bo-

satt i Decker, kom till detta samnälle från

Sverige 1889. Här och i Kimbro har han
varit bosatt allt sedan utom tre och ett halft

år, som han vistades i Californien. Hans för-

äldrahem var i Byarum, Småland, där han
föddes 1865.

Y. ingick äktenskap med Amanda Gustaf-

son, f. 1871 i Adelöf, Småland. I föräldrar-

nes sällskap konr hon först till Iowa 1886 och

sedan till Texas fyra år senare. Barn: Al-

fred, Hannah, Willie, Dora, Mabel, Evelyn
och Irving. Familjen tillhör frikyrkan i

Decker, där Y. tjänat som söndagsskolföre-
ståndare.
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Aus. .Johnson

JOHN ALEXIUS JOHNSON, en bland Dec-
ker samhällets mest kände och väiburgne
landtbrulcare, föddes 1S66 i Källeryd, Sma-
land. Med föräldrarne, Aug. och Maria
Johnson, emigrerade han till Texas vid tre

års ålder. Familjen bodde de första åren i

Austin och omkring Manor och flyttade är

1S84 till Swedonia i Fisher county, där mo-
dern dog 1898. Fadern, som senare omgifte
sig, dog invid Austin 1907.

Johnson ingick äktenskap 1SS7 med Anna
Lundell i Decker, dotter till makarna S. A.

och Emma Lundell, bodde några år i Fisher
county, men flyttade sedan till Decker, där
han varit bosatt allt sedan. Här äger han flera

värdefulla egendomar utom en större sträc-
ka land vid Lvford. Inom kyrka och samhäl-
le intager han en framstående och aktiv
plats. Barn: Hilma. Esther. Billie, Mary Ann
och Evelyn. Familjen tillhör svenska me-
todistförsamlingen.
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Gust. Swenning- med familj.

GUSTAF SWKM.Mi, landtbrukare i Decker,
ingick år 18 9 9 äktenskap med miss Alfrida
Gustafson, dotter till makarne Gustaf och Au-
gusta Kraft. Fadern var soldat och bodde i

Barkeryd, Småland, där dottern, rars Swening,
föddes 1,879. Hon emigrerade til! Amerika
1897 och kom först till Decker, där hon två
år senare inträdde i äktenskap med S. För-
äldrarne komino hit fran Sverige och bosatte
sig i Decker 19u2, där mr. Kraft ägnade sig

åt landtbruk, tills han dog for några ar se-

dan. Modern och nio syskon äro bosatta i

detta land.

Mr. Svvenings föräldrar voro Svonlng och
Kristina Anderson, som också komnin till Dec-
ker i senare ar. Fadern var till yrket korg-

makare och var blind i trettiotvå år. Han
dog år 1908. Gustaf föddes i Dalstorp soc-

ken, Västergötland, 1S76 och begaf sig redan
vid elfva års ålder i sällskap med en broder
Carl till Amerika. Detta var år 1887. Me-
sta tiden har han varit bosatt i detta sam-
hälle, där han ägnat sig åt bomullsodling oeh
landtbruk i allmänhet. S. är en framgångs-
full landtbrukare och tager intresse i samhäl-
lets väl och den kyrkliga verksamheten.

I familjen finnas sex barn: Everett, t. 1901,
LeRue, f. 1903, May, f. 1905, Standier, f.

1908, Ethville, f. 1912, ocli Junior, f. 1917.
Makarne äro medlemmar af svenska frikyrkan
i samhället.
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C. S. Fritz.

CAIiL SIMOX FRITZ, landtbrukare i Dec-

ker, är son till J. P. och Anna Fritz, gamla
settlare i samhället. Han föddes 1ST4 i

Nässjö, Småland, och kom vid tretton års ål-

der till Texas med föräldrar och syskon.

Fadern hor ännu på sitt hemman i G”egg men
modern är död. I äktenskap ingick Fritz
1902 med Hannah Wallin, f. 1875 i Austin,

men bosatt i Decker i många år. Hon är dot-

ter till Wm. och Anna Wallin. Makarna till-

höra svenska metodistkyrkan.

Änkefru EMMA GUSTAFSON, född Malm.
hade sitt föräldrahem i Hjortsberga, Små-
land, där hon föddes 1856. Med Henry Gu-
stafson från Nässjö ingick hon äktenskap
1S80, och följande år emigrerade makarne
till Texas. I Decker arrenderades land de
första tre åren, hvarefter familjen bodde i

Swedonia, Fisher county, i tolf år. Återkom-
na till Decker köptes en landtegendom, som
ännu innehafves. Mr. G. dog 1901 . Barn:
Victor. David, Ester, Lillie och Ruth. Med-
lemskap i svenska frikyrkan.

JOSEPH JOHNSON i Decker, kanske
bättre känd under namnet Ek, föddes 184 6 i

Anderstorp, Småland, och kom 1870 till detta
land. Till Chicago kom han först och arbe-
tade på järnvägar i Illinois innan han reste
till Texas. I Austin bodde han de första sju
åren, men flyttade till Decker 1880, där han
köpt land och ägnade sig åt landtbruk.

J. inträdde i äkta stånd 1S7 2 med Char-
lotta Mörk, född i Jersnäs, i Ryds soldat-
torp. 1870 kom hon till Texas och dog i

Decker 1912. Barnen i denna familj äro:
Anna, Alfred, John, Amanda, Edward, Ebba
och Anton. De äro alla gifta. Johnson är
medlem af och diakon i svenska frikyrkan i

Decker.

ROBERT ANDERSON är en bland de yng-
ste hemmansägarne och landtbrukarne i Dec-
ker, ty 1916 köpte han sitt hemman därstä-
des och flyttade dit. Han är son till familjen
C. S. Anderson i New Sweden och föddes där-
städes 1892. Hans hustru, Bell .Jonnson. är
dotter till makarna Ed. Johnson i Manor och
född 1893. Andersons tillhöra svenska lu-

therska kyrkan i Manor.

1’astor S. E. Grcen, Pastor vid Svenska
Frikyrkan, Decker, Texas.
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ERICSDA LE.

Det egentliga svenska samhället i Jo-

nes county, livar den svenska kyrkan är
belägen, benämnes Ericsdale, oeh strä-

ker sig nagra mil sydost fran Stamford
omkring stationssamhällena Avoca och
Lueders. ]\Ien som samhället växt och
svenskarne spridt sig, bo nu mänga bå-
de i och rundt staden Stamford.

Jones county afskildes af Texas le-

gislatur år 1858, men tills pä 70-talet

fanns knappt nagon som kunde kallas

stadigboende kolonist. “The cow boys”
voro under denna tid de härskande och
ströfvade obehindradt öfver de vida prä-
rierna med sina kreaturshjordar. Det-
ta county organiserades först 1881, och
hade vid denna tid en befolkning af

endast 546. Vid 1890 års folkräkning
finna vi 3,797 invånare ;

en tillökning af

första järnvägsförbindelse genom Tex-
as Central banan, som byggdes dit år
1900. En annan bana. Ivansas City,

Mexico & Orient, byggdes 1905 genom
nordvästra hörnet af Jones county

;
un-

gefär samtidigt påbörjades Wichita Val-
ley banan från Seymor söder ut, och
Abilene & Northern banan påbörjades
från Abilene norr ut. De båda järnvä-
garne möttes i Stamford 1907. Aled
fortsättning af dessa järnvägar fick Jo-

nes county en god samfärdsförbindelse,
som varit af så väsentlig betydelse för
dess snabba utveckling.

Styrelsens säte är förlagdt i Anson
men störst och bäst känd är staden
Stamford. Den hade vid 1910 års folk-

räkningett invånarantal af 3,902 ; staden
är ganska vackert anlagd, med stora mo-
derna affärsbyggnader, kyrkor, skolor
och residens. Första försäljningen af

Huru man briinmiirker och a fsåsar hornen på boskapen å S. M. S. ltanch

öfver sex hundra procent under den för-

sta dekaden. Orsaken till denna hastiga
tillväxt var byggandet af järnvägar.
Nagon järnväg fanns icke i Jones county
förr än 1900, men omkring 1881 bygg-
des den första järnvägen “Texas .& Pa-
cific” genom Taylor county, som grän-
sar intill Jones i söder, och kom således
inom samma bälte som betjänades af den
nya samfärdseln. Stamford fick sin

stadstomter tog plats här 1900, och den
hastiga ekonomiska utvecklingen, som
sedan förekommit, förstås bäst genom
följande statistiska uppgifter: År 1900
beräknades antalet egendomar til! 820,
med 78,000 acres odladt land: tio ar se-

nare, 1910, 2,907 landtegendomar med
246,000 acres odladt land. Enligt 1910
ars statistiska data fanns i Jones coun-
ty vid denna tid 15,970 nötkreatur, 14,-
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000 hästar och mulor, 9,796 svin. 101,-

028 höns.

Ar 1909 såddes 110,458 acres i bomul,

;

86.0 19 acres i kaffir corn och milo maize

;

12,163 acres i höfoder; 4,076 acres i

majs; 1,792 acres i hvete; 2, 252 acres i

peanuts, förutom allt land för frukt och
grönsaksodling.

Hufvudorsaken till denna hastiga

tillväxt är utan tvifvel svenskarnes sto-

ra insats i jordbruket. Omkring sex-

tio svenska familjer inflvttadt hit i bör-

jan på 1900-talet och bosatte sig, som
redan nämnts, omkring Avoca och Lue-
ders. De flesta kommo från mellersta

Texas, hvar de lärt och vant sig vid bom-
ullsodling, och det torde varit först med
dessas inflyttning som Jones county

re i Ericsdale. John Swenson, som
senare sålde sin ranch till S. M. Swen-
son, bosatte sig i Abilene, där han dog
omkring 1885.

S. M. Swensons stora intressen i sta-

den Stamford, i Jones och andra coun-
ties utigenom nordvästra Texas, beva-
kades af hans brorson, mr. A. J. Swen-
son. Det svenska samhället i Ericsdale
är svenskt luthersk, med en präktig
kyrka och prästgård. Likt andra nya
samhällen har äfven Ericsdale haft sin

nybyggarhistoria
;
men med allt af den

tidens mödor, arbete och försakelse, fin-

na vi här ett gladt och gästfritt folk,

som med förhoppning blickar mot en
ljusare framtid.
Utom de svenskar, som äro represen-

Maltid l'i an det ambulerande ranch-köket a S. M. S. Rancr

lade an pä jordbruk och bomullsodling
med allvar. Bröderna Swenson, söner
till den förste svensken i Texas, som
ägde landet livar Ericsdale nu är belä-

get, och dessutom omkring en half mil-
lion acres i Jones och närgränsande
counties, hade hittills användt dessa
väldiga gräsmarker för kreatursbete.

Svenskarne äro äldre pa trakten än
namnet “Jones county” eller med andra
ord, svenskar hade slagit sig ned här
innan Jones county var organiseradt.
John Swenson, en systerson till S. M.
Swenson, idkade här kreatursafvel på
70-talet, och sände ar 1882 till Sverige
efter fyra svenska “Cowboys”. En af
dessa var C. G. Seth, som under de se-

nare åren slagit sig ned som jordbruka-

terade i den biografiska teckningen
nämnas härmed äfven några af dem
som ha anställning a S. M. S. Ranch, och
som i sitt fack gjort sig bemärkta för
skicklighet och plikttrohet: Joe Erick-
son, förman, har varit anställd a S. M. S.

i öfver 35 ar och tillvunnit sig namnet
“Judge”; Oscar Gustafson, förman, är
också en trotjänare, som arbetat för S.

M. S. i öfver 30 ar. och gått under nam-
net “Casey”; August Holmberg, med
ranch-namnet “Dippe”, är en af förmän-
nen, och har varit anställd a S. M. S. i

öfver 25 ar. Gamle Söderström fa •

heller icke glömmas; han har varit a
S. M. S. i öfver 20 ar. En annan, som
vunnit ett namn a S. M. S., är A. A. Gu-
stafson med ranch-tillnamnet “Dock”.
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H. E. ALMQUIST kom till Waco, Texas, så-

som emigrant 1S90. Snickare till yrket, ar-

betade han mesta delen af sina första år i

•detta land i sitt yrke. De senare tio åren
har han ägnat sig nästan uteslutande åt jord-

bruk.

Almquist föddes 1867 i Klockargården i

Forserum, Småland. Man ingick 1905 äk-

tenskap med Charlotta Johnson, som föd-

des 1SS5 i New Sweden, Travis county, Tex.

Hennes föräldrar, som iiro Gustaf Adolf John-
son och dennes maka Anna Mathilda, reste

år 1894 tillbaka till Sverige och bo nu såsom
landtbrukare i öggestorp. Smaland.

För omkring nio är sedan flyttade familjen

Almquist t'11 Jones county. Texas, llodde i

fyra års tid å Flat Top, och de senare åren
har familjen bott i Eriesdale. Såsom hvarje
nyodling måste vidkännas afbrott i utveck-
lingen, så har också Ericsdale-kolonien haft
sin bestämda del af motgångsår. Och det
såg en tid verkligen ut som om kolonien skul-
le ha gått under, och ej så få af kolonisterna
gåfvo upp och lämnade. Almquist tog nu
till sitt gamla yrke, och med hammare och sag
uppehöll han familjen, tills det åter började
ljusna på åkerbrukets område. Fem gossar
och två flickor äro födda i äktenskapet: Sam,
född 1906, Sven, f. 1907, Will, t'. 1909, Ed-
win, f. 1910, Lee, f. 1912, Catharina, f. 1914,
och Helena, f. 1915.

Familjen besöker den lutherska kyrkan i

Eriesdale.
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E. 1*. AltMSTItOXG. Armstrongs föräl-
drar komnio i sin ungdom till Förenta stater-
na och hafva största delen af sin tid bott i

Madrid, Iowa. Det vill synas, som om de
haft för afsikt att göra sitt hem i Ericsdale,
då de där köpte ej mindre än $i>0 acres land,
hvilket de ännu rå om. Emellertid bo de kvar
i Madrid. Iowa. Där föddes också sonen E.
P. Armstrong år 1SS2, där erhöll han sin
uppfostran och skolbildning. Vid tjugotvå

års ålder reste han till Dallas, Texas, och fy-

ra år senare till Ericsdale, samma stat, där
han äger 160 acres land.

År 1912 inträdde han i äktenskap med
Mabel Burgeson, hvars föräldrar äro bosatta
i Ericsdale. Mrs. Armstong föddes 1SS9 i

Omaha, Nebr. Familjens hem belyses af

tvenne solstrålar: Cordelia. född 1913, och
Fredrik, f. 1915. De tillhöra lutherska för-

samlingen i Ericsdale.
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Sam Ba.sland med familj.

SAM IlASLAXll är en af Ericsdtle-samhäl-
lets progressiva farmare, och såsom sådan är

hans insats i samhällsutvecklingen af en ej

ringa betydelse. Sitt medlemskap i den
svenska lutherska församlingen skattar han
högt, sänder sina barn till söndagsskolan,
och när de uppnått mogen ålder, konfirmeras

de.

Född i Enslef, Danmark, år 1872, emi-

grerade IJasland 1SS9 till Förenta staterna

och kom först till Pipestone county i den
skandinaviska staten Minnesota. Tre år se-

nare reste han till Austin, Texas. Och
1895 trädde han i äktenskap med Maria
Thomson, bördig från Gjerreld. Danmark,
och född därstädes 1872. Familjen Basland
arrenderade under några år land i närheten
af Hutto, Texas, men flyttade 190S till Jones
county och köpte land i Ericsdale. Barnens
namn äro Martha, född 1S97, Neartlia. f.

1899, Minnie, f. 1901, och Erna, f. 190S.
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land och kom till Kansas City, Mo„ 1873.
För omkring 2 4 år sedan flyttade Beck med
sin familj till Texas. Från det hårda ban-
brytarelifvets dagar i den svenska kolonien
vid Victoria, Tex., kan Beck berätta en hi-

storia, som ingalunda är smickrande för sam-
vetslösa, prejande landagenter. Omkring 7 5

svenskar från nordstaterna köpte genom land-
agenter cirka 7,000 acres land i Victoria-
trakten. Koloniseringen misslyckades så-

som ett helt. och många nödgades afyttra sitt

land för så godt som ingenting.
Familjen Beck bor sedan 190S i Ericsdale-

kolonien pä eget hemman och tillhör den lu-

therska församlingen därstädes, i hvilken
Beck tjänar som trustee. Barnens namn
äro: Lovisa, född 1SS1 samt gift och bosatt

i Californien, Amanda, född 1884, Theodor,
f. 1SS8, Ruth, f. 1893, Oscar och Helen 1901.

ANDREW BECK. Större delen af de
svenska immigranterna, som slagit ned sina
bopålar i Texas, leder nog sina anor från
Smaland; och de, som kommit hit och stam-
mat frän ett annat folk än smålänningar, må-
ste nog orientera sig på orten, innan de af
sina i numerär styrka öfverlägsna landsmän
kunna tillerkännas svensk-amerikansk med-
borgarrätt. Antalet värmlänningar i Texas
torde snart vara räknadt.
Andrew Beck är till börden värmländing.

Han föddes 1S49 i Karlskoga, där hans fader,
I’. A. Björn, arbetade på smälthytta. Beck
reste till Amerika 1873, stannade någon tid

1 St. Paul, Minn., livarefter han begaf sig
till Kansas City, Mo., och bodde där i om-
kring tjugo års tid. På nämnda plats för-
enades han 1880 i äktenskap med Bettie Ol-
son, som föddes 1855 i Mariestad i Västergöt-



.

'



644 SVENSKARNE I TEXAS

JEXS JEXSEX BACK kom till Ericsdale-
kolonien 1907. Tillika med familj tillhör

han den svenska lutherska kyrkan därstä-

des och deltager med intresse i samhällsan-
gelägenheterna och är således en af dem, som
bygga upp detta samhälle.
Han föddes 1S71 i Gjesing, Danmark, och

emigrerade till Förenta staterna 1901, och

hans första uppehållsort var Hutto, Texas.
Här ingick han 19 04 äktenskap med mrs.
Catharina Pedersen, född Swenson. Hon
föddes i örom, Danmark, och kom till Ame-
rika, med Austin, Texas, som mål, 1S91.
Från sitt första äktenskap har mrs. Jensen-
Back fyra barn: Mathilda, Alma, Dagmar
och Bernhard. Makarne Jen Jensen Back
ha två barn: Carl och Aage.
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KI/>li:il liliOWX föddes 18S3 i Tidioute,
Pennsylvania, där hans fader, mekanikern
John P. Brown, var landthrukare. Elmer
erhöll en god uppfostran och hade vid 18 års
ålder genomgått högskolan i Warren, Pa.
Han kom till Au st in, Texas, år 1901, hvar
han såsom handelsbiträde arbetade först för

Theodor Low och sedan för Smith och Wil-
cox i deras klädesbutiker, tills han 1910 flyt-

tade till Stamford, Texas, där han ingick
koinpanjonskap med mr Orr, och en vinst-
gifvande klädesaffär upparbetades. År
191 1 ; sålde Brown sin andel i firman Brown
A Orr och började med R. F. Duggan som
kompanjon samtidigt automobilaffär i Abile-

ne, Texas, känd under firman Duggan-
Brown Company. Brown är i besittning af

goda talanger, och dessa i förening med en
god karaktär göra honom till en framgångs-
fu 11 affärsman.

Elmer Brown trädde år 1911 i äktenskap
med Eleonora Gammel. Hon föddes 18S3 i

Austin. Texas, och är dotter till Nels Gammel
och dennes maka Elemina Gammel. Modern
är sedan flera år tillbaka änka och bor på
gamla dagar hos sin måg och dotter.

Makarne Brown ha två söner: Willard O-
lander, född 1912 och Joe Elmer, f. 191 ti.

I kyrkligt hänseende äro de aktiva med-
lemmar af methodist episkopalkyrkan i Abi-
lene.
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X. M. BEXSDX. I ck e sä tå Eriosdale-bor
li a kommit Iran Nebraska, och bland dessa

intager Benson en hedersvärd plats. Född
i Hörby, Skåne, 1883, emigrerade han ar

1901 frän Sverige och koin först till det

svenska samhället Svvedeburg i Nebraska. I

denna stat sysselsatte han sig ined landtbruk
i tio är. Hans fader bor pa egen farm i det

svenska Vasa-settlementet i Nebraska. Mo-

dern dog i Sverige. År 1913 kom Benson
till Ericsdale, Texas, och köpte en farm på
160 acres af sin broder. Vid sidan af åker-
bruk idkar Benson jämväl boskapskötsel och
arrenderar för detta ändamål 320 acres be-
tesmark. Benson är en nykter och redbar
ung man. Tillhör den lutherska kyrkan i

Savedeburg, Ncbr., men tar jämväl del i det
kyrkliga arbetet i Erhsdale.
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IKAXS OSCAR BURKMAX. År 1SS1
lämnade ett sällskap på 3 0 unge män Små-
land och styrde färden öfver det stora världs-
hafvet mot landet i väster. I detta ressäll-

skap finna vi äfven den 2 0-ärige Frans
Burknian. Resans mål var Texas och Loui-
siana. 1 likhet med mänga af den tidens
immigranter, som kommo frän Småland till

södern, hade de att under första tiden här
arheta för sin hitresa. S. M. Swenson hade
förskotterat pänningar till resan för dessa
ynglingar, och de flesta af sällskapet fingo
da rfnr resa till Swensons sockerplantager i

Louisiana. ålen Frans Burkman kom till

lö und Rock, Texas, där han tjänade af sin
biljett hos Johannes Swenson. Blott en
kort tid arbetade Burkman för andra, ty han
köpte snart eget land i det svenska Lund-

samhället- i Texas. Detta land sålde han e-

mellertid sedermera och begaf sig 1912 till

Jones county, där- han nu i hjärtat af Erics-
dale äger en värdefull vacker farm pa 163
acres samt ett modernt hem.

Frans Oscar Burkman föddes i Barkervd
Småland, år 1860. Hans fader var snic-

kare och bodde i Nässjö-trakten. Föräldrar-
na lefva ännu och bo i Småland. Är 1890
ingick Burkman äktenskap med Emelia Borg,
född 1S71 i Forserum, Småland. 1 detta
äktenskap äro åtta barn födda: Anna,
född 1890 och gift med Martin Reed, Oscar,
född 1893, Walter, f. 1S9S, Carl, f. 1901,
Adolph, f. 1903, Theodor, f. 1907, Rudolph,
f. 1905, och Lillie, f. 1913 Familjen Burk-
man tillhör den lutherska kyrkan i Erics-
dale.
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J. K. Carlson med familj.

J. K. CAIJLSOX intager inom samhället och
kyrkan ett framstående rum och är i flera

hänseenden en ledare och föregångsman. Carl-

son är en reslig och statlig man. bredaxlad.
med höghvälfd panna och stora bruna ö-

gon. Till lynnet är lian glad och spraksam.
De yttre konturerna af hans lif äro i kort-

het följande: Han föddes 1 S 4 8 i Köinge

socken, Halland, och afreste 1S70 i ett säll-

skap på trettio andra unge män till Förenta
staterna. Hans första sysselsättning i det-

ta land var som järnvägsarbetare i Pennsyl-
vania. Tvä är efter sin hitkomst trädde han
i äktenskap med Augusta Anderson från Wil-
liamsport, i Penn. Hon föddes 18.11 i Fal-
kenberg, Halland, och kom 1871 till detta
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land. Hon är en intelligent, fryntlig och
guMfria kvinna, som troget följt sin man
l

.i <i manga Ilyttningsfärderna i detta land

<>r!i gifvit barnen en moders ömma vard och

sorgl alliga uppfostran.

Kran Pennsylvania flyttade familjen 18 74

till Jamestown, N. Y., där Carlson tillsam-

mans med en svåger köpte land, hvilket han
dock gaf upp efter blott ett och ett halft

års tid. Från Jamestown flyttade Carlson
till Fort Dcdge, Iowa, och arbetade därstä-

des i stenkolsgrufva ett ar, h varefter han
Äter flyttade, denna gång till Pomeroy, sam-
ma stat. På denna plats bodde han såsom
landtbrukare i sexton år eller till 1S93 och
tillhörde jämte familjen den lutherska Elfs-

borgsförsamlingen i Pomeroy. Sistnämnda
år bröt familjen upp och styrde färden till

södra delen af Texas, till El Campo. Denna
plats var då en nyodling, och den svenska
lutherska församlingen höll just på med sitt

kyrkobygge. Carlson köpte här land och
var den förste på platsen att låta borra ar-

tesisk brunn för konstbevattning af risfält.

Risodlingen i El Campo har sedermera vi«at

sig vara en lönande näringsgren. År 1902
sålde han sin egendom i Texas och flyttade

tillbaka till östern, där han tillbragte sex år

i Jamestown, X. Y. För andra gången reste

familjen 1908 till Texas, men denna gäng
till nordvästra delen af staten, där de nu i

Ericsdale-kolonien i Shackelford county ha
en god farm och ett komfortabelt vackert
hem.

Deras äktenskap har välsignats med nio
barn: Carl, Ida. Lydia, Emma, Albert, Xel-
lie, Florence, Elhvood och Effie. Sonen
Carl är gift med Christina Johnson frän
Jamestown, N. Y., och bosatt i Ericsdale;
Ida med pastorn inom Augustana syno-
den. C. G. Samuelson i Mend. Xebra
ska; Xellie med Gustaf Ekdahl i Ericsdale
och Emma med Ludvig Rudine i Dallas, Tex.
Familjen tillhör den svenska lutherska kyr-
kan i Ericsdale, och Carlson är diakon i

församlingen och har under pastorsvakan-
sen varit församlingens ledare, ledt guds-
tjänsterna och de öfriga församlingsmötena.

(TIAS. ANDERSON. I sällskap med sin
moder, Anna Catharina Spong, kom Chas.
Anderson såsom ung gosse till detta land
1 879. lian föddes i Bredaryds socken.
Småland, 1S72. Hans fader var Anders
Spong, men Chas. antog däraf blott namnet
Anderson efter faderns dopnamn Anders. År
19 h 2 inträdde Anderson i äktenskap med
Minnie Johnson, född 18S3 i Paxton, 111 ,

samt dotter till Claus Johnson i Hutto, Tex.
Dottern Ruth, född 1903, är enda barnet.
Familjen Anderson tillhör Eriesdale-samhäl-
bd och har bott där på sin farm sedan 1910.

JOHN BURGESOX föddes 18(13 i Torska
socken pä Dalsland. Han emigrerade 1871
till Amerika och kom först till Fort Dodge,
Iowa Har sedan vistats i Dallas och Fort
Wnrth. Texas, och bor nu på sin egna farm
1 Ericsdale. Han ingick 1888 äktenskap

mer Cordelia Johnson, bördig från Illinois,

med hvilken han lefde i ett lyckligt äkten-
skap till 1910, då hon genom olyckshändelse
hastigt rycktes ur tiden.

Barn i lifvet: Mabel, gift med Ed. Arm-
strong i Ericsdale, Arthur, Howard, Carl,
Helen. Evert, Louverne och Johnnie. En
dotter, Esther, är död.

JOXAS KOLING. Född 1899 i Alfta soc-
ken, Helsingland, samt gift med Johanna
Christina Elizabeth Johnson, född 1S45 i

Ofvanåkers socken af samma provins, ut-
vandrade Edling jämte sin familj år 1883 till

Amerika och styrde först kosan till Clav Cen-
ter, Kansas. Därifrån flyttade familjen 18 9 2

till Travis county, Texas, hvarest de arren-
derade land i många år. År 1905 köpte de
land i Ericsdale i .Jones county och flyttade
dit 1910, där de nu bo. Deras barn: Ma-
thilda, Emanuel, Sven och Olof, äro alla

gifta. Under sin vistelse i Travis county
tillhörde familjen den lutherska församlin-
gen i Lund och nu tillhöra de Bethelförsam-
lingen i Ericsdale.

JOHN EKDAHL föddes 1887 i Helsing-
borg, Skåne, där hans fader X. P. Ekdahl,
nu bosatt i Ericsdale, var stationskarl vid
Hessleholm—Helsingborg järnvägen. I si-

na föräldrars sällskap kom han 1896 såsom
9-årig gosse till Lund-samhället i Texas, där
han vistades i tio år och arbetade på farm
tills han 1906 flyttade till Jones county och
var således med vid Eriesdale-koloniens
grundläggande.
Han inträdde 1916 i äktenskap med Delma

Sjöquist, dotter till Gustaf Sjöquist i Erics-

dale. Hon föddes 1894 i Marquette, Kans.,
hvar hon graduerat från stadens högskola.

Den unga förhoppningsfulla familjen till-

hör den lutherska kyrkan i Ericsdale.

CARL HEDBORG föddes 1867 i Råberga
socken, Sverige; emigrerade till Förenta sta-

terna år 1890; ingick 1906 äktenskap med
Hanna Monson, syster till Carl Johan Mon-
son. Under större delen af sin vistelse i

detta land har han arbetat såsom mekaniker
för Eric Swenson, dels i Xew York och dels

i Stamford. Hedborg liar nu egen automo-
bilverkstad i Stamford, Texas.

AUGUST GUSTAFSON föddes 1S52 i Ri-

singe socken, Östergötland. Han var i Sve-
rige snickare till yrket, men efter sin hlt-

komst arbetade han oafbrutet i 14 år såsom
gjutare i Omaha, Xebr. Ar 1908 slog han
sig ned som landtbrukare i Ericsdale-samliäl-
let, där han äger egen farm. Han är i äk-
tenskap förenad med Gustava Carlson, född
1860 i samma socken och provins som Gu-
stafson. Familjen Gustafson tillhör den
lutherska kyrkan i Ericsdale. Sönerna Har-
ry och Fritz idka studier, den förra vid Tex-
as statsuniversitet och den senare vid Be-
thany College, Lindsborg, Kansas.
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C. A. Carlson med familj.

C. A. CAKLSOX föddes 1S72 i Williams-
port, Pa. Hans föräldrar, J. B. Carlson, vo-
ro före sin ankomst till Ericsdale, Jones
county, Texas, bosatta längre eller kortare
tid i staterna Pennsylvania, New York, Iowa
och Texas. Till Ericsdale-kolonien kommo
de 1908, och sonen var med dem. Samma
år som de kommo till Jones county, trädde
C. A. Carlson i äktenskap med Christina
Johnson. Hon föddes 1S76 i Gråsshult,

Småland, och kom till Förenta staterna, til!

Newton, Pa., 1892.
Carlson arrenderar en vacker egendom ej

långt från föräldrahemmet i Ericsdale-sam-
hället. Familjen tillhör den lutherska för-

samlingen i Ericsdale.
Doris Josephina, som föddes den 2S mars

1909, afled den 19 juni 1909. En vacker
liten flicka, som föddes 1910, är hemmets
stjärna. Hon heter Esther Elisabeth.
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Gus. Carlson rnefl familj.

GUSTAF ADOLF CARLSON. Då uppgif-
terna till nedanstående lefnadsteckning er-
höllos, lefde Gustaf Carlson, och lämnade
själ f desamma, Nu har han lyktat sitt

lefnadslopp, och det förgängliga af denne
var ädle landsman hvilar i den lutherska kyr-
kogården i Erlcsdale. Han har dock lämnat
efter sig ett ljust minne. I kyrkan och
kommunen var han särdeles framstående. I

den lutherska församlingen i New Sweden,
Texas, hvilken församling han tillhörde i

2- år, tjänade han såsom trustee i fem år
och såsom kassör i två ar. I Lund försam-
lingen och nu senast i Ericsdale-församlin-
g«-n, hvilken han tillika med sin familj till-

hört, har han hedrats med förtroendeupp-
drag. Han nedlade en ej ringa förtjänst
oin såväl nybygget New Swedens som Erics-
dales förvandling från ödemark till åker.
Säsom affärsman i Lund och Avoca skola
lians landsmän alltid minnas honom för hans
redbarhet. ärlighet och icke minst för hans
hjälpsamhet.

ilan föddes 1863 i stora Åby socken, Ös-
tergötland. och anlände såsom en 5-årig gos-
M' I sina föräldrars sällskap till Fax ton, 111.,
1 *69. Två Ar efter ankomsten till detta land
dog hans moder i Faxton. Ilarnen blefvo
skingrade för någon tid. Hans fader, Carl
lohan Anderson, inträdde senare i äktenskaa

med Charlotta Carlson. Och då föräldrarne
i juni 1 879 reste till Texas, följde Gustaf
med. De bosatte sig först vid Gilden, tolf

mil öster om Austin. År 1883 köpte fadern
och sönerna John, Gustaf och Pete ett större
landområde i New Sweden, Texas. De be-
talade blott $3.50 per aere, men det var myc-
ket på den tiden. Genom möda och försa-
kelse lyckades det dock för dem. År 19 01
bytte Carlson till sig för en del af sitt land
firman “Fred Bergmans” i Lund, Texas, af-

fär och dref denna affär i fem år, hvarefter
han salde ut och flyttade 1909 till Avoca,
Jones county, Texas, där han öppnade diver-
sehandel. Tre är senare bytte han bort den-
na sin affär med lägenhet och allt, och i ut-

byte erhöll han 640 aeres af det vackraste
och bästa åkerbruksland i Jones county.
Däraf äro 550 aeres under odling. Han ar-
renderade ut landet och slog sig ned i Stam-
ford med tanke pä att barnen skulle gifvas
bättre tillfälle att gå i skolan. På samma
gång han säg till sitt eget jorbruk, var han
under de senare åren chaufför för Swenson-
bröderna och hade uppsikt öfver deras gara-
ge i Stamford.

Carlson ingick 1895 äktenskap med Mathil-
da Johnson, dotter till Alexander Johnson i

New Sweden, Texas. Hon föddes i Versås,
Västergötland, 1874 och kom i sin moders



.
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sällskap 1S90 till Long Island, N. Y. Fa-
dern hade rest hit föregående ar. Från sta-

ten New York korn familjen till New Sweden.
Texas, 1891.

Gustaf Adolf Carlson afled stilla och frid-

fullt i sitt hem i Stamford, Texas, den 17 de-
cember 191 ti.

Han sörjes närmast af efterlefvande ma-
ka samt barnen: Leonard, född 189 7, Wil-
liam, f. 1900, LeRoy, f. 1908 och Vera, f.

1914.

CARL ALGOT JOHNSON' föddes 1S78 i

Kalmar, Småland, och kom till New York
1904, till Elgin, Texas, 190.7 och till Jones
eounty senare samma ar. Johnson har en
farm i närheten af Avoca, men utarrenderar
densamma och arbetar pa Swenson-brödernas
ranch i Throckmorton eounty Han tillhör

den lutherska kyrkan i Ericsdale.

Mrs. MATHILDA KI1EIL anlände i sina
föräldrars, Jonas Edlings, sällskap till Tex-
as 1884. Hon föddes i Söderhamn, Sverige,
1873; inträdde i äktenskap 1898 med Chri-
stian Kreul, bördig fran Tyskland och född
18 7 2, livilket äktenskap välsignats med fyra
barn: Elenora, Mamie, Arthur och Otto. Fa-
miljen Kreul äger en vacker landtegendom
inom Ericsdale-samhället och tillhör den lu-

therska kyrkan därstädes.

OTTO JOXASOX föddes 1S87 i Karlskro-
na, Sverige. Han emigrerade i unga år till

Amerika och uppehöll sig de första åren i

New York och New Englandstaterna. Stu-
derade någon tid vid Augustana College i

Rock Island, men nödgades pä grund af ned-
bruten hälsa afbryta sina studier. Reste så till

Texas och har här försökt sig på livarjehan-
da. Han hade land i Ericsdale-samhället och
tillhör därvarande lutherska församling.

C. P. LARSON föddes 18S1 i Lindsborg,
Kansas; inträdde 1908 i äktenskap med Em-
ma Ferm, född i Lindsborg, Kansas, 1880;
kom till Ericsdale 1912, där han idkar jord-
bruk. Tvä barn: Leonard och Emmet äro
födda. Familjen tillhör den lutherska kyr-
kan i Ericsdale.

GUSTAF EMIL LINRQUIST. Född 1S74
i Flisby socken. Smaland, utvandrade Lind-
quist till Amerika 1*94. Han förenades
1895 i äktenskap med Amanda Lindahl, född
1875 i Kalmar län, Sverige. Barnens namn
äro: Gustaf. Emma, Olga. Ernest och Göte.
Familjen Liiulquist bor i Stamford, Texas.

X. J. MOXSOX. som föddes 1 804 i Aplabo
socken, Sverige, kom i sina föräldrars säll-

skap till Chicago, 111. Ilan har försökt sig
på hvarjehanda. såsom predikant, snickare
och farmare. Större delen af sin tid har
han dock agnat at predikoverksamheten in-
om missionsvännernas samfund. Den tid
han verkat som predikant uppgår till tjugo-
två år.

Han är sedan 1887 1 äktenskap förenad

med Anna Christina Gustafson, född 1863 i

Vakås, Småland. Hon ankom fran Sverige
till Boone eounty, lowa, 1890. Monson
kom med familj till Ericsdale första gängen
1906 och köpte land, men reste tillbaka till

Kansas. År 1912 koramo de for andra gän-
gen till Ericsdale och bo nu pä sitt eget hem-
man.

Två barn äro döda och fyra lefva, Signe,
Ruben, Elmer och Edna.

EMIL XELSOX föddes 18 72 i södra Vi
socken, Smaland, och utvandrade 18 92 till

Förenta staterna. Hans första uppehållsort
efter sin ankomst hit var hos hans morbror
i Warren, Pa. därifrån begaf han sig till Ja-
mestown, N. Y., och var under sexton års
tid sysselsatt såsom fabriksarbetare. År
1906 inträdde han i äktenskap med Louisa
Ericson i Jamestown. Hon föddes i Nord-
malings socken, Västerbottens län. 1880, och
kom till detta land 19 03. De anlände till

Ericsdale 1907, hvar de bo och tillhöra den
lutherska kyrkan.

BERNHARD OMAN är son till Carl J. O-
man i Ericsdale. Han föddes 1S91 i New
Sweden, Texas, följde med föräldrarne, då
de 1906 flyttade till Jones eounty och stan-
nade i föräldrahemmet, tills han 1915 satte
eget bo. Han är sedan sistnämnda år i äk-
tenskap förenad med Mary Jensen, som föd-
des 189 5 i AVilliamson eounty, Texas.
Makarne ha ett barn, Mathilda, född 1916.

De tillhöra den lutherska kyrkan i Erics-
dale.

JOHN PETERSON kom till detta land 19 05
och till Jones eounty, Texas, päföljande är
och var en af de första medlemmarne i den
lutherska församlingen i Ericsdale. Där
lefver han, då detta skrifves, pä egen farm
ett idylliskt ungkarlslif.

John Peterson föddes 1894 i Oskar socken,
Småland.

OTTO EMIL ROSEXQUIST föddes i Nässjö
socken, Småland, den 7 juni 1866; kom till

Förenta staterna 1883; bodde i New Sweden,
Texas, till år 1907, då han flyttade till Erics-
dale, Jones countv, samma stat. Han är i

äktenskap förenad ined Augusta Josefina
Strand, född den 22 oktober 1874 i ögges-
torp. Småland. Barnens namn äro AValfrid,
Ruben, Herbert. Arthur, Lillie och Bud. Fa-
miljen Rosenquist tillhör den lutherska för-
samlingen i Ericsdale.

GUSTAF KJöQUIST föddes 1862 i Stojbv
socken, Småland; emigrerade till detta land
1SS0 och var bosatt som farmare i närhe-
ten af Marquette, Kans., i öfver 30 år. Han
inträdde 18 93 i äktenskap med Rosie Lind-
ouist, född 1870 i Marquette, Kans. I detta
äktenskap äro födda sex barn: Delma, född
1 S 9 4 ,

Edgar, 1895, Ebel. 1S96, Winnie 1897,
Byron 1904 och Vergie 1910. Till Jones
countv, Texas, kom familjen 1913, har eget
land ocli tillhor den lutherska kyrkan i Erics-
dale.
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Sven L. Edling med familj.

SVEN LEONARD EDLING, son till Jonas
Edling i Ericsdale, föddes 1S80 i Ljusne, Hel-

singland, och kom såsom en liten gosse med
sina föräldrar till Amerika, då de 1882 an-
lände till detta land. Fadern, som i Sveri-

ge arbetade på sågverk, har här i landet äg-
nat sig åt jordbruk, och Sven Edling har så-
lunda från barndomen lärt sig jordbruksar-
bete. Deras första plats här i Amerika var
Clay Center, Kansas. Tio är senare äro de

bosatta vid Pflugerville, Texas, och senare
vid Rices Crossing, samma stat.

År 1904 ingick Sven Edling äktenskap
med Bessie Peterson, dotter till John Peter-

son, Elgin, Texas, och född i Manor, Texas.
18 78. I detta äktenskap äro födda: Ro-
land 1907 och Florence 1914.

Familjen flyttade är 190S till Jones coun-
ty och iiger i Ericsdale-kolonien en vacker
jordegendom samt tillhör den lutherska för-

samlingen på platsen.
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XEIjS POLKO V EKDAHL. I själfva hjär-
tat af Ericsdaleranchen bor sedan 1906 fa-
miljen Ekdahl. Där pä Ekdahls 320 acres
farm står det gamla ranchhuset kvar. Detta
luts borde bevaras sasom ett minne från den
tiden, då “cow boys” regerade öfver den vil-

da västern. Dessa präriens söner ha satt
sitt sigill pä detta raneh-hus—märkena i hus-
taket efter revolverkulorna. Innan Ekdahl
kom till denna fran förgången tid sa rika min-
nesplats, hade han genomlefvat ej sa litet.

Född 1S.'i9 i Hesslunda socken. Skåne, lär-

de han såsom gosse skomakaryrket af sin
fader; men inte kunde en sådan natur som
Ekdahls länge härda ut att sitta vid skobän-
ken, utan ‘'ut pa landet, ut bland fåglar
ne” måste han. Sa arbetade han på landet
tills han var IS år. då han tog värfning så-
som soldat och tjänade kronan för Bosarps
herregärd i 11 ar. I sox och ett halft ar ar-
betade han i Bjufs tvahundrat jugo fot dju-

pa och i omkrets två och en lialf engelska
mil vida stenkolsgrufva, och i åtta år inne-
hade han plats som stationskarl i Finja, Skå-
ne.

År 1882 inträdde Ekdahl i äkteusKap men
Christina Larson. Hon föddes i Torlösa
socken, Skåne, 1869.

.Makarne Ekdahl emigrerade till Förenta
staterna 1S96 och kommo först till mrs.
Ekdahls broder, Andrew Larson i Lund, Tex.
I Lund samhället bodde de i tio år, och hade
egendom i Type. Denna sålde de, när de
1 906 flyttade till Ericsdale. Familjen Ek-
dahl tillhör den lutherska församlingen där,

och Ekdahl är trustee i densamma. De ha
sju barn: Carl. född 18S3, Alma, f. 1 S S 5

,

Johan, f. 1SS7, Oscar. f. 1SSS, Gustaf, f. 1890,
Lillie, f. 1S93. och Walter, f. 19 01.

Ekdahl sköter sitt jordbruk enligt moder-
na metoder—har kreatur, svin och höns och
ej blott bomull.
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GUSTAF Ii. K KDAHL är son till Xels Pol-

son Ekdahl i Ericsdale. Han föddes 1890
i Finja församling, Skåne, oeh kom 189 0

i sina föräldrars sällskap till Lund. Texas.
Då föräldrarne 1906 flyttade till Ericsdale,
följde äfven Gustaf med. Här mötte han
sin blifvande maka. Xellie Serafia Carlson,
med hvilken han 1913 ingick äktenskap.
Hon föddes 1888 i Pomeroy, Iowa, och är
dotter till J. B. Carlson i Ericsdale. De un-

ga makarne ha en dotter, Doris, som föddes
1915.

Ekdahl arrenderar för närvarande land af

A. J. Swenson i Stamford; men med den
energi han besitter, kommer det ej att drö-

ja länge, förrän han med sin intelligenta ma-
ka och lilla Doris sitter pä egen torfva bland
de välburgna gubbarne i Ericsdale.

Familjen tillhör den lutherska församlin-
gen på platsen.
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GUSTAF HEXXIXG EKKXSTAM föddes i

Säfsjö socken, Småland, 18 7 5. Ilans fader,

Sven Magnus Johanson, var landtbrukare un-
der Eksjö hofgård, ocli sonen Henning arbe-
tade på landet i Sverige efter sin uppväxt.
Han hade i Sverige god skolbildning.

Vid 19 års ålder tog han farväl af Små-
land och reste 1893 till sin bror i Lund, Tra-
vis county, Texas. I tio års tid sysselsatte
han sig med jordbruksarbete i Lund-samhäl-
let, eller tills han 1906 flyttade till Jones
county, Texas. År 1908 köpte han land i

Ericsdale-samhället i Jones county.

Han ingick 1907 äktenskap med Alma Fre-
drika Ekdahl, dotter till N. P. Ekdahl i Erics-

dale. Hon föddes i Bjuf socken, Skåne.
18 85 och kom i sina föräldrars sällskap vid
11 års ålder till Amerika. Föräldrarne bod-
de först i Lund. Texas, från 1896 till 1906.
Sistnämnda år flyttade de till Jones county,
och dottern Alma var då med.

Familjen Ekenstam är en präktig familj,
tillhör den lutherska kyrkan, i hvilken Eken-
stam är församlingsselcreterare, och är äfven
med i samhällets uppbyggande.

Äktenskapet har välsignats med fem barn:'
Carl, född 1908, Herman, f. 1909, Fingal f.

1912, Dorotliea, f. 1914, Reynold, som dog
vid fyra års ålder, och Evelyn, f. 1916.

Sedan detta skrefs har Ekenstam aflidit i

sitt hem i Ericsdale, i novemb :r 1917.



-
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Fastor ocli Mrs. Carl FTenderson.

Pastor CAliL H K\1)KKS()\ var född i Nås
socken, Dalarne, Sverige, den 4 mars, 1S66.
Hans föräldrar voro landtbrukaren Peter
Henderson ocli lians hustru Anna Stina, född
Henrikson. Familjen reste med ett stort
sällskap, är 1S6S, till Amerika och bosatte
sig i Boone county, lowa, pa landsorten, som
snart kallades Swede Valley, Där stiftades
omedelbarligen en församling, diir föräldrar
oi h barn tingo den andliga vården. Sonen
( ’arl, som var det mellersta barnet bland
fem syskon, fick sin utveckling i församlin-

gen och de publika skolorna. Vid 19 års
ålder började han studera vid Augustana Col-
lege, Rock Island, 111., och är 1S94 prästvig-
des han pä kallelse till Clloucester, Mass. På
sommaren 1895 ingick han äktenskap med
Amelia Carlson i Mayville, N. Y., dotter

till ishandlaren Gustaf Carlson och hans hu-
stru Annika, född Anderson. Pä kallelse till

Malden, Mass., blef det första hemmet där.
Sedan dess liafva de bott i Warren, I’a., Chi-
cago, 111., Leadville, Colo., och nu senast i

Iiricsdale, Texas, sedan i februari 1914.
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J. P. Huka n son med familj.

.JÖNS riOTTKR IIAKAXSOX ocli hans hu-
stru Ida Cliristina, född Lindgren, äro bördi-

ga från Skåne. Där föddes i Annelöfs soc-

ken J. I*. Hakanson 1S7 6 och hans maka i

Saxtoriis socken 1SS1. I äktenskap blelvo

de förenade ar 1900. Till Förenta staterna
med Lund, Texas, som resemål, utvandrade
familjen från Sverige 1902.

Håkanson var smed i Sverige och arbetade
något i samma sitt yrke efter ankomsten till

Amerika. Men här har han dock ägnat sig

lnifvudsakligen ät jordbruk. Sä har han va-

rit jordbrukare i närheten af Pflugerville och
i Decker, Texas, och nu senast i Ericsdale,
Jones county, samma stat, dit han anlände
1904 och var en af de första nybyggarne.
Genom ihärdigt arbete har han kommit sig

väl före. Han beror ej uteslutande af bom-
ullsplantan, utan nötboskap och svin äro ock-
så en vinstgifvande inkomstkälla för honom.

Makarne Håkanson ha sex barn: Hugo,
född 1901. O t i 1

,
f. 1903, Edith. f. 1905. Ha-

rald, f. 1907 Olof, f. 1909, och Ruth, f. 1911.
Familjen tillhör den lutherska kyrkan i

Ericsdale.
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SöllEX PBDKll HAXSKX är till börden
dansk. Men denna omständighet hindrar
honom ingalunda från att gemensamt med de
svenskfödda Ericsdale-borna utföra det arbe-
te. som är förenadt med uppbyggandet af en
nyodling. Familjen rlansen tillhör den lu-

therska församlingen i Ericsdale. Och så-
som detta familjenamn ristats i den svenska
kyrkans annaler, sä vilja vi oek med glädje
gifva det ett rum i samhällshistorien—“Sven-
skarne i Texas i Ord oeh Bild”.

Född 1SS5 i Grenaa, Danmark, utvandra-

de han 1905 till Förenta staterna, och hans
första vistelseort -här var Hutto, Texas. Un-
der hela sin tid i detta land har han syssel-

satt sig med farmarbete. Ar 19 08 inträdde
han i äktenskap med Thomine Thomson, som
föddes i Gjerreld, Danmark, oeh kom till Hut-
to, Texas, 1904.

Till Ericsdale-samhället i Jones county
flyttade familjen Hansen 1909, där de för när-
varande arrendera en vacker farm. Två sö-

ner äro födda inom detta äktenskap: Thor-
vvald, född 19 0S, och Holger, född 1910.
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CARL JEXSKX. Då man skall skildra det
svenska folket i Ericsdale, faller det sig nä-
stan naturligt att till detta folk räkna äfven
de danska familjerna, hvilka tagit sig hem-
man i detta samhälle, ty i Ericsdale hafva
dessa nordiska folk ingått fostbrödralag, och
såsom ett enadt skandinaviskt folk dela de
med hvarandra ljuft och ledt under nybyg-
garelifvets sträfsamma dagar.

Bland dem, som nedlagt ett godt arbete
för Ericsdale-samliällets utveckling, intager
Carl Jensen en hedrande ställning.

Född 1 S ti 7 i Voldby, Danmark, anlände
Jensen år 1S91 såsom immigrant till Hutto,
Texas. I trakten' omkring Hutto arrendera-
de han under en följd af år land. År 1S92
trädde han i äktenskap med Maria Petersen,
född 1S70 i Voldby, Danmark. Hon kom till

Hutto, Texas, samma år som Jensen. Ma-
karne Jensen ha tre barn: Anna, född 1893,
Astrid, född 1896, och Dorothy, född 1S99.

Familjen äger en god farm och ett komfor-
tabelt hem samt tillhör den lutherska kyr-
kan i Ericsdale.



'
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XELS JEXSEX och hans hustru Annie Ti-

na, född Pedersen, stamma båda från Stenvad,
Danmark. Därstädes föddes Jensen 1S65
och Annie Tina Pedersen 1867. År 1SS9 ut-

vandrade Jensen till Amerika, och hans för-

sta vistelseort i detta land var Hutto, Texas.
Följande år reste äfvenledes Annie Tina Pe-
dersen till Amerika och kom till Hutto. Och
år 1S91 blefvo de förenade i det heliga äk-
tenskapet. Sex duktiga och rara barn glädja
hemmet, nämligen Peter, född 1894, Maria,
född 1897), Johanna, född 1S97, Bettie, född
1900, Agnes, född 1903, Jens, född 1905 och
Albert, född 1911.

I närheten af Hutto, Texas, hade Jensen
eget land, men sålde det och flyttade 1907

med familj till Jones county, Texas, och slog

sig ned i det svenska nybygget i Ericsdale.
Lyckan har varit 'honom bevågen, sä att han
nu är ägare af flera värdefulla stora farmar.
Han sköter sitt landtbruk på ett i alla afseen-
den mönstergillt sätt.

Jensen hör ej till dessa, som lefvat blott

för sig själfva, utan med öppen blick för ej

blott sin familjs framtida väl, utan jämväl
för samhällets sunda utveckling, tager han
verksam del i kyrkliga och kommunala ange-
lägenheter, tillhör med familj Ericsdale-för-
samlingen och bekläder inom densamma trus-
tee-ämbetet. Familjen Jensens insats i

svenskarnes i Texas kulturhistoria berättigar
den till en plats i detta arbete, och det är vår
vinst att få räkna denna familj bland de våra.
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Mr. och Mrs. C. A. Lundgren.

CAHL AUU IIT Ll\\I)(;ni:\. Det är af

den allra största betydelse för ett nybygge
att ltafva sädana män, som ej blåsa bort vid
första vindkast, utan äga mannakraft att käm-
pa sig igenom nybyggarelifvets mödor. En
sådan man har Ericsdale-sainhiillet i C. A.
Lundgren. Genom sitt enkla, rättframma
och flärdlösa väsen samt pä grund af den in-

sats han gjort i samhällets både borgerliga
och kyrkliga utveckling har han vunnit allas
odelade aktning och förtroende.
Han föddes 1S07 i Motala, Östergötland.

Hans fader var landtbrukare i Vedemö, sam-
ma provins. (’arl Albert arbetade hemma på
sin ftiders gård till 1SX7, da han utvandrade
till Förenta staterna med Hutto, Texas, som
mål. l'nder de första aren arbetade han på
farm för den ringa månadslönen af $11.00.

År 18S9 trädde han i äktenskap med Augu-
sta Larson, som, född 1869 i samma stad och
provins som Lundgren, utvandrade till Ame-
rika 1S89 och som först kom till Burlington,
lowa.

Efter en 7-årig vistelse i detta land var
Lundgren så pass försigkommen, att han
kunde börja farma på egen hand. Men i

st äl let. för att stanna i någon af de äldre sven-
ska kolonierna > Travis och Williamson eoun-
ties. reste Lundgren med familj i sällskap
med två andra familjer. C’. A. Grek och Carl
Hägg, samt en ungkarl, Strand, till Brazoria
county vid Mexikanska vikens kust. De ha-
de ett fördelaktigt arrendekontrakt af det
landkompani, som förestod försäljningen af
kustlandet. Kompaniet hade röjt landet och
byggt hus, arrendatorerna hade att plöja och
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jil.inta bomull. Allt såg lofvande ut, och

, lia n väntade en väldig bomullsskörd. Men
f .i började det rägna, och ett ihållande rägn
bade snart dödat hela bomullsskörden, sä att

|.A s 2 acr(*s i bomull fick Lundgren mindre än
in balt' bal bomull. Nästan utblottade och
därtill sjuka i malaria, som de ådragit sig pä
läglandet. återvände Lundgren med familj och
dm förut omnämnde Strand till Tavlor, Wil-
liamson rountv, hvarest Strand dog. Mrs.
Lundgren återvann heller aldrig hälsan, utan
atled äfven hon i McLennan county, Texas. 1

detta äktenskap föddes två barn: John, f.

1S9 0, och Mary, f. 1S94.
År 1009 ingick Lundgren nytt äktenskap

med Annie Shurly, född 1S72 och bördig frän
Norge. Hon är en kvinna, som väl förestår
hemmet, och i henne har Lundgren en väl-

behöflig hjälparinna i skötandet af det mång-
sidiga arbetet på farmen.

Lundgren ankom till Jones county 1906,
där han äger 327 acres godt åkerbruksland,
och ett vackert hem. Jämte jordbruket läg-
ger Lundgren an på kreatursskötsel och svin-
afvel. Han är sålunda ej beroende på bom-
ullen för sin bärgning.

JKXS SKVElllX HAXSKX. Familjen Han-
sen emigrerade från Danmark till Förenta
staterna år 1890 och slog sig först ned i Hut-
to-trakten, XVilliamson county, Texas. I de
svenska samhällena Hutto och Elroy bodde
de till år 1909, då de begåfvo sig t iil Eries-
dale, Jones county, Texas.

Jens Severin Hansen föddes 1S63 i Fje-
lerup, Danmark, och ingick 1SS6 äktenskap
med Catharina Sörensen. Hon föddes 1862 i

Ullstorp, Danmark. Sju barn äro födda in-
om detta äktenskap: Sören, född 1887, An-
ton, född 1889, Harald, född 1891, Nels, född
1893, Gilbert, född 1896, Camilla, född 1900,
och Julius, född 1903. Af barnen äro de två
förstnämnda födda i Danmark och de fem öf-
riga i detta land.

Ilansen är en af Eriosdale-samhällets fram-
synte jordbrukare, och med tillhjälp af sin
stora präktiga familj hinner han med att skö-
ta ej blott sitt egna hemman, utan arrende-
rar han därjämte en större landtegendom
samt brukar dessutom ej mindre än 300 ac-
res jord. Såsom binäring drifver han jäm-
väl mejerirörelse, och denna inkomstkälla
bringar honom öfver $80.00 i månaden.

Familjen Hansen tillhör den svenska lu-
therska församlingen i Ericsdale samt del-
tager i koloniens alla angelägenheter, och på
grund af denna sin ställning i detta svenska
samhället är denna familj berättigad till en
plats i “Svenskarnes i Texas historia”.

JOHN' JOHNSON. Son till landtbrukaren
Lars Johanson i Hilleröd, Gardevang, Dan-

mark, föddes John Johnson där i fäderne-
hemmet 1876. Han ingick är 1900 äkten-
skap med Johanna Hanson, född 1872 i Leire,

Danmark. År 1903 emigrerade han till För-
enta staterna, och familjen anlände någon
tid senare. Vid sin ankomst till detta land
tog Johnson värfning vid Förenta staternas
örlogsflotta. men tröttnade snart på det oro-
liga hafvet och sade farväl till Uncle Sam
och reste till Michigan, där han blef farmare.
Från Michigan begaf han sig 1904 med fa-

milj till Austin, Texas; lämnade Austin för
Fort Worth samt arbetade därstädes för Ar-
mour Packing Co. till 1911, då han bosatte
sig som landtbrukare i Ericsdale, Texas.

Johnson har en stor och präktig familj.

Sex barn glädja hemmet: Louis, född 1901,
Einar, född 1902, Albert, född 1905, Harvey,
född 1907, Barney, född 1910, och Grace,
född 1913. De äro medlemmar af den lu-

therska kyrkan i Ericsdale och deltaga i det

svenska samhällets angelägenheter, hvarför
de ock äro värda en teckning i "Ord och
Bild.”

GUSTAF STRAND föddes i öggestorp, Små-
land, 1872. Hans fader, soldaten Carl Jo-
han Strand, utvandrade till Förenta staterna
år 1879, och följande år kom äfven familjen
hit. Gustaf Strand har tillbrakt större de-

len af sin tid i XVilliamson och Travis coun-
ties i Texas. År 1906 flyttade han till Jo-
nes county. Strand är sedan 190S i äkten-
skap förenad med Hulda Nelson, född 1SS2
i Linneröds socken, Skåne, och dotter till

framlidne Nels Nelson och dennes maka i

Ericsdale. Familjen Strand tillhör den lu-

therska kyrkan i Ericsdale. Barnens namn
äro: Ruth, Fingal, Herman, Leonard och Do-
rothea.

CARL A. WEXDELL, som är smedmästa-
re i Stamford, Texas, föddes 1877 i Solberga
socken, Sverige; kom till Amerika 1902 och
till Stamford, Texas, samma år, där han all-

sedan vistats.

D. E. WAHLGREN, bosatt sedan 1909 i

Ericsdale. .Jones county, Texas, var i sin

ungdom skomakare till yrket. Född i Bun-
ge socken, Gotland, år 1842 inträdde han
1869 i äktenskap med Charlotta Peterson
från Barkeryds socken, Småland, och emi-
grerade till Förenta staterna 1S82. Famil-
jen X\rahlgren har sedan dess bott på åtskil-

liga platser: i Kansas City, Mo„ Ottowa, Ivan-

sas, i \'ictoria och Round Rock, Texas, på
hvilken sistnämnda plats mrs. XXralilgren af-

led ISO 7. Sju barn äro födda: Gustaf,
Charles, Tmttie, Arthur och Frank. Två
barn, Mary och Edward, dogo i Victoria.



.
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Mr. och Mrs. Arvid Lundgren.

ARVID liUXDGREX. På en naturskön

landtegendom vid Motala ström föddes 1883

Arvhl Lundgren. Föräldrarne voro landt-

brukare, och Arvid var hemma hos dem, tills

han reste till Amerika. I hemmet erhöll han
en vårdad uppfostran och god skolbildning.

Genom sin broder, C. A. Lundgren, som nu bor

i Fricsdale, Jones county, Texas, men som
då bedde i Crawford, samma stat. fick unge
Arvid kännedom om det härliga Texas, där
man kunde badda sig i varm sommarsol året

om. och hvar man för alltid tagit farväl af

herresnobbar och öfversittare. och icke ens
det bördiga Östergötland förmådde hålla ho-
nom kvar, utan vid IS års ålder tog han Gud

i hågen och kappsäcken i handen och begaf
sig af till sin broder i Texas.

Till Ericsdale-kolonien kom han 1907, och
därstädes äger han en vacker farm på 100
acres och ett komfortabelt hem. där han sedan
1911 delar ljuft och ledt med sin följesla-*

garinna genom lifvet. Sistnämnda år före-

nades han nämligen i äktenskap med Signe
Monson, en intelligent kvinna, som med van
hand sköter hemmet. Hon föddes 1889 i

Herndon, Ivans., och kom i sina föräldrars. N.

J. Monsons, sällskap till Ericsdale. Den
unga trefliga familjen Lundgren tillhör den
lutherska kyrkan i Ericsdale och tar verksam
del i församlingen.

Makarna ha ett barn, dottern Hildegard
Augusta Evangeline.
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J. A. LlM)(;iJi:X, son till C. A. Lundgren
i Ericsdale, föddes 1S90 i Hutto, Texas. År
1915 inträdde lian i äktenskap med Clara
Olson, en dotter till Alfred E. Olson i Erics-

dale. Hon föddes 1885 i Swedeburg, Nebr.
De unga makarne tillhöra Ericsdale-kolonien
och den lutherska kyrkan därstädes. En
dotter föddes i äktenskapet år 1917.

!
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.JOHN' LUX\ är en af dessa, som försökt

sig på mångahanda. Så var han i Sverige sol-

dat i tre år vid Vendes artilleri och grufar-

betare vid Bjuf kolgrufva.

Han föddes 18 72 i Asks socken, SkåDe.
Hans fader, Anders Swenson, dog då John
var blott ett år gammal, och modern lämna-
des allena att försörja tre minderåriga gos-
sar. År 1894 emigrerade Lunn till Ame-

rika och arbetade på farm i trakten omkring
Lund, Texas, i nio år. Han ingick 1902 äk-
tenskap med Måthilda Segerström, född 1885
i Landskrona, Skåne. Hon är dotter till N.
M. Segerström i Ericsdale.

Familjen Lunn har bott i Jones eounty i

fjorton är och tillhör den lutherska försam-
lingen i Ericsdale. Älakarne Lunn halva fem
barn: Linus, född 1905, Elida 1907, Agnes
1910. Ellen 1912 och Lillie 1916.



-

'
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JOXAS MAGXUSOX är född i Hagshult soc-

ken, Småland, 1S43. Fadern var landtbru-
kare och sonen Jonas valde samma lefnads-
kail. Han inträdde 1S72 i äktenskap med
Maria Carlson, hvilken föddes i Ekeberg. Bva-
rums socken, Sverige.

Familjen Magnnson emigrerade år 1900 till

Förenta staterna och kom först till Elgin,
Travis countv. Texas. Brukade land om-
kring Elgin. New Sweden och Decker en fem
års tid, hvarefter de 1906 flyttade till Jones
county, där de hade köpt land t ICricsdale-
kolonien. Här hafva nu de gamla makarne
ett enkelt men vackert hem, där de efter
många hårda pröfningar och mödor slagit sig
till ro i lifvets aftontimmar. De äro med-

lemmar af den lutherska kyrkan i Ericsdale.
Af tretton barn—alla födda i Sverige

—

äro åtta aflidna. Sex barn dego i Sverige:
två tvillinggossar, tre trillingfEckor jämte en
annan dotter. Två hafva aflidit här i lan-

det, nämligen Judit, som föddes i Pyarum
socken 1S77 och dog i Typa. Texas, den 5

maj 1904, samt John, som föddes 1892 lika-

ledes i Byarunt och dog 1911 i Dallas, Texas.
Dottern Frida, född 1S73, är i .äktenskap

förenad men Henry Carlson i l.rady, Texas.
Gustaf, född 18 79, är gift med Anna Land-
quist och bor i Gunter. Texas. Carl är född
ISS'1 och gift med Tlielma Freeberg från El
Campo, Texas, och bor i Fort Worth, Texas.
Oscar är född 1SS3, Anders 1886 och Elin
1SS9.
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Mrs. HAXXA XELSOX. År 1882 utvan-
drade till Amerika från Esphults socken,
Skåne, familjen Xels Xelson. Båda makarna
föddes i samma socken och samma år, näm-
ligen i Esphult 1SG0. Efter liitkomsten till

detta land bosatte sig familjen Xelson först

i Clay Center, Ivans. Därifrån flyttade de till

västra Kansas, och efter en 7-årig vistelse i

Kansas kommo de 188'J till Xew Sweden, Tex.
Där arrenderade de land under några år och
tillhörde under sin vistelse därstädes den
svenska lutherska församlingen. Genom trä-

get arbete och sparsamhet blefvo de istånd-
satta att köpa eget land och köpte en vac-
kert belägen farm i Lund-samhället. I tolf

år bodde familjen därstädes och tillhörde
församlingen i Lund. År 190 7 sålde de sitt

land i Lund och köpte land i Jones county

samt flyttade dit samma år. En kort tid ef-

ter flyttningen till Jones county blef familje-
fadern sjuk och för erhållandet af nödig lä-

karevård reste han till Austin, Texas, där han
i sin dotters, mrs* Teiches hem afled i en ål-

der af 48 år, 9 månader och 11 dagar. Stof-

tet lades till griftero i den svenska lutherska
grafgården i Ericsdale. Familjen tillhör den
lutherska kyrkan därstädes. Det var ett

hårdt slag för mrs. Xelson och barnen, då
maken och fadern rycktes bort. och en annan
hård pröfning måste de genomgå, då moderns
och syskonens bästa jordiska stöd, den 24-
årige Arthur William, den IS sept. 1914 dö-
dades af blixten. Fyra barn atledo i yngre
år och fyra lefva, nämligen Hulda, född 1SS2,
Sadie, född 1SS4, Lillian, född 1899, och
Gerhard, född 1904.
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. Xelson med. familj.

I*. V. NELSON. Hans föräldrar kommo
till Amerika 1852 och slogo sig ned i Illnois,

där fadern, Nels Peter Johnson, var jordbru-
kare i Moline-trakten. P. V. Nelson föd-
des i Moline, 111., 1857 och tillbrakte sin upp-
växttid därstädes. Yid 2 7 års ålder reste
han till sin svåger, dr. J. A. Stamline, i Au-
stin, Texas. Det var 1884. År 1887 för-

enades han i äktenskap med Emma Maria
Anderson, som född IS 64 i Grinstads socken,
Västergötland, anlände till detta land 1SS2.
Hon kom först till Waco, Texas, och anlände
senare till Austin, samma stat. De vigdes
i Austin.

Sedan dess hnfva makarna Nelson bott i

Decker såsom landtbrukare, i Austin såsom
mejerister, i New Sweden och Lund såsom
landtbrukare och bo nu i det svenska nybyg-

get Ericsdale i Jones eounty, Texas. Hit
anlände de år 1907. I detta samhälle har
Nelson nu omkring ,12 0 acres land samt ett

komfortabelt vackert hem. I likhet med alla

framgångsfulla farmare i Ericsdale, drifver
Nelson omväxlande jordbruk samt idkar i

mindre skala svin- och kreatursafvel. Höns-
gården är en annan inkomstkälla.

Tillhörande den lutherska kyrkan i Erics-
dale tar Nelson med familj verksam del i för-
samlingen och är för öfrigt med i uppbyggan-
det af kolonien. Nelson är diakon i försam-
lingen.
Makarne Nelson ha haft sju barn, af livil-

.ka sex lefva: Gustaf, född 1887, Henry
1 S S 9 ,

Maria 1893, William 1896, John och
Carl (tvillingar) 1902. Agnes, som föddes
1S99, afled 1913.
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JOHN KDWAItl) IRA NEWQUIST föddes i

Grefty, I-ekeryd socken, Småland, 1873. Hans
fader, Anders Magnus Johanson, var vedupp-
niätare vid Forserums bohinfabrik, och sonen
Edward var svarfvare vid samma fabrik, tills

han år 1893 emigrerade till Förenta staterna,
där New Sweden. Texas, blef hans första up-
pehållsort. 1 New Sweden-samhället arren-
derade han land, till dess han flyttade till

Jones countv.

Newquist ingick år 1903 äktenskap med
Hulda Christina Stenholm. Hon föddes 1882
i New Sweden och är dotter till framlidne J.
A. Stenholm och dennes maka, Mathilda Ma-

ria, i New Sweden, Texas. Inom derta äkten-
skap äro fem barn födda: Thoresia, född
1904, Torgny ' 1906, Gladys 1909, Stanley
1911 och John 1914,
Ar 1908 flyttade familjen till Ericsdale i

Jones county, där Newquist hade köpt land.
Här på sin välskötta vackra landtegendom
bedrifver han jordbruket i enlighet med tids-
enliga farm-metoder, uppföder och utfodrar
svin och nötboskap för marknaden, har en
god inkomst från hönsgården och tror. att
ingenstädes i denna värld finnes en plats,
som kan jämföras med Ericsdale.

Familjen Newquist tillhör den lutherska
kyrkan därstädes.
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H. E. OLSON'. Son till Alfred E. Olson
och hans hustru Anna Mathilda Peterson,

föddes Hjalmar Emanuel Olson i Swedeburg,
Saunders countv, Nebr., 18S6 och kom som
två-årig gosse med sina föräldrar till New
Sweden, Travis countv, Texas. I detta sven-
ska samhälle uppväxte Hjalmar på föräldrar-
nes hemman.

År 1907 flyttade familjen Alfred Olson till

Ericsdale, Jones county, Texas, och Hjalmar
flyttade med dem. Uen sista dagen af sam-
ma år ingick han äktenskap med Emelia
Swenson i New Sweden. Hon är dotter till

A. M. Swenson och dennes maka Maria Sofia
i New Sweden och född därsammanstädes

1887. Hon är en präktig ung kvinna, som
med förstånd och omtanke förestår sitt hem
och gör det till hvad det bör bara.
Genom arbetsamhet och skötsamhet har fa-

miljen H. E. Olson likt många andra i det
vackra svensk nybygget i Ericsdale kämpat
sig igenom; och den dagen torde inte vara
aflägsen, dä denna unga banbrytarefamilj i

denna koloni får skörda frukten af sin mö-
da.

I makarnes äktenskap äro födda: Myrtle
190S, Juliette 1910, Linnea 1912, Margaret
1915.
Medlemmar af den svenska lutherska kyr-

kan i Ericsdale, taga de aktiv del i församlin-
gens verksamhet.

i

i

I
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FIUTZ 1<1. OI.SOX föddes i Finja socken,
Skåne, 1S72, där föräldrarne, Johannes Olson
och hans hustru .Tolianna, född Gran

,
vore*

välbärgade landt brukare. Fadern innehade
i sin hemort många \iktiga förtroendeupp-
drag såväl inom kyrkan som samhället. Han
sålde ut och reste med familj till Swedeburg,
Nebr., år 1S78. Fritz Olson var således
blott sex år, när han kom till detta land. I

Swedeburg köpte fadern 640 acrcs land och
ansågs för en af de rikaste i samhället. Tio
år senare eller 1SSS flyttade familjen Johan-
nes Olson till New Sweden, Texas, och inmat-

te, hvad försäljningen af landet i Nebraska in-

bringat, i Texas-land. I New Sweden ägde
de omkring CIO acros ocli köpte senare en
farm i El Cainpo, Texas. I mars 18 04 flyt-

tade föräldrarne till El Campo. där fadern
kort därefter afled och är begrafven. Mo-
dern flyttade nu tillbaka till New Sweden,
livar hon bodde, tills hon flyttade till Ro, nd
Rock, Texas, där hon dog 1914. llon är be-
grafven i New Sweden.

Sonen Fritz \ar hemma på farmen i New
Sweden tills fadern dog. Efter dennes död
öfvertog lian faunen i El Campo, men sålde
den och kom tillbaka till det gamla hemmet
i New Sweden, hvarest han bodde, till dess
han med familj 1906 flyttade till Jones coun-
ty, Texas. 1 det svenska Ericsdale-nyhyg-
get äger han <m väl belägen jordegendom,
som skötes enligt moderna jordbruksmetoder.

samt ett trefligt och gästfritt hem.
Från år 1 892 till och med 1894 studerade

Fritz Olson vid Bethany College i Lindsborg,
Kans., och under den tiden gjorde han sin

första bekantskap med den, som sedermera
skulle blifva hans följeslagarinna på färden
genom lifvet. Det var Maria Björn, till bör-
den värmländska, men född i Stockholm,
Wisconsin ar 1 807. Hennes fader var smed-
mästare i Råda, Värmland, och deltog med
själ och hjärta i det andliga säningsarbetet.
som under hans ungdomstid pågick i Karlsko-
ga bergslag. Han följde den män, hvars
namn har ett så framstående rum i Augu-
stana-synodens historia—professor O. Olson—

-

på dennes predikoturer i Värmland. Björn
var Olssons organist och bar sin orgel på ryg-
gen frän den ena platsen till den andra.
Med ofvannämnda Maria Björn förenades

Fritz Olson i äktenskap 1S97, hvilket äkten-
skap välsignades med en gosse och en flicka,

nämligen Hiram, född 1900 i El Campo, och
Irene, född i New Sweden 1901. I sin maka
äger Olson en hjälparinna, om hvilken han
med skalden sanningsenligt kan säga:
“Om en gång ifrän Värmland jag tager mig

en mö.
Så vet jag att aldrig jag mig ångrar.”
Familjen tillhör den lutherska kyrkan i

Ericsdale. Olson är trustee och kassör i

församlingen, och mrs. Olson har i flera år
tjänat som organist och sångledare.



.
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ALFRED EMIL OLSON har i det svenska
nybygget Ericsdale en farm på 320 acres med
det bästa iäge, man gärna, kan önska sig.

Ej långt från det vackra boningshuset rinner
midt igenom farmen den aldrig sinande Ca-
lifornia Creek. Ofvanför på kullen står kyr-
kan och. skolhuset, ej längre trän gärden än
att man kan gå till fots dit. Till denna plats
kom familjen Olson i slutet af är 190C.

Alfred Olson är son till Johannes Olson
från Finja socken. Skåne, och föddes därsam-
mastädes år 1 S .”> 7 . Han kom med sina för-

äldrar, när dessa ISIS emigrerade till Fören-
ta staterna och bosatte sig i Swedeburg, Nebr.
På sistnämnda plats inträdde han år 1SS4 i

äktenskap med Anna Mathilda Peterson, född
i Linköping, Östergötland, 1866. I-Iennes fa-

der, Samuel Peterson, tillhörde det första im-
migrantsällskapet, som kom till Swedeburg,
Nebr. Hans familj anlände dit 1869, och
den 1!) oktober samma år föddes den förste
i nämnda samhälle, nämligen John Peter Pe-
terson, en broder till mrs. Olson.

Familjen Olson flyttade från Swedeburg,
Nebr., till New Sweden, Texas, 1S88 ocn bon-
de där i eget hem i 18 är, tillhörde New
Sweden-församlingen och voro aktacie med-
lemmar i samhället. Ar 1906 sålde de sin

egendom i New Sweden och flyttade på sin nu-
varande i Ericsdale. Olson ägnar sig icke
uteslutande åt bomullsodling utan idkar där-
jämte kreatursskötsel, har svin, hästar och
mulor.

Deras äktenskap har välsignats med tolf

barn, af hvilka tio lefva: Clara, född 1885
och gift med Jno. Lundgren, Hjalmar, född
1SSC och förenad i äktenskap med Emelia
Swenson, Willie, född 1S8S, Philip 1890, El-
vira. född 1892 och förenad i äktenskap med
Erik Rosenquist, dog den 29 april 1916, E-
ben. född 1896, Emma 1S97, Adolph 1900,
Theodor 1903, Alfhild och Hildegard (tvillin-

gar) 19 06.

Familjen tillhör den lutherska kyrkan i

Ericsdale, och Olsons hem är ett af de trefli-

gaste och mest gästfria i detta samhälle.
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WALTK It JOHAN OLSON föddes 1S91 i

Sheridan, Wisconsin. Hans föräldrar, Jo-
nas Olson och dennes hustru Amanda Christi-

na, flyttade till New Sweden, Texas, när Wal-
ter var blott fem är. Här arrenderade Jo-
nas Olson land ända till sin död 1911, men
köpte under lifstiden tvenne farmar i New
Sweden-samhället, och pä en af dessa bor nu
Walter Olsons moder.

Walter Olson trädde 1913 i äktenskap med
Frances Oman frän Ericsdale, dotter till Carl

J. Oman i nämnda samhälle. Hon föddes i

New Sweden, Trav.is county, Texas, 1894 och
kom till Jones county i föräldrarnes sällskap
1906.

Den unga familjen bodde i två år i New
Sweden på Pete Wells Ranch, men flyttade

1915 till Jones county och äro jordbrukare
i Ericsdale.

Den lilla dottern Orabell Anna Christina
föddes 1914.

Familjen tillhör den lutherska kyrkan.
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Carl J. Oman med familj.

CARL J. OMAX. I sällskap med sin bro-
der, August Henry Oman, emigrerade Carl T.

Oman 1SS1 till Förenta staterna med New
Sweden, Texas, såsom resemål. Hans första

uppehållsort i detta land var hos morbrodern
A. F. Anderson i New Sweden. I detta
svenska samhälle köpte han två farmar, hvil-
kan han dock salde och köpte 1906 land med
ett utmärkt vackert läge i Ericsdale, Jones
county, Texas. Med undantag af tvenne ar,

dä Oman hade anställning hos likbesörjnre
Patterson i Austin, Texas, har han hela tiden
ägnat sig åt landtbruk. Lik alla framsyn-
te Texas-farmare har Oman följt med sin tid.

Från hästar och nötkreatur, svin och höns,
har han jämte jordbruket en ej obetydlig
och vinstgitvande inkomstkälla.

Carl J. Oman föddes 1S65 i Malmbäcks
socken, Småland, där hans fader, Jakob O-
nian, var landtbrukare.' Han inträdde 1S89
i äktenskap med Anna Maria Berg, dotter till

Gustaf Berg i New Sweden, Texas, och född
i Brushy, Williamson county. Inom detta
äktenskap äro födda nio barn: Bernhard,
född 1S91 i New Sweden och gift med Mary
Jensen. är bosatt i Ericsdale; Francis, född
1S94 och gift med Walter Olson är likaledes
bosatt i Ericsdale; Agnes, född 1896 och gift

med Walter Olsons broder, Sigfrid, bor i New
Sweden; Florence, född 1898, Philip 1900,
Rosa Belle 1903, Paul 1905, Chester 190S,
Bemice 1911 och Jolmnie, född 1913.

Familjen Oman tillhör den lutherska kyr-
kan i Ericsdale, och Oman är föreståndare för
den väl skötta grafgården.
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Carl Olander.

CARL OLWliKK. Född 18S1 i Linderöd.
Skåne, emigrerade 1001 Carl Olander till-

sammans med sin broder George, nu bosatt
i Type, Texas, till Amerika, och efter någou

tid köpte han land i Type, men sålde det

och flyttade 1908 till Jones county, där han

äger farm.
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C. (». PETERSON. Född i Vadstena, Sve-
rige år 1SÖ9, ingick Peterson såsom helt ung
vid körskolan i Stockholm och lärde sig ku-
ska för den svenska hufvudstadens nobless.
Hade kuskplats a Djurliolms gods i två är, hos
hofrättsrådinnan Fredrikson en tid samt hos
grosshandlaren Slöör i tretton och ett halft
år.

Han trädde 1890 i äktenskap med Clara
Mathilda Johanson, född i Baltak, Västergöt-
land, år 1SG2. Makarne utvandrade till A-
merika, Peterson 1S97 och mrs. Peterson
nästföljande ar, och båda kommo först till

John Carlson i New Sweden. C. G. Peterson
och mrs. John Carlson äro nämligen syskon.

Efter två års vistelse i detta land köpte
Peterson en farnl i närheten af Coupland.
Tex., men sålde densamma och köpte sig en
jordegendom i Ericsdale-samhället i Jones
county, dit familjen flyttade 1906. Han
förestår Swenson-brödernas så kallade River
Farm. Familjen tillhör den lutherska kyr-
kan i Ericsdale. Dottern Anna föddes i

Sverige 1891 och är gift med Eric Swenson
i Stamford, Texas; sonen Henning föddes
1901 i den svenska Lundkclonien i Texas.



.
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THEODOR PEARSON var bland de första

att slå sig ned i Eriesdale, Jones county, Tex.,

ty redan 1905 finna vi honom i detta svenska

nybygge.

Pearson föddes 18 77 i Ousbv socken, Skå-
ne, och utvandrade 1902 till Amerika. Hans
första vistelseort här var Elgin. Texas. I

Sverige arbetade han dels på tegelbruk, dels

på järnväg och försökte sig äfven på sjömans-
lifvet. Föräldrarne voro landtbrukare vid

gården Hönjarum i Ousbv.

Efter sin ankomst till detta land har han

någon tid arbetat vid M. K. & T. järnvägen,
men under större delen af den tid, han vi-

stats här, har han arbetat på farm. För
närvarande arrenderar han land i Ericsdale-

kolonien.
År 1908 trädde Pearson i äktenskap med

N. M. Segerströms dotter, Anna, som född
1890 i Lund, Tex., anlände i sina föräldrars

sällskap till Eriesdale år 1904. Makarne
Pearson ha fyra barn': Olga, född 1909,
Anton 1910, Ernest 1913, och Emma 1915.

De tillhöra den lutherska kyrkan i Eriesda-

le.



>
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CLAUS S. ROSEXQIST. Sådana perso-
ner, hvilka kunna se den ljusa sidan af tin-

gen, äfven då man röner mindre medgång,
hafva en stor betydelse för ett nybygge på
prärien. Claus Rosenquist är en af dessa
lugna naturer, som i med- oeh motgång lika
städse behåller en beundransvärd sinnets
jämnvikt.

Han föddes 1S55 i Forserum, Småland.
Ingick år 1ST8 äktenskap med Johanna Sofia
Anderson, född i Ingsberg, Nässjö socken,
Småland, år 1 S 5 5 . I Sverige föddes 1879 dot-
tern Emma, hvilken sedan 1904 är förenad
i äktenskap med August Stenholm, nu bosatt
i Ericsdale, samt Carl, född 1S82.

Till Amerika och Förenta staterna utvan-
drade familjen 18S3 och bosatte sig i New
Sweden, Texas, där Rosenquist hade en god
farm och ett skönt hem med vida utsikter.
Där bodde familjen i 22 är, och de voro alla

verksamma medlemmar af New Sweden för-

samlingen under hela sin vistelse därstädes.
I New Sweden föddes dottern Amalia—född
18S4, i äktenskap förenad med Didrik Swen-
son 1905, död den 27 sept. 1909—-samt Wal-
ter, född 1S86 och död den 23 aug. 1915, Eric,

född 1890 och Ruth, gift med Carl Seth i

Ericsdale, född 1894.
År 1905 köpte Rosenquist 500 acres land

i Ericsdale, Jones county, flyttade följande
år dit med sin familj och sålde sin egendom
i New Sweden. Ett vackert boningshus upp-
fördes, och familjen Rosenquist lefde där ett

lyckligt hemlif, tillhörande den lutherska för-

samlingen i Ericsdale. Mrs. Rosenquist var
en älsklig kvinna, som genom sitt stilla frid-

tulla väsen gjorde hemmet ljus. När hon
därför den 1 juli 1914 kallades ur tiden, kän-
de hennes make och barn, att hemmets stöd
hade fallit.

I
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ALBERT REIXHART och ELMER REED.
Bröderna Reeds föräldrar, bördiga från Små-
land, utvandrade till Amerika i unga år och
bosatte sig först i Sterling, 111. Där föddes
188 7 Chas. Elmer Reed. Föräldrarne bo nu
på farm i Kiron, lova, hvarest Albert Rein-
hart Reed föddes 1S90.

Bröderna Reed kommo för första gången
till Jones county, Texas, 1907, men återvän-
de till sitt föräldrahem i lova. Efter tre år
kommo de dock för andra gången till Texas,
och nu bo de pä sin egna vackra 160 aeres
farm i Ericsdale, tillhöra den lutherska för-

samlingen därstädes och äro verksamma med-
lemmar af församlingens lutherförbund.
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MARTIV REED är broder till Albert och
Elmer Reed i Ericsdale och systerson till teol.

dr. J. A. Stamline i Round Rock, Texas.
Hans föräldrar, som nu äro jordbrukare i

lovva, bodde förut i Sterling, 111. hvarest
Martin Reed föddes är 1SS3. Från föräldra-
hemmet i lovva kom Martin Reed ar 1907 i

sällskap med sin broder Albert till Ericsdale
i Jones county, Texas, hvarest han hela tiden

varit sysselsatt med jordbruk.
Han trädde 1910 "i äktenskap med Anna

Burkman, dotter till F. O. Burkman i Erics-
dale och född i Williamson county, Texas år
1890.
En son föddes 1910 och heter Raymond,

och en dotter 1912 med namnet Myrtle.
Familjen Reed tillhör den lutherska för-

samlingen i Ericsdale.
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A. J. SWKXSOX i Stamford, Texas, intager
bland statens medborgare ett aktadt rum.
Väl innehar lian ej ännu något ämbete i sta-

ten, men säsotn bankirbröderna Swensons i

New York mångårige superintendent öfver de-
ras vidsträckta ranclier i Jones och närgrän-

sande counties i Texas och på grund af de for-

dringar en sådan syssla ställer på sin inne-
hafvare, intager Swenson utan gensägelse en
framskjuten plats bland svenskarne i Texas.
Om man därtill lägger, att Swenson ej blott

sköter de åligganden som äro förbundna med





Swensons

residens.
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superintendentskapet öfver Swenson-egen-

domarne i Texas, utan därjämte förestår ko-

lonisationsarbetet och försäljningen af land

för Swenson-brödernas räkning, så blir hans

syssla så mycket ansvarsfullare. Men den

som med trohet och redbarhet sköter ett å-

lagdt värf, blir också bemärkt, dä det blir frå-

ga om att välja män för förtroendeposter. Så
har Swenson hedrats med att tjiina såsom
vice president i First National Bank i Stam-
ford och såsom direktör i Spur National Bank,
samt Spur Cattle Loan Company.

Under de tjugo senast förflutna åren har
Swenson tjänat, scm ofvan bli f vit antydt, så-
som superintendent för Swenson-bröderna i

New York. Detta arbete innebär bland an-
nat tillsyn öfver 400.000 ac-res land, beläget
i Jones, Shackleford. Throckmorton, Haskell
Stonewall, King, Cottle, Motley, Dickens, Gar-
za, Kent och Crcsby counties samt öfver de tal-

rika boskapshjordar, hvilka på dessa vid-
sträcka betesmarker uppfödas och utfodras
för kreatursmarknaden. Jämte dessa sina
åligganden har Swenson naturligtvis sina eg-
na affärer att sköta vid sidan. Så äger han
en ranch i Jones county och en i Shackleford
att se till.

Son i andra giftet af Johan Swenson i Lång-
åsa, Barkeryds socken. Småland, föddes A. J.

Swenson år 1863. Fadern är bland de äld-
sta Texas-svenskarne allmänt känd under
namnet “Johan i Långåsa”. Swenson är
halfbroder till John Swenson i Georgetown
och mrs. dr. J. A. Stamline i Round Rock.
Texas. Vid 18 års ålder utvandrade A. J.

Swenson till Förenta staterna och kom först
till sin farbroders, S. ål. Swensons socker-
plantage i St. Marys Parish i Louisiana.
Därifrån begaf han sig i jan. 1SS2 till Bru-
shy, Texas, och följande ar till Jones coun-
ty. År 1889 förenades han i äktenskap
med Selma Augusta Anderson. Vigseln för-
rättades i New Sweden-församlingens präst-
gård af dr. J. A. Stamline. Mrs. Swenson
föddes i Värnamo-trakten, Småland, år 1865
och emigrerade till Amerika 1SS9 med Au-
stin, Texas, som mål.

Föräldrarne voro häradsdomare A. John-
son och hans hustru Gustava från Nässja,
Åkers församling, Jönköpings län. Familjen
Swenson tillbrakte de första tio åren af sin

vistelse i Jones county, på sitt egna hemman i

närheten af Stamford.

Under de senaste tio åren har Swenson-
familjen bott i Stamford, där de äga ett mo-
dernt vackert hem vid en af stadens förnäm-
sta gator.

I detta hem märker man snart att det
svenska språket icke förglömts—barn såväl
som föräldrar tala ren svenska vid sidan
af det engelska språket . Vidare mötes man
af en gästfrihet, som påminner om den sven-
ska odalbondens. Ja, det är en bit af det
gamla Svea, omplanterad i den nya världen.
Husfadern och husmodern äro sa svenska i

skick och seder, att man svårligen skulle tro,

att de varit i detta land så länge. Reslig
till växten och kraftigt byggd, men ljusa

nordiska anletsdrag, liöghvälfd panna och till

lynnet 1 iflig och tillmötesgående, är A. J.

Swenson en sann typ af en svensk. Och
mrs Swenson är en bildad intelligent kvin-
na, som på grund af sitt blida väsen vinner
vänner hvar hon går fram.

Familjen Swenson har haft fem barn, af

hvilka fyra lefva: Erik, Willie, Magnus och
Rudolph. Den förhoppningsfulle sonen Carl
Anders dog, till föräklrarnes och syskonens
stora sorg, vid 2 3 års ålder. Familjen
Swenson tror på kunskap och bildning. Sö-
nerna liafva utom högskolan i Stamford be-
vistat andra läroverk. Carl har studerat
vid Stamford College samt vid Trinitv Col-
lege, Round Rock. Eric har fått sin skol-
bildning vid Stamford College och Bethany
College, Lindsburg, Kansas; Willie har tagit

studentexamen vid statens universitet i Au-
stin, Texas. Magnus och Rudolph ämna ef-

ter fullbordade studier vid högskolan fort-

sätta vid något af de högre läroverken.
Familjen tillhör den lutherska kyrkan i

Eiic-sdale. Bevarande i tacksamt minne sina
fäders tro, och den fostran dem gifvits inom
detta samfund, bidraga de till Ericsdale-för-
samlingens bestånd och utveckling.

OLOF FETEK XKLSOX hör till dessa sven-
ska invandrare, som ha en romantisk lefnaas-
saga bakom sig. Då man ser den raske och
lefnadsfriske O. P. Nelson framför sig. så
vill man knappast tro, att det är åttiotvå år
sedan han 1835 föddes i Döderhults socken.
Småland. Och följer man honom sedan på
hans vandringar från 1859 då han åtföljd af

sin maka Christina Maria, med hvilken han
året förut ingått äktenskap, till innevarande
tid, så måste ntap billigtvis erkänna. att

den mannen har järn till märg. Sina minnen
från Paxton, 111., sin beröring med teologie
doktor T. N. Hasselquist, de andliga erfaren-
heterna från Paxton-tiden berättar han m«=d
djup rörelse. På 80-talet finna vi familjen
Nelson bland banbrytarne i det stora svenska
samhället Swede Home, Nebraska. Här äg-
de han en inkomstbringande landtegendom,
och här uppfostrades den stora barnaskara på
tretton barn, af hvilka nio ännu lefva. 1

Swede Home-församlingen tog Nelson verk-
sam del, och i alla slags väder kom han med
sin familj till kyrkan. Plan innehade ock
många förtroendesysslor inom församlingen,
såsom diakon och söndagsskolföreståndare.
Där kunde Nelson lefvat i god ro, men så kom
ett rykte, att man i Texas nere vid den Mexi-
kanska viken funnit det förlorade paradiset,
och Nelson måste dit. Efter en 20-årig vi-

stelse i Swede Home bröt han därför upp
och begaf sig till Ganado. Texas, där han för-

lorade sin maka år 1905 samt större delen af
hvad han hade förvärfvat. Ar 1909 kom han
till Ericsdale och köpte sig en farm ej långt
från kyrkan, på hvilken farm åldringen nu
söker göra sin bärgning i lifvets aftontimma.
Nelson är aldrig borta från gudstjänster och
möten i den lutherska Ericsdale-församlingon.



,
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(i. SKT H. För en verklig, sann skildring
af raneh-lifvet i nordvästra Texas måste man
hafva tillförlitliga källor att tillgå. Romanen
liar så färglagt detta lif i ödemarken, att det
af dessa härdade, fridfulla och gästvänliga
unge män, som långt borta från bebodda
trakter drifvit sina hjordar i bet, blifvit råa,
vilda “cow boys’”. I tre och ett haift de-
cennier har C. G. Seth, med undantag af
några års vistelse i Sverige, oafbrutet fört
detta utelif på prärien. Och med honom
har hans maka snart i trettio år lefvat samma
lif. Någon påtlitligare och mera tillmötes-
gående man än Seth är det svårt att finna,
och en gladare och mera gästfri kvinna än
turs. Seth far man leta efter.

C'. G. Seth föddes i Alarp, Barkeryd socken.
Småland, ISäS, och kom såsom immigrant till

Abilene, Texas, 1882. Han tog tjänst hos
John Swenson och arbetade å dennes ranch
1 Kllislie i Jones county. John Swenson var
föreståndare för S. M. Sivensons ranch i El-
bslie. Han var son till Daniel Swenson i

I.ättarp, Barkeryd socken, och systerson till

S. M. Swenson. Da John Swenson köpte
land i Abilene och flyttade pä detsamma,
följde Seth med honom och arbetade för ho-
uoiu till hans död omkring ixx.1. Änkan
• flor John Swenson tog sedan hand om skö-
tandet af ranchen. och Seth stannade kvar
såsom föreståndare för ranchen i omkring
två års tid. Därefter bcgaf sig Seth till

Ericsdale och trädde åter i tjänst hos S. M.
Swenson och arbetade under Alf. Dyers fö-
reståndarskap på Ericsdale-ranchen. Trött
pä att längre lefva allena, reste Seth 1SS9
till Sverige och tog sig hustru påföljande år.

Hans maka, Carolina Lindström, föddes i

öggestorp socken, Småland. I hennes säll-

skap begaf sig nu Seth på sin andra Ame-
rikafärd. och vid sin ankomst tillbaka till

Texas, trädde han åter i tjänst hos S. M.
Swenson och arbetade för honom på Ellislie-

ranehen i omkring åtta års tid. Sedan reste
familjen Seth hem för att stanna i det gamla
fosterlandet. Köpte i Forserums stations-
samhälle gård med vattenfall och smedja.
Efter blott några månaders vistelse därstä-
des, sålde han ut sin fasta och lösa egendom
i Forserum och återvände för tredje gängen
till Texas. Xfven nu fick han anställning
hos S. M. Swenson, denna gång på dennes
100,000 acre ranch i Motley county. Efter
några år flyttade Seth närmare Stamford och
var förman för E. 1). Bar-ranchen i Ericsdale,
tills han med familj flyttade på sin egen
vackra landtegcndom i närheten af T.ueders,
Texas. Makarne Seth hafva fem barn: Ma-
ria, född 1801, Oscar 1806, Ernest 1000, Han-
nah 1905 och Hjalmar 1908. De äro verk-
samma medlemmar af den lutherska försam-
lingen i Ericsdale.

Mrs. Seth har sedan detta skrefs dött. Hon
dog i aug. 1918.



'
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Mr. och Mrs. John Snygg.

Linnea Scastiom och Philip Peterson.

JOHN’ SNYGG. Alltemellanåt träffar man
personer, som göra. det intrycket pä en, att

de äro hvad de synas vara. En sådan per-
sonlighet är John Snygg. Rättfram, vänlig
och tillmötesgående med fast karaktär, ic-

ke blott vinner han förtroende utan bibehål-
ler det jämväl.

Han föddes 1 8 ."> 0 i Törsbo, Barkervd sockei
Hans fader var husar för Törsbo gård. År
1881 emigrerade Snygg till Förenta staterna
och arbetade efter sin hitkomst af sin bil-

jett hos Aug. Engstrand i Round Rock, Texas.
Efter några år i Engstrands tjänst, började
Snygg arbeta för egen räkning, arrenderade
land och hade snart kommit sig så pass före,

att han kunde köpa eget land. Han var någ-
ra år delägare i firman “Dahlberg & Wo-
rnack” i Hutto. Genom klok insättning af

sina pänningar i landtegeiulomar, har han ej

blott kommit till en oberoende ställning, utan
blifvit förmögen. 1 Hutto-trakten äger han
land, och i Ericsdale-samhället har han flera

värdefulla landtegeiulomar. Större delen af

sin tid i detta land har han vistats i William-
som county, Texas. Han bor på en af sina
landtegeiulomar i Ericsdale-kolonien i Jones
county, Texas, tillhör med de sina den luther-
ska församlingen i Ericsdale och åtnjuter
samhällets odelada högaktning och förtroende.
Är trustee och församlingens kassör.

John Snygg har varit gift tvenne gånger.
Han förenades 1887 i äktenskap med Sophia
Larson, bördig från Gestrikland, Sverige. Hon
afled i Hutto, Texas, 1S94. Med henne hade
han ett barn, Edla, som dog helt ung.
Han ingick senare äktenskap med Jennie

Peterson, bördig från Qvenneberga, Småland.
Hon afled i Ericsdale den 5 oktober 1915 och
dog barnlös. Under lifstiden gjorde hon ett

besök i sitt gamla hemland och vid återkom-
sten till Hutto, Texas, hade hon med sig Lin-
nea Seaström och Philip Peterson. Linnea är
systerdotter till John Snygg och Philip är
brorson till mrs. Jennie Snygg. Familjen
Snygg adopterade den senare.

Linnea SoaM i om-Snygg föddes i Nässjö soc-

ken, Småland, 1895, där hennes fader var
hanmästare. Hon bevistade folkskolan i

Sverige, och efter sin hitkomst har hon stu-
derat vid Stamford College i Stamford, Tex.,
samt graduerat från Trinity College, Round
Rock, Texas. Hon har två somrar hållit

svensk skola i Ericsdale och är till stor hjälp
i församlingsarbetet. Hon sköter hushållet
för sin fosterfader John Snygg.

IVr Philip I Vterson-Snysg föddes 1902 i

Göteborg. Hans fader iir handlande i Ljung-
by stationssamhälle. Philip är hemma och
hjälper fader Snygg på farmen, men har där-
för icke försummat sin skolbildning. Han
har graduerat frän högskolan i Lueders.
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SVEA AUGUST WALFIill) STEXHOLM el-

ler August Stenliolm, under livilket namn
han är mest känd, föddes i Gregg, Travis coun-
ty, Texas, 1875. Föräldrarne, J. A. Stenliolm
och hans maka Mathilda, arrenderade land
vid Gregg och voro medlemmar af den lu-

therska kyrkan i New Sweden. J. A. Sten-
holm köpte sedan land i New Sweden, och
familjen flyttade pä detsamma. August,
som var näst den äldste sonen, fick i unga ar
lära sig arbeta. Xagra odagor uppfostrades
ej i Stenholms hem. New Sweden var da
en nyodling. Och August Stenliolm har nog
en del minnen frän nybyggarelifvets dagar i

New Sweden.
Åi' 1904 trädde han i äktenskap med Emma

Emelia Kosenquist. Hon föddes i Nässjö soc-

ken. Småland, 1879 -och kom såsom femårig
flicka i föräldrarnes, Claus Kosenquist, säll-

skap till New Sweden, Texas, 1SS4. Detta
äktenskap har välsignats med två barn: Lam-
bert, född 19 05, och Viola, född 19 09.

År 1906 köpte Stenliolm land i det svenska
nybygget i Ericsdale, Jones county, Texas,
och flyttade samma år på detsamma. Såsom
fäderna gjort, önskade äfven han göra—bryta
ny mark och skapa eget hem. Och genom
flit och arbete har han lyckats, så att famil-
jen i dag har en värdefull egendom samt ett

inbjudande trefligt hem.
I kyrkliga och kommunala angelägenheter

deltager familjen med intresse, tillhör den lu-

therska kyrkan i Ericsdale, och Stenliolm är
trustee i församlingen.
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O. 1). SWI'\SO\ föddes i New Sweden, Tex.,

1881, där föräldrarne A. M. Swenson oeh den-
nes maka Maria Sophia äro jordbrukare. So-
nen Didrik vistades i föräldrahemmet, tills

han 1906 trädde i äktenskap med Amalia Ro-
senquist, dotter till Claus Rosenquist i Eries-
dale och född i New Sweden. Texas, 1884.
De nygifta reste samma är 190(1 till Ericsdale,
Jones county, Texas, hvarest O. D. Swenson
köot 160 acreg land, o(di Didrik Swenson med
maka voro de första frän New Sweden, som
slogo s ;g ned i Eriesdale-kolonien. Ar 1909
afled mrs. Swenson. Tvä barn föddes i detta
äktenskap: Bernice, född 1907, oeh Ray-
mond 1908.

Swenson inträdde i nytt äktenskap med An-

na Elizabeth Stamline år 1911. Hon föddes

i Austin, Texas, 18S2, oeh är dotter till teol.

dr. J. A. Stamline i Round Rock, Texas. I

detta äktenskap äro födda: Dorothea, 1913,

och Oliver 1916.

Swenson är en driftig farmare, som brukar
ej mindre än 330 acres land. Han ägnar sig

dock ej uteslutande åt bomullsodling, utan
drifver ett omväxlande landtbruk. Därjäm-
te har han en vacker inkomst från försäljning
af ägg, smör och grädde—från $3 5.00 till $40
per månad.
Familjen Swenson tillhör den lutherska kyr-

kan i Ericsdale, och tager verksam del i det
kyrkliga arbetet.
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ERIK SÖDERBERG har sedan sin ankomst
till detta land tagit en verksam del i försam-
lingsarbetet, och säväl den lutherska Bethle-
hemsförsamlingen i Chicago, 111., som försam-
lingen i Ericsdale, af hvilken han och hans
familj nu äro medlemmar, skola minnas Sö-
derberg såsom en begäfvad man, som alltid

intagit en ledande ställning i församlingen. I

Ericsdale-församlingen tjänar han som diakon
och besitter ej ringa förmåga såsom offentlig

talare.

Han föddes å Ulfön i Nät ra socken, Väster-
norrlands län, 1863. Föräldrarne voro bond-
folk. Sonen Erik var hemma under sin upp-
växttid och lärde snickeri, så att om han hade
lefvat i den gamla tiden, hade han med gesäll-

bref på fickan kunnat vandra land och riken
omkring.

År 18 33 trädde han i äktenskap med Augu-
sta Christina Öberg, född 1 8 7 2 i Vibyggerå,
Västernorrlands län.

Han emigrerade ensam till Amerika med
Chicago, 111, som resemål år 1896. Här
arbetade han såsom snickare på husbygge,
tills han två år senare återvände till Sve-
rige. Där stannade han i tre och ett halft
års tid, hvarefter han för andra gången—nu
med familjen—bjöd Norrland farväl och for
till Amerika. Mrs. Söderberg och barnen
reste 1908 till Sverige på besök, stannade
där ett år och komino sedan tillbaka till det-
ta land och reste direkt till Ericsdale, !o-
nes county, Texas, hvarest Söderberg köpt
land och beredt hem för sig och de sina.

Inom äktenskapet äro födda: Knut 1S95,
Axel 1896, Ralph 1900, Alice 1905 och Jane
1910.

Stark nykterlietsvän, organiserade han i

Sverige, under tiden han var där, en nykter-
hetsförening. Föreningen hade 55 med-
lemmar, då Söderberg lämnade, och fortsätter
ännu sitt goda arbete.
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X. M. SEGERSTRÖM var bland de första
nybyggarne i det natursköna Ericsdale. Han
föddes 1854 i Billeberga socken, Skåne.
Hans fader, Mårten Jönson, var en gammal
trotjänare vid Tågerups herregård. Vid mo-
gen ålder tog Xels Mårten, som han då het-
te, värfning såsom soldat vid norra skånska
infanteriregementet i Landskrona, och så-

som en kronans man antog han då namnet
Segerström. Han tjänade vid svenska ar-

meen i sex år. År 18 84 ingick han äkten-
skap med Johanna .Tönson, född 18(10 i Fa-
ringtofta socken, Skane. Till detta land
Tcom familjen 18S9, och deras första vistel-

seort var i Austin, Texas, där Segerström
har en broder, smedmästaren Svan Martin.
Senare arrenderade Segerström land i när-

heten af Lund, Texas, livarifrån han 1904
flyttade med sin familj till sin nuvarande vi-

stelseort i Jones, county, där han med bi-

stånd af sina duktiga gossar sköter sitt eg-
na landtbruk.
Makarna Segerström ha åtta barn, af hvil-

ka två äro födda i Sverige och sex i detta
land. Dottern Ida föddes 1S84 i Skåne och
är i äktenskap förenad med Jonas Peter Ho-
kanson i Ericsdale. Mathilda föddes 1885
likaledes i Skåne och är gift med Jno. Lund
i Stamford. Anna föddes 1S90 och är gift

med Theodor Pearson i Ericsdale. Fritz

föddes 1893, Ernest 1S94, Theodor 1S9 7,

Walter 189 9 och Xels 19 03.

Segerström med familj tillhör den luther-
ska församlingen i Ericsdale.
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Carl Seth med familj.

CARL HEXDRIK SETH föddes 1885 i

Alarp, Barkeryd socken, Småland, och re-

ste såsoin 18-åring år 19 03 till Round Rock,

Texas, till en fabroder, Johan Seth.

Till Jones county anlände han 1907 och
fick anställning å S. M. Swenson-ranehen i

Ericsdale.
Han gifte sig 1914 med Ruth Ottilia Ro-

senquist, dotter till Claus Rosenquist i Erics-
dale. Hon föddes 1894 i New Svveden, Texas,
och anlände till Ericsdale i sina föräldrars
sällskap 1916.

Makarnes dotter Dorine Christine, föddes
1916. På svärfaderns, Claus Rosenquists,
farm bor den unga familjen, tillhör kyrkan
i Ericsdale och har synbarligen en förhopp-
ningsfull, ljus framtid för sig.
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ERIC SETH löddes 1881 i Alarp, Barke-
ryds socken, Småland. Fadern var skoma-
kare, och sonen lärde under sina uppväxtår
samma yrke, men sedan sin ankomst till det-
ta land har Eric Seth uteslutande ägnat sig

åt jordbruk. Till Förenta staterna emigre-
rade han 1901, och hans första uppehålls-
ort i den nya världen var Round Rock. Tex.

År 1905 flyttade han till Ericsdale, Jones

county, Texas, hvarest han nu arrenderar
en större farm.
Han ingick 1913 äktenskap med Augusta

Erikson, som föddes i Hofsjö socken af Kop-
parbergs län år 1887 och kom till detta land
till Minneapolis, Minn.. 1906.

Dottern Evelyn föddes 1914.
Familjen tillhör den lutherska församlin-

gen i Ericsdale.

!
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Mrs. Lottie Schuchert med familj.

Mrs. LOTTIE SCHUCHERT föddes 1880 i

den svenska universitetsstaden Uppsala, oeh
kom såsom barn i sina förälrars sällskap

till detta land. Det var 1S82, som de emi-
grerade. Vid tjugotvå års ålder blef hon
i Victoria, Texas, förenad i äktenskap med
Henry Schuchert, som var af tysk härkomst.
Efter ett 6-årigt lyckligt äktenskap afled

Schuchert i Victoria 1908, och mrs. Schuchert
blef lämnad att ensam taga vård om de tre

små barnen. Bertha, född 1902, Lerov
1904 och Louis 1906.

Mrs. Schuchert flyttade då hem till sin fa-

der, Daniel Edward Wahlgren, som dä bod-
de i trakten af Georgetown, Texas, men köp-
te senare en farm i närheten af Avoca, Tex-
as, livarest han nu bor med sina barn.
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AUGUST TKLAXDUH föddes i Risabo,

Nässjö socken, Småland, ar 1S69, där lians

fader, Frans Anderson, var jordbrukare.
Namnet Telander antog han vid sin hitkomst
till detta land. Han anlände som emigrant
till Manor, Texas, år 1S92.

Han kom till Ericsdale, Jones county, Tex.,

1909, där han köpt en jordegendom på 187
acres, hvilken han har i godt skick.

Han är nykter och arbetsam, är medlem
af den lutherska församlingen i Ericsdale

samt tager en verksam del i församlingens

och samhällets angelägenheter.
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C. E. YOUNGQUIST. År 1890 anlände
C. E. Youngquist, då en 20-årig yngling,
från Sverige till New Sweden, Texas, till sin

broder John Youngquist. I den svenska
kolonien New Sweden boode han i 18 år,

sysselsättande sig med jordbruk. Där in-

trädde han äfvenledes i äktenskap med Til-

da Olson, dotter till framlidna Johannes Ol-
son och hans hustru Johanna, som då bod-
de i New Sweden. I detta äktenskap äro
födda fyra barn: Ebba, född 1903, Ethel
1905, Bertil 1912, och May 1917.

C. E. Youngquist föddes i Kvänarp, Ber-
ga socken, Småland, 187 0. Mrs. Young-

quist föddes 1S76 i Finja socken, Skåne, och
kom vid ett och ett halft års ålder eller 1878
i sina föräldrars .sällskap till Swedeburg,
Nebr., hvarifrån familjen Johannes Olson
flyttade till New Sweden, Texas, 1888.
Omkring 1908 flyttade familjen till Erics-

dale, Jones county, Texas, där Youngquist
köpte en egendom på 167 acres. På den
tiden kunde land köpas för $15.00 per acre.

På sin välskötta egendom bor den trefliga

och gästfria familjen i ett vackert hem, till-

höra den lutherska församlingen i Ericsdale
och taga verksam del i samhällets och kyr-
kans angelägenheter.

i

1
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FRANK YOUNGQFIST. Född i Berga
socken, Småland, 1876, där hans fader, An-
ders Hägg var soldat, uppväxte sonen Frank
på landet ocli sysselsatte sig under ung-
domsåren med jordbruksarbete. Han emi-

grerade 1S94 till Amerika och kom först till

Elgin, Texas. Under första tiden här i

landet tjänade han som dräng för farmare
i Manda- och Lundsamhällena. Dref un-
der en kort tid egen affär i Elgin. Arren-
derade under några år land vid Littig, Tex.
Köpte eget land vid Manda, men sålde det
efter tre år och köpte land i Lund. Sålde
det 1916 och flyttade till Stamford, Jones
eounty, Texas.
Han inträdde i äktenskap med Edith Alm-

quist år 1900. Hon föddes 1SS2 i James-
town, N. Y., och kom i sina föräldrars, C. O.

Almquist, sällskap till New Sweden. Texas,
1S83. Inom detta äktenskap äro födda föl-

jande barn: Elmer 1901, Leonord 1903,
Ella 1904, Rubv 1906, Herbert 1908, Louis
1910, Paul, 1912, Mabel 1914 och Roland
1917.

Familjen Youngquist tillhörde under sin

vistelse i New Sweden-trakten den luther-
ska församlingen i New Sweden, och sedan
de flyttat till Lund ingingo de i därvarande
lutherska församling och äro nu medlemmar
af församlingen i Ericsdale.

Vi förutspå denna präktiga och arbetsamma
familj en ljus framtidsbana på de vida äker-
bruksfälten i Jones eounty.
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JOHN' ERIC SWKXSOX hör till det unga
Svensk-Amerika, och i besittning af alla för

en framgängsfull och aktad lefnadshana nöd-
vändiga förutsättningar, kommer han säker-
ligen att intaga ett rum blund bemärkta
svenskar i Texas.

Son till J. A. Swenson i Stamford, Texas,
och sonson till Johannes Swcr.scn i Långåsa,
IJarkeryds socken. Smaland, löddes John Eric
Swenson i Stamford 1893. I föräldrahem-
met erhöll han en omsorgsfull uppfostran.
Jämte allmän skolbildning bevistade har.

Stamford College i Stamford, Texas, och
Bethany College i Lindsborg, Kansas. Under

sina gosseår har han så växt in i prärielifvet,
att hans fader i honom haft och har ett på-
litligt stöd i sitt maktpäliggande arbete så-
som superintendent för Swenson-brödernas i

New York vidsträckta landområden i nord-
västra Texas. Han förestar den ranch, som
ligger några mil väster om Stamford och
som är känd under namnet Flat Top Ranch.

John Eric Swenson ingick 1914 äktenskap
med Anna Mathilda Peterson, dotter till C. J.

Peterson i Ericsdale och född 189 2 i Stock-
holm, Sverige. En dotter, Selma Mathilda,
föddes 1915. Den unga familjen tillhör den
lutherska församlingen i Ericsdale.
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JONAH.

Endast ett fåtal svenskar bo inom
det område, som benämnes Jonah. Det-
ta samhället torde kunna sägas vara en

gren å ena sidan af den stora svenska
Georgetown-kolonien och a andra sidan

af det svenska Hutto-samhället.

Trakten är bördig och naturskön.

Den genomflytes af San Gabriel floden,

som å båda sidor är beväxt med en vac-

ker löfskog. Fastän fiske icke kan
nämnas som en näringsgren, veta dock
de första nybyggarne här berätta om
rätt betydande fiske särskildt innan den
gamla kvarndammen brast, och ännu
kommer fisken upp i betydande mängd
under vissa tider pa aret. Majs och

bomull äro här som föröfrigt i centrala
Texas den förnämsta hufvudnäringen.

Platsen, som är belägen utmed den
allmänna landsvägen mellan George-
town och Circleville, har ett par goda
butiker, en svensk bomullsgin och smed-
ja.

En svensk metodistkyrka fanns här
under några ar men såldes senare och
för gudstjänster besöker man Hutto,
Taylor och Georgetown.

Bland de första svenskarne pä trak-
ten må nämnas Claus L. Johnson, John
G. Svensk, C. G. Olson, C. J. Wegstrom
C. G. Iiolmstrom, S. M. Johnson, A. J.

Johnson, m. fl.

Bland större svenska landtgods på
trakten är Nelson Estate på 1500 acres,

som bebos och arrenderas af svenskar.
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AUGUST BORG, Jonah, har sedan år 1891
varit bosatt i Texas och nästan hela tiden

i nämnda samhälle, där han ägnar sig åt jord-

bruk. Då han kom från Sverige hade han
med sig sina tre barn, Simon, Nellie oeh Eva,
hvilkas moder dog i hemlandet. I nytt äkten-
skap inträdde Borg år 1S94 med Ida Newick,
i hvilket äktenskap föddes barnen Mildred
1896, Ruben 1900, Ella 1902, Carl 1905, och
Sigfrid 1909.

Borg är bördig från Lekeryd. Småland,
född 1S61 och son till makarne Johan och
Carolina Borg. Fadern hade mejerirörelse,
och sonen arbetade dels i detta och dels i fa-
brik i Forserum tills han emigrerade. För-
äldrarne kommo sedan till Texas, där mo-

dern dog i Hutto, men fadern lefver ännu.
På en af Nelson-familjens farmar i närheten
af Jonah har Borg varit arrendator i tjugo-
fyra år.

Mrs. Borg är af svensk härkomst, men
född i Andover, 111.. 1S68. Hennes föräldrar,
M. P. och Britta Kristina Newick, voro bland
de tidigare svenske invandrarne till Illinois.

Familjen flyttade sedan till Kansas, där fa-

dern nyligen dog, men moder och en broder
fortfarande bo. Förmodligen hade familje-
namnet ursprungligen mera svensk klang,
kanhända var det Nvvik, men som ofta före-
kommer i detta land förändras det för lätta-

re uttal på landets språk. Borgs äro med-
lemmar af svenska metodistförsamlingen i

Hutto.

j
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C. L. T. Burklund mrd familj.

CAIJL BURKLUXI) och hans hustru Agda,
född Noren, tillhöra den lilla grupp af sven-
ska familjer, som slagit sig ned i närheten
af Jonali, Williamson county, och där ägna
sig åt bomullsodling. 1 denna trakt ha lands-
män bott i många är, men Burklunds flyttade
dit för endast omkring fyra år sedan. Här
arrenderar B. en af Kelsons i Round Rock
farmar.
Båda makarne hafva uppvuxit i Brushy-

trakten eller omkring Round Rock, ty vid
elfva års ålder kom Burklund dit i sällskap
med sina föräldrar från Sverige, och hustrun
föddes där 1 S !> 2 . Hennes föräldrar, John
och Hilda Koren, bodde i de>.ta samhälle i

många år, och modern dog därstädes 1817.
Här ingingo makarne äktenskap 1911 och
bodde ett par ars' tid, innan de flyttade till

Jonali. De hafva en dotter, ålarine, född
1914, och äro medlemmar af svenska luther-
ska församlingen i Palm Vallev.

Burklund är bördig från Lekervd, Jönkö-
pings län, och född 1S7 9. Sin skolbildning
liar han fått både i Sverige och detta land,
ty då han 1S90 kom hit, var han ännu min-
derårig och hade tillfälle att få något af a-

merikansk skolundervisning. Han stanna-
de hemma och hjälpte fadern med landtbruk,
tills han började pa egen hand som arrenda-
tor 1903.



.
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OSCAIt DAHL. Hemmansägaren oeh landt-

brukaren Oscar Dahl äger en vacker lande-

gendom i Hoxie, norr om Taylor, men arren-

derar i närheten af Jonah, där han bott flera

år och var ägare af samma plats, innan han
köpfe utaf mr. Claus Lundell i Hoxie. Så-

väl han som hans hustru äro smålänningar
och konimo innan de nått sitt tjugonde år till

detta land.

Dahl är bördig från Sandsjö och har upp-
vuxit i ett bondhem, som ägdes af föräl-

drarne, John och Hedvig Carlson. Landtlif-
vet valdes också af sonen hade i Sverige och
efter ankomsten hit. Ar 1902 emigrerade
D. och kom till Round Rock, Texas, där så
mången svensk emigrant landat och funnit
hem och sysselsättning. 1 denna trakt arbe-
tade han de första två åren för månadslön,
tillvaratog förtjänsterna, så att han snart
kunde börja att arrendera. Vid Jonah köp-
te han land 1910, fick goda skördar därpå

och sålde det med god vinst, då han som
nämnt köpte ett hem norr om Taylor. Det
var således ej blott de tidigare invandrarne,
som kunde rätt fort skaffa sig egna hem här,

då landet var billigt, men äfven flera af de
yngre och nyligen hitkomna ha gifvit akt pä
tillfällena och kommit sig fort upp. Det är
därför obehöfligt att säga, att Dahl är en
skötsam och god farmare.

Med Hilda Magnuson, född i Hjälmseryd
18S4, ingick D. i äkta stånd 1912. Föräl-
drarne voro Johannes Magnus och Mathilda
Nicklason. Miss Magnuson lämnade Sverige
1903 och kom till Ohio, där hon stannade
tills hon 1912 flyttade till Texas. Tvenne
gånger, 1908 och 1911, besökte hon hem och
fädernesland. Äfven mr. Dahl gjorde en
påhälsning i Sverige år 1910 och återkom
följande år.

Barnen äro: Signe, f. 1913, Ture, f. 191.1

och Martha, f. 1917. Dahls äro medlemmar
af svenska metodistförsamlingen i Taylor.



.

'
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CARL G. HOLMSTROM, landtbrukare och
hemmansägare strax invid Jonah, var jord-
bruksarbetare ocli mjölnare i Sverige, men
emigrerade 1SS8 och kom först till Decker,
där han arbetade för mr. Carl Lundgren för-

sta året. Sedan efter två års vistelse i Au-
stin flyttade han till Williamson countv, där
han upptog jordbruk och var arrendator i

tolf är. Till Jonah flyttade Holmstrom med
sin familj 1905, där han året förut köpt ett

vackert landtställe strax intill byn vid San
Gabrielfloden.

Holmstrom föddes 1SG9 i Jönköping, och
är son till jordbrukaren Per Johan Johan-
son, som också var snickare till yrket. Med
Anna Sofia Fröjd, född 18 7 2 i Almesåkra soc-
ken, Småland, inträdde H. i äktenskap 1S94.
Hennes fader var landtman och hette Anders

Fröjd. Till Amerika utvandrade hon år
1891 och kom till Round Rock, Texas, i säll-

skap med änkefru Lovisa Peterson i Taylor.
Holmströms hafva sex barn som lefva. Två
äro döda. Oscar, f. 1895, Gustaf, f. 1897,
Tom, f. 1901

, Bertha, f. 1903, Lambert, f.

1905, och Frances, f. 1909. Makarne tillhö-

ra svenska frikyrkan i Brushy. Holmstrom
är en gladlynt, och treflig personlighet, som
vinner vänner bäde bland svenskar och ame-
rikaner. Han tar stort intresse i samhälls-
frågor och har varit ombudsman för Jonah
publika skolor i flera år. Han är också del-
ägare uti ett ginbolag på platsen. En far-
broder till mr. H., Gustaf Holmstrom, kom
till detta land före inbördeskriget och bosat-
te sig efter dess slut i Minnesota, där han
dog vid hög ålder.
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GUSTAF .JOHNSON', hemmansägare, bebor
ett vackert hem och landtställe bland de öfri-

ga svenskarne i Jonah samhälle. I Sverige
lärde han skomakaryrket men lämnade denna
yrkesgren, då han lämnade gamla landet.
Till Texas kom han 1893, ett år bemärkt
för hårda tider ocli skrala arbetsförtjänster,
men omkring Round Rock fick unge Johnson
arbete på landet oeh blef inom kort arren-
dator. Till sitt föräldrahem i Lilla Hult,
Sandsjö, Småland, där han först såg dagens
ljus 1873, återvände han efter åtta års vistel-

se i Texas. Då han påföljande år eller 1902
åter styrde sin färd till västerland, gjorde lian

det ej ensam utan som äkta man och i säll-

skap med sin i Sverige förvärfvade brud, Hil-
ma Victoria Johnson. Hennes föräldrahem
var i Nässjö, och fadern, Johan Johannesson.

var jordbrukare. Hennes födelseår är 1880.
Efter återkomsten till Texas köpte Johnson

sitt nuvarande landthem i närheten af Jonah.
hvilket han bebyggt och förbättrat till ett af

de vackraste i samhället. Det är särskildt
bomullsodling som såväl Johnson som de öf-

riga svenskarne omkring Jonah ägna sig åt.

och detta har varit lönande på detta bördiga
land.
Makarne Johnson hafva fem barn: Elvira,

f. 1904. Sigurd, f. 1905, Hildur, f. 1908. Ir-

ma, f. 1911, o< h Sven Johan, f. 1910. I John-
sons föräldrahem uppväxte sju syskon, af
hvilka fem reste till Amerika. Mrs. .T. har
fyra syskon i detta land och fyra i Sverige.
En syster, mrs. Esther Mänger, är bosatt i

Robstown, Texas. Johnsons äro medlemmar
af svenska frikyrkan i Brushy.

i

i
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CLAUS ALI liKl) NYQUIST. Bland sven-

ska hemmansägare och bomullsodlare om-
kring Jonah i Williamson eounty räknas ock-

så mr. Claus Alfred Nyquist, f. 1S72 och bör-

dig från Jersnäs socken i Småland och son till

soldaten Frans Ludvig Jarl. Han lärde i

Sverige skomakaryrket och arbetade i detta
några år, innan tanken pä Amerikafärd biet'

en verklighet. Hembygd och fädernejord
lämnade han 1S90 och styrde färden till

Round Rock, Texas, där han tog anställning
på landet i jordbruksarbete de första tre och
ett halft åren. Sitt i hemlandet lärda yr-
ke befattade han sig icke med efter hitkont-
sten.

I närheten af Round Rock började Nyquist
med landtbruk som arrendator. oeh efter åt-

ta år köpte han sig en landtegendom i samma
trakt. Efter tre ar sålde han denna och
köpte sig ett annat landthem i närheten af
Weir, Detta var 1!)U7. Här bodde famil-
jen i sex år, hvarefter ett annat ombyte på
egendom skedde och hemmet invid. Jonah
k öi> tes.

Nyquists familj består af hustrun Sofia,

född Carlson, och ,s j u barn. Dessa äro Gu-
staf, f. 1902, Mauritz, f. 1903, Sina, f. 1905,
Elmer, f. 1907, Irene, f. 1910, Oliver, f. 1913,
och Bernice, f. 1916. Mrs. Nyquist är född
i Västergötland i Trässbergs församling, 1S7 6,

och föräldrarne voro smeden Carl Anderson
och hans hustru Katarina. År 1S9 6 emigre-
rade hon till Amerika med Round Rock. Tex-
as, som mål. I Georgetovvn och Tavlor hade
hon plats några är före sitt giftermål. Bå-
da besökte de Sverige år 19 01 och hälsade
på i deras respektiva föräldrahem, och samma
år efter återkomsten till Texas ingingo de äk-
tenskap.

Nyquists äro aktiva och trogna medlemmar
af svenska metodistförsamlingen i George-
town. och ehuru de bo långt ifrån kyrkan,
äro såväl föräldrar som barn reguliära i sina
kyrkobesök. Bland mr. Nyquists alla sys-
kon komma bröderna Emil, Oscar, Carl och
Otto till Texas, men två systrar och en bro-
der dogo minderåriga i Sverige. Mrs. N.
har en syster och en broder bosatta vid Jo-
nah och Ilutto.
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CARL EDWARD SWENSK kom vid fjorton

års ålder till Texas från Sverige, i sällskap
med inoder och fyra syskon, och ehuru Round
Rock var den länga resans mål, var det dock
till Jonah, som familjen ämnade sig. De
ii triga familjemedlemmarne ha sedan dess
flyttat åt olika häll, men Carl har stannat
kvar i detta samhälle och är således en af de
äldsta settlarne här.

Familjen Swensk, som bestod af föräldrar-
ne, John G. och Fredrika Swensk samt ätta
barn, kom från Hredaryd, Småland. Fadern
och ett par af barnen voro här någon tid. in-

nan de öfriga af familjen anlände. I Jonah
och Tavlor hade de äldre Swensks sitt hem,
och i sistnämnda samhälle dog S. för några år
sedan.

Carl Swensk föddes 1S75. Jordbruk har

varit hans sysselsättning, och de sista tolf

åren har han varit aurenclator å en af Xelsons
i Round Rock farmar norr om Jonah. År
1905 ingick han äktenskap med Selma Hög-
lund, som året förut anlände från Sverige
till Texas. Hon är dotter till C. J. och Kajsa
Höglund i Vanga, Västergötland. I famil-
jen voro många syskon och fyra af dem reste
till Amerika. En broder. Gustaf Höglund,
och en syster, mrs. Alex Munson, äro bosatta
i närheten af Georgetown samt en broder Ot-
to i Austin.

Af makarnas sju barn ha tvenne döttrar
dött. De öfriga äro: Yngve, f. 1906, Rosa,
f. 1907, Ilernhard, f. 190S, Lawrence, f. 1912,
och George, f. 1915. Swensks äro medlem-
mar af svenska metodistförsamlingen i Tav-
lor.
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CA1IL JOHAN WKGSTRGM. På en impo-
nerande höjd ett stycke norr om .Tonali lig-

ger ett vackert landtställe, som redan på af-

stånd ser svenskt ut, 0 ( h detta äges af denne
landsman, som sedan 19 01 varit bosatt här.

Innan dess bedde \V. på olika platser och syss-

lade med ett och annat, däribland trädgårds-
skötsel. Äfven han landade först i Round
Rock, då han år 1883 kom till Texas från sin
hemort i Lidköping. Västergötland. Detta
var pa själfva midsommaraftonen. Hos Jo-
hannes Palm aftjänade han biljetten första å-

ret, tog därefter anställning som trädgårds-
mästare i Georgetown, en sysselsättning som
han lärt i Sverige, och började efter tre år
med jordbruk vid Rice’s Crossing. Här för-
därfvade en cyklon hans gröda redan första
året, så att han äter uppsökte det lugna
trädgårdsarbetet, men återvände efter ett år

till farmen. Vid Georgetown, Hutto och
Brushy arrenderade han på olika platser tills

år 1900, då han köpte sitt nuvarande landt-
hem vid Jonah. Cnder denna tid var han
tillbaka till Sverige åren 1S93—94.

Sistnämnda år förenades Wegstrom i äk-
tenskap med Anna Carlson från Trässberg i

Västergötland, hvilken i december samma år
anlände till Texas. Fadern, Carl Anderson,
var smed. Makarnes tvenne barn äro:
Myrt le, f. 1899, och Mabel, f. 1902. Hela
familjen besökte Sverige ar 1912 och kom
tillbaka efter fyra månader. W. har cn sy-
ster bosatt i Californien, mrs. F. P. Black.
Mrs. Wegstrom är syster till mrs. C. Ä. Ny-'
ouist i Jonah och mr. Frithiof Järnquist i

Hutto. Wegstrom föddes 1S61 och hans
hustru 1S72. De äro medlemmar af sven-
ska lutherska församlingen i Hutto. i hvilken
W. innehar diakonsysslan.
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HJALMAR BENGTSON, arrendator i Jo-

nah, fikides i Round Koc k, Texas, 1 <S S 9 , och
uppväxte i det samhället. Fadern, Isak
Bengtson, var landtbrukare och arrendator
hos Nelsons, och sonen arrenderar fortfaran-
de en af deras larinar invid San Gabriel-flo-

den. Han har tre systrar och tvä hroder.
Modern är bosatt i Round Rock. Medlemskap
i Palm Valley sv. luth. kyrka.

CARL EDWARD CARLSON har haft sitt

hem i Jonah i tjugotre ar. Han är bördig
frän Sandsjö, Smaland, född 1859 och kom
som emigrant till Brushy, Texas, 1885. Han
har arbetat på landet hela tiden. Medlem-
skap i svenska lutherska kyrkan, Palm Valley.

S. A. CARLSON, landtbrukare i Jonah, är
bördig från Traheryd, Småland, född 1858
och son till snickaren Carl J. Carlson. C. var
under sin ungdom i Sverige mjölnare, men re-

ste till Texas 1SS3.
Följande år ingick han äktenskap med

Ellen Lindberg, f. 1S62 i Gryts socken, Kri-
stianstads län. Fadern, M. E. Lindberg,
var nattvakt å grefvegodset Varnås. Barn:
Emil, Mary, Maud. Edith. Leonard, Ellen och
Ethel. Carlson äger en vacker farm i Mc-
Culloch county. Medlemskap i svenska fri-

kyrkan i Brushy.

FRANS DANIEL JOHANSON, snickare till

yrke, men arrendator i Jonah de sista fyra å-

ren, kom till Round Rock, Texas, från sitt

hem i Nässjö, Småland, 1908. Hans lödel-
seår är 1887, och fadern Johan Johanneson.
var landtbrukare. .1. har åtta syskon, bland
hvilka fyra äro bosatta i Texas.

AXEL JOHNSON och hans hustru Linnea
äro båda från Nässjö, Småland, men nu bo-
satta i Jonah. Williamson county, där mr. J.
ägnar sig åt landtbruk och bomullsodling.
Han föddes 1887, utvandrade 1906 och kom
först till Round Rock. Mrs. .1. föddes 1895
och kom till Texas sju är senare än sin man
och gifte sig strax efter ankomsten hit. Ma-
karnes tvä barn äro: Sidne. f. 1914, och
Margaret, f. 1916. Medlemskap i friförsam-
lingen i Brushy.

REINHOLD L1DELL, jordbrukare och ar-
rendator i Jonah samhälle, Williamson coun-
ty, föddes i Trässberg, Västergötland, 1891.
Hans fader var soldaten Carl Gustaf Lidell.
Då unge L. emigrerade till Amerika år 1910,
kom han till Jonah, hvarest han varit bosatt
alltsedan. Bland fyra syskon är en broder,
Carl, likaledes bosatt i Jonah. Lidell är med-
lem af svenska lutherska församlingen i Hut-
to.

ED. NYOREN föddes 1864 i Lekeryd, Små-
land, hjälpte fadern, .1. Borg, med mejerirö-
relse men emigrerade till Texas 1S83. Hos
Nelsons i Brushy arbetade han de första fy-

ra åren och började sedan arrendera land i

närheten af Tavlor. I flera är har han varit

arrendator i Jonah samt äger dessutom eget
land i detta samhälle.

Hustrun, Kristina, f. Swenson, är bördig
frän Västra Torsås i Kronobergs län, född och
bosatt i detta land sedan 18S5. Hon kom
först till losva med föräldrarne och sedan till

Texas. Barn: Minnie, Tom, William, Arthur,
Albert, Ella, och Clarence. Medlemskap i

svenska lutherska kyrkan i Hutto.

A. REDIN, I den lilla byn Jonah, William-
son county, finnes en svensk smedverkstad,
som äges af A. Rudin. Hans fader, Hans
Rudin, var soldat vid Elfsborgs regemente,
och sonen, f. 1857 i Svenljunga, Elfsborgs
län, lärde från barndomen smedyrket. R.
emigrerade 1887, kom först till Chicago och
ett år senare till Brazoria county, Texas, där
han bott på olika platser, tills han 1915 flyt-

tade till Jonah. Med Betty Anderson, f. 18 68
i Toarp, Elfsborgs län, ingick R. äktenskap
1892. Barn: Robert, Fritz, Ruth, Ellen,
och Paul. I ett föregående äktenskap har
Rudin en son. Oscar, f. 1885. Familjen till-

hör metodistkyrkan.

EMIL DAHL, arrendator i närheten af

Jonah, är son till Anders och Hanna Sjö-

ström i Nässjö, Småland. Fadern var baga-
re, och i familjen uppväxte tvenne söner och
en dotter; sönerna Emil och Carl emigrerade
båda till Amerika. I hemlandet sysselsatte

sig Dahl något med landtbruk och sökte sam-
ma sysselsättning, då han 1901 kom till Tex-
as, till Anders Johan ^Johnson vid Jonah. Hos
honom arbetade D. i sex år och började där-

efter med eget landtbruk som arrendator på
en af Nelsonfamiljens egendomar vid San Ga-
briel-Hoden. Mr. Dahl är skötsam och god
farntare, tillmötesgående och treflig i umgän-
ge.

Med sin hustru, August Johnson, inträdde
han i äktenskap 1907. Hon är dotter till

makarne Claus L. och Ida Johnson, gamla
settlare från Illinois, hvilka för många år

sedan konimo till Texas och varit bosatta
alltsedan i närheten af Jonah. Mrs. Dahl
föddes i Rankin, 111., 1885 och var ännu barn,

då föräldrarne flyttade till södern. Dahls
fyra barn äro: Winnie, f. 1908, Harold, f.

1911, Eunice, f. 1913, och Edward, f. 1915.
Mr. Dahl är född 1883 och med sin hustru

tillhör svenska metodistförsamlingen i Tav-
lor.
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ELROY.

Elroy är ett af våra yngre samhällen i

mellersta Texas, beläget omkring 18 mil

söder om Austin. Platsen var först

känd under namnet Driscoll, uppkalladt

efter en man som ägde landet före sven-

skarnes inflyttning, men fick namnet
Elroy vid upprättandet af postkontoret
därstädes.

Elroy koloniserades af Texas-sven-
skar, som flyttade dit från äldre svenska
samhällen. Koloniseringen påbörjades
af R. E. Strömberg från Austin, hvil-

ken förestod den första koloniseringen

och själf köpte land där, troligen 1890.

Bland de första som köpte land och blef-

vo samhällets nybyggare voro A. AIo-

lund, Olof Palmquist och William Palm-
quist. Nästan samtidigt köpte äfven
Anderson & Marcuse fran Austin en
större sträcka.

Koloniseringen, som kommit i god
fart, afstannade nästan alldeles en läng-

re tid, emedan man icke kunde få kla-

ra papper på landet. Genom George Hu-
me från Austin, den nya landägaren,
fick kolonien ett nytt uppsving. Humes
vänliga och liberala tillmötesgående mot
nybyggarne gjorde honom allmänt om-
tyckt, och man finner ännu, nästan i

hvarje hem, hans fotografi på väggen.
John Magnuson var den förste sven-

sken som 1892 inflyttade och arrende-
rade landet, som Anderson & Marcuse
hade köpt och byggt det första arrende-
huset pä. Samma är flyttade äfven A.
Molund på sitt land och uppförde det
första nybyggarehuset i kolonien.
År 1893 flyttade Andrew Johnson på

sitt land och var således den andra i ord-

' <V . M •'lita. V *

ningen eller näst den förste nybygga-
ren. Johnson, som var ogift och en-

sam att dragas med nybyggarens be-

kymmer, grep sig dock hurtigt an med
röjningsarbetet och är nu en af Elroys

välmående bönder. Samtidigt med John-

son köpte äfven John Håkanson land

och bosatte sig i nybygget, där han se-

dan lefde och dog och hvar familjen än-

nu bor. En annan bland de förste som
köpte land här var Olaus Nelson på Dec-
ker. Nelson flyttade dock aldrig till

Elroy utan öfverlät landet att skötas af

sönerna. Inflyttningen gick efter de

första åren ganska raskt, så att kolo-

nien nu räknar omkring 70 familjer.

Handelshus och bomullsgin startades

först på Elroy af bröderna John och

Aug. Lundell. Handeln öfvertogs 1909

af bröderna Walter och Andrew Håkan-
son, och affären har sedan fortgått un-

der firmnamnet Hokanson Brothers.

Elroy har nu icke mindre än fyra präk-

tiga bomullsginnar, tvenne handelsbuti-

ker, trenne kyrkor, en luthersk, en bap-

tist, och en frikyrka, samt en präktig

skola.

Ett svenskt ginbolag kom till stånd

1916 med namn “The Swedish Farmers
Gin Company” med E. T. Nelson, presi-

dent, Emil Wissen, sekreterare, A. K.

Nelson, kassör.

Fastän en af de yngre kolonierna ha-

de de första nybyggarne äfven här
många svårigheter att bekämpa. Långa
och oarbetade vägar till stad och sam-
färdsel, samt vattenbrist, en sak som
ännu icke öfverkommits fullkomligt,

hvarför vatten somliga år måste köras
9—10 mil. Det goda landet har dock
uppvägt alla svårigheter och Elroy är

nu en af Texas mest blomstrande sven-

ska samhällen.

Kmil Wissi-n: hem. A. W. Johnsons tesidens.
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J. A. AXDKIISOX och hans hustru Clara
Sofia Johnson ha varit bosatta som landt-
brukare pä eget hemman i Elroy sedan 1901.
Anderson köpte da i detta svenska samhälle
en egendom för hvilken han betalte ungefär
$41.30 per ac re. Nämnda farm har sedan
stigit i värde, sa att den nu är värd omkring
$200 per acre.

Anderson är född 1S53 i Leksberg socken,
Västergötland, där hans fader, Anders Gu-
staf Anderson, var arbetare nä landet. Mrs.
Anderson föddes i Virserum socken, Små-

land, 1851. Hennes fader, Johan Aug. Is-
raelson, var jordbrukare. I äktenskapet
förenade 1 883, anlände makarna till detta
land 1893. Anderson, hans hustru och fos-
terdottern Emily, kommo först till en svåger
Emil Johnson i Decker, Texas. Mrs. An-
derson a flod i Elroy 19 ln.

Anderson arbetade som dräng endast ett
år. h varefter han böljade arrendera land.
Han var arrendator för August Sponberg,
Decker, i 7 är.

Familjen tillhör den lutherska församlin-
gen i Elroy.



.
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CARL AUGUST BLOMQUIST hör väl, i

sträng bemärkelse, icke till Elroy-koloniens
förste nybyggare, och dock har äfven han
fått göra sin insats i såväl den andliga som
den materiella odlingen i detta samhälle.
Han har förbättrat en större landtegendom,
tagit aktiv del i verksamheten i den luther-
ska kyrkan i Elroy, af livilken församling
han och hans familj äro medlemmar; och i

alla afseenden har Blomquist gjort sig för-

tjänt af den aktning och det förtroende,
som han åtnjuter inom samhället och kyr-
kan. Han har varit trustee och kassör i för-
samlingen.

Son till snickaren Claus Magnus Blom-
quist i Sandsjö socken, Småland, föddes C.

A. Blomquist 18(53. Till Amerika och Hut-
to, Texas, anlände han som emigrant 1884.

Arbetade af sin biljett hos Aug. Swenson i

Hutto. Det tog ett helt års arbete, ty det
var i den gamla goda tiden. Från Hutto
begaf sig Blomquist till Austin, livarest han
hade anställning i omkring 15 år. 1900
köpte han land i Elroy och flyttade nästföl-

jande år på detsamma med sin familj. Allt

var då i prärie. Nu har denna präktiga
familj en värdefull egendom och ett vackert
inbjudande hem i denna svenska koloni.

Blomquist är sedan 1S95 i äktenskap för-

enad med Hanna Gustafson. Hon utvandra-
de från Jersnäs socken i Småland 1890 och
kom direkt till xåustin, Texas. Hennes födel-

seår är 1S6S. Fadern Gustaf Jonson var till

yrket skräddare.
1 makarnes äktenskap äro födda: Howard

1890, Erik 1S99 och Elsa 1901.
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Gustaf Burklund med familj.

GISTAF HURKLUM) kom vid 14 års ål-

der till detta land och till Texas, och under
sin 38-åriga härvaro har han pä nyodlingar-
na i de svenska kolonierna Brady och Elrov
utfört ett arbete, som berättigar honom till

plats bland de främste af svenske banbrytar-
ne i Texas.

Son till snickaren Carl Björklund i ögges-
torp socken, Småland, föddes han 1S66 och
emigrerade efter afslutad skolgång till Fören-
ta staterna 1SS0 och kom till sin farbror
•Ino. Burklund i Brushy, Williamson county,
Texas. Efter att ha tjänat dräng hos far-

mare en atta års tid, arrenderade han under
fem år land af Andrew Palm i Palm Valley,
och senare under sju år vid Pllugerville. År
189!) köpte lian land i Elrov och flyttade dit

nästföljaiule är. Som allt var raland och
enär inga lunnos därpå eller ens sä jnyc-
ket virke, “att man”, som Burklund säger,
“kunde göra sig en tandpetare däraf”, må-
ste Burklund logera hos A. A. Moluiul, den
förste Elroy-svensken, livilken ock visade
Burklund. hvar dennes land var beläget.
Den kraftfulle smålänningen tog itu med den-
na vildmark, så att den efter ti års tid kunde

säljas med en vinst af $20.00 per aere. Vid
denna tid koin den sv. Bradv-kolonien i ro-

pet, och Burklund, flyttade dit 1906. Köpte
där en större egendom och senare mera land,

så att han hade omkring 900 aeres i detta
samhälle. Af detta landområde röjde och
bröt han öfver 400 aeres samt gjorde många
förbättringar på egendomen. År 1913 sålde
han ut i Bradv och flyttade tillbaka till El-

roy, livar han köpte 401 aeres, af hvilka
knappt hundra voro röjda. Men genom
arbete har äfven detta landområde blifvit

odlingsbart, sä att Burklund med sin präkti-
ga hustru och sin talrika barnaskara nu kan
skörda frukterna af sin möda.

Burkluiul inträdde 1S90 i äktenskap med
Ida Swenson. Dotter till fabriksarbetaren
John Swenson i Forserum, Småland, föddes
hon 1.866 och utvandrade till detta land och
kom till Andrew Palm i Palm Valley, Willi-
amson county, Texas, 18S6. Makarnes äk-
tenskap har välsignats med 11 barn: Arthur,
född 1891, Edwin 1894, Sigfrid 1895, Elin
1896, Ruth. 1S9S, Pearlv 1900. Anna 1902,
Xathanael 1904, Paul 1907, Walker 1909
och Elvira 1912.

rrr
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F. Blomquist med familj.

FRANK BLOMQUIST kom med familj till

Elroy-samliället ar 1S97 och köpte land, del-
vis röjdt. Brakte landet under odling och
sålde detsamma samt köpte en landtegen-
dom närmare Elrov. Xfven denna plats må-
ste förbättras. Inga hus funnos å densam-
ma, och stubbarne voro kvar efter den ned-
huggna skogen. Enär den svenska Elroy-
kolonien var blott 5 ar gammal, då familjen
Blomquist inflyttade, sa har äfven denna fa-

milj fått lämna sitt bidrag till nybyggarelif-
vets historia. En god arbetare och utmärkt
farmare, har Blomquist rönt framgång och
kommit till välmåga. Hans duktiga hustru
har därvid bistått honom.
Han utvandrade ar 189 0 från Forserum,

Småland, där han föddes 1S70. och hvarest
fadern, Fredrik Johnson, idkade jordbruk.
I Sverige var lian sysselsatt som fabriksar-

betare. Vid sin hitkomst till Brushy, Tex.,
till Carl Anderson började han arbeta på
landet och tjänte, dräng, tills han köpte eget
hemman i Elrov.
Han ingick 1S9S äktenskap med mrs. Cla-

ra Amanda Person, född Aronson. Sex barn
äro födda i detta äktenskap: Ester 1S98, E-
dith 1900, Torn 1901, Albert 1903 och Axel
1905. En gosse är död.

Mrs. Blomquist är bördig från Östergöt-
land och född i Stora Åby socken 1S65. Hen-
nes fader. August Aronson, var landtbrukare.
Hon anlände från Sverige till Chicago, 111.,

1SS1 och kom till Texas 1883. I sitt för-

sta äktenskap med Per Person från Hessle-
holm, Skåne, hvilken afled i Pflugerville,
Texas, 1 89 5, hade hon 7 barn: Ernst, Carl,
Alice, Willie, Ed. Hulda och David. Alla
lefva och äro bosatta i Travis county.
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Emil Blomquist med familj.

*. ,\3y -vy.. ,J

GUSTAF KMIL BLOMQUIST var så godt
som med de förste settlarne i Elroy, ty han
kom dit och köpte land i den svenska kolo-
nien därstädes 1S9S. Då han öfvertog egen-
domen var landet blott delvis röjdt, och det
röjda var fullt af stubbar. Genom idoghet
och flit har han nu en vacker och värdefull
farm, där han med familj bor i lugn såsom
välbärgad odalman.

Blomquist är född 1868 i Flisby socken,
Småland, där fadern Johan Blomquist, var
fabriksarbetare. Sonen arbetade efter sin
uppväxt i t o 1 f års tid vid Annebergs tänd-
sticksfabrik. Till Amerika och t

;

1 1 Austin.
Texas, anlände han som emigrant 1S90. Ef-

ter ett kortare uppehåll därstädes, flyttade
han till Decker, arbetade där ett år, sedan 4

år vid H. & T. C. järnvägen, återvände till

Decker och arbetade på landet i 2 år, och
slog sig sedan ned i Elroy.

Han gifte sig 1896 med Amanda Ander-
son från Decker. Dotter till landtbrukaren
August Anderson i Decker, föddes hon 18 7 S.

Nio barn äro födda inom deras äktenskap,
af hvilka sex lefva: Laura, född 189 7, Ar-
thur 1892, Adeline 1901, Edron 1903, Har-
rold 190 7 och Virginia 1914.

Sedan detta skrefs hafva både mr. och mrs.
Blomquist aflidit, han i maj och hon i juni
1917. Hemmanet skötes nu af äldste so-
nen Arthur.

>
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Arthur Burklund med familj.

ARTHUR IU RKMM) är son till jordbru-

karen Gustaf Burklund i Brushy, Williamson
county, Texas, och född därstädes år 1891.

Han uppväxte i Brushy-samhället oeh vista-

des i föräldrahemmet, tills han 1915 gifte

sig och satte eget bo i Elroy. Han arren-

derar en större landtegendom i denna koloni;

och varande en präktig och skötsam ung
man samt en god farmare, torde han snart

få räknas bland Elroys odalbönder.
Hans hustru, Ida Erlandson, är likaledes

från Brushy. dotter till landtbrukaren Carl

Erlandson. nu bosatt i Brady, och född 1894.
I makai nes äktenskap föddes 1916 sonen
Carl Roland Clifford.
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Alfred Carlson med familj.

ALFREI) CARLSON kom med sin familj
till Elroy 1902, där kan ägnat sig åt jord-
bruk. Han bor nu på eget hemman, en
aktad medlem i samhället och verksam in-

om kyrkan. Han tillhör med familj bap-
tistförsamlingen i Elroy. Är diakon och
trustee inom densamma, och mrs Carlson har
varit förestånderska för kvinnoföreningen
alltifrån dess början eller i 16 år. Denna
präktiga familj har gjort en värdefull insats
i detta samhället.

Carlson föddes 1852 i Fridened socken i

Västergötland, där hans fader, Carl Johan-
son, var mjöinare. Äfven Alfred Carlson
var mjöinare men dref dessutom landtbruk.

Carlson gifte sig 1S79 med Emma Jose-

fina Johanson, äfven hon bördig från Vä-
stergötland och förld 1856 i Hjo. Hennes
fader, Johannes Swenson, var landtbrukare.

Carlson emigrerade till Förenta staterna
och kom till Manor, Texas, på våren 1895,
och mrs. Carlson kom på hösten samma år.

åtföljd af barnen: Carl Johan, född 1SS1,
Enoc-h Alfred 1S83, David Alexius 1885,
Hanna Maria ISST, Ruth Sofia 1889. Esther
Josefina 1892 och Gerda Alfrida 1894. Här
i landet födda äro: Jenny Emelia 189 7 och
Josef Natlianael 1900. Sju af barnen äro
gifta med hem i Texas.

Under de första 7 åren af sin härva ro ar-

renderade Carlson land vid Pflugerville i 3 år
och i Brushy i 4 år.



-



71G SVEXSKAIiXE I TEXAS

C. J. Carlson med familj.

C. J. CARLSON’, jordbrukare i Elrov, föd-

des i Tångeråsa, Xerike, 1S68. Hans fader,

Carl Erland Carlson, var landtbrukare, oeh
sonen arbetade på landet, sa länge han var
i Sverige. Sedan sin hitkomst har han äf-

ven idkat jordbruk.
C. J. Carlson gifte sig med Amanda Bro-

gren, som var född i samma sorken som Carl-
son, oc-h de reste 1S92 till Amerika och kom-
mo till Delvalle, Texas. I detta äktenskap
föddes fyra barn, af hvilka tre lefva: Edgar,
född 1S94 i Sverige, Elizabeth 11)00, likale-
des född i Sverige, och Dora 19 04

, född i

Delvalle. Mrs. Carlson dog i Delvalle 1905.

Carlson aflade 1910 ett besök i fädernes-
landet, och på hemresan strax efter landstig-
ningen i New York trädde han i ett andra
äktenskap med Erika Mathilda Larson, som
kom hit till landet samtidigt med Carlson.
Hon är bördig från Knista socken, Xerike,
och född 1868. Hennes fader var landt-
brukaren Lars Johan Person. I detta äk-
tenskap har Carlson styfdottern Anna Stina
Linnea. Carlson är en utmärkt farmare
och god samhällsmedlem, och mrs. Carlson
är en duktig hustru, som sköter sitt hem väl.
Sonen Edgar inmönstrade i oktober 1917 i

Förenta staternas arme och är nu i Frank-
rike.



.



ELROY KOLONIEN 717

August Ekström med familj.

AUGUST EKSTRÖM. Denne i vida kret-

sar välkände och uppburne landsman intager

en synnerligen hedrande ställning i de så

småningom glesnade lederna af svenska ban-
brytare i Texas. Hans egentliga lifsgär-

ning, utförd under ett 4S-årigt arbete på den
materiella och andliga odlingens fält i Tex-

as, utgör ett vackert blad i Svenskarnes i

Texas Historia. I sin maka har han under
alla dessa år haft en trogen följeslagarinna,

som varit hans kraftiga stöd i lifvets alla

skiften.

Au g. Ekström föddes 184 4 i Ofdaskog i

Byaruni socken, Småland. Fadern Gudmund
Skog var soldat Ekström kom till Ame-
rika och till Austin, Texas, 1ST0 medels ar-

betskontrakt med S. M. Svvenson och Aug.
Palm och tjänte af “passagen” hos Jonas
Bergström. Sedan han på detta sätt betalt

sin hitresa, tjänte han en tid för en pastor

Whipple, arbetade några månader som “cow-
boy" i Burnet, kom tillbaka till Whipple. ar-

betade på järnvägen en tid och för John Pet-
terson i Brushy en tid. livarefter han år 1872
gifte sig med Tilda Fritz från Bringetofta.
Småland. Efter ett kort äktenskap atled

hon samma år.

Ekström inträdde i nytt äktenskap 1878
med Emma Carolina Swenson, bonddotter
från gården Sniparp i Forserum, Småland.

Hon föddes 1845 och utvandrade till Ameri-
ka och kom till sina syskon, två bröder och
tva systrar i Austfn, Texas, år 1876. Detta
äktenskap har välsignats med 4 barn, af hvil-

ka 3 lefva: Hanna, född 18 79 och gift med
John Fägerquist med hem i Elroy, Natlianael,
född och gift med Clara Rosenquist med
hem i Elroy, samt David, född 1890, som
studerar vid Augustana College & Theolo-
gical Seminary i Rock Island, 111., med präst-
ämbete som mål. Sonen Gustaf Emil, född
1882, dog i Decker 1S8 8.

Ar 1873 började Ekström arrendera land
och fortsatte därmed till 1881, då han köp-
te 3 6 acres land i Decker, Travis county, af

hvilket land blott 10 acres voro i odling.
Genom köp tillöktes egendomen år från år.

så att då Ekström 1900 sålde sitt hemman i

Decker, utgjorde det en ansenlig farm på
225 acres. Efter $16.50 per acre köpte
han i Elroy år 1900 icke mindre än 512 ac-

res råland, hvilket han uppodlade och som
han sedermera uppdeladt i fyra vackra far-

mar, bebodda af honom själf och barnen.
I den lutherska kyrkan i Elroy, hvilken

han och hans familj tillhora, är han en stöd-
jepelare ocli har under många år tjänat som
diakon i församlingen.

Han har äfven varit ledamot af styrelsen
för Trinity College i Rournl Rock samt inne-
haft många andra förtroendeuppdrag.
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A. NATHANAEL EKSTRÖM. Son till

banbrytaren och hemmansägaren August Ek-
ström i Elroy, föddes Nathanael Ekström i

Decker, Travis county, Texas, 1886. Upp-
växte i Decker och flyttade med föräldrarne
till Elroy 1901. Här köpte Nathanael eget
land 1907, samma plats hvar han med familj
nu bor. Då han köpte detta land, voro blott

20 acres i odling. Han har nu en vacker
och förbättrad egendom pa 1.70 acres.

Nathanael Ekström trädde 1908 i äkten-
skap med Clara Victoria ltosenquist, född
1884 och dotter till Johan ltosenquist i Näs-

sjö socken, Småland. Hon kom som flicka

med sina föräldra'r till detta land och' till

Victoria, Texas, 1S91, där fadern afled två
år efter sin ditkomst. Modern bor i eget
hem i Austin. Mrs. Ekström har en syster
och tre bröder i detta land.

Barn: Nathalie, född 1909, Clarence
1913 och Elsie 1916.

Ekström arrenderade ut sin farm i Elroy
under 1913— 14 och flyttade till Hyde Park
i Austin, där han dref speceri-handel. Han
upphörde med denna affär 1915 och flyttade
tillbaka till sin landtegendom i Elroy.
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JXO. FAGEKQUIST föddes i Hylletofta
socken, Småland, år 1881. Hans föräldrar,
Claus Anderson och dennes hustru Anna
Charlotta, voro bondfolk. Jno. uppväxte i

hemmet, gick i skola och exercerade bevä-
ring, samt emigrerade 19U4 till Amerika.
Han kom först till Aug. Foster i Decker, Tra-
vis countv, Texas. Efter att i två år ha tjä-

nat som farmardräng, arrenderade han land
i Elroy i tre ar samt köpte pa hösten 1909
en vacker landtegendom i detta samhälle,
där familjen Fagerquist nu bor.

Han är sedan 1>9 0 6 i äktenskap förenad
med Hanna Ekström, dotter i den välkända
och aktade familjen August Ekström i Elroy.

Hon är född i Decker, Travis county, och
bodde i föräldrahemmet, tills hon gifte sig.

I makarnes äktenskap äro födda Hellen
19 09 samt tvillingsystrarna Agnes och Eve-
lyn 1914.

De äro verksamma medlemmar af den lu-

therska kyrkan i Elroy. Fagerquist har
tjänat som trustee och kassör i församlingen.
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EIIXEST GRIP liar allt sedan han kom
hit till landet sysselsatt sig med jordbruk i

det svenska samhället Klroy, till h vilken ko-

loni äfven en d'd af Delv lie kan räknas. Han
är nu bosatt i Delvalle och är en god farma-
re och aktad samhällsmedlem.

Ernst Grip emigrerade 1902 frän Forse-
rum i Småland, där han fiiddes 1S82, och
livarest fadern Axel Grip bodde såsom handt-
verkare och soldat. Han kom först till Al-

fred Johnson vid Klroy. Under de första

sju åren af sin härvaro tjänade han dräng

för farmare. Sedan började han arrendera
land och arbeta för sig själf.

År 1912 ingick han äktenskap med Ellen
Strömberg. Hon är född i Jönköping 1SS4.
där hennes fader, John Strömberg, var el-

dare vid Jönköpings tändsticksfabrik. Ef-
ter sin liitkoinst till detta land har Ström-
berg varit farmare. Mrs. Grip kom till A-
merika 1905, först till Joliet, 111., och åt 1911
t ’ 1 1 Texas.

Makarnes dotter Evelyn är född 1916. Två
l arn äro döda.



.
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JOHN HOK.WSOX. Denne hädangångne
landsman var troligen den tredje i ordnin-
gen af svenske nybyggare i Elrov. Han var
ej blott banlirvtare i detta nybygge utan r.f-

ven bland de främste i det arbete, som tillhör

danandet och uppbyggandet af ett samhälle.
Hakanson var särdeles verksam inom den
lutherska kyrkan i Elroy. hvilken kyrka Ha-
kanson-famil jen tillhört allt sedan dess stif-

telse. och i hvilken den efterlefvande makan
och barnen stä såsom verksamma medlem-
mar.

Hakanson var östgöte till börden, men
uppfostrad i Norike. Han var född 18 I

1
.

Var i Sverige kusk å Halmtorp. Hidinge i

Nerike. Etvandrade till Amerika 180s och
kom till Minnesota, diir han var järnvägs-
kontraktör två är. Till Texas anlände han
1870 och köpte ISO.'! land i Elroy. Likt
ölrigt råland i den trakten, var det allt an-
nat än inbjudande. Vargens tjut, ugglans

skrik och skallerormens skallrande var då
enda tecknet till lif å de skogbeväxta präri-

erna. Men ätven denna oländiga bygd må-
ste genom seniga armar ge rum för bördiga

åkerfält och ett vackert inbjudande hem.
Håkanson atled i Elroy 1911.

Han var gift med Ida Anderson från Grin-
• stad i Dalsland sedan 1880. 1 deras äkten-
skap äro födda: Walter 1SS7, Andrew 1SSS,
Emil 1 800, Adolf 1891, Aleck 1893 och Ruth
1 8 9 S

.

Mrs. Håkanson är född 18G2. Hon emi-
grerade till detta land och kom till Waco,
Texas, 1881. Flyttade därifrån till Austin,
samma stat, 1 883, där hon hade familjeplat-
ser, tills hon gifte sig. Sodan Håkansons
död sköter hon om den vackra och värde-
fulla egendomen. Af sönerna har Emil in-

mönstrat i Förenta staternas arme och är nu
i Frankrike.
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Mr. och ilrs. Walter Hokanscm.

J. WAI/TKU HOKANSON. Tillsammans

med sin broder Andrew Hokanson köpte Wal-
ter Hokanson 1 ; • « • t handelsboden t Elroy och

affären har sedan .natt under firmanamnet
“Hokanson Brothers". Walter Hokanson är

en god affärsman, pålitlig och förekommande
mot alla.

Han är född I Austin. Texas, ISST. och
hans föräldrar, John Hokanson och hans hu-

stru, voro hland Elroys första nybyggare. I

Elroy har säledes Walter tillbringat sin mesta
tid. Han var den forste svenske gossen att

närvara den första dagen vid den första sko-

lan. som öppnades i Elroy. Har genomgått
en kurs i handelsskolan vid Bethawy College

i Lindsborg, Kans., samt dessutom studerat
i Fort Worth. Texas.
Han är sedan 1914 i äktenskap förenad

med Xora X. Mowinkle. Af norsk här-
komst, föddes hon i Oak Hill, Texas, 1SS9.
Var innan sitt giftermål skollärarinna.

Hennes faders, landtbrukaren Norwall AIo-
winkles, föräldrar emigrerade till Förenta
staterna före inbördeskriget. Farfadern
John Ernst Mowinkle var barnfödd i Bergen,
Xorge, och farmodern Mary Olson i Kristia-
nia.

Makarne Walter Hokanson äro verksamma
medlemmar i den lutherska församlingen i

Elroy.
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Pastor E. C. Isaacson med familj.

Pastor Sv. Lutherska församlingen i Elroy.

CHAS SMITH föddes 1862 i Furuby, Små-
land, och kom till Chicago 1881. Hans fa-

der var landtbrukaren Magnus Johanson. I

Chicago sysslade han med hvarjehanda arbe-

ten upp till 1SS7, då han af hälsoskäl läm-
nade för ett bättre klimat och kom till Tex-
as och bosatte sig som landtbrukare i Elroy.

Köpte land i Elroy 1900, där han nu har ett

vackert hem.
Han är i äktenskap förenad med Anna Ce-

cilia Anderson från Ar iby i Östergötland. I

deras gifte äro födda fyra barn: Mabel, E-
manuel, Esther och Daniel.

OSCAK OLSON. Son till C. G. Olson i

Austin föddes Oscar Olson i Brushy, William-

son county, Texas, år 1885. Han bodde un-
der sina uppväxtår i föräldrahemmet. Ar
1900 flyttade föräldrarne till Jonah, Texas,
hvar de året förut köpte land. De sålde sin

egendom i Jonah och köpte två farmar i El-

roy samt flyttade dit 1907. Föräldrarne ha
upphört med jordbruk och flyttat till Austin,
och Oscar Olson brukar nu en af de vackra
land tegendomarne.

Han ingick äktenskap 1916 med Signe
Grip. Dotter till handtverkaren och solda-
ten Axel Grip, föddes hon i Forserum, Små-
land, 1S95 och emigrerade från Sverige och
kom till sin broder Ernst Grip i Elroy 1914.

Familjen Oscar Olson tillhör den lutherska
kyrkan i Elroy och tar aktiv del i försam-
lingsverksamheten.
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CARL JACORSOX hade aldrig haft i tan-
karne att bli Texas-bo, då han på genomresa
från Californien hälsade pa sina bröder, som
voro här. Men Texas äger en sällsynt för-

måga att tjusa, och Jacobson beslöt sig för
att stanna här en tid. På detta sätt blef
han 1S9G Texas-svensk. Sedan han arbe-
tat en tid för Aug. Josefson i New Sweden,
började han arrendera land tillsammans med
sina bröder Gustaf och Victor Jacobson. I

fyra år hade de arrendeplats hos Ed. Sterns
vid Circleville. År 1900 köpte Carl Jacob-
son land i Elroy och flyttade följande år på
detsamma. En del af landet var röjdt, men
hus saknades. Efter hand har landet brakts
under odling, boningshus och uthus bl i f vi t

byggda, så att allt har utseende af en äkta
svensk bondgård.
Han är född i Karlskoga. Värmland, 1804,

där hans fader, Jacob Anderson, var jord-
brukare. Jacobson emigrerade till detta
land ISSt! och kom först till en morbroder
samt en syster och svåger, som bodde i

grannskapet af Moline, Illinois. Här syssel-

satte sig Jacobson dels som järnvägsarbetare,
dels som jordbruksarbetare.
Han gifte sig 1888 med Mathilda Johnson

från Xykroppa socken i Värmland. Född
därstädes 1S6G, måste hon redan vid 9 ars
ålder lämna hemmet, da fadern, Johan John-
son dog. Hon utvandrade till detta land
1S8 6 och kom till Moline, Illinois. Mrs. Ja-
cobson är en aktiv medlem af baptistförsam-
lingen i Elroy och särskildt verksam inom
söndagsskolan.

Jacobson är ej blott en god'farmare utan
tar jämväl verksam del i samhällsangelägen-
heterna.
Makarna Jacobson ha besökt det gamla

fäderneslandet två gånger, första gången
1910 och andra 1914.

I deras äktenskap födda barn äro: Elin
Mathilda 1 890, Esther 1893 och Carl Al-
bin 1S96, af hvilka Elin är gift med David
Carlson och Esther med Carl Gustafson, båda
bosatta i Elroy.
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P. A. Johnson med familj.

1*. A. JOHN SOX. Familjen P. A. Johnson
har sedan 19 00 bott som landtbrukare på e-

get hemman i Elroy, är aktad i samhället,

tillhör den lutherska kyrkan på platsen och
tar aktiv del i dess verksamhet.

Johnson är bördig från Svenarum socken,
Småland, där hans fader, Johan Sakrison. var
landtbrukare. Johnson emigrerade frän
Sverige och kom till Austin. Texas, 1SS4.
Efter sin hitkomst arbetade han en kort tid

på järnväg, men köpte redan 18 S5 eget land
i Decker, hvar han bodde i omkring 16 år.

Sålde sin landtegendom i Decker och köpte

1899 den farm i Elroy hvar familjen ännu
bor. Johnson besökte Sverige 1893.
Han har varit gift tvenne gånger. Hans

första hustru Ida Thorn dog efter ett 9-årigt

äktenskap i Decker och lämnade inga barn
efter sig. I sitt andra äktenskap är han se-

dan 1894 förenad med Emma Mathilda Gu-
stafson från Virserum socken i Småland.
Hon är född 1871 och utvandracie till detta

land och kom till Decker, Travis county, Tex.,

1893.
Deras barn äro: Hedvig, född 1S98, Albert

1900, Bernhard 1903, Edwin 1906, Sixtus

1908 och Viola 1913.
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AXEL JOHANSON. Då han 1912 reste

till Amerika, åtföljcl af sina två söner: Jo-

han Arvid och Paul Arthur, var det ingalun-
da hans afsikt att stanna kvar för någon
längre tid. Han ämnade blott aflägga ett

besök hos sin broder Alfred Johnson i El-

roy, Texas, och sedan resa tillbaka till sin

hembygd. Året före sin hitresa 1911 ha-
de han genom döden förlorat sin hustru, och
dessförinnan, på den korta tiden af tre år,

hade fem af barnen, två gossar och tre flic-

kor a.f lidit, och det var delvis sorgen öfver
denna stora förlust samt äfvenledes farhågan
att s j iil f med sina två gossar drabbas af
samma farsot, som härjat hans familj, som
var orsaken till att han for till det aflägsna

Texas. Hitkommen, lät han emellertid öfver-
tala sig att stanna här åtminstone någon tid.

Han antog och arrenderar nu en af sin bro-
ders landtegendomar i Elroy, och i jordbru-
ket biträda honom hans söner. Skötsam
och aktad af alla, torde Johanson få räknas
bland Elroy-koloniens framtida samhällsbor.

Axel Johanson och hans framlidna maka
Assarina voro årsbarn och hade samma födel-
seort. båda födda i Matteröd socken, Skåne,
1SG2. Johansons fader var landtbrukaren
Johannes Tuveson i Matteröd och mrs. Johan-
sons fader var landtbrukaren Nels Jonson.

Axel Johanson ägde i Sverige gården Skäls-
böke, hvilken han själf hade förvärfvat sig
genom arbete och sparsamhet.
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ALFRED W. JOHNSON', jordbrukare i El-

roy sedan 1901, har inom samhället och kyr-

kan gjort en värdefull insats. Genom sina

fasta principer, sitt vänliga umgänge och för-

troendeväckande tillmötesgående mot alla

har Johnson vunnit sina landsmäns kärlek
och högaktning.

Född 1SG0 i Matteröd socken, Skåne, där
fadern, Johannes Tuveson, var landtbrukare,
emigrerade Alfred Johnson till Amerika 1892
och kom först till Attica, Nebr., och senare
till Mead, samma stat. 1 sällskap med fyra
andra unga män reste han 189 6 till El Cam-
po, Texas, men alldenstund klimatet eller

kanske vattnet därstädes gjorde dem sjuka,
reste han tre månader efter sin ditkomst
till New Sweden och arbetade ett ar för John
Nelson. Därpå besökte han fäderneslandet
och kom tillbaka till .Mead, Nebr., 1S97 samt
arbetade ett år för Peter Gibson, samma hus-
bonde, som han under sin första vistelse i

Nebraska hade arbetat för. Kom 189S åter till

John Nelson i New Sweden, Texas. Tjänte
ett år, hvarefter -han började arrendera land
vid Circleville i YVilliamson county af Walter
Smith och fortsatte därmed i tre år. -Köpte
sedan 150 acres råland i Elroy för $31.00 per
acren, hvilken landtegendom han satt i od-
ling och hvar han med sin familj har ett

vackert komfortabelt hem
Han trädde i äktenskap med Anna Svärd,

bördig från Hassela socken i Helsingland och
född 1S72. Hon kom till detta land och
till Isanti county. Minn., 1S92. Sju barn
äro födda inom deras äktenskap, af hvilka
tre lefva: Erik, född 1903, Mildred 1907
och Alma 1913. Ray, född 1901 och död
1902. Esther, född 1 904 och döcl 1904, Hen-
ry, född 1905 och död 1906 samt Alfred,
född 1908 och död 1912.

De äro verksamma medlemmar inom bap-
tistförsamlingen i Elroy, inom hvilken John-
son tjänar som församlingssekreterare.
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Gust. S. Johnson med familj.

GUSTAF SIMOX .JOHNSON' var blott en 14-

årig gosse, när lian är 19 00 i sina föräldrars

sällskap kom till Elrov-kolonien. Nu är

han välbeställd jordbrukare med hem i detta

samhälle och därtill landägare sedan 1913 i

Kenedy, Karnes countv.

Föräldrarne. Johan (labinus Johanson och
hans hustru, emigrerade 1S9~> frän Björk-
backe pä Lidingö. Stockholm, och reste till

Carlsbad i New Mexico. Sonen Gustaf Si-
mon, som är född 1SS6, kom med dem. De
vistades i Carlsbad i 4 ar. hvarefter de foro
till Austin, Texas, och efter ett par års vi-

stelse därstädes till Elroy. Det var ar 1900.

Här arrenderade de land en tid. Fadern
dog i Elroy 1906.

G. S. Johnson gifte sig 1914 med Anna
Hellman, Bördig från Söderköping i Öster-
götland och dotter till sågverksarbetare:!
John Rudolf Nicolaus Hellman, föddes hon
18SG och utvandrade till Förenta staterna
och till Austin, Texas, år 1913. Hade an-
ställning där endast en kort tid, innan hon
satte eget bo. En son, Gustaf Gordon Ema-
nuel föddes 1917.

Johnson är en skötsam ung man, och hans
hustru är en präktig kvinna. De komma
säkerligen att göra en god insats i Texas-
svenskarnes framtidshistoria.
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HENNING .JOHNSON' liar gjort en god in-

sats i Elroy-kolonien. Äfven han liar pröf-
vat på nybyggarelifvets besvärligheter, som
icke voro lättare i Klroy än pä andra plat-
ser. Att bringa denna vildmark under od-
ling, beväxt som den var med prickle pears
och inesquite och därtill stenbrnden, det’ var
ingen lätt sak. Men svenska seniga armar
ha öfvervunnit alla hinder och gjort af vild-
marken åkerfält. fran hvilka nu vinstgifvan-
de skördar inbärgas.

Johnson är lödd 1SGG i Svartarp socken,
Småland, där fadern Johan Magnuson var
landtbrukare. Sonen Henning arbetade ef-
ter sin uppväxt på sin faders hemman, till

dess han 18 01 emigrerade till Amerika. Han
kom först till .Manor, Texas, i hvilket sam-
hälle han tjänade dräng i 1 ar samt arren-

derade land i ?. år. På hösten 1S99 flyttade
han till Elroy, arrenderade land i den trak-
ten i 6 år och köpte 1901 det land, där han
med familj sedan bott och hvar makarne ha
ett vackert hem.
Han gifte sig med Augusta Carlson frän

Swenarum socken. Småland, år 1897. Hen-
nes fader. Carl Eld, af soldatsläkt, var jord-
brukare. Hon kom till Amerika till sina
bröder Gustaf och Henry Carlson vid Manor,
Texas, 1893.

He äro medlemmar af baptistförsamlingen
i Elroy. Mrs. Johnson har alltid tagit ak-
tiv del i kyrkans verksamhet. Har varit ti-

nanssekreterare i missionsföreningen under
ett par ar. Johnson har hedrats med åt-
skilliga förtroendeuppdrag, såsom vice ord-
förande i kyrkan, församlingskassör och trus-
tee i don publika skolstyrelsen i dist. Gl.



,
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CARL E. JOHNSON. Till Creedmoor i

Travis eounty, Texas, ett landtsamhälle 16
mil sydost frän Austin, kom Carl E. Johnson
som 23-årig yngling är 1891. Han hade då
allaredan varit i vindarnes hemland—västra
Kansas—dit han anlände ISST som fattig e-

migrant frän Råherga socken i Småland,
hvarest han 1S6S började sin lefnadsbana
och där hans föräldrar, Johanna Arvidson
och hans hustru Johanna Mathilda Swenson,
voro landtbrukare. Han hade ock gjort be-
kantskap med snöstormar och bitande köld
i norra Dakota, da han genom ett par be-
kanta svenskar, som rest till Creedmoor och
bosatt sig där som jordbrukare, fick höra ryk-
tet om Texas, den eviga sommarens land.
Och Johnson reste hit. Och när de andre
svenske nybyggarne i Creedmoor gåfvo vika
i banbrytarekampen, stod Johnson kvar—en-
sam svensk pä denna nyodling— och bröt sig

igenom nybvggarelifvets alla svårigheter.
Det tager viljekraft, uthållighet och goda ar-
mar att komma fram i Amerika. Johnson
har haft en ovanlig framgång som jordbru-
kare i Texas, men så har han ock hållit i.

En återblick pa dessa tjugosju åren, som
Johnson varit bosatt i Creedmoor. visar, hu-
ru en ung man med godt gry i sig kan kom-
ma till välstånd.

Vid sin ankomst till Creedmoor köpte

Johnson på kredit 100 ac-res betesmark efter

$17.00 per acren. Tian uppodlade 60 acres
däraf redan det första året. Men ungkarls-
lifvet blef allt ensligare, isynnerhet som den
ene efter den andre af hans svenska grannar
tlvttade ut, så att han slutligen blef den en-
de svensken på nyodlingen.

Han trädde i äktenskap med Johanna Ma-
thilda Anderson 1893. Bördig frän Ekeby
socken. Östergötland, föddes hon 1872 och
emigrerade ar 1SSS till Förenta staterna och
kom i sällskap med sin moder och fyra sys-
kon till Bismark. norra Dakota, där hon först
blef bekant med sin man. Hennes fader,
sågverksarbetaren Johan August Anderson,
hade kommit hit till landet 5 1-2 år före fa-

miljen och tagit homestead.
1 makarnes äktenskap äro födda: Hulda

189.7, Annie 1899, Victor 1901, Paul 1903,
Adolf 1908 och Helen 1911. En gosse är
död.

År 1906 köpte Johnson ytterligare 67 acres
i Creedmoor oclt betalte $70.00 per acren.
Landet hade nu stigit i värde, och Johnson
kunde likt många andra hafva sålt sitt hem-
man med god förtjänst., men han såg ej efter
tillfällig vinst. Och så begynte han spekule-
ra på “West Texas land”. Inte sålde han sin
egendom i Creedmoor, men köpte likväl 320
acres i Melvin. McCulloch countj, efter $27.70



.
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per acren. Har heller icke förmåtts att

sälja detta land. ökade år 1912 till sin

landtegendom i Creedmoor med 200 acres och
betalte efter $102.00 per acren. så att John-

son nu har lika mänga acres land i Creed-
nioor som året har dagar. Lägger man
tillsammans allt hans land, så finner man,
att han är ägare af ej mindre än 685 acres

värdefullt åkerbruksland i Texas.
Som bomullsodlare har Johnson lyckats

väl och är vida känd för sitt bomullsfrö

—

“Mebane Cotton Seed”—som han under årens
lopp afyttrat till andra bomullsodlare för

många tusen dollars om året.

År 1913 byggde han det vackra moderna
boningshuset å sin välskötta landtegendom.
Sina barn ger han tillfälle att erhålla den
allra bästa skolunderbyggnad.

Under tiden friförsamlingen i Elroy be-

dref verksamhet därstädes var Johnson ord-
förande i församlingen och fyllde äfven an-

dra förtroendeposter.
Johnson är till sin person särdeles treflig,

aktad och omtyckt i samhället; och hans
maka är en präktig kvinna och god husmo-
der.

Genom ihärdigt arbete och klar blick på
framtiden har Johnson som jordbrukare un-
der årens lopp förvärfvat sig en rätt ansenlig
förmögenhet, som ställer honom bland sv.

amerikanske storbönder.

L.AliS BENGTSON', landtbrukare och hem-
mansägare söder om Austin. är född i Ous-
by, Skåne, och kom till Austin. Texas, 18 82.

Arbetade först för månadslön, arrenderade
land några år, hvarefter han köpte eget
hemman i Elroy. B. sålde detta efter några
år och köpte landtgård närmare staden.
Med Stina Eliason från Gotteryd, Småland,

ingick B. äktenskap 1SS4. Hon är född
1859 och emigrerade 1884. Deras barn
som lefva äro: Teckla. Selma, Gerda och
Bertlia. Bengtsons tillhöra svenska luther-
ska kyrkan i Elroy.

C. A. ALMQUIST. Son till landtbrukaren
Nils Almquist i Almesåkra socken, Småland,
föddes C. A. Almquist 184 4 och utvandrade
med sin familj till Amerika ocli kom till

Sprinkle, Texas, 1SS6. Han började strax
efter sin hitkomst arrendera land vid Manor
och fortsatte därmed i sju år. Familjen
Almquist flyttade år 1900 till Elroy, och
Almquist köpte samma år land, allt beväxt
med kaktus. Från blott 5 acres kördes bort
ej mindre än 300 stora lass. Nu är landet
röjdt och bär skördar. Ett vackert hem är
mödans lön.

Almquist förenades i äktenskap 18 74 med
Adla Sofia Anderson från Björkö socken,
Småland, och hade i detta äktenskap tre barn,
hvilka alla aflidit. Mrs. Almquist dog 1879.

Almquist gifte sig för andra gången år
1881 med Anna Louise Anderson, också från
Björkö, Småland. I detta äktenskap ha
födts barnen Adla, Nellie, Albert och Hjal-
mar.

Familjen tillhör svenska metodistförsam-
lingen i Austin.

Aflidne John Hokanson.

ADOLPH HAKANSON. Son till framlidne
Jno. Hokanson i Elroy, Texas, föddes Adolph
Håkanson i Austin, Texas, 1891. Föräldrar-
ne flyttade från Austin till Elroy för 24 år
sedan och ha bott ä sistnämnda plats allt se-

dan. Fadern dog därsammanstädes för nå-
gra år sedan. Sonen Adolph kom med för-
äldrarne till Elroy.
Han är sedan 1915 i äktenskap förenad

med Laura Blomquist, en dotter till landt-
brukaren Emil Blomquist i Elroy. Hon
föddes i Decker, Travis county, 1897.

Deras son Norman Malcolm föddes 1916.
De äro medlemmar af den lutherska för-

samlingen i Elroy.

FRED ANDERSON. Son till William An-
derson i Sprinkle, Texas, föddes Fred Ander-
son 18 79 i Västergötland och kom med för-

äldrarne till Amerika och Manor, Texas, 18S2.
Han ingick 1906 äktenskap med Emma Stabi,
bördig från IJjelmseryds socken i Småland,
där hon föddes 1S80. Hon anlände till Ame-
rika och kom till Decker, Travis county, Tex.,
1S96.

I makarnas äktenskap är född en flicka,

Alida Emelia.

Anderson köpte land, delvis förbättradt, 1

Elroy 1910, där familjen nu har en vacker o
gendom.

De äro medlemmar af den lutherska fö.'*

samlingen i Austin.

ELLEN NYQU1ST. Dotter till vedutmä-
taren A. M. Johnson i Forserum. Småland,
och syster till mrs. E. T. Nelson i Elroy, föd-
des hon i ofvannämnda socken 1SS9 och kom
till Amerika och till sin syster i Elroy 1901.
Af de sex syskon, som lefva, är hon den yng-
sta. Fyra af dem äro i detta land och tvä
i Sverige. Hon har sitt hem hos E. T. Nel-
son, tillhör den lutherska församlingen i

Elroy och tar aktiv del i verksamheten samt
är medlem af lutherförbundet och sångkören.
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Mr. och Mrs. A. Molund.

A. A. MOLUND och lians hustru voro så-

som framgår af Elroys samhällshistoria, de

första svenskar, som byggde och bosatte sig

i denna koloni. Molund köpte land i Elroy

1890, ocdi de flyttade pä detsamma 1892 och
ha alltsedan haft sitt hem där. Da landet
köptes, lag det i prärie. Nu är det en af El-

roys vackraste farmar. I både kyrkligt
och borgerligt hänseende har denna familj
gjort en värdefull insats i Elroy. De äro
“charter members” af den lutherska kyrkan
på platsen, och Molund tjänar som trustee i

församlingen.

Född 1800 i Förlösa socken, Kalmar län,

utvandrade Molund till Amerika och kom till

Austin, Texas, 1SS3. Föräldrarna voro
skräddaren Anders Person och dennes hustru
Anna Kajsa Person. Kommen till detta land,

tjänte Molund de tre första åren dräng i Dec-
ker. Arrenderade en kort tid land ocli flyt-

tade sedan till Elroy.
År 1SSS ingick han äktenskap med Clara

Sofia Ekman född i Kristvalla, Småland,
1858. Hennes föräldrar voro skomakaren
Jonas Ekman och hans hustru Anna Lovisa.
Hon kom till Förenta staterna och till Chi-
cago, 111.

,
1883. Vistades därstädes i 5 år

och kom till Austin, Texas. 1S88, hvarest hon
samma år gifte sig med Molund.
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JOHX MAGNUSOX. Den som under lifs-

tiden bar detta namn har äran af att repre-
sentera den första svenska familjen i Elroy-
kolonien. Åtföljd af sin hustru och sin

dotter kom lian till Elroy 1S92. Genom
kontrakt med Clias. Anderson och Marcuse
i Austin röjde och inhägnade han åt dem 400
acres land. År 1907 köpte han den landt-
egendom, där han bodde till sin död och
livarest hans efterlefvande maka samt måg
och dotter ännu bo. Magnuson var således
en af de svenske banbrytarne i Elroy. Han
var med och röjde och bröt vildmarken och
förvandlade den till en skön plantering.
Men icke blott på det materiella området
har han gjort en värdefull insats, utan kan-
ske ännu betydelsefullare var hans arbete
inom kyrkan. Däri, såsom i allt sitt arbe-
te. har hans hustru och dotter bistått ho-
nom. Ja, så bestämd i det kyrkliga var
mrs. Magnuson, att hon sade, att om inte

kyrka komine till stånd, så ville hon ej stan-
na i kolonien. Och drifven af denna hän-
förelse för Guds rikes upprättande i öde-
marken, stiftade mrs. Magnuson den första
lutherska söndagsskolan i Elroy och dottern
Clara höll hvardagsskola med barnen för att
således hålla dem tillsammans. Dottern
Clara arbetade äfven inom söndagsskolan
som lärarinna och organist. En gammal

orgel i banbrytarehemmet minner ännu om
den tiden, då miss Clara Magnuson på sön-
dagen lastade den på faderns vagn och tog
den med till gudstjänstlokalen, spelade på
densamma och förde den åter med sig hem
efter gudstjänsten. På detta sätt fortgick
det en 6 @ 7 är tills kyrkan byggdes och
äfven en tid efteråt, då en ny orgel köptes.
Miss Magnuson har senare som mrs. Levin
Johnson med intresse fortsatt arbetet inom
den lutherska församlingen, af hvilken såväl
hon som föräldrarne äro charter medlemmar.

John Magnuson var född i Flahult, Hestra
församling, Småland, 1842. Hans fader var
smeden och landtbrukaren Magnus Jönson.
Sonen Johan lärde äfven smedyrket.

År 18 68 ingick han i äktenskap med Jo-
sefina Carlson från Heljabo, Mossebo socken
i Västergötland. Fadern Johannes .Carl-
son var både handlare och landtbrukare och
hade på sin landtgård både sågverk och
kvarn. Han var fader till ål ta barn. Ef-
ter Carlsons död köpte Magnuson egendomen
och bodde där några år tills han år 18 70 e-

migrerade till Amerika. Familjen bodde
först två år i San Antonio, Texas, och kom
18 72 till Austin, där Magnuson arbetade dels
som smed och dels som kontraktör för kör-
ning. Magnuson afled 1917 och är begraf-
ven i Elroy lutherska grafgård.
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Mr. och Mrs.

LEVIN JOHNSON härstammar från Väster-

götland, där han föddes i Kinnevad socken
1876. Fadern Lars Johan Anderson var

landtbrukare. Levin Johnson utvandrade
till Amerika och kom först till Manor. Tex.,

1895. Samma är flyttade han till Elroy,

där han 1907 köpte land, den plats, där han
ännu bor.

Han är gift med Clara Mathilda Magnu-
son, dotter till framlidne Jno. Magnuson i

Levin Johnson.

Elroy. Hon är född i Mossebo socken, Väs-
tergötland, 1870 och kom samma år vid nio

månaders ålder med föräldrarne till Ameri-
ka. Jämte allmän skolbildning har hon ta-

git en kurs i Business College samt likaledes
en kurs vid the Teacliers Normal i Austin.
LTnder flera år har hon förestått organist-
befattningen i den lutherska kyrkan i Elroy,
af hvilken både hon och mr. Johnson äro
aktiva medlemmar. Mr. Johnson har be-
klädt flera ämbeten i församlingen.

AXEL A. ANDERSON. Son till hemmans-
ägaren Johan August Anderson i Decker, Tra-
vis county, föddes Axel Anderson 1S7 3 i

grannskapet af Manor. Föräldrarne flyt-

tade till (lovalie, da Axel var blott 2 ar, och
senare till Decker, där Axel växte upp.

År 1905 gifte han sig med Ida Carlson
och flyttade till Elroy, där han brukar en
vacker landtegendom. Mrs. Anderson är
född 18S0 i Fagerhults socken. Smaland. Fa-
derns namn är Carl Johan Carlson. Hon
emigrerade fran Sverige 1901 och kom till

sin farbroder Emil Johnson i Decker.
I deras äktenskap äro födda: Raymond,

Pearl, Axel Jr., och Woodrow 'William.
De äro medlemmar af svenska metodist-

kyrkan.

ELOF CARLSON föddes i Sanna socken i

Smaland lx:t2. Ilans fader S. J. Carlson
var till yrket snickare. Elof Carlson emi-
grerade till Amerika och kom till Round
Rock, Texas. 19lo. Han iir sedan 1916 för-
enad i äktenskap med Agda Johnson, bördig
från Smaland och född i Tranas socken, .Lin-

köpings län lsxp. Ilon kom till Amerika
till sin syster mrs. Wissen i Elroy, Texas,
1907. Utom denna syster har hon en broder,
Simon, i Elroy och fem bröder i Sverige.

Elof Carlson har dn syster, mrs. Victor Skog-
lund. Makarna Carlson äro medlemmar af
den lutherska församlingen i Elroy. Under
de tvä senare åren har Carlson arrenderat
land i Elroy.

NIKOLAUS A. OLSON och hans maka till-

höra nybyggarne i Elroy, ty de kommo till

detta samhälle för 22 år sedan. Han föd-
des i Stenkumla församling på Gotland 1S44.
Hans fader Sakarias Wahlgren var landtarbe-
tare. Olson emigrerade till Amerika 18 7 0

och kom först till New York. Bodde i Michi-
gan och sysselsatte sig med skogsarbete i 5

år. I Kansas i 10 år. Etter att ha farit

omkring och bott en kort tid här och där,
kom han 1S91 till Nev. Sweden, Texas. Ar-
renderade land i Travis county i 17 är. Un-
der de senare åren har han sysselsatt sig med
byggnadsarbete och cistern-murning.

Han gifte sig 1 879 med Hulda C. Johnson.
Hon är född i Horn socken, Östergötland,
1855. Hennes fader Johan Anderson val-

arbetare på landet. Hon utvandrade till

Förenta staterna och kom till Mariadahl,
Ivans., 1S72.

De äro trogna och verksamma medlemmar
i den lutherska församlingen i Elroy.

Deras son Arthur Olson är gift med Hanna
Larson från Olivia, Texas, och bor i Elroy.
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Pastor CA It fy O. XORPELLi kom till Texas
i november 1909 och har i närmare tio är
varit pastor för den lutherska Moline-försam-
lingen i Elroy. Han afflyttade i början af

september 1918 till den lutherska församlin-
gen i Loveland, Colorado. Genom ett troget
arbete inom den andliga odlingen i Texas,
särskildt .såsom pastor i en och samma för-
samling, har pastor Xordell gjort sig för-

tjänt af en särdeles framskjuten plats bland
väktarna på Sions murar.

Född i Malilla socken, Småland, 1880,
kom han år 1 882 som liten gosse med sina
föräldrar till Lindsborg, Kansas. Föräl-
drarna bosatte sig först vid Paint Creek. S

mil sydväst från Lindsborg. De flyttade
därifrån till Marquette, Kans., och 1SS7 till

Lindsborg, där de varit bosatta sedan dess.
I det svenska Lindsborgssamhället förflöto

pastor Xordells barndomsdagar. Efter att
hafva genomgått den allmänna folkskolan
inträdde han vid Bethany College, Linds-
borg, Kans., och tog är 1900 studentexamen
därstädes. 1'pptog sedan teologiska studier
vid Augustana College och Theological Se-
niinary i Kock Island, 111., och efter fullbor-
dad 2-årig kurs vid därvarande teologiska
seminarium blef han på kallelse fran den

lutherska församlingen. i Fitchburg, Mass.,
prästvigd under synodalmötet i Stanton, Ia.,

19 05. Han var pastor i denna församling
till juli 19 07, dä han blef lärare i Cherokee—

-

Marcus—Meridan—Bethania- pastoratet i Ia.

Därifrån flyttade han 1909 till Texas, och
tillträdde pastorsämbetet i Moline-församlin-
gen i Elroy.
Han är sedan 1912 i äktenskap förenad

med Emma C. Damstrom. Dotter till pa-
storn i Augustana-synoden, C. ,T. Damstrom i

Olivia, Texas, föddes hon i Brantford, Kans.,
år 1SS4. Hon genomgick utom den allmän-
na skolan äfven en kurs vid Drauglions Busi-
ness College i San Antonio, Texas. Innehade
som ogift familjeplats i San Antonio och Au-
stin.

I deras äktenskap äro födda: Agnes Lin-
nea 1913 och Genevieve Annette 1916.

Pastor Xordell är till sin karaktär lugn
och bestämd, en vän. som man alltid kan
lita på. Hans predikningar äro texttrogna
och framställa pä ett klart siitt de kristna
trossanningarna. Ilan är nu i sin krafts
dagar, och fastän han allaredan varit präst-
man i snart 14 år, så ligger nog—sä tro vi—

-

den större delen af hans ämbetsgärning
framför honom.
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A. K. Xelson med familj.

KXUT XELSOX. Son till banbrytaren
och hemmansägaren O. Xelson i Decker, Tra-
vis county, föddes Knut Xelson ar 1SS1. Ge-
nomgick den allmänna folkskolan i Decker,
Austin högskola och senare en affärskurs vid
Draughons Business College i Austin.

Han inträdde 1911 i äktenskap med Delia
Fredrikson, f. 1S9 1 i Rose Hill, Travis coun-
ty, Texas, och dotter till framlidne landt-
brukaren A. W. Fredrikson och dennes hu-
stru Anna Swenson. Hennes moder bor nu
i Manor. I deras äktenskap äro födda:
Wilburn 1913, Etigene 1914 och Fredrik
1917.

De äro medlemmar af den lutherska kyr-

kan i Elroy ocb Xelson är vice ordf. i luther-
förbundet.

År 190S började Knut Xelson diversehan-
del i Elroy tillsammans med sin broder Al-

bert Xelson, men sålde 1912 ut sin andel till

brodern och flyttade med sin hustru pä en
af sin faders landtgärdar i Elroy, där han
alltsedan bott och ägnat sig åt landtbruk.

Som landtbrukare har Xelson lyckats väl

och pä många sätt förbättrat sin egendom
som nu räknas bland en af Elroys mest vär-
defulla landställen.

Xelson intresserar sig äfven i politiken
och tar alltid verksam del i alla samhälls-
ärenden inom kolonien.
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Mfs. \. A. XKLSOX har en vacker farm
på 100 aeres i Elroy. hvilken hon sköter
med tillhjälp af sina barn. Hon är en
präktig kvinna, som sköter sitt hem väl och
som för öfrigt är verksam inom kyrkan och
samhället. Hon är medlem af svenska bap-
tistkyrkan i Elroy.

Född i östra Enebv socken i Östergötland
1872. kom hon i sällskap med föräldrarne,
David Larson och dennes hustru, samt nio
syskon, en svåger och sin fästman till Knn-
sas City, Mo„ ar 1890, hvar hon arbetade
som ogift i 4 år.

Hon inaick 1894 äktenskap med X. A.
Nelson. Han var född 1870 i samma socken
och provins som hustrun. Hs. ns fader var
jordbrukaren Xels Swenson. Som ofvan an-

tydts, kom han till detta land och t.ll Kansas
City samma år som makan.

I deras äktenskap födda äro: Florence
1S9.7, Evelyn och Donald.

Nelson hade en god anställning i Kansas
City, där han var “Soale Master’, men nöd-
gades af hälsoskäl göra klimatombyte oeh
beslöt sig därför att resa till Texas. • Vid
sin hitkomst arrenderade han till att börja
med land vid Hornsby Bend i Travis coun-
tv, köpte 189 8 prärie-land i Elroy samt
röjde och bröt detsamma och hade fått ett

godt hem för sig och de sina, då han den 6

jan. 1916 kallades ur tiden.
Mrs. Nelson bor nu pä platsen. Hennes

föräldrar, som ännu lefva och bo i Kansas
City, komma nu och då pä besök.
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EMIL T. XELSOX, född 1S75 i Austin,
Texas, kom vid fyra års älder med sina för-

äldrar till Decker, Travis county, där han
uppväxte å faderns hemman och där han fick

sin skolbildning. Föräldrarne emigrerade
till Amerika och Austin, Texas, 1S69 och vo-
ro bland de första kolonisterna i Decker
svenska samhälle.

Fadern O. Nelson, som är en af storbönder-
na i Decker, köpte redan 1893 den landte-
gendom i Elroy, som under tiden blifvit för-
bättrad med moderna och vackra byggnader
och på hvilket hemman sonen Emil nu bor
med sin präktiga husar u och sina sex väl-
artade barn.

Han trädde 19 05 i äktenskap med Anna
Nyquist, dotter till A. M. Johnson i Sand-
hem, Forserum, Småland, och född därstädes
1879. Hon emigrerade 1. 11 Amerika och
kom först till New Sweden, Texas, år 1900.

Deras barn äro: Laura, född 1906, Ella.

1908, Erik 1911, Carl 1912, Walter 1914 och
Lawrence 1916.

Emil Nelson är ej blott en progressiv far-

mare, utan tar jämväl verksam del i sam-
hällets och kyrkans angelägenheter. Till-

hör med familj den lutherska kyrkan i Elroy
och har innehaft flera förtroendeposter i

församlingen, och af samhället har han hed-
rats med ordförandeskapet för “The Swedish
Farmer Gin Co. of Elroy.”



.
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John Olson med familj.

JOHX OLSOX. Son till jordbrukaren Ola
Jönson i Ausås, Skåne, föddes John Olson
1872 och utvandrade till Ftirenta staterna
1S90. Hans första vistelseort i detta land
var New Svveden, Travis county, Texas.
Efter sin hitkomst har han alltjämt syssel-
satt sig med jordbruk. År 1901 köpte han

land i Elroy, där han med familj hor; oeh
1912 köpte han en annan landtegendom i

det svenska samhället Kenedy, Karnes coun-
ty. Olson har lyckats väl som farmare.

Gift med Amanda Christina Danielson, dot-

till framlidne Otto Danielson i Austin, kan
han glädja sig åt sex duktiga barn: Harry,
Ruben, Olin, Della, Milford och Eugene.
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C. J. W. OLSON'. Son till C. G. Olson i

Austin, Texas, föddes C. J. W. Olson ä nämn-
da plats år 1S80. När han var 5 ar. flytta-

de föräldrarne från Austin och ha sedan sys-

selsatt sig nied jordbruk i Williamson och
Travis counties. År 1907 köpte de en landt-
egendom i Elrov och flyttade på densamma
och sonen följde med föräldrarne. Dessa
ha slagit sig ned i Austin på gamla dagar,
och sonen brukar fädernehemmet i Elroy.

C. J. W. Olson är sedan 19 08 i äktenskap
förenad med Sara Rolf från New Sweden.
Hon är dotter tHl därstädes boende landtbru-
karen John E. Rolf och född i Austin, Texas,
18S0. 1 deras äktenskap föddes 1909 dot-
tern Mildred och 1912 sonen Raymond.

Olson är en framgångsfull farmare och
aktad samhällsmedlem. I den lutherska
församlingen i Elroy äro mr. och mrs. Olson
verksamma medlemmar.



.
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Claus Philquist med famil.

CLAUS PIHLQUIST är en af Elroy-sam-
hällets bästa farmare. bor sedan 1909 på e-

get hemman och har lyckats förträffligt i sitt

jordbruk.

Bördig från Småland, föddes han i Näfvel-
sjö socken 187 0. Hans fader. Sven Petter
Petterson, var landtbrukare. Pililquist blef
faderlös vid 11 års alder och har allt sedan
fått taga vara pä sig själf. År 1S9 6 reste
han till Amerika, och hans första vistelseort
var hos Aug. Ekström, som då var bosatt i

Decker. Tjänte dräng i detta samhälle ett
år, i Elroy hos sin broder i 2 år, hade
anställning hos domare Terrell i Austin i 4

år. tog sig 190.1 en tripp till Sverige för att
hälsa på sin moder och tvä systrar, kom till-

baka samma år och arbetade för major Little-

field i 4 år.

År 1909 köpte han en delvis uppodlad och
förbättrad landtegendom i Elroy och betalte
efter $65.00 per acren.
Han gifte sig 19 09 med Sigrid Svärd från

Nässjö stad i Småland, där hennes fader,
Sven Johan Svärd, var soldat och hvarest
hon föddes 18 79. Hon utvandrade till Au-
stin, Texas, 1899, livar hon hade anställning
tills hon inträdde i äktenskap.

Dottern. Ruth Hildegard, är född 1910.
Mrs. Pihlquist är en intelligent kvinna

och präktig husmoder. Hon har 2 bröder
och 2 systrar. Mr. Pihlquist har 3 bröder
i Amerika och 2 systrar i Sverige.
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C. J. Swenson med familj.

C. J. SWENSON kom som lS-årig yngling

till Manor, Texas, år 1SS9 från Näfvelsjö

socken i Småland, där hans fader, Sven Petter

Petterson, var landtbrukare och hvarest C.

J. Swenson föddes 1ST1. Vid sin hiikomst

stannade han först hos August Swenson vid

Manor. Arbetade som dräng i 8 månader
för sin hitresa och sedan omkring Decker
och Lund—allt om allt i 2 är. Begaf sig

1891 till P.osque county, livar han arrende-
rade land i omkring ti år. Den 31 decem-
ber 18 9 7 kom han till Elroy, där han köpte
land af Geo. Hurae, samma plats, hvar han
med familj sedan bott. Detta land var, dä
han köpte det, en enda vildmark, be väx t. med
kaktus och mesquite. Så Swenson har äf-

ven genomgått banbrytarelifvets i Elroy mö-
dor.
Han ingick 1S92 äktenskap med Hilma Ma-

ria Ståhl, dotter till skomakaren Otto Ståhl
i Almesåkra socken, Småland, och född 1874.
Hon lämnade hemmet redan vid 11 års ålder
och hade anställning hos ett herrskap i

Nässjö. Till Amerika och till familjen Alm-
<1 u ist vid Manor, Texas, kom hon från Sveri-
ge 1891.

I deras äktenskap föddes 1S94 sonen Carl
Wilhelm Swenson.

1 samhällets och kyrkans angelägenheter
har denna familj städse tagit verksam del
och aldrig hållit sig undan, dä det varit frå-
ga om arbete och uppoffring.

Ringklockan i den lutherska kyrkan i El-
roy är en gåfva från familjen Swenson.
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EMIL WISSEX. Bland dem, som gjort
värdefulla insatser såväl i den andliga som
den materiella odlingen i Elroy-kolonien, in-

tager familjen Wissen ett särdeles hedrande
rum. Inte var Wissen bland de första sett-

larne i Elrov, men icke förty hafva både han
och hans hustru fatt vara med i banbrytare-
arbetet i denna koloni.

Född 1S69 i Lekeryds socken, Småland,
där fadern Johan Wier var soldat under Wi-
reda, uppväxte Mössen i hemmet och arbeta-
de dels på landet, dels på fabrik. Han emi-
grerade till Förenta staterna och kom till

Austin, Texas, till en kusin 1892. De första
4 åren arbetade han dels på järnväg och dels
på landet. Omkring år 1897 började han ar-
rendera land i Elroy, och 1901 köpte han land
därsammanstädes. Detta land var 1 värre

skick, än om det varit oröjdt, ty väl var sko-
gen nedhuggen, men stubbarne voro kvar.
Här gällde således att bryta på nytt. De
rena tegarne och det vackra trädomskuggade
hemmet vittna nu om arbete och idoghet.

Wissen är sedan 1S9 6 i äktenskap förenad
med Charlotta Johnson, dotter till byggmä-
staren Carl Johanson i Säby socken. Småland.
Hon är född 1870 och utvandrade till detta
land och kom till Austin. Texas, 1896. Deras
dotter Xannie Maria föddes 1S9S.

I den lutherska församlingen i Elroy, af
hvilken Wissen och hans hustru äro charter
medlemmar, är familjen Wissen mycket verk
sam. Mr. Wissen är församlingens sekrete-
rare. Han tager aktiv del i samhällets an-
gelägenheter och har tjänat som trustee i El-
roy skoldistriktet.
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betalte $70.00 per aere. Aflade 1901 ett

besök i fäderneslandet och tog med sig sin
moder samt bröderna Carl och Adolf Young.
Han gifte sig 1905 med Anna Maria Grip.

Hon föddes i Forserum, Småland, 1SS9, där
hennes fader Axel Grip var handtverkare och
soldat. Hon kom till Amerika till sin broder
Ernst Grip i Elroy, Texas.

I deras äktenskap äro födda: Lillie, Mil-
dred, Richard, Sigurd, Regina och Adeline.

CA 11L OSCAR YOI XG är son till änkefru
Carolina Young i Elroy, Texas, och hennes i

Sverige aflidne man Sven .Tolian Svenson.
Young utvandrade är 1901 frän Sverige till

Elroy, Texas, där han allt sedan bott. Ef-
ter påhälsning hos en där boende syster, mrs.
Burklund. tog han tjänst de första sex må-
naderna som dräng hos landtbrukaren An-
drew Johnson i Elroy. Utom två år som
smedarbetare, har Young uteslutande sys-
selsatt sig med jordbruksarbete och har sedan
år 1907 varit egendomsarrendator i Elroy.

CAROLINA YOUNG anlände till detta land
och till Elroy 1901. Med henne voro söner-

na Carl, Johan och Adolph Young. Hennes
man Sven Johan Swenson, med hvilken hon
ingick äktenskap 1 S 6 7 ,

var född i Lommaryd
socken, Småland. Han alled i Sverige vid

61 års ålder. Mrs. Carolina Young föddes
1840 i Barkeryds socken, Småland. Hon
bor på gamla dagar hos sonen Carl i Elroy.

Utom nämnda barn har hon en dotter, mrs.
Burklund, bosatt på Elroy, samt en dotter

Anna och en son Ekblom i Sverige. Två
barn dogo i Sverige.

JOHN YOUNG. Son till maskinarbeta-
ren Sven Johan Swenson i Forserum, Små-
land, föddes John Young 187 5 och utvandra-
de till Amerika 1891. Han kom först till

sin svåger Gustaf Björklund i Palm Valley,
Williamson county, Texas. Har umler hela
tiden sysselsatt sig med jordbruk. Omkring
år 1910 köpte han eget hem i Elroy—200
acres—tillsammans med sin broder Adolf och
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ADOLPH Vor\G föddes i Forserum, Små-
land 187S, där han uppväxte och fick sin skol-
bildning . Föräldrarne voro maskinarbeta-
ren Sven Johan Svenson och hans hustru Ca-
rolina. Fadern, bördig från Lommaryd,
Småland, dog i Sverige, men modern kom till

detta land 1901.
1 uppväxtåren var Young sysselsatt med fa-

briksarbete men var under de senare åren
i Sverige anställd vid järnvägen. Till Ame-
rika kom han ar 1901. De första fyra åren
i Texas bodde han i New Sweden, Travis
county. som egendomsarrendator, men har
allt sedan haft sitt hem i Elroy, där äfvon
modern och bröderna ho.

Adolph Young mghk äktenskap år 1900
i New Sweden med framlidne Otto Daniel-

sons dotter Anna Danielson. Hon föddes i

New Sweden, Travis county, 1881. Hennes
föräldrar voro fandtbrukare i New Sweden
under många ar, men sälde sin egendom och
flyttade till Austin, Texas, där fadern dog
19 IS, men modern ännu har sitt hem

I äktenskapet äro födda: Dora 1901, Rubi-
na 1910 och Myrtle 19111.

Young är sedan 1909 hemmansägare i

Elroy, där han köpte den vackra egendomen,
som då ägdes af handlanden Clias. E. Ander-
son. nu bosatt i Brady, Texas. Denna plats
liar sedan ytterligare förbättrats med ända-
målsenliga och moderna hus.

Lik de öfriga af sina bröder är Young en
progressiv landtlmikare med en aktad ställ-

ning inom samhället.
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Per Xelson.

PER XELSOX ankom med sin familj—hu-
stru och två söner— till Texas är 18S3. Ef-
ter att hafva uppodlat en farm på Jim Dough-
erty-platsen nära Decker, Travis county, flyt-
tade de vid arrendetidens slut tillbaka till

det gamla landet år 1S92. År 1893 kommo
de igen till Texas och arbetade upp ännu en
farm för samme ägare. Genom enigt, hårdt
arbet, hvilket de själfva utförde

,
lade de

grunden till det välstand Xelsonbröderna i

dag åtnjuta. År 1896 flyttade familjen till
Elroy, Travis county, hvarest de satte en del-
vis uppodlad farm i godt skick. Genom land-
köp hafva de förökt sina ägor. så att de nu
äga nära 300 acres värdefullt land. År 1897
afled mrs. P. Xelson i en ålder af 6 0 år. Hon
var född i Traheryds församling, Kronobergs
län 1837. År 1901 ingingo båda sönerna
äktenskap på samma dag och bodde tillsam-
man i fädernehemmet med sin åldrige fader,
bed refvo landtbruket gemensamt och hade
inkomsterna gemensamt med sin fader- —allt
i bästa samförstånd och harmoni. År 1904—
1905 besökte Aug. Xelson med sin hustru Sve-
rige, men kärleken till fadern och brodern
dref honom att för tredje gången anträda
färden till Texas. Ha dessa bröder bott åt-
skilda för någon tid, sä ha de snart flyttat
tillsammans igen. Släktkärleken och ge-
mensamlietskänslan synes vara den starka-
ste drifkralten i dessa bröders lif.

Efter åtskilliga besök och kortare vistelser
i Colorado beslöto de att njuta frukterna af
sin mödas dag uti ett trofligt hem i nämnda
stat. De lämnade negrer och mexikaner
att svettas och träla med bomullsodlingen på
farmen i Texas. Den gamle fadern åtföljde
dem. Tillsynen på farmen gjordn dock att
en af dom måste vistas i Texas den mesta ti-
den. Följaktligen vistades Hilding Xelson,
den äldste af bröderna, med hustru och fyra
barn i Colorado höston 1915. Don 11 de-
cember dog mrs. Hilding Xelson därstädes.
Förkrossade af sorg återvände familjen med

Xelson d. ä. till det gamla fädernehemmet
igen. Den 5 april 1916 kom hembudet för
den 7 9-ärige stamfadern. Han begrofs i

familjens privata grafplats på ägorna där
hustru och flera små barnbarn hvilade i stof-
tet före honom. Sä formas vär historia genom
händelserna i detta land. Per Xelson var
född i Stobv socken, Kristianstads län, den
8 febr., 1837. Han var en sällsynt lugn, be-
härskad natur, som gick sin väg tyst och
stilla igenom lifvet.

*

AUG. XELSOX är född i Stoby, Kristianst.
län den 16 maj 1874. Makan Maria Hanson
född år 1875 den 11 augusti, är bördig från
Tommelilla trakten i Skåne. Fem barn haf-
va aflidit i späda år: Texi Anna, Texi Augu-
sta, Lizzie, Aughill och Ima. En liten dotter,
fem år gammal (när detta skrifves) lefver
ocli glädjer föräldrarne.

HILPIXG XELSOX är född 1872 i Stoby
socken, Kristianstad län. Makan Esther A-
delina, var född i Travis county, Texas, den
6 febr, 1883. Hon var vid sitt frånfälle 32
år. Barnen äro: Cora Hildina, Lillian Alf-
liilda, Plilliard August och Wilburn Shackel-
ford.

DAVID ALEXIUS CARLSOX, hemmansä-
gare i Elroy, kom som 9-årig gosse till detta
land. Han föddes i Frideved socken, Väs-
tergötland 1885. Fadern, Alfred Carlson,
som i Sverige var jordbrukare och mjölnare,
emigrerade till Amerika och kom till Tra-
vis county, Texas, på våren 1895; och på hö-
sten samma år anlände modern och barnen.
De voro sju syskon. David Alexius har ef-

ter sin uppväxt alltjämt arbetat på farm.
Såväl då hans fader arrenderade land som
då han 1902 köpte eget hemman i Elroy bi-

trädde David Alexius honom i hans jordbruk.
År 1911 köpte D. A. Carlson en vacker landt-
egendom i Elroy, och nästföljande år satte
han eget ho. då han ingick äktenskap med
Ellen Mathilda Jacobson. Hon är född
1S90 i Clyde. Kans., och kom vid 6 års ålder
med sina föräldrar, Carl Jacobson, till Texas.
Hennes föräldrar äro bosatta i Elroy.

I makarnes äktenskap föddes 1914 dottern
Ellen Winfred och 1917 Mathilda Victoria.

Familjen Carlson tillhör baptistförsamlin-
gen i Elroy, i hvilken de äro aktiva medlem-
mar. Carlson är söndagsskolföreståndare
och finanssekreterare.

CARL O. CARLSOX' inflyttade till Elroy-
kolonien 1906 och har allt sedan dess bott
därstädes såsom jordbrukare. Han föddes
i Flisby socken. Småland, 1SS0. Lämnade
Sverige redan som gosse och kom som emi-
grant till Manor. Texas, till J. A. Lindblom
1 894. Hans fader, Carl Gustaf Johanson,
var sågverksarbetare.

Han giflo si tr 1907 med Alice Mathilde
Pcarson. född 1 889 i Pflugerville, Texas, och
dotter till lamltbrukaren Per Pcarson.

I deras äktenskap äro födda: Albert 190S,
Martin 1909, Rubv 1911, Robert 1912, Mar-
grot 1914 och Ruth 1917.

!
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De äro medlemmar af friförsamlingen i

Elroy. Carlson tar aktiv del i verksamhe-
ten särskildt som musikant.
En utmärkt präktig familj.

ANDREW JOHNSON. Enligt de biogra-

fiska uppgifterna frän Johnson var han i

ordningen af svenske nybyggare i Elroy den
tredje. Den första sträckan land köpte han
för $20.00 aeren är 1893, allt beväxt med
mesquite och kaktus. Ja. så lätt gick det

att komma vilse i dessa obanade trakter på
den tiden, att Johnson en gäng fick leta

efter sin stuga en hel dag, innan han fann
den. Men han röjde och bröt vildmarken
och köpte 1912 närgränsande landområde på
108 acres, för hvilket han betalte efter $85.00
per aeren. Äfven detta låg i prärie. I öfver
4 år bodde Johnson ensam på sin täppa, ar-

betade om dagen i sitt anletes svett och
drömde om natten om framtida liusa och
lyckliga dagar. Och dessa tider ha efter

mycken möda kommit.
Han trädde 1899 i äktenskap med Hilma

Anderson, dotter till jordbrukaren Anders
Johan Petterson i Grinstad socken i Dalsland.
Hon är född 1872 och kom till Austin. Tex.,
från Sverige 1889. Rester därifrån till Mas-
sachusetts, men återvändo om några år till

Texas.
I äktenskapet äro födda: Olga 1900,

Carl 1903, Erland 1905, Ethel 1907, Rosalie
1909, Isabelle 1911 och Baby 1916.

Familjen tillhör den lutherska kyrkan i

Elroy, af hvilken Johnson är “charter memb-
er”. Han har varit kassör för församlingen
och tjänar nu i egenskap af trustee.

AUGUST ARRAHAMSON, Elroy-samhäl-
lets smedmästare, är bördig från Almesäkra
socken, Småland, och född 1S59. Hans fa-

der Abraham Peterson var till yrket vagn-
makare och ägde eget torp. August Abra-
hamson kom till detta land 1874 till en bro-
der Johan Abrahamson. som då bodde hos
Bengt Swenson vid Hut to i Williamson eoun-
ty, Texas. Abrahamson startade in som
dräng hos Carl Sjöberg vid Austin och tjän-
te som dräng om allt i en 8 år. Arbetade
för S. A. Lundell som smedlärling. Arbetade
äfven några år som snickare och järnvägs-
arbetare. Han kom till Elroy 1S99 och
arrenderade smedjan därstädes de första ä-

ren. Köpte sedan tomt och flyttade smed-
jan på densamma. År 1916 erhöll Abraham-
son patent å en Cultivator Shovel Attach-
ment, som för sin enkla och dock praktiska
konstruktion torde få stor efterfrågan.

Han är sedan 1909 förenad i äktenskap
med Esther Amalia Westling, dotter till fram-
lidne inspektor Westling. Hon föddes i

Ejunghems socken, Västergötland. 1S65 och
kom 1881 med sina föräldrar till Am.erika,
till Bridgeport, Conn., först och till Texas
1SS4.

Mrs. AUGUSTA ERICSON, född Johnson
och dotter till skräddarmästaren Gustaf
Johnson i Jersnäs socken. Smaland, föddes

18 65 och kom till Amerika till en syster mrs.
Blomquist i Austin, Texas, 1891.

Hon gifte sig med Erik Edward Erikson
1898. Han var född i Malexander socken
i Östergötland 1858 och kom till Illinois frän
Sverige 187S. Flyttade 5 år senare till

Cheyenne county, Nebr. Gifte sig första
gången 1890 med Mathilda Swenson och hade
med henne dottern Emma. Mrs. Ericson
dog i Elgin, Texas. 1S96. Han trädde 1S98
i nytt äktenskap med ofvannämnda Augusta
Johnson, i hvilket äktenskap äro födda: G i 1

-

bert, Daniel, Elof och Natanael. Familjen
bodde de första åren ute vid Lund, hvar de
ägde en farm. Omkring 1905 sålde de den
och köpte den egendomen i Elroy, på hvilken
de ännu bo. Ericson afled i Elroy 1913.

Familjen tillhör den lutherska församlin-
gen i Elroy.

C. O. V. CARLSON kom till detta land och
till Austin, Texas, 1907. Kom sedan till

sin farbroder J. A. Anderson i Elroy, där
han allt sedan haft sitt hem. Tjänte dräng
hos Anderson i två år och har sedan arren-
derat hans landtegendom. Han köpte en
fjärdedels sektion land i den svenska kolo-
nien i Kenedy, Karnes county, Texas, för en
summa af $5,000.00 och har således kom-
mit sig väl före på denna korta tid.

Han föddes i Virserum socken 1S87, där
hans fader Carl Johan Albin Johanson var
jordbrukare. Han är gift med Esther Ma-
ria Svenson sedan 1910. Hon föddes i Krist-
dala, Småland. 1S84 och kom till Amerika
och Elroy, Texas, 1908. Hennes fader Sven
Petter Swenson var jordbrukare.
Makarne Carlson äro aktiva medlemmar

i den lutherska församlingen i Elroy, inom
hvilken Carlson innehar trustee-ämbetet och
kassörsbefatt ningen.

CARL GUSTAFSON har varit bosatt i El-

roy allt sedan sin hitkomst till detta land
1908. Redan 1911 började han arrendera
land i Elroy.

Han föddes i Svenarum socken, Småland,
1SS3, där hans fader Claus Anderson var
jordbrukare.

År 1913 gifte han sig med Esther Jacob-
son från Kansas, där hennes fader Carl Ja-
cobson idkade jordbruk. Hon är född 1893.

Makarne äro aktiva medlemmar i baptist-

församlingen i Elroy. Mr. Gustafson är
församlingens sekreterare och mrs. Gustaf-
son dess organist.

OSCAR L, JOHNSON är bördig från Jers-
näs socken i Småland, där han föddes 1S7S.
Hans fader Johan Magnuson var landtbru-
kare.

Oscar Johnson utvandrade till Förenta sta-

terna och kom till Manor, Texas., 1896. Har
under hela tiden här arbetat som jordbru-
kare i Travis county, do senare tolf åren i

Elroy.

Ilan ingick äktenskap med Esther Maria
Carlson frän Virserums socken, Småland,
1907. Hon är född 1S87 och kom till det-
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ta land och till Manor, Texas, 189S. Hen-
nes fader Carl Johnson var jordbrukare.

I makarnes äktenskap äro födda: Elin,

Lillie, Eugene, Theodor och Edward.
Johnson har två bröder i Amerika och en

syster i Sverige.

. VICTOR K. JACOBSON' är bördig från
Karlskoga, Värmland, oeh född därstädes
1873. Hans fader Jacob Anderson var
landtbrukare. Victor Jacobson emigrerade
till detta land 1892 och kom först till Clyde,
Kans. Till Texas anlände han 1895 till

brodern Gustaf Jacobson, då bosatt i New
S vveden.
Han är sedan 1909 i äktenskap förenad

med Esther Moberg från Karlskoga, Värm-
land. Hon kom hit till landet 1909.

Familjen bor nu på eget hemman i Elroy,
och utom denna egendom har Jacobson jäm-
väl land i den svenska kolonien i Kenedy,
Karnes county.

LEONARD LINDQVIST, som föddes i öde-
stuga socken, Småland, 1891, där hans fader
A. V. Lindquist var till yrket skomakare, e-

migrerade till Amerika och kom till Elroy
1911 och har bott där allt sedan. Han är
utkörare för handelsfirman Håkanson Bros.
i Elroy.

Mrs. SOFIA JOHANSON föddes i Mofalla
socken, Västergötland 18 65 och utvandrade
i sällskap med sin man till Förenta staterna
och New Mexico 1895. År 1898 kommo de
till Texas och slogo sig ned som jordbrukare
i Elroy. Hennes man, Johan Gabinus Jo-
hanson, var född i Tjällmo socken, Öster-
götland, 1849 och med h vilken hon gifte
sig 1889, hade i ett föregående äktenskap
tv•å söner: Uaniel och Gustaf. I andra giftet
föddes dottern Hanna. Johanson dog i El-
roy 1909. Då föräldrarne lämnade New
Mexico, stannade sonen Daniel efter och har
aldrig sedan låtit höra af sig.

GOTTFRID JOHNSON'. Inom samhället
och kyrkan i Elroy-kolonien har Johnson
nedlagt ett mångårigt, troget och uppoffran-
de arbete, däri understödd af sin ledsaga-
rinna genom lifvet. Medlemmar af den lu-

therska kyrkan i Elroy— Johnson charter
member—hafva dessa makar varit ett godt
stöd för församlingen och innehaft mänga
sysslor inom densamma. Johnson köpte
1895 den landtegendom i Elroy, hvarest ma-
karne allt sedan bott, och å hvilken egen-
dom de ha ett vackert och inbjudande hem,
där svensk giist frihet är rådande.

Son till soldaten Brodd i Kinneved socken,
Västergötland, föddos Gottfrid Johnson, där-
sammanstädes 1869; emigrerade till Amerika
och anlände till William Anderson i Gregg,
Travis county, Texas. 1 xs9; tjänte dräng och
arrenderade land de första åren; gifte sig
189 6 och satte eget ho.

Hans hustru Anna. född Anderson, stam-
mar äfvenledes fran Västergötland; är född
i Yllestad socken 1 877 och kom med sina
föräldrar. Wm. Anderson och dennes hustru
Ida Carolina Uuckman, till Manor, Travis

county, Texas, 1882. Föräldrarne äro de
välkände och aktade Wm. Andersons i Sprin-
kle.

VICTOR JOHNSON och hans hustru Anna
Carolina, född Anderson, bo sedan 1906 pä
eget hemman i Elroy; ha ett vackert hem;
äro verksamma medlemmar af baptistkyrkan,
inom hvilken Johnson är trustee och mrs.
Johnson kassör för kvinnoföreningen.

Johnson föddes 1S71 i Svenarum socken,
men uppväxte i Falla, Elmås. ödestugu soc-
ken. Hans fader, Johan Malkolm Johan-
son, var jordbrukare. Johnson emigrerade
till Amerika 1S96, kom först till Round Rock,
Texas, tjänte dräng hos Wm. Palm, började
arrendera land i Elroy 19 01 och köpte eget
land 19 05.

Gifte sig 1900. Hustrun föddes i Skär-
stad socken, Småland, 1876, och kom till A-
merika och till Manor, Texas, 1899. Hen-
nes fader Anders Gustaf Anderson, är jord-
brukare.

FRANS OSCAR LINDEN har bott och id-

kat jordbruk i och omkring Elroy i 17 år; och
såväl har han lyckats i sitt jordbruk, att

han 1902 kunde köpa land i Elroy. Ar 1911
köpte han en landtegendom till i samma
koloni.

Han föddes i Jersnäs socken, Småland.
1S6S. Fadern, Claus Fredrik Snäll, var sol-

dat. Efter att hafva fullgjort sin bevärings-
plikt utvandrade Linden till Förenta stater-
na, och anlände till Decker, Travis county,
Texas, 1891.

Han gifte sig 1S93 med Jennie Otilia Dah-
lin från Austin, Texas. Dotter till bagaren
Andrew Magnus Dahlin i Austin. föddes hon
IS 74. Födda i deras äktenskap äro: Anna,
Elin, Ruth, Majy, Carl, Frank, Esther. An-
drew och Francis. Två barn äro döda.

Familjen tillhör svenska metodistkyrkan
i Austin.

PAUL OLSON föddes 18 7S i Ausås, Sveri-
ge, och kom som emigrant till New Sweden,
Texas, 1900. Till Elroy anlände han 1904,
och har han alltsedan arrenderat land i det-
ta samhälle.

Han gifte sig 19 09 med Ellen Theresia
Johnson, dotter till Henning Johnson i Hut-
to. Williamson county, och född 1S91. Hon
afled i Elroy 1913, efterlämna le två barn:
Roul, född 1911 och Walfrid 1912.

ARTHUR PALMQUIST föddes i Austin.
Texas, 1894. och här har han uppväxt och
fått sin skolbildning. Utom den allmänna
skolan har han äfven studerat vid Nixon-
Clay Comntercial College i Austin. Hans fa-

der är Wm. Palmquist, under många år
anställd vid Texas Land Office.

OLOF PALMQUIST är en af Elroy-kolo-
niens aktade banbrytare och var bland de
första, som slogo sig ned såsom jordbrukare
i detta samhälle. 1 sällskap med R. Strom-
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berg, mr. och mrs. Molund, mr. och rars. O.

Nelson kom han törsta gången 1890 till den-
na trakt, som dä var vildmark, för att bese
landet, köpte land, och var den förste kö-
pare af svenskarne, som erhöll den törsta
• -deed” pä land i Elroy. Sin första natt i

Elroy glömmer inte Palmquist. Landsökar-
ne kamperade under natten vid “The Dutch
Water Hole”. .Med sadeln till hufvudgärd
lade sig Falmquist till hvila och sof lugnt
och godt. När han steg upp på morgonen
och tog upp sin sadel, läg en skallerorm un-
der densamma. Men inte flydde Palmquist
frän trakten för det. Han tog itu med vild-

marken, röjde den och bröt stubbar vid

månljus. Det såg inte alltid så ljus ut på
nyodlingen. Da bomullen betingade blott

3 1-2 till 4 cents för pundet, så förstår man,
att det inte betalte sig att farma. Falmquist
hade ej kunnat sälja sina dragare och sin

redskap under sådana förhållanden, om han
velat det aldrig sa gärna. Han skördade ett

år icke mindre än 65 bushels af majs per
acre; men landägaren nekade ta skörden i

arrende. Han salde då majsen för 10 cents
per bushel. Palmquist bodde i det gamla
box-huset i 12 år. Nu är allt förvandlad t.

Den skogbeväxta marken har genom ihärdigt
arbete omdanats till fruktbärande åkerland,
och den gamla stugan har fått gifva plats
för en tidsenligare bostad, och ändamålsenli-
ga uthusbyggnader ha blifvit uppförda.

Olof Palmquist är född i Dansbo gård i

Dörby socken, Småland, 1861, där hans fader,
Per Swenson, var landtbrukare. Fadern
dog 1S68 och modern 1883. Palmquist ar-
betade som gosse på pappersbruk, senare som
dräng på landet. Till Amerika emigrerade
han 18S4 och kom till Otto Swenson vid
Govalle, nära Austin, Texas. Tjänte af
sin biljett och fick arbeta 18 timmar på dyg-
net. Började arrendera land 1887, först
af Johanson (sektionsförman ) , så af Rodgers
i 3 år och af O. F. Bell i 9 år, h varefter han
flyttade till Elroy.
Han är sedan 1894 i äktenskap förenad

med Laurie Bryant från Gillespie countv,
Tex.. och har med henne haft 9 barn. af hvil-
ka 7 lefva, nämligen Willie, född 1896, Carl
1 897, Dora 1900. Felix 19 03. Ravmond 1909,
Della 1912 och Ella May 1914.

Mrs. Falmquist föddes 1875 och är dotter
till landtbrukaren Milton Bryant i Gillespie
countv.

Arthur gifte sig 1918 med .Tewell Hinton,
f. 1898 i Austin, Texas. Makarne ha en son
Arthur Edgar. Palmquist har sedan 1913
arrenderat sin faders landtegendom i Elroy
men är nu i armeen och för närvarande vid
flygskolan Kelly Field, San Antonio.

CATtTi PEARSO.Y fikides i Austin, Texas,
1888, och den svenska Elroy-kolonien hade
blott en 5-årig historia, då hans föräldrar,
Per Person och hans hustru, slogo sig ned
därstädes som landtbrukare. Carl Poarson
har nu bott och idkat jordbruk i Elroy i 20
år. Han är en treflig ung man, god arbetare
och aktad medlem af samhället och kyrkan.

Ar 1911 ingick han äktenskap med Hanna
Carlson, som är dotter till hemmansägaren
Alfred Carlson i Elroy, högaktad och fram-
stående i Elroy-samhället. Hennes föräldrar
äro bördiga fran Fridened socken. Västergöt-
land, men bodde i Vartofta, da mrs. Pearson
är 1887 föddes.

1 makarne Pearsons äktenskap äro födda:
Emelia 1912, Mabel 1914 och Bernhard 1916.

Familjen tillhör baptistförsamlingen i El-
roy och tar aktiv del i verksamheten.

A. \V. SÖDER LUND anlände till Elroy
1901, köpte land och har varit bosatt pa
detsamma alltsedan.
Han är född i Nora, Nerike, 1860. Hans

fader P. Peterson var järnvägsarbetare. Sö-
derlund emigrerade till Amerika och kom till

Connecticut 1881, men stannade där blott 3

månader. Han reste till Austin, Texas, sam-
ma är. Arbetade på H. & T. C. järnvägen
de första åren. Arrenderade land omkring
Manor i 18 år.

Söderlund gifte sig med Ingrid Bodelson
från Ousby, Skåne. I detta gifte föddes dot-
tern Nora. Mrs. Söderlund afled i Decker
1884 och Söderlund ingick 1891 i nytt äk-
tenskap med Elsa Johanna Bengtson från
Ousby, Skåne. I detta äktenskap äro föd-
da Annie och Oscar. Två barn äro döda.

Familjen Söderlund tillhör den lutherska
församlingen i Elroy och tar aktiv del i

verksamheten.

CLAUS GUSTAF PETERSON, en af Elroys
präktiga farmare, kom till detta samhälle
1901 och arrenderade land i 5 år samt köpte
1907 en delvis förbättrad landtegendom. där
han nu bor med familj.
Han är bördig från Småland och född i Vir-

serunt socken 18 65. Fädern, Petter Magnus
Jonson, var skräddare till yrket, C. G. Pe-
terson utvandrade fill detta land och kom
till Decker, Travis county, Texas, 1890, till

Karl Lundgren.
Han ingick äktenskap med Anna Sofia

Johnson 1S93. Hon år född i Tveta soc-
ken, Småland, 1867. Hennes fader, Fabian
Johnson, är jordbrukare. Till Amerika och
till Karl Lundgren i Decker, Texas, antände
hon från Sverige 1S9 3.

Makarnas barn: John, född 1901, och E-
d i t h 19 0 7.

De äro medlemmar af den lutherska kyr-
kan i Elroy och taga aktiv del i verksamhe-
ten.

FRANK SWAN föddes i Jönköping, Små-
land, 1881 . Föräldrarne voro soldaten Per
Alfred Swan och dennes hustru Maria. Frank
Swan emigrerade till Amerika 1900 och
kom först, till Aug. Ekström, Manor. Texas.
Arbetade på landet de tre första åren. Reste
sedan till Californien och stannade där i sju

år. Kom till Elroy 1911. livar han arren-
derar en vacker landtegendom. Han sände
efter sin moder från Sverige 1905 och har
hon alltsedan skött hushållet iför honom.
Modern är medlem af den lutherska försam-
lingen i Elroy.
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KENEDY.

Kenedy är en stad i Karnes county,
omkring sextiotva mil sydost om San
Antonio, utmed San Antonio »t Aransas
Pass järnvägen. Staden har flera in-

dustriella anläggningar, såsom repara-
tionsverkstäder för järnvägen, “Cotton-
seed Oil MiH”, kvastfabrik, 3 au-
tomobilreparationsverkstäder, ett präk-
tigt vattenverk, ett modernt kloaksy-
stem, två banker, två virkesgardar
samt flera moderna affärshus. Det
svenska samhället ett stycke väster
om staden ligger en del i Karnes och en
del i Bee county.

Svenskarnes historia i Karnes coun-
ty är äldre än Karnes county. Karnes
county organiserades 1854; men i gam-
la handlingar öfver land saldt pa Wilson
Ranch, hvar nu det svenska samhället
är beläget, förekommer namnet Dahl-
berg redan år 1842. Karnes county för-

sta skattmästare (1855) hade det
svenskt klingande namnet John Law-
son, troligen svensk, och i ett testa-

mente, skrifvet 1876, af Thomas M.
Dennis, förekommer namnet Susan Han-
son. Åren 1901—1905 arbetade en
ung svensk vid namn Ola Anderson som
hanaelsbiträde i Kenedy för W. T. Cour-
son.

Wilson Ranch och Kenedy blef först

1906 mera allmänt bekant, dä fastig-

hetsmäklaren B. P. Hintze, represente-
rande J. W. Gillian, annonserade landet
genom Texas Posten. De första ex-
kursionerna afgingo från Austin i ja-

nuari samma ar. Som landet var vac-
kert, såldes ganska mycket redan första
exkursionen, men pa grund af något fel

i åtkomsthandlingarna återgingo de
första köpen. De som behöllo sitt land
voro P. A. Peterson, Round Rock, John
österberg, Manor, Axel Smith, Elgin,

F. O. Monson och C. F. Blomquist, Jo-
nah, samt Herman Stark, Round Rock.
Utom de tva förstnämnda, fastställdes
dessa köp i feb. 1906. Under en läng-
re tid köpte inga flera svenskar land i

trakten, men manga tyskar slogo sig

ned här.

Den första svenska inflyttningen tog
plats i oktober 1907. De första kolo-

nisterna voro F. O. Monson och C. F.

Blomquist från Jonah, Williamson coun-
ty. Dessa två familjer bodde ensam-
ma som svenskar å Wilson Ranch i tre

år. År 1910 kommo tre andra famil-

jer från Travis county, O. A. Carson,
Austin, John Anderson, Elroy, och Al-
fred Anderson, Manda. Något sena-
re samma år inflyttade bröderna Emil,
Theodore och Arthur Swenson med fa-

miljer från Decker.
Dessa familjer utgjorde så att säga

samhällets förtrupp; sedan ha under å-

ren ganska många inflyttat, så att där
nu finnas omkring fyratio svenska hem.
Alla dessa häfva inflyttat från de äl-

dre samhällena i Travis och Williamson
counties, utom ett par familjer, C. A.
Nelson och Gust. Flodquist, som inflyt-

tade från Chicago, samt ett par svenska
affärsmän från Chicago, Nils Buck och
J. A. Torstenson, som dessutom ha en
större landsträcka i kolonien, och hvar-
af de låtit röja 450 acres, där de ämna
uppsätta nödiga byggnader under 1918.

Som förut nämnts, hade den svenska
koloniseringen afstannat men upptogs
af landmäklaren mr. August Free från
Austin, och det var genom hans energi-
ska ingripande som kolonien fick ett

nytt uppsving. På hösten 1909 köpte
mr. Free själf land i kolonien, och i ja-

nuari 1909 företogs hans första exkur-
sion, och genom hans arbete såldes land
till öfver ett tjugotal svenska familjer.

Södra delen af Wilson Ranch öppna-
des för nybyggarne något senare af

Theodore M. Plummer från San Anto-
nio, som här köpte en vacker landsträc-
ka på 19,000 acres. För öppnandet af

denna vackra landsträcka till svenskar
tillkommer krediten i första hand Texas
Posten, med hvilken Theo. M. Plummer
först kom öfverens om koloniseringen.
För utvecklingen af denna del af sam-
hället tillkommer landtmäklarefirman i

Austin, Knape, Nordstrom & Knape,
stort erkännande. Genom nämnda fir-

ma såldes till svenska jordbrukare 5,235
acres, och sedan nämnda firma upplösts
har mr. Otto Knape fortsatt kolonise-

ringen och sålt ytterligare 1120 acres
till landsmän.
Svenskarne ha här lyckats väl. Men

äfven detta samhälle har haft sin ny-
byggarehistoria. Nästan allt landet
var en skogbeväxt prärie och odlingsar-
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betet var både kostsamt och styft. Men
detta folk behöfde icke att experimen-
tera, som ofta är fallet med kolonister

från de större städerna. De forstodo
sitt arbete. De voro heller inga grön-
saksödlare, som nöjde sig med 10 till

20 acres täppor, ty kring dessa nybyg-
garhem ser man frän en half till en mil
långa tegar, med frän etthundra sextio
till trehundratjugo acres till hvarje e-

gendom. Hufvudnäringen i denna

trakt är bomull och majs. En stor för-

man för samhället är, att mr. Plummer
nästan uteslutande saldt land till sven-
skar.

Samhället har två svenska kyrkor, en
luthersk och en frikyrka, och få sam-
hällen, äfven bland de äldre, ha en rym-
ligare och trefligare folkskolbyggnad.
Andra kommunala förmåner, som tele-

fonsystem och daglig post, åtnjutas
här som i de äldre samhällena.

Pawnee School.
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Gus. Flodquists hem. George Monsons hem.
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tor i Travis coimty. I Manda arrenderade
han omkring fyra år, hvarefter han flyttade
till Kenedy 1911. där han köpte 215 acres
land oeli satte i brukbart skick. A. är en
skötsam man och god landtbrukare.

Brodern Anders Gustaf är också bosatt
i svenska samhället i Karnes county, dess-
utom har han en broder och en syster bo-
satta i Sverige. A. är medlem af svenska lu-

therska kyrkan och har varit en af dess
ombudsmän alltsedan församlingens stiftel-

se.

l''RAXS OSCAR AXDERSOX föddes i Jers-

"näs socken, Småland, 1877, emigrerade vid

tjugo års ålder och kom till New Sweden,
Travis county, Texas, där farbrodern, John
Rolf, var bosatt. Hans fader, Anders Johan
Monson, var landtbrukare i Sverige, och

sönerna hafva följt samma lefnadskall äfven
i detta land. Ar 1905 återvände Anderson
till Sverige för att hälsa på i föräldrahem
och hembygd, men återkom till Texas föl-

jande år och upptog landtbruk som arrenda-
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AIjlltKD AM>Ki;so\ kom till Kenedy
samhället, köpte land och bosatte sig år

1910. Han anlände till Decker, Travis

county, från Sverige år 1S83 och arbetade

dels på farm och dels på järnvägen de för-

sta åren. Efter ett par år som arrendator

köpte han eget land i nämnda samhälle och

var hemmansägare därstädes i liera år. Hans
sista landthem i Decker var beläget strax

invid frikyrkan, hvilken egendom han sålde
till mr Gustaf. Carlson ar 1903 och flyttade

med. sin familj till Colorado och bosatte sig

i Pueblo. I Avendale, nämnda stat, köpte
lian land och ägnade sig åt odling af socker-
betor. Härifrån flyttade familjen till Man-

da, Texas, där A. arrenderade land ett år,

innan han flyttade till Kenedy.
Anderson föddes i Hillinge, Skärstad soc-

ken, Småland, 1S67. Fadern var soldat,
och sonen lämnade hem och fädernesland vid
sexton års ålder. Med Alma Svenning in-

gick han äktenskap i Decker år 1S90. Hon
kom till detta samhälle från sin hemsocken
Unnaryd i Småland år 1SS3 femton år gam-
mal. Föräldrarne, Svenning och Kristina
Anderson, emigrerade senare och bosatte sig

i Decker, där fadern dog för flera år sedan.
Barnen i familjen äro: Oscar, f. 1891, Ku-
ben, f. 1 893, Hulda, f. 1895, Annie, f. 1S98,
Dan, f. 1901, Howard, f. 1903, Harry, f.

1906, och Walter, f. 1910.



'
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AXPERS (.ISTAK ANDERSON föddes i

Jersnäs socken, Jönköpings län, Småland,
187 1 och är son till landtbrukaren Anders
Johan Monson och hans maka Eva, f. Johan-
son. År 1894 bestämde han sig för att resa

till detta land och kom till New Sweden,
Travis countv, Texas, där han började med
jordbruksarbete. 1 nämnda samhälle bod-
de han i många år. Till Kenedy flyttade

han 1911 och har sedan vistats i denna
trakt, där brodern Oscar Anderson också
är bosatt. En broder och en syster äro
fortfarande i Sverige.

Anderson har under åren aflagt tvenne

besök i hemlandet och vid dessa besök stan-

nat längre eller kortare tid. Första på-

hälsningen till anhöriga och fosterjord sked-
de 189S, andra besöket gjordes 1902 och
tredje gången, han reste till Sverige, var

1909. då han stannade därstädes till 1911.

Det händer ju rätt ofta att de invandran-
de svenskarne hälsa på moder Svea efter

några års vistelse i detta land, men fa äro
nog ile som göra sig besvär att aflägga flera

besök såsom Anderson gjort. Det är dock
hedervärdt och rekommenderande för dem
som kunna göra så. Anderson är en af

charter medlemmarne af svenska lutherska
Elimförsamlingen i Kenedy.
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CAllL 1*'. UDOMQUIST. Det svenska sam-
hället i närheten af Kenedy, Karnes county,
räknar sin början frän är 1906, då några
svenskar köpte land därstädes. Det var
dock endast tvenne familjer, som vid den ti-

den flyttade dit, och under några år såg det
ut som om dessa skulle blifva de enda att
slå sig ned i denna trakt. Hvad som kan-
ske mer än något annat afskräckte landspe-
kulanterna, torde varit den täta skog af mes-
quite och kaktus, som fanns öfverallt; och
hade icke dessa tvenne banbrytarefamiljer
varit där och uppvisat livad röjning och
odling kunna åstadkomma, då jordmånen för
öfrigt iir god. hade det möjligen inte funnits
en svenskt samhälle där i dag. Dessa tven-
ne familjer voro Carl F. Hlomquist och F.

O. Monson, h vilka i många afseenden bidra-
git till detta settlements framgång.

B. är bördig från Barkeryd, Småland, och
född 18 66. Föräldrarne, Gustaf och Caro-
lina Blomquist, voro bondfolk, och sonen
stannade i föräldrahemmet tills han 1889
utvandrade till Amerika. Som emigrant
kom han till Jonali, Williamson county,
Texas, där han tog anställning hos landtbru-
karen Aug. Carlson och började efter fem
år arrendera land i trakten. Som arrenda-
tor bodde han vid Jonali i tretton är och
flyttade till Kenedy 1906. År 1894 inträd-
de han i äktenskap med miss Emma Swensk,
född i Brcdaryd, Smaland. 1872. I sällskap
med modern kom hon till Texas år 1S89 och
bosatte sig i närheten af Jonali. Fadern,
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Gust lilomquist.

John Swensk, dog senare i Taylor, men mo-
dern, mrs. Fredrika Swensk. lefver och är

bosatt i närheten af nämnda stad. Blom-
quists hafva fyra söner och en dotter. Des-
sa äro: Gustaf, f. 1S95, Harry, f. 189 6, El-

mer, f. 1901, Herbert, f. 1902, och Marga-
ret f. 1915.

Familjen tillhör svenska lutherska 'för-

samlingen, i hvilken B. tjänar som söndags-
skolföreståndare och diakon. Mr. Blom-
quist har en syster, mrs. Claus Foster, bosatt
i Louisiana samt två bröder och två systrar
i Sverige. Mrs. B. har tre bröder och tre

systrar, alla bosatta i detta land.

A. AV. BORG, landtbrukare i Kenedy sam-
hälle sedan ar 1912, kom till Texas från
nordstaterna år 19 07 och slog sig ned i Au-
stin, där han hade anställning i snickeri-
verkstad några ar. Han föddes i Galesburg,
111. 1SS3, till hvilken plats föräldrarne, John
och Maria Borg, emigrerade frän Mönsterås,
Småland. 1 äktenskap inträdde han 1907
med miss Olga Söderlund, då bosatt i Austin,
men född i Sundsvall, Sverige. Till detta
land kom hon vid tjusro års ålder. Barn:
Sven, AVinifred, Margaret och Lillian. Ma-
karne tillhöra svenska metodistförsamlin-
gen.

FKITZ CARLSON, landtbrukare, föddes i

Råda församling, Västergötland, 1891, reste
till Amerika li> lo och kom till mr. Wigstroms
hem 1 Jonah, Texas. I fyra års tid arbetade
han i den trakten och tiyttade sedan till Ke-

nedy, där han arrenderar land. En broder
Wilhelm, är bosatt i Hutto, en broder i Alas-

ka och fem bröder och en syster i Sverige.

OSCAR A. CARSOX, hemmansägare i sven-

ska samhället Kenedy, Karnes county, bosat-

te sig härstädes är 1910. Förut bodde han
i Austin och hade anställning i specerihan-

del omkring fem år. Han kom till Texas
frän Sverige 1S93 och vistades första tiden

på Decker och andra platser i Travis county.

Med Delia Monson, född 1875 och dotter

till Johannes och Johanna Monson, ingick

han i äktenskap 1903. Hennes föräldrar

äro väl kända från svenskarnes första nv-
byggartid i Texas. Barn: Dorotliea, Lee och
Ruth. Medlemskap i sv. luth. kyrkan. Car-
son är född 1879 i Flisbv, Småland.

OSCAR IVAR CARLSON, Kenedy, är biträ-

dande kassör i First State Bank & Trust Co.
i staden. Han föddes 1890 i Round Rock,
Texas, och son till veterinären C. A. Carlson,
som afled i Bishop, Texas, men förut en läng-
re tid bodde i Lund samhälle. Travis county.
Oscar I. graduerade från Trinity College
handelsskola 1909 och har dessutom god mu-
sikalisk bildning. Han tjänar som organist
i episkopalkyrkan i Kenedy.

Hustrun Ella, f. Engblom, är dotter till

landtbru karen Andrew Engblom i Lund och
född i Austin, Texas, 1S90. Äfven hon stu-

derade en tid vid Trinity College. De in-

gingo äktenskap 1917.

GUSTAF A. JOHNSON, son till Frans och
Charlotta Swenson i Nässjö, Småland, föddes
18 78, uppväxte i nämnda stad och emigrerade
till Amerika 1894. Första åren i detta land
arbetade han på landet omkring ålanor och
var arrendator i Williamson county omkring
fyra är. Till Kenedy flyttade han 1914, ty

i detta samhälle köpte han land 1910, hvil-

ket senare uppodlats och bebvgts af honom.
Med Anna Blomberg frän ålanda ingick J.

äktenskap 1908. Dotter till familjen Jonn
Blomberg,, föddes hon i nämnda samhälle
1885. Barn: Delia, Mabel, Emma, Mvrtle
och en son Lambert. åledlemskap i svenska
lutherska församlingen.

LARS ERIC 11AGSTROM, jordbrukare, och
arrendator, kom till detta land frän Sverige
är 1905. Hans hustru och äldsta sonen
kommo året därpå 1906. H. har bott och
ägnat sig åt landtbruk i Lund och Kinthro,
Travis county, samt åren 1911— 13 i åre-
Culloch county. Till Kenedy flyttade han
1913. Han är bördig från Gefleborgs län
och född vid Ljusne sågverk i Söderala 1S79,
men uppväxte i Skog socken. Från denna
plats är också hans hustru Christina, f. Per-
son, som föddes 1881 i ålo socken, men fick

sin skolbildning och uppväxte som redan
är nämndt i Skog. Deras barn heta Eric.
Frank, Olga, Erland, Roland och Lennard.
åledlemskap i svenska lutherska församlin-
gen, uti hvilken H. tjänar som diakon.
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CHARLES CARLSOX, hemmansägare och
bosatt på sin 321 acres stora och väl bebyg-
da lanritegendom i svenska samhället syd-
väst från Kenedv, är bördig från Järstad
socken, Östergötland, och född 1S69. För-
äldrarne voro snickaren Carl Adam Anderson
och hustrun Johanna. Innan C. bestämde
sig för utvandring til) detta land var han
sysselsatt med jordbruksarbete i hemlandet
några år, men i hopp om att förbättra sin
ekonomiska ställning och söka lyckan på
denna sidan världshafvet anträdde han fär-
den hit 1 S 9 2 . Han ankom först till Decker
samhälle i Travis county, Texas, där han
fann sysselsättning hos landtbrukaren Claus
Lundell. Efter ett halft års vistelse i nord-
staterna återkom han till Decker och blef
arrendator. Vid denna tid började inflytt-
ning till Elroy, ett större svenskt samhälle

söder om Austin, och Carlson var en bland
de första att förskaffa sig ett hem därstä-
des. I nämnda samhälle var han bosatt om-
kring aderton år. År 1916 sålde han sitt

därvarande hem och flyttade till Kenedv,
hvarest han köpt sin nuvarande egendom, då
endast delvis röjd, men sedan bebyggd och
förbättrad i olika afseenden.

C. är sedan år 1S97 gift med Annie Swen-
son, född i Decker, Travis county, Tex., 1S76
och dotter till makarne Andrew och Maria
Svvenson, gamla settlare i samhället. Deras
barn äro: Maud, f. 1898, Walter, f. 1900,
Esther, f. 1902, Mabel, f. 1904, Arthur, f.

1907 och Elmer, f. 1911. Dottern Ruth är

död.

Mrs. Carlsons fader och tre syskon äro
bosatta i Austin och Decker. Carlsons fyra
syskon äro alla kvar i Sverige.
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GUSTAF FLODQUIST, hemmansägare,
kom till Kenedy 1 f » 1 1 . köpte ett stycke oupp-
odladt land, hvilket snart röjdes och lades

under plog. Här byggde han sig också ett

hem och har sedan varit bosatt. Mr. F.

har bidragit mycket till detta nya samhälles
utveckling, i det han odlat och förbättrat

tvenne egendomar och för öfrigt tagit intres-

se och aktiv del i samhällets angelägenheter.
Flodquist är Stockholmare och född i Sve-

riges hufvudstad 1STT. Fadern, Claus Flod-
t|uist, var till yrket skräddare, men sonen
lärde sig i hemlandet till litograf. Ehuru
i besittning af ett godt yrke och goda tillfäl-

len 'i hufvudstaden. beslöt dock F. att söka
sin lycka i Amerika, dit så mänga af lands-
männen styrt sin färd i unga ar. Han läm-
nade därför Sverige ar 1901, kom till Chi-
cago och blef bofast omkring nio ars tid.

Hvad. som föranledde lians kommande till

det aflägsna Texas och upptagande af ny-
byggarelif i Karnes county är icke kändt,
men det kan sägas, att han har inte miss-
lyckats i sitt nyvalda lefnadskall utan finner
landtlifvet behagligt och tillfredsställande.

I Chicago ingick Flodquist äktenskap med
miss Alma Lydia Åkerström är 1907. Äf-
ven hon är bördig frän Stockholm och född
1871. Fadern. Johan Åkerström, var an-
ställd vid Stockholms gasverk och då han
afled, reste modern och dottern Alma till

Chicago och bosatte sig är 1901. Här dog
modern senare, men en syster, mrs. Torten-
son är bosatt därstädes, och en syster, mrs.
Christoffer Peterson, i Kenedy. Flodquists
hafva ett fosterbarn, Velma, f. 190;'. De
äro medlemmar af svenska lutherska försam-
lingen. F. har tvenne bröder, Hrnest och
Otto, bosatta i Colorado samt en syster, mrs.
Lundgren i Utah. Moder och fyra syskon
bo i Sverige.
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SIGFRID GUSTAFSON”, hemmansägare i

svenska samhället invid Kenedv, medföljde
första landexkursinnen till denna trakt år
1906 och köpte sitt landthem därstädes vid
samma tillfälle, men flyttade dock ej dit och
odlade och bebyggde det förrän några år se-
nare. Han äger nu en vacker och välskött
gård på 21 ö acres.

G. kom till Texas från Sverige år 1S9 2

och bosatte sig i Decker, där han upptog
jordbruksarbete och senare blef arrendator.
Omkring aderton ars tid arrenderade han
land i Travis county, innan han flyttade till

Kenedy. Han är bördig från Töreboda, Vä-
stergötland, och född 1871. Föräldrarne,
Carl och Charlotta Gustafson, voro bönder,

och bland sex syskon, som uppväxte i hem-
met, emigrerade tvenne söner till Amerika,
nämligen Sigfrid och Albin Gustafson, båda
bosatta i Kenedy.
Med miss Minnie Carlson inträdde K. i äk-

tenskaplig förening år 1S96. Hon föddes
i Bälaryd, Småland. 1874 och är dotter till

makarne Carl och Dorothea Israelson, hvilka
ägnade sig åt landtbruk. Till Amerika emi-
grerade hon 1S93 och kom först till Decker.
Travis county, Texas. Barnen i denna fa-

milj äro: Arthur, f. 1897, Elmer, f. 1S9S,
Elsie, f. 1900, Selma, f. 1902, Laura, f. 1904,
Fred, f. 1908, och Louis, f. 1910. Mrs. G.
har två systrar och två bröder i Texas samt
en syster och en broder i Sverige.
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HIRGKR HOIJER räknas bland de yngre
landtbrukarne i samhället, ty dels är han
ung till åren oeh dels har han nyligen inflyt-

tat. Han är bördig från Söne socken, Väster-
götland, där han föddes i ett bondhem år
1886. Föräldrarne voro Johan Aug. och
Emma Höijer. Till Texas ankom han från
Sverige år 1011 och hosatte sig i Hutto, i

hvilken trakt han arbetade några år hos far-

marne. Till Kenedy flyttade han på hösten
1914, arrenderade land och bosatte sig.

I äktenskap inträdde Hoijer år 1916 med
Gerda Andre, som samma år anlände från

Söne socken i Västergötland, där hon föddes
år 1891. Hon är dotter till landtbrukaren
August Andre och hans hustru Mathilda.
Makarne hafva en dotter: Ruth Kristina. De
tillhöra svenska lutherska församlingen.

Bland Hoijers sex syskon äro två bröder
bosatta i Förenta staterna och två i Canada;
en syster och en broder bo i Sverige. Mrs.
H. har fjorton syskon, alla kvar i hemlandet.
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J. THEODOK JOHNSON, bosatt i Manda
samhälle, Travis county, föddes år 1S76 i

östra Höreda by, Lekeryd, Jönköpings län,
Sverige. Hans fader, Johan Carlson, var
jordbrukare, oeh sonen fick från unga år lä-
ra sig denna sysselsättning. Han utvandra-
de till Amerika år 1901 och kom först till

mr. John Magnuson i New Sweden, Travis
county, Texas. Sedan arbetade Johnson ett
år på mrs. Clara Lyckmans farm i New Swe-
den och därefter i två års tid för mr. Victor
Morell i Manda. Efter dessa tre års för-
beredelser började han på egen hand med
jordbruk. Som arrendator lyckades han
väl, och han kunde redan år 1910 köpa en

vacker land tegendom i det svenska samhället
Kenedy, Karnes county, dit familjen flytta-

de 1918.
Johnson är giff sedan år 1907. Hans

hustru, Hulda Johnson, föddes 1879 i Jers-
näs socken, Småland, där hennes fader, Jo-
nas Swenson, var jordbrukare. Till Gal-
veston, Texas, kom hon 1903. och efter blott

en kort tids vistelse därstädes reste hon till

Austin och hade där tjänst, tills hon gifte

sig och flyttade till landet. I familjen äro
två barn: Einar, f. 1908, och Talbot, f. 1911.

Johnsons tillhöra svenska metodistför-
samlingen i Manda och äro verksamma i för-

samlingens olika grenar.

i
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A. H. LI XDQI IST har försökt sig på litet

af h varjehanda. Född 18 71 i Malmbäck soc-

ken, Småland, lärde han som gosse sin fa-

ders, Anders Johan Lundquists yrke och blef

skomakare. Men han tröttnade på det, och
till och med Småland blef honom för trångt,

så en vacker dag sade han adjö till sylar
och lastar och spannrem och till själfva
Malmbäck och tog Gud i hagen och for till

det fria landet i väster 1890 och stannade
ej förrän han kommit till Texas, där hans
första vistelseort blef hos svågern Isaac
Bengtson i Brushv. Williamson county. Här
började han en ny lefnadsbana. Tjänte som
farmardräng i Xew Sweden tre år. Arren-
derade land i Xew Sweden två år. Hälsade
189G på i Sverige och kom tillhaka till Tex-
as samma år. Arbetade pa landet i omkring
två år, skötte hissen i statskapitoliot en tid
under legislaturens sammanträde till urtima

möte, hade anställning ett år vid Austin Sa-
nitarium samt ett år på ett apotek i Dallas.
Tröttnade på att flacka omkring och gifte
sig i Dallas 1903 samt flyttade med sin ma-
ka tillbaka till Brushy och blef farmare.
År 1904 arrenderade han en fin egendom i

Elroy, där han med familj bott allt sedan.
Och 1916 köpte han 160 aeres land i den
svenska kolonien i Kenedy, Bee county, Tex.
Landquist är en skötsam och lyckad farmare.
Hans hustru Anna Charlotta, som är född

i Kristvalla socken, Småland, 1S71, och livil-

kens fader, Jonas Ekman, var skomakare till

yrket och tjänade vid svenska örlogsflottan,
emigrerade från Sverige och kom till A. A.
Molund i Decker. Travis county, Texas. Mrs.
Landquist är medlem af baptistkyrkan.

Sju barn äro födda i deras äktenskap:
Boland 1904, Harald 1906, Linnea 1907,
Clarence 1909, Esther 1911, Ellen 1913 och
Albert 191.7.
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F. O. Monson tneil familj samt Mrs. John G. Swenson.

FRANS OSCAR MONSON" är en af de två

första svenska settlarne i Kenedy trakten;

den andre är hans svager, mr. C. F. Blom-

quist. Dessa två köpte land därstädes 19 06

och flyttade med snaraste dit med sina famil-

jer. Såväl trakten hvar de slogo sig ned
som omkringliggande landsträckor voro da
tätt bevuxna med skog, och det tog härdt
arbete och kostbar röjning att få landet i

brukbart skick. Dessa tvenne familjer bod-
de där i flera ar. innan andra svenskar flyt-

tade in, och det syntes en tid som utsikterna
för ett svenskt samhälle skulle grusas, men
senare års inflyttning och gynnsammare skör-
deförhållandcn borga for samhällets trygga
framtid. M. iiger ett vackert landthem midt
i samhället och tager stort intresse uti sett-

lementets och den kyrkliga verksamhetens
framgång.

Monson föddes 1876 i New Swedcn. Tra-
vis county, Texas, dit föräldrarne tidigt in-

vandrade från Forserum, Småland. I nämn-
da samhälle uppväxte han, stannade i föräl-

drahemmet tills han nått tjugo år, då han
började med landtbruk på egen hand. Som
arreiulator bodde han omkring fem är på
en af Nelsonfarmarne vid Jonali och flyttade
därifrån till Kenedy. Brodern Victor Mon-
son är bosatt i Decker, Travis county, och
Alek i närheten af Georgetovn. Föräldrar-
ne äro döda.

I äktenskap inträdde M. år 1901 med miss
Anna Lovisa Swensk från Jonali, Williamson
county. Hon är dotter till makarne John
G. och Fredrika Swensk och född i Bredaryd,
Småland, 1S80. 1 moderns sällskap kom
hon till Texas år 1889, och familjen bodde
i flera år i närheten af Jonali och senare in-

vid Taylor. Makarnes tvenne barn äro:
Hilmer, f. 1903, och Luella, f. 1907. De till-

höra svenska lutherska församlingen i sam-
hället, uti hvilken M. tjänar som kassör och
om budsman.





76G SVENSKAKXE I TEXAS

Mrs. ELISABETH PAILSOX liar varit bo-
satt i Kenedy samhället sedan hösten 1914,
då hon flyttade dit med sina barn från El-
roy, där familjen bodde i flera ar. Hennes
man, John Paulson, som dog i Elroy 1913,
hade köpt land i Kenedy innan han dog, och
då familjen flyttade dit var omkring hälften
ouppodladt, men med sönernas tillhjälp har
mrs. P. odlat och iordningställt ett vackert
hem i kolonien. Alla barnen äro hemma
utom äldsta sonen, som har utkallats för
krigstjänst.

Mrs. P. föddes i Hjo, Västergötland, år
1868, uppväxte på landthemmet. som ägdes
af föräldrarno, Carl och Eva Peterson, och
emigrerade till Amerika år 1891. I Wm.
Smiths hem i närheten af Manor, Texas, stan-
nade hon den första tiden, hvareftev hon In-

nehade anställningar i Manor och Sherman,
Texas. Ar is>*4 inträdde hon i äktenskap
i Austin med mr. Paulson. Han var bör-
dig från Åstorp socken i Skåne och född
1854. Omkring är 1.880 emigrerade han
och kom till Decker, Texas, hvarest han upp-
tog jordbruksarbete o<-h ägnade sig sedan åt
landtbruk till sin död. Barnen i familjen
äro: John, f. 1895, Elmer, f. 1 897, Einar,
f. 1903, Eric, f. 1905, och Arvid, f. 1909.
Medlemskap i svenska lutherska församlin-
gen.

John Paulson.
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JOHX SWEXSOX, hemmansägare oeh bo-
satt på sin 250 aeres stora och vackert be-

byggda landtegendom i svenska samhället
invid Kenedy. är bördig från Jersnäs socken,
Småland, där han föddes år 1S74. Föräl-
drarne voro arrendatorn Jonas Swenson och
hans hustru Johanna. År 1897 emigrerade
unge Swenson till Amerika och ankom till

Austin, Texas, där han första tiden arbetade
vid sektionen 18 å H. & T. C. järnvägen.
Han kom sedan till Hutto trakten och tog
anställning pä landet för månadslön, men
blef efter fyra år arrendator. År 1907
köpte han en landtegendom i Jones countv,
hvilken han efter ett par åt utbytte för en
landtgård i närheten af Hutto. Denna sål-

des senare, och egendomen i Kenedy köp-
tes 1912.

I äktenskap inträdde Swenson år 1904 med

miss Elenora Rehn som anlände från Sveri-
ge till Hutto, Texas, .år 1900. Hon föddes
i Barkeryd, Småland, 1882 och är dotter till

soldaten och fabriksarbetaren vid Forserum,
C. E. Rehn. Af syskonen äro tvenne bosatta
vid Hutto, nämligen mrs. F. O. Johnson och
mr. Oscar Rehn. Makarnes fem barn äro:
Edith, f. 1905, Eric, f. 1907, Rubie, f. 1912,
Irene, f. 1914, och Annebell, f. 1918. De
tillhöra svenska lutherska församlingen, uti

hvilken S. tjänar som diakon.
År 1910 reste S. med sin familj till Sveri-

ge och stannade i hemlandet till år 1912, då
han återvände och bosatte sig i Kenedy.
Bland nio syskon äro fyra bosatta i Sverige.
En broder, Erik, bor i Lund, Texas, systern
Alma i Galveston och systern, mrs. Theo.
Johnson i Kenedy; en syster är bosatt i In-

diana.
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THEODOR G. SWENSOX, hemmansägare
och bosatt i svenska samhället sedan 1910, är

son till makarne F. G. och Anna Maria Sven-
son i Austin. banbrytare och gamla settlare

i Decker samhälle. Theodor G. föddes i

Decker ISIS, fick där sin skolbildning och
stannade i föräldrahemmet, tills han började
med landtbruk pä egen hand. I två år ar-

renderade han en af faderns landthem i

samhället, men köpte sedan eget land vid

Walnut, Travis countv, där han bodde fyra år.

tills han flyttade till Kenedy, där han köpte

en vacker egendom icke långt från staden.

Här ägnar han sig förnämligast ät bomulls-

odling. Brodern Arthur Svenson är bosatt
på sin egendom strax invid.

År 19 03 inträdde Swenson i äkta stånd
med miss Dora Finn frän .Manor, Texas.
Hon är af samma ålder som sin make och
född i nämnda stad, dit föräldrarne inflytta-

le i tidigare år. Fadern var af tysk börd
och handtverkare till yrket, men modern
var svensk och född i Sverige. Makarnes
tre söner hafva följande namn och födelseår:
F. G. Jr., f. 1906, Dorace, f. 1909, och Wood-
row Leigh, f. 1912. De tillhöra svenska
lutherska kyrkan i samhället.

Mr. Svensons sju syskon äro alla bosatta
i Travis county utom brodern Arthur i Ke-
nedy och Emil i San Antonio.
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M. C. Rolf med familj.

M. C. ItOLI’, arrendator i Kenedy, kom
till detta land ar 1901 till en halfbroder, mr.
John E. Rolf, i New Sweden, Travis county.
Han upptog landtbruk i nämnda samhälle
och var arrendator omkring sju ar. innan han
flyttade till Kenedy. Rolf föddes i Åsen-
höga, Smaland, lssl och ii r son till torpa-
ren Johan Rolf och hans hustru Maria. Fa-
dern ar död, men modern hor fortfarande i

Sverige. En hroder, John Rolf, är bosatt i

ltishop, Texas.

År 1914 inträdde R. i äkta stånd med Au-
gusta Peterson, bördig från samma plats i

Sverige och född 18 79. Föräldrarne voro
jordbrukare och hette Peter och Anna Kristi-

na Johanneson. År 1 909 lämnade hon sitt

hemland och föräldrahem och reste till Ame-
rika. 1 New Sweden. Travis county, Texas,
stannade hon första tiden. Deras tre barn
äro: Wendla, Mildred och Hannah.

Rolfs äro medlemmar af svenska lutherska
församlingen i Kenedy.





i
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OTTO EWAI.n WKSSM.W, föddes 1S87 i

13 j u f socken. Skano, diir fadern, Carl IVess-

man, var grufarbetare och bodde omkring
tjugofem ar. Sonen upptog också denna
sysselsättning nagra ar i Sverige, innan han
beslöt sig för att utvandra till Amerika. Det-
ta gjorde han är 1008, da han kom till Tex-
as och stannade första tiden i Lund samhälle.
Travis county, där lian fann hemvist hos
landtbrukaren Andrew Larson och äfvon bör-
jade med jordbruksarbete. Pöräldrarne
kommo hit från Sverige aret därpå. \V. äg-

nade sig åt landtbruk först i Travis 'county
och sedan några år i Karnes, i svenska sam-
hället invid Kenedy.
Wessman är sedan år 1912 gift med Ellen

Gustafson, bördig från Norra Hammar. Jön-
köpings län, Småland. Hon emigrerade och
kom till Manda. Travis county, Texas, ar
1909. Hennes fader, Carl Gustafson, var
bruksarbetare i Sverige, och hon är den ende
af familjen, som kommit till detta land. Ma-
karne tillhöra svenska lutherska församlin-
gen på platsen.
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CARL Ml.VSOX. Bland de förste sven-
ske settlarne i Decker samhälle, Travis coun-
ty, var mr. F. Oscar Munson, som under
många år bodde och brukade sitt vackra
landthem midt i settlementet, tills han pa
äldre dagar flyttade till Kingsburg, Cal. I

nämnda samhälle uppväxte barnen, fick sin
skolbildning och var fadern behjälplig med
landtbruket, tills de började därmed pä e-

gen hand. Denna familj är väl känd och högt
aktad i Texas och har en stor släkt i staten.
Äldste sonen i denna familj är Carl, som
föddes 1 S 7 0 i Georgetown, Texas, men flyt-

tade snart till Decker med föräldrarne.

År 1902 ingick .Munson äktenskaplig för-
ening med miss Annie Peterson, som bodde 1

Chicago, 111., de första åren af sin vistelse
i detta land. Bördig frän Öja socken, Sö-
dermanland, och född 1S75 emigrerade hon
och kom till nämnda stad år 1S93. En bro-
der är bosatt i Chicago, men de öfriga sy-
skonen äro fortfarande i gamla landet. Fa-
dern, Per Persson, var bonde. Deras tvenne
barn äro: Eugene, f. 1903, och Ardie, f. 1909.
Medlemskap i svenska frikyrkan.

Munson började först som arrendator i

Decker 1902, men köpte kort därpå en egen-
dom i trakten och brukade tills 1907, da han
sålde densamma och flyttade till Kingsburg,
Cal., där han köpte en fruktfarm och stanna-
de till år 1913. Tillsammans med fadern
och bröderna Guy och George köpte han en
större landsträcka å 1.100 acres sydväst från
Kenedy å den så kallade Wilson Ranch,
hvilken egendom senare uppdelats och stör-
sta delen uppodlats. Här har han en vär-
defull egendom, väl belägen och förbättrad.
Då nysettlartiden är öfver, kommer Kenedy
samhället säkerligen att blifva ett af de stör-
sta och bördigaste svenska samhällena i

Texas.

GEORGE E. Ml'\SO\, en annan af F. Os-
car Munsons söner, som slagit sig ned i Ke-
nody-trakten, föddes i Decker svenska sam-
hälle, Travis eounty, Texas, 18S0. Föräl-
drarne, F. O. och Josephina Munson. voro
bland de första settlarne därstädes och bodde
i samhället i många år. tills de flyttade till

Kingsburg, California, där de fortfarande bo.
George M. har oeksä vistats några år i nämn-
da stat och ägnade sig då åt fruktodling, men
återkom till Texas och köpte tillsammans
med tvenne andra af sina bröder land i Ke-
nedy 1913. Ett par år senare flyttade han
dit, röjde, odlade och byggde. Ehuru Mun-
sons ej voro bland de första i detta samhälle,
hafva de dock fått pröfva nybyggarelifvet
och odla obändig mark, ty den stora sträc-
ka land, som de köpte å Wilson Ranch, var
allestädes tätt beväxt med skog och kaktus.
Tillhörande en släkt som är känd för ihärdig-
het och företagsamhet, sparades ingen möda
förrän landet var i brukhart skick och väl
bebygdt. M. äger här en täcker egendom
å 232 acres.

Ar 1910 inträdde Munson i äkta stånd
med miss Hilda Johnson, född 18S3 i Xiissjö,
Småland, och dotter till landtbrukaren Au-

gust Anderson och hans hustru Anna, f. Is-

raelson. Till Georgetown, Texas, anlände
hon frän Sverige år 1900. En syster, mrs.
Olson, är bosatt i Kingsburg, Cal., de öfriga
fem syskonen äro kvar i hemlandet. Makar-
ne hafva tre barn: Evelyn, f. 1911, Clarence,
f. 1913, och Rosa Lee, f. 1917. De äro
medlemmar af svenska frikyrkan i samhäl-
let.

JOHN ANDERSON, född i Almesåkra, Små-
land, 1869, kom 1890 till detta land och
Texas, hvar han upptog sitt hemvist i Dec-
ker samhälle, arbetade första tiden för Aug.
Stromquist och blef sedan arrendator flera

år i Travis eounty". Med Helga Carlson in-

gick han äktenskap 1S96. Hennes föräldra-
hem var i Bälaryd, Småland, där hon föd-
des 1878. År 1893 emigrerade hon och bo-
satte sig i Austin. Barn: Albert, Edith, Ei-
nar, Julia, Joseph, Ruby, Hildur, Nina, Ade-
line och Emmitt. Medlemskap i svenska
frikyrkan.

A. köpte land och flyttade till Kenedy 1910.

JOHAN GOTTFRID SWEXSK, arrendator
i Kenedy svenska samhälle, är äldste sonen
till makarne John G. och Fredrika Swensk,
gamla settlare i Williamson eounty. I säll-

skap med moder och syskon kom han till

Texas ar 188 9 och bosatte sig i trakten om-
kring Jonah, där han upptog farmarbete och
med åren började arrendera land. I flera

år var han arrendator på en af Nelson-far-
marne i samhället och ägnade sig åt landt-
bruk i Williamson eounty omkring tjugofem
är. Ett år bodde han i El Campo-trakten
och ett par år i Travis eounty. Till Kenedy
flyttade han 1914 på hösten och har varit
bosatt därstädes alltsedan.

S. föddes 1867 i Brbdaryd, Småland, upp-
växte på landet och utvandrade efter full-

bordad värnplikt. År 1907 ingick han äk-
tenskap med miss Nellie Olson, bördig från
Skåne och född i Ousby socken 1872. Hon
har flera syskon i Texas, däribland bröderna
S. X. Xelson i Tavlor och Paul Nelson i

Hutto. Föräldrarne voro Nels och Elna Nel-
son. hvilka båda dogo i Sverige. Bland nio
syskon är en hroder kvar i hemlandet. Mrs.
S. hade anställning i Fort Worth och tre år
i Chicago, innan hon gifte sig. Barn: Rag-
nar, f. 1910. och Elna, f. 1917. Medlemskap
i svenska lutherska församlingen.

CARL Höglund, hemmanägare och landt-
brukare i Kenedy svenska samhälle, började
sin lefnadsdag i Grinneröd socken, Bohus-
län. Sverige, år 1874. Fadern var sjöman
lik mången på trakten och fick också dela
mångens öde, nämligen att omkomma på haf-
vet; och detta skedde då enda barnet Carl var
liten gosse. Sonen uppväxte på landet,
fick folkskolbildning och lärde sig jord-
bruksarbete i ungdomen. Till Amerika
reste han år 189 6 och kom följande år till

Manor, Texas, där han arbetade för månads-
lön på landsbygden omkring sju år. Hem-
mastadd i landtbruk och bomullsodling bör-

jade han snart som arrendator i Type samhäl-
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le i närheten af Coupland. där pastor Fromen
vid den tiden hade en landtegendom, hvilken
han arrenderade i flera ar. Jill Kenedy
flyttade han 1913, i hvilket samhälle han
köpt ett stycke ouppodladt land, som snart
lades under plog och teg. Lik de andra ny-
byggarne i detta samhälle har han fatt ned-
lägga hårdt arbete i röjning och odling, ty

dessa landsträckor voro tätt bevuxna med
kaktus och mesquite. Men den svenska i-

härdigheten och idogheten hafva öfvervunnit
hindren och upparbetat ett vackert samhälle.

Mrs. Höglund var före äktenskapet Selma
Elisabeth Gustafson, född 1S76 i Falköping,
Västergötland, och sedan är 1896 bosatt i

detta land. Brodern, Carl Gustafson, var
bosatt i Type, Williamson county, Texas, och
till dennes hem kom hon från Sverige, och
1 detta samhälle ingick hon äktenskap med
H. 1907. De hafva en fosterson, Arthur, f.

1907. Medlemskap i svenska lutherska för-

samlingen.

CARL FRAXZEX, hemmansägare i Kenedy
settlementet, sköter tillsammans med brodern
Henry' sin 300 acres stora farm, hvilken till

största del är lagd under plog. I Manda
samhälle. Travis county, arbetade han hos
farmarne för månadslön de första fem åren
efter ankomsten från Sverige. Han föddes
i Sandsjö socken, Småland, 1886 och kom till

Texas 1907. År 1912 köpte han egendom i

Kenedy. F. är medlem af svenska luth.
kyrkan.

CARL HELLGREX inflyttade med familj
till detta samhälle 1913 från Manor trakten,
där han har sitt föräldrahem och är född
1886. Fadern. Alexius Hellgren, invandra-
de i unga år till Travis county' från Småland,
har bott på sitt vackra landthem öster om
Manor i många år och ägnat sig åt landtbruk.

H. inträdde i äkta stånd år 1907 med E-
lisabeth Peterson, född i Helsingland. Sveri-
ge, 1S79. Med föräldrarne kom hon till

Texas, 1S93. Barn: Lorenee, Florence,
Verner, Ruth, Alice och Aleck. Medlem-
skap i frikyrkan. Hellgren är landtbruka-
re.

SIMOX HELGE, bosatt i Ivarnes City', Kar-
nes county. är son till A. E. och Augusta
Helge, gamla settlare i Decker samhälle, men
nu båda döda. I detta settlemente i Travis
county' uppväxte Simon, som var blott sex år
gammal, då han med föräldrarne ar 1886
kom dit från Jönköping. Sverige, hans födel-
sestad. Familjen flyttade senare till Åre.
Culloch county, där fadern dog.

H. är sedan 1910 gilt med Martha Peter-
son, född 1S.83 i Hedemarken. Norge, och
bosatt i detta land sedan ar 1900. TTon kom
till norska settlementet i Bosque county och
bodde där någon tid. Barn: Hellen, Paul
och Sven. Medlemskap i svenska frikyr-
kan.

AXET; 1TOLM, arrendator i samhället, är
bördig från Svartarp socken, Småland, och

född 1S92. Fadern, Henry Holm, var sol-

dat, och sonen uppväxte och arbetade på lan-

det, tills han år 1910 lämnade hem och
fosterbygd och reste till Amerika. I trakten
omkring Elgin och Lund bodde han de för-

sta åren och ägnade sig ät landtbruk. Till

Kenedy flyttade han 1914.
Med Ruth Johnson ingick H. äktenskap

1914. Hon är barnfödd i Lekeryd, Småland,
1887 och kom 1911 till Pflugerville, Texas.
1 Austin hade hon anställning, tills hon gif-

te sig. Holms äro metodister till sin kyrk-
liga tro och bekännelse.

OSCAR AOHXSOX, en annan af Kenedy
samhällets yngre landtbrukare, kom som e-
migrant till mr. Oscar Monsons hem i Decker,
Travis county, Texas, 1902. Efter några
års vistelse i detta samhälle hade han anställ-
ning vid Santa Fe järnvägen omkring tre år
och bosatte sig därefter i Kenedy 1912. Hår
ingick han äktenskap två år senare med
Emma Elliot, af amerikansk börd och född
i Arkansas 189 4. Föräldrarne äro nu bo-
satta i Kenedy. Barn: Quinton och Cicel.
Johnsons barndomshem var i Ljungsarp soc-
ken, Elfsborgs län, där han föddes 1S7S.

ALFRED JOHXSOX kom till Kenedy 1916,
köpte 8 0 acres land och började med landt-
bruk. År 1910 kom han till Elgin, Texas,
där han stannade några år och fann syssel-
sättning på landsbygden. Han är medlem
af svenska lutherska församlingen. J. föd-
des i Almesåkra, Småland, 1884 och är son
till landtbrukaren Jonas Petterson. Af sex
syskon äro tre bosatta i detta land. År 1910
emigrerade han till Amerika.

GUY MOXSGX, son till F. Oscar Munson i

Ivingsburg, Cal., gammal settlare i Texas ocli

bosatt i Decker svenska samhälle tills för
några år sedan, då han flyttade till nämnda
stat, föddes Gny i Decker, Travis county,
Texas, 1SS5. Här uppväxte han och började
farmning på egen hand men flyttade med för-

äldrarne till Californien och bodde där om-
kring 5 år. Där fann han sin maka, Anna Nel-
son, med hvilken han ingick äktenskap 1910.
Hon är bördig från Bristow, Neb., dit föräl-
drarne inflyttade från Jönköping, Sverige.
Barn: La Verne, Hellen och Dorothy. May.

M. köpte tillsammans med fadern och brö-
derna Carl och George en större sträcka land
å Wilson Rancli, där han nu bor.

CHARLES A. XELSOX, hemmansägare i

Kenedy, kom till Texas från Chicago 1911
och köpte ett landthem därstädes. Till of-
vannämnda stad kom han från Sverige i sin

moders sällskap ISSä och hade anställning
därstädes under sexton års tid i postverket.
Föräldrarne kommo till Texas och bosatte
sig hos sonen 1917.

I äktenskap inträdde N. 1906 med Anna
Sophia Anderson, född 1SS1 i ölme, Värm-
land, hvarifrän hon reste till Chicago 1 9 02.
Barn: Louise. Anna och Linnea. Medlem-
skap i svenska luth. kyrkan, uti hvilken N.
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är sångledare. Han föddes 1871 i Karl-

stad. Värmland.

UHK1STOFFKR PETERSON', landtbruka-

re i Konedy samhälle, föddes i Ramsjö, Gef-
lehorgs län, 1S71. Vid tjugo års ålder kom
han som emigrant till New Sweden, Travis
county, Texas, och bodde i den trakten om-
kring tjugotre år. Föräklrarne anlände se-

nare och bosatte sig i Kimbro, där fadern
dog.

P. inträdde i äkta stånd år 1914 med
miss Hulda Åkerström från Chicago, 111. Född
i Stockholm, Sverige, kom hon som ung till

Chicago, till hvilken stad äfven modern an-
lände men dog 1916. Medlemskap i sven-
ska frikyrkan.

ARTHUR 1). SWEXSOX, landtbrukare och
bosatt på eget hemman i svenska samhället,
är son till mr. och mrs. F. G. Swenson i Au-
stin. gamla och väl kända settlare i Decker
samhälle. Här föddes Arthur D. år 1887,
uppväxte och arbetade på faderns hemman,
tills han började med landtbruk på egen

hand. En tid ägnade han sig äfven åt
snickeriarbete. Han slog sig ned i Kenedy
1910.

I äktenskap förenades han med Luella Nor-
rell frän Floresville, Texas, 1912. Hon är
af amerikansk börd och född i nämnda sam-
hälle 1SS6. Barn: Jacek Xorrell och Nelma
Earl. Makarne äro metodister till sir» kyrk-
liga tro.

GUSTAF SWEXSOX, skaraborgare till

börd och född i Lyrestad, Skaraborgs län,

1S72, emigrerade 1890 och kom till Manor,
Texas, där han fann sysselsättning på landet
den första tiden och arbetade senare på
H. & T. C. järnvägen. I Connecticut vista-
des han omkring tio år och arbetade i fabrik,
men återvände till Texas 19 08 och arrendera-
de land i Travis county. Till Kenedy flyt-

tade han 1911, köpte ett landthem och bosat-
te sig. Hans hustru, Hilda Johnson, föd-

des 18 74 i Lekeryd, Småland, kom till Brushy,
Texas, 1892 och ingick äktenskap med S. fy-
ra år senare. Barn: Esther, Harry, Robert
och Ruth. Medlemskap i frikyrkan, i hvil-
ken S. är ordförande.





774 SVENSKARNE 1 TEXAS

MANOR.

Ett stationssamhälle på omkring1 1000

invånare, är beläget 12 mil öster om
Austin i Travis county och räknar sin

betydenhet från början af 1870-talet.

Före denna tid var trakten en obebodd

prärie, med undantag af några mindre
plantager, där jordbruket före kriget
upp till slutet af 1860-talet sköttes af
slafvar. Bland dessa plantager voro
Judge Manors, efter hvilken staden fått

sitt namn, Barnhart, Rany, Rector, Par-
sons, mrs. Townes, dr. Lee, Nelson Rec-
tor, mrs. Wilburn, Epprights och Me-
lones. Namnet Manor fanns icke på
kartan, då svenskarne först kommo till

dessa trakter, ty namnet var då “Par-
sons Seminary”, bäst kändt för sin goss-
och flickskola. Icke ens någon handel
fanns i Manor förrän 1868, och post-
kontor först året därpå. Någon järn-
vägsförbindelse fanns ej förrän i 872,
då Houston & Texas Central banan
byggdes genom trakten till Austin.
Med inbördeskrigets slut och slafhan-

deln förklarad olaglig inträdde ett nytt
skede i Texas historia, då arbetsfrågan
blef ett af dagens stora problem. Det-
ta förhållande var säkert en stor faktor
som bidrog betydligt till den stora sven-
ska immigrationen i slutet på 1860-ta-
let. Plantageägare måste ha arbetare,
och som då ingen lag fanns som förbjöd

kontraktering och importering af ut-

länningar, träffades öfverenskommelse
för inskeppning af svenska arbetare till

dessa trakter, och med 1867 års stora

immigrantsällskap kommo de första

svenskarne till Parsons Seminary, hvar
de engagerades att afarbeta sina resa

a mrs. Parsons plantage. Det är från
denna tid svenskarnes i Travis county
mest betydande historia daterar sig.

Dessa våra första svenskar, som in-

förskrifvits från Sverige att arbeta å
dessa plantager, voro frie nordens sö-

ner, som längtade efter eget hem un-
der egen “sotad ås”, hvarför deras ar-

bete å plantagerna blef högst så lång
tid som var nödvändig för afbetalning
af biljetten och priset för ett par oxar
och plog. Landet var billigt och köp-
tes mestadels på kredit, och så började
det sträfsamma odlingsarbetet, som se-

dan ett halft sekel förvandlat den olän-

diga prärien till bördiga åkrar och lik-

som framtrollat rundt staden Manor de
vackra och rika samhällena Decker,
New Sweden, Manda, Kimbro och Lund.

I staden finna vi svenska affärshusen
Sellstroms virkeshandel, Oscar Ander-
sons diversehandel, Gustafson Brothers
järnhandel. Wesley Swensons diverse-

handel, Albert Andersons speceriaffär.

I och omkring staden bo flera hundra
svenskar. Samhället är förnämligast
svenskt med en svensk luthersk kyrka
i staden.

Svenskt hem vid .Manor.

I
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Claus Anderson med familj.

CLAUS JOHAN AXBERSOX. Bland sven-
ska settlare och hemmansägare i Manor
trakten intager mr. C. J. Anderson ett fram-
stående rum. Bosatt i denna del af staten

i mänga år och i besittning af en bland de
störste och vackraste landtegendomarne, har
han gjort en betydande insats i samhällets
utveckling. Några ar sedan drog han sig
tillbaka från landtbruket och bosatte sig i

Manor, där han äger ett vackert hem.
Anderson är bördig från Råberga, Små-

land, och född 1854. Han uppväxte och ar-
betade på landet, tills han 1S7S beslöt att
resa till Amerika och Texas. Här kom han
att stanna och finna sysselsättning i Govalle,
Strax invid Austin, och senare hos S. A. Lun-
tlell i Decker, af hvilken han också arrende-
rade land ett par är. Decker var i de da-
garne nyss upptaget för settling, och A. torde
ha- varit den förste som bröt mark och inhäg-
nade de första odlade tegarne. Är 1885
köpte Anderson sitt första landstycke nordost
frän Manor, hvilken egendom genom förnyade
köp tillöktes till en stor och värdefull landt-
gärd. Den bebyggdes senare med moderna
boningshus och stallbyggnader. Dessutom
tiger A. ansenlig stadsägendom i Manor. Till-

sammans med sin broder Victor Anderson
uppsatte han för många år sedan Rosehill
bomullsgin, hvilken bröderna ägde och sköt-
te en lång tid.

Med Johanna Carlson ingick A. äktenskap
i Austin år 1S7 9. Hon är af samma ålder
som maken, kom till Austin, Texas, också
samma år, men hennes födelsesocken i Små-
land var Malmbäck. Föräldrarne, Per Jo-
han och Sofia Carlson, anlände hit senare
och äro båda döda. Elfva barn hafva upp-
vuxit i detta hem, och flera af dem äro
gifta. Charles, f. 18S0, gift med Anna
Lvckman, bosatt i Decker, Oscar, f. 1SS3,
affärsman i Manor och gift med Hilda Sell-

ström, Ellen, f. 1SS4, hem i Decker och
förenad i äktenskap med C. B. Johnson;
Mary, f. 1885, gift med Ed. Anderson, hand-
lare i Elgin; Theodore, f. 1SS7, gift med
Judith Anderson, och Arthur, f. 1889, med
Ida Lacker. af amerikansk börd; Robert, f.

1890, Naaman, f. 1891, Esther, f. 1892, Olga,
f. 1895 och gift nied Leon Stromquist. bebor
faderns landtegendom

; Edgar, f. ISO C. De
tre yngsta sönerna tjäna i landets arme. Fa-
miljen tillhör svenska metodistförsamlingen
i Decker, livar A. är trustee och innehaft
många förtroendesysslor.
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CHAItLKS E. AXDERSOX, äldste sonen
till mr. och mrs. Claus Anderson i Manor,
Texas, har i flera år varit landtbrukare i

Decker samhälle, där han äger ett vackert

landthein. Han föddes på fädernegården
vid Manor 1880, genomgick folkskolan och
ett par terminer vid Griffith handelsskola i

Austin samt hjälpte fadern med landtbruket,
tills han började på egen hand som arren-
dator.

Hans maka, Anna Ottilia, f. Lyckman, är
dotter till Sven Johan Lyckman, banbrytare
och gammal setrlare i New Sweden. Här
föddes hon 1S8S, uppväxte, tick sin skolbild-
ning och konfirmerades i svenska luth. kyr-

i

!

kan, hvilken hon fortfarande tillhör. I äk-
tenskap förenades hon med Anderson år
19 08 och makarnés tvenne barn äro: Carl
Wilburn. f. 1909, och Virgil William, f. 1914.

I svenska samhället West Sweden, McCul-
loch countv, köpte mr. Claus Anderson en
större Iandtegendom i koloniens första tid.

Denna öfvertogs och sköttes af sonen Charles,
som flyttade dit 1906 och fick pröfva lite på
nybyggarelifvets ljusa och mörka sidor. E-
gendomen såldes efter ett är och Anderson
återkom till Travis county, gifte sig och
blef bofast. Så träder ett yngre släkte i de
äldres spår, odlar de tegar, fäderna brutit
och skördar i mycket välsignelserna och för-
delarne af fädernas uppoffringar.

I
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CARL VICTOR ANDERSON', hemmansäga-
re och bosatt på sitt vackra landthem utmed
Manor-Xew Sweden vägen, ej långt från sta-

den, är broder till mr. Claus J. Anderson i

Manor. Han föddes i Råberga, Smaland,
1 8 G G

, emigrerade till Nebraska 1S79 men
kom samma ar till Texas. 1 Decker samhäl-
le stannade han första tiden och tog itu med
nyodling för nysettlarne. Sedan arbetade
han invid Austin hos trädgårdsmästaren
Thompson, vid H. & T. C. järnvägen och vid
den nya kapitoliebyggnadens uppförande. I

östra Texas arbetade han äfven en tid i tall-

skogarne men började vid återkomsten till

Travis county arrendera land i närheten af
Manor, i hvilken trakt brodern Claus Ander-
son samtidigt bosatte sig. Detta var 1SS3.
Efter tre ar som arrendator köpte han ett
mindre landthem, som senare gjordes större
genom nya inköp och förbättrades med mo-
derna byggnader. Det är ett af de vackra-
ste och värdefullaste hem i trakten. På
denna sin egendom uppförde han tillsam-
mans med brodern och Aug. Sandberg samt
några andra mcdintresserade den första bom-
ullsginnen utanför Manor ISNT, hvilken affär
sedan öfvertogs af bröderna Anderson. Claus
A. sålde efter några år sin andel till Victor
Anderson, som 1914, efter trettio är som gin-

ägare, upphörde därmed och afyttrade affären.
Han bor fortfarande på landthemmet och
sköter en del af detsamma.

A. ingick äktenskap år 1S84 med Augusta
Swenson, dotter till mr. Otto Swenson, i

många år bosatt invid Austin, där han ctog

några år sedan. Han var en gammal sett-

lare, som kom till denna trakt före inbör-
deskriget. 1 Palm Valley bodde han en tid,

och här föddes mrs. A. 18 63. Modern Chri-
stina, f. Palm, dog året därpå, och fadern om-
gifte sig med Anna Lisa Palm. I hemmet
hafva uppvuxit nio barn, de flesta gifta och
bosatta i Travis och Williamson counties.
Paul, gift med Lillie Carlson från Gregg,
Fred, med Tina Danielson från New Swe-
den och Wilgot, med Edell Pearson från
Round Rock, alla landtbrukare i New Sweden
på egna hemman; Mabel, gift med Eric Gu-
stafson, hemmansägare i Tavlor, och Burdie,
med IVill Gustafson i Gregg; Ralph arrende-
rar en del af föräldrahemmet och är förenad
i äktenskap med Ruth Widen; Ethel är gift

med Simon Gustafson, affärsman i Manor;
Lee och Lambert äro hemma.

Andersons tillhöra svenska metodistförsam-
lingen i Decker, där han fyllt olika förtroen-
desysslor. Han är en af ombudsmännen för

Texas Wesleyan College samt vice president
i Farmers National Hank, Manor.



v>
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Mr. och Mrs. Gustaf Anderson.

GUSTAF ANDERSON'. På sitt vackra
landtställe norr om Manor bor denne lands-
man med familj, bestående af hustru och
to 1 f barn. Han ar en bland de manen dug-
lige och välbärgade småländske t armare, som
slagit sig ned i denna trakt, ägnat sig för-

nämligast åt bomullsodling och bidragit till

samhällets utveckling. Anderson kom till

detta land och började med landtbruk, först
som arbetare för andra och senare som ar-
rendator och hemmansägare, ar 1883, I

Round Rock, dit han först anlände, aftjäna-
de han sin biljett och har sedan varit bosatt
1 Williamson och Travis counties hela tiden.

Med Anna Olivia Johnson har han varit

förenad i äktenskap sedan år 1892. Hon är
dotter till lancltbrukaren Gustaf Johanson i

Fröjdered. Västergötland, där hon föddes
1872. Vid tjugo års ålder emigrerade hon
och kom till Brushy samhälle i Williamson
connty, Texas. Makarnes to 1 f barn heta; Vic-
tor, Hickman, Simon, Eddy, Hazel, Birger,
Emett, Rena, Kermit, Lorence, Woodrow och
Andrew. Familjen tillhör svenska luther-
ska församlingen i Manor, uti hvilken A. tjä-

nat som diakon och innehaft andra förtro-
endeysslor.

Anderson är bördig från Svartarp socken,
Småland, född 1860 och son till torparen An-
ders Anderson.



-
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ALBERT H. AXDERSOX', specerihandlare

i Manor och hemmansägare i trakten, är

bördig från Solberga socken, Småland, och
född 18 7G. Fadern, Anders Anderson, var

landtbrnkare, och sonen uppväxte och stan-

nade i föräldrahemmet, tills han vid omkring
femton års ålder lämnade Sverige för att re-

sa till Amerika. Han kom som emigrant till

Manor 1S91. tog anställning för månadslön
hos .John Peterson Larsberg och arbetade på
landsbygden någon tid. Puder några år
hade han anställning och vistades i Fort
Worth men återkom till Travis conritv ocli

började ägna sig ät landtbrnk som arrenda-
t«>r. År 1909 köpte han i Decker samhälle en
land tegendom, som senare såldes och en an-
nan köptes närmare Manor, hvilket landthem
han fortfarande äger och har utarrenderat.

Anderson uppgaf landtbruket 1905 och flyt-

tade till Manor, där han först började kött-

affär och senare specerihandel.

År 1905 ingick Anderson äktenskap med
miss Olga Wetter, dotter till den gamle väl-

kände familjen Anders Wetter, nu i Austin,

men i mänga år bosatt i Decker samhälle.
Hon föddes i Austin, Texas, 1S79, men bod-
de största delen af sitt lif i Decker, där fa-

dern ägnade sig ät landtbruk. Hon dog
efter nagra år af brännskador, förorsakade
af explosion vid tandning af köksspiseln, ef-

terlämnande barnen Leona och Lonnie. An-
derson ingick nytt äktenskap år 1917 med
miss Selma Smith från Kimbro, dotter till

lamltbrukaren William Smith och uppvuxen
i detta samhälle. Makarne tillhöra frikyr-

kan i Decker, för hvilken församling A. varit

kassör för utländska missionen under flera år.



'
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Ed. Johnson med familj.

ED. JOHNSON, hemmansägare och bosatt
i närheten af Manor, emigrerade från Sve-
rige år 1888. Föräldrahemmet, som till-

hörde fadern, Johannes Erikson, var i Åkers
socken, Smaland, där sonen Ed. föddes 18G7,
uppväxte och fick sin bildning i sockensko-
lan, Hans sysselsättning i Sverige var jord-
bruksarbete, men han såg i detta icke mycken
framtid för en ung man, särskildt på den
tiden, dä så många begåfvo sig till Amerika
och läto anhöriga i fosterlandet förstå, att

de funnit bättre förhållanden och ljusare
framtidsutsikter. Amerikafebern, som den
kallades, spreds hastigt till alla delar af
vårt gamla fosterland de senare årtiondena af
förra århundradet, ocli moder Svea förlorade
mycket af sitt bästa folk. Bland dem som
vid myndig ålder lämnade hem och foster-
bygd för att söka sin lycka på denna sidan
Atlanten var Ed. Johnson. Han hade Dec-
ker, Travis county, Texas, som resans mål,

och hos där boende landtbrukaren Claus
Lundell fick han först anställning och sena-
re hos andra farmare i samhället. Efter
några års arbete vid järnvägen arrenderade
han land af ntr. Oscar Monson i Decker ett

par år tillsammans med sin broder Charles
Johnson. I närheten af Manor köpte han
en landtegendom 1S93. flyttade dit och har
varit bosatt därstädes alltsedan.

Johnson är sedan 1893 gift med Agnes
Swenson, dotter till den gamla banbrytarefa-
miljen Otto Swenson invid Austin, eller rätta-
re Govalle. Föräldrarne äro döda, men sy-
skon lefva fortfarande omkring Manor och
Austin. Hon föddes i nämnda stad 1S68
och är släkt med den förste svensken i Tex-
as, S. M. Swenson. Makarnes fem döttrar
äro: Belle, Esther, Roselia, Gertrude och
Lucile. Familjen tillhör svenska lutherska
församlingen i Manor, uti hvilken J. varit
diakon sedan dess stiftelse.
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O. L,. Johnson med familj.

OSCAR LEOXARI) .JOHNSON’, hemmansä-
gare och bosatt i närheten af Manor, är bör-

dig från Råberga församling, Småland, född

1864 och son till Johannes Holmquist. I

Sverige ingick han äktenskap med Emma
Johnson från Åkers socken, född samma år
som han själf. Fadern, Johannes Erikson,
var jordbrukarbetare. Makarne beslöto ef-

ter några år att resa till Amerika, där de
trodde förhållandena för utkomst och fram-
tida hem voro ljusare, och 1890 emigrerade
de tillsammans med deras två barn. 1

svenska samhället Decker i Travis county,
Texas, slogo de sig ned, och Johnson arbetade
de två första åren för Carl och Ed. Johnson

på Oscar Monsons egendom, men började
därefter att arrendera land och ägna sig åt

bomullsodling. År 1901 köpte han nära
Manor den landtegendom, som han fortfa-

rande bebor och brukar.
I denna familj hafva uppväxt fem barn:

Signe och Ebba, födda i Sverige; Edith, Ar-
thur och Dale. Dottern Ruth och sonen
Fred äro aflidna.

Johnson tillhör med sin familj den svenska
lutherska församlingen i Manor, och var en
af dess första medlemmar. Då kyrkan upp-
fördes var han med i byggnadskomiteen. har
sedan fyllt olika sysslor inom församlingen
och alltid varit villig att göra sin del för

verksamhetens framgång.
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Mr. och Mrs. Carl A. Lvekman.

CARL AVRIST LVCIOIAX i Manor är en
af de äldste nu lefvande svenske settlarne i

denna del af staten och var tillsammans med
brodern, Sven Johan Lvekman, den förste,

som bröt mark i New Sweden samhälle, som
då var kändt under namnet “Knight Ranch”.
Här hade visserligen bröderna A. F. och A. J.
Anderson samt C.ustaf Lundell gjort det för-
sta landköpet några månader förut, men en-
ligt hans egen uppgift var L. den förste att
börja bryta mark därstädes.

I Hakarps socken, Jönköpings län, föd-
des L. 1S43. Föräldrarne voro Jonas" Lyck-
man och Maja Stina. f. Kröjs, torpare under
fanjunkarebostället Romarp. Ar 1869 ut-
Taiulrade I,., då en ung man, till Amerika med
Austin, Texas, som resans mål. Här fann
han först sysselsättning med jordbruk hos
mr. Johannes Monson och arbetade för må-
nadslön blott fjorton dagar, innan han bör-

jade arrendera land af mr. Nelson Reetor.
Efter tre år som arrendator hade han gjort
nog besparingar att köpa sin första landte-
gendom i New Sweden. Med åren förbätt-
rades ekonomien alltmer och mera land in-

köptes. uppbröts och bebyggdes, så att Lyck-
man för t o 1 f år sedan kunde draga sig till-

baka från landtlifvet en förmögen man. Med
sin hustru är han nu bosatt i Manor. Ma-
karne voro bland de förste som förenade sig

med svenska metodistförsamlingen i Austin
under pastor Charnquists första tid och leda-
reskap därstädes. Sedan hafva de haft sitt

medlemskap i Decker och Manda.
L. gifte sig kort efter ankomsten till det-

ta land och hans nu åldriga maka har stått
troget vid hans sida i ve och väl under å-

rens lopp. Af elfva barn äro fem döda. De
öfriga äro: döttrarne Amanda och Josephina
samt sönerna John, Walter, Luther och Wes-
ley.
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V. M. Monson och familj.

VICTOR MALCOLM MOXSOX, landtbru-
kare i Decker samhälle, men tillhörande

svenska lutherska församlingen i Manor, är

en bland de infödcle svenskarne i denna del

af staten. Hans fader, August Monson,
kom till Texas i emigrationens första tid,

bodde i Austin och New Sweden oeh senare
i Hutto, där han afled. Victor M. föddes
i Austin, Texas, 1874, uppväxte på landthem-
met i New Sweden och har varit bosatt i

Travis county hela sitt lif, utom tre år, som
han vistades i West Sweden, McCulloch coun-
ty.

Mrs. Monson, f. Amanda Johnson, är dot-
ter till makarne John Johnson i Decker, där
fadern dog några ar tillbaka, men modern

bor fartfarande. Ho.n är lika gammal som
sin make, men född i öggestorp, Småland,
Sverige, hvarifrån hon i sällskap med för-

äldrar och syskon emigrerade till Texas som
barn. I äktenskap förenades de 1898 och
halva fyra barn: Della, Lenarth, Prudence
och Birdie Dee.

M. arrenderade en af svärfaderns farmar
i Decker, men flyttade till West Sweden, där
han köpte land och farmade omkring tre år.

Torka och ogynsamma förhållanden gjorde,
att han sålde sin landtegendom därstädes
och återkom till Decker för några år sedan
och har där haft sitt hemvist alltsedan. En
broder, Oscar Monson, bor i Kenedv, Karnes
county, och en annan, Aleck, i närheten af

Georgetown.
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P. J. SWKXSOX, Manor. En och annan
af de gamla banbrytarne och settlarne i Dec-
ker samhälle ha under åren dragit sig till-

baka från de manga bestyren på farmen för
att i mera ro tillbringa återstoden af lifvet.

P. J. Swenson med hustru och tvenne ogif-

ta döttrar flyttade till Manor år 1013, efter
att hafva bott i Decker samhälle öfver tret-

tio år.

S. föddes i Forserum, Småland, där fa-

dern, Gustaf Swenson, var jordbrukare. Som
emigrant ankom han till Austin. Texas, år
1875, tog anställning redan första dagen ef-

ter ankomsten vid H. & T. C. järnvägen och
fortsatte fyra är, hvarefter han gick ut på
landet och köpte sin första egendom på 25
aeres. Detta var i Decker, strax intill hvar
han senare tillhandlade sig en större gård
på 117 aeres. 1 detta vackra landthem, strax
invid svenska metodistkyrkan, uppväxte bar-

nen och bodde familjen tills den flyttade till

staden, och egendomen öfvertogs af sonen
Paul Swenson.
Med Sophia Lundberg inträdde S. i äkta

stånd år 18S1. Hon är dotter till makarne
Lundberg, som bodde i Travis county många
år men senare flyttade till Bosque. Hon
föddes 1862 i Ulrika socken, Östergötland,
och kom 1880 till Austin, Texas, i sällskap
med tvenne systrar. I hemmet hafva upp-
vuxit fem barn. Äldsta dottern Alice, var
gift omkring ett års tid med Fred Swenson i

Decker, hvarefter hon dog; Wesley, gift och
affärsman i Manor; Paul, förenad i äktenskap
med Edna Swenson och bosatt på föräldra-
hemmet i Decker; Lillie och Della äro fortfa-
rande hemma. Familjen tillhör svenska
metodistförsamlingen i Decker, uti hvilken S.

varit ombudsman i många år och alltid ta-
git varmt intresse i dess verksamhet.
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•JOHX WKSLEV SWEXSOX, affärsman
och delägare i speceri- och diversehandels-
firman Lane & Swenson i Manor, är son till

makarne P. J. och Sophia Swenson, hvilka
nu äro bosatta i Manor, men som bodde pä
sitt landthem i Decker under många ar. I

nämnda samhälle är Swenson född 1SS6, fick
där och vid Griffith affärsskola i Austin sin
skolbildning, hvarefter han tog anställning
som bokhållare i Första Nationalbanken i

'Tavlor. Efter tvenne är antog han en lik-
nande plats i Central Bank & Trust Co.. Au-
stin, en syssla, som han innehade i fem år.
I Manor öppnade Swenson en diversehandel
Ur 1011, och fyra ar senare ingick han kom-
Panjonskap med John W. Lane. Denna affär

har med åren betydligt utvecklats och är en
af de största af sitt slag i staden.

Under sin vistelse i Austin ingick Swenson
äktenskap med Ruth Edith Nelson, dotter
till mr och mrs. Oscar Nelson och född i

New Sweden, Travis county, Texas, 1891.
Fadern dog för flera år sedan, men modern
lefver och är bosatt i Californien, där också
systern Naomi har sitt hem. Hon uppväxte
i Palm Valley samhälle, där hon fick sin skol-
bildning och genomgick senare en kurs vid
St. Marv’s Academy i Austin. Systern, mrs.
Malde Hauff, dog i Californien 1910.

Swensons halva tre barn: sönerna John
Nelson LeRoy och .Toe Weldon, samt dottern
Frances Ruth. De tillhöra svenska metodist-
församlingen i Decker.
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JOHAN AUGUST STROMQUIST äger och
bebor en stor och vacker landtgärd i närhe-

ten af Manor, hvilken egendom med sina hus
och planteringar påminner om svensk bond-

gård i gamla landet. Denna egendom, om-
kring 400 acres, köpte Stromquist 1S94, och
här har han med sin familj alltsedan varit

bosatt.

S. är bördig från Bringetofta, Småland,
född 18ä9 och son till torparen Gustaf
Stromquist. I Sverige fick han tidigt göra
sig bekant med jordbruksarbete, arbetade för

månadslön, tills han nått sitt tjugoandra ar,

då han sade farväl till hem och fosterland
och begaf sig till Amerika. År 1SS1 ankom
han till McHenry county, 111.. där han stan-
nade omkring ett är och reste sedan till Tex-
as, hvar en moster, mrs. Carl Lvckman, var
bosatt i New Sweden. Ilos mr. Lyckman

arbetade han första året och hade sedan an-
ställning dels på landsbygden och dels i Au-
stin, tills han upptog landtbruk på egen hand.
Dä statskapitoliet byggdes, arbetade han en
tid vid detta.

Mrs. Stromquist, f. Amanda Hendrikson,
är från Jönköping, Småland, och född 1S64.
Hennes fader var fabriksarbetare och arbeta-
de vid en verkstad i trettiofem år. Hon
lämnade Sverige 1SS1 och kom till Decker,
Travis county, Texas, där fastern, mrs. Anna
Eklund bodde och ägde det land, livarest
svenska metodistkyrkan nu står. Mrs. S.

tillhör också denna församling. Barnen i

familjen äro: Walter, Esther, Mabel, Mar-
tin, Lillie, George. Ben och Guyberth.

Dottern Esther ingick år 1916 äktenskap
med Martin Anderson, son till A. ,T. Ander-
son på New Sweden. De unga makarna ha
ett barn, dottern Margareth.
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JOHN' \VM. CARLSON', bitr. kassör i Citi-

zens Bank of Manor. är en bland vära svensk-
amerikanska unge män, som uppvuxit pa
landet, men som genom god skolunderbygg-
nad ocdi vunnet förtroende avancerat till

ansvarsfulla platser i stad och affärsvärld.

C. föddes i San Antonio, Texas, 18SS, men
uppväxte på faderns, C. \V. Carlson, hemman
i närheten af Manor. Här var han belijälp-

lig med jordbruket till sitt tjugonde ar, då
han genomgick en affärskurs vid Nixon Clay
Commercial College, Austin. hvarefter han
tog anställning som bokhållare vid Model
Steam Laundry i nämnda stad.

På hösten 1913 flyttade Carlson till Ma-
nor, där han antog plats i nämnda bankaffär
ocli avancerade efter tre år till kassör. Han
är en aktad man i samhället och äger godt
förtroende bland landsmän och i andra kret-

sar.

Sedan detta skrefs har Carlson inmönstrat
i Förenta staternas arme och är nu i Frank-
rike. I armeen har han vunnit samma för-

troende och framgång som i affären. Han
började på lägsta trappsteget och inmönstra-
de som privat men befordrades snart till

sergeant och är nu andra löjtnant. Carlson
har också en broder Hovvard i armeen samt
en syster Laura vid skjukkåren. En annan
broder Clarence är färdig att gå till fron-
ten.

Föräldrarne Carlsons, båda från Malm-
bäcks socken, Småland, ha icke endast gjort
en stor insättning i Travis eounty som hem-
mansägare, men ha fostrat en präktig familj
af sju barn.

Fadern emigrerade till Texas 1S81, och
hans hustru, Ida, f. Johnson, 1878. Byggmä-
stare till yrket, var han tre år anställd som
förman vid byggandet af statens kapitolium
i Austin och bodde och arbetade i yrket i tre
år i San Antonio, men har alltsedan ägnat sig
åt landtbruk.

S. I'. FRIBERG, till yrket smed, men under
senare åren landtbrukare i Manor-trakten, är
bördig från Ousby i Sverige, där fadern, Per
Johnson, var smed, ett yrke, som också so-
nen lärde i hemlandet. Född 18*10 emigre-
rade han 1SS0 och kom till familjen Xels
Lindgren i närheten af Manor, Texa År
H'01 inträdde han i äkta stånd med mrs.
Neuenschwander, f. Krut. Hennes fader, Karl
Johan Krut, var jordbrukare och bodde i

Malmbäck socken, Småland, där hon föddes
1 v , 4.

Mrs. F. kom till detta land IS70 och bo-
-atte sig i Austin, Texas. Här ingick hon
> - i 1

1

första gifte med Gustaf Klint och hade
1 detta äktenskap fem barn: Oscar, Anna,
lolin. Hedda och Ernest. Från sitt andra
ktenskap med Godtlieb Neuenschwander

1 ar hon sönerna Fred och William. Af
'

' tittes barn äro fem gifta och bosatta i Tra-
vi - eounty.

La. Friberg kom till detta land arbetade
an tidtals i sitt yrke, men mestadels på lan-

med jordbruksarbete. Två års tid t i 1 1
-

1 ringade han i Californien. Sedan lian gifte

sig och satte eget bo har han sysselsatt sig

uteslutande med landtbruk. Han tillhör

med sin hustru svenska lutherska församlin-
gen i Manor ocli har varit en af församlin-
gens ombudsmän sedan dess stiftelse.

Mrs. HEDVIG FREDRIKSON’, änka efter
år 1916 aflidne landtbrukaren John H. Fred-
rikson, bor nu på gamla dagar i Manor efter
att hafva bott på sitt landthem utom staden
i många år med make och barn. Hon är
barnfödd i Malmbäcks församling, Småland,
1841, och emigrerade till detta land och Min-
nesota år 1867. Samma år ingick hon där-
städes äktenskap .med Fredrikson, som hade
invandrat från Sverige ett par år förut. Han
var bördig från samma socken i Småland
och född 1S45. Fadern var mjölnare, och
sonen upptog samma sysselsättning i ungdo-
men.

I Minnesota bodde Frediksons omkring sju
år, beslöto därpå att söka sin lycka i det af-

lägsna Texas och kommo därför till Brushy,
Williamson eounty, år 1S74. F. hade i Minn.
ägnat sig åt landtbruk och denna sysselsätt-
ning upptog han också i Texas. Manor
trakten var vid den tiden ett nytt svenskt
samhälle, och Fredrikson köpte här det landt-
hem, som ägts alltsedan.

Mrs. Fredrikson var i Sverige gift med
Johan Johanson och hade med honom sonen
Willie, som aflidit i Amerika. I sitt andra
äktenskap hade hon tre barn, af hvilka blott
sonen Oscar lefver. Då svenska lutherska
församlingen i Manor stiftades, voro FTed-
riksons med de första att ingå i densamma.

CARL AUG. JOHNSON, som dog i Manor
Texas, den 19 aug. 1918, var född i Bringe-
tofta socken, Småland, 1840. Skolbildnin-
gen blef knapp, ty redan vid åtta års ålder
förlorade han sin fader, soldaten vid Kalmar
regemente, Johannes Thor, och sonen fick

tidigt draga försorg om sig själf. Han in-
gick äktenskap 1866 med Elisa Sofia Johan-
son, född i samma socken 1842 och dotter
till landtbrukaren Johan Magnuson. Föl-
jande år anträdde de tillsammans den långa
och besvärliga resan till detta land och an-
kommo först till Chicago, men upptogo sena-
re sitt hemvist i Indiana. Här arbetade J.

dels vid tegelbruk och dels i de stora sko-
garne. i hvars sumpiga trakter hans hälsa
nedbröts, och han nödgades återvända till

Chicago. Under hans vistelse här utbröt
den stora branden 1871, uti hvilken Johnson
förlorade sitt bohag och allt han hopsparat.
Många af familjens släktingar och bekanta

voro bosatta i Texas, och Johnsons beslöto
sig år 1SS2 att resa hit och uppsöka dessa.
Här upptog ,1. landtbruk, var arrendator i

Hornsby Bend, Travis eounty, några är och
fljttade sedan till Victoria omkring år 1891,
köpte land och bosatte sig diir följande nit-

ton år. För omkring sju år sedan upphördo
Johnson med landtbruk och flyttade till Ma-
nor, hvar han slutade sina dagar och blef
hegrafven i Decker grafgård. Makarne till-

hörde svenska metodistkyrkan.
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Utom maka efterlefves lian af sönerna
Claus och Oscar Johnson samt dottern, mrs.
Hulda Lind.

Pastor KREI) GUSTAF OLSON, predikant
inom lutherska Augustana synoden i Ame-
rika, betjänade under sommarferierna 1915-
16 församlingen i Manor. Hans skolbild-
ning påbörjades i Sverige, men afbröts, då
han vid tio ars ålder emigrerade till detta
land. Från Northwesterns College, Fer-
gus Falls, Minn., graduerade han 1913 och
inskrefs därpå uti Augustana Teologiska Se-
minarium i Kock Island, 111., och fullbordade
här sina studier 1917. Är nu pastor inom
Augustana Synoden.
Han föddes 1885 i Jungs församling, Ska-

raborgs län, och är son till snickaren Magnus
Olson. Då han utvandrade 1S95, bosatte
han sig i Gladstone, Midi., hvar han bodde
omkring tio år och sysselsatte sig med fa-

briksarbete. Hans broder, pastor Gideon Ol-
son, betjänade den lutherska församlingen i

Austin några år.

S. A. SELLSTROM, delägare och affärsfö-

reståndare i Sellstrom & Rich virkeshandel
i Manor, började sin bana som affärsman vid
tjugoett års ålder, då han fullbordade sin

skolbildning och antog plats som handelsbi-
träde hos A. K. Anderson & Co. i Manor. Ef-
ter tvenne år, eller 1906, öppnade han till-

sammans med Oscar Anderson diversehandel
och speceri, men sålde sin andel i firman
1910 och öfvertog vid broderns död dennes
andel i nämnda virkesaffär. Denna har se-

dan utvecklats betydligt, och S. är känd som
en redbar och tillmötesgående affärsman.

I äktenskap inträdde S. 1908 med miss
Margaret Sponberg från Decker. Hon är
dotter till landtbrukaren Andrew .T. Spon-
berg och hans hustru Mathilda, f. Sjöberg,
och född i nämnda samhälle. Travis county,
1883. Här uppväxte hon och bodde, tills

hon gifte sig. Deras tvenne barn äro: \Yal-
dine, f. 1909, och Sellstrom, Jr., f. 1911.

Sellstrom är född i detta land af föräldrar,
som tidigt invandrade från Sverige. Han
började sin lefnadsdag i Pflugerville, Travis
county, Texas, 1S83 och är son till en af New
Swedens gamle banbrytare, mr. Andrew Jo-
han Sellstrom. I familjen uppväxte fyra
bröder och två systrar, bland livilka brodern
John är död. Carl S. är landtbrukare i New
Sweden, och Albert järnhandlare i Elgin.
Systrarne Anna och Hilda äro gifta och bo-
satta i Travis county. Fadern dog, då S. A.
Sellstrom var fem år gammal, och han hade
sedan sitt hem hos familjen P. Carlson i Man-
da samhälle. Sin skolbildning fullbordade
han vid GriffitlPs affärsskola i Austin.

O. \Y. ANDERSON' är son till landtbruka-
ren Claus Anderson, Manor, Travis county,
Texas, och är född och uppväxt pä faderns
hemman vid Manor. Hans håg visade sig
snart ligga mera ät affärer än åt farmen, och
efter att ha genomgått en kurs i Griffiths
Business College, Austin, öppnade han han-

del i Manor år 1905 under firmanamnet
Sellstrom & Anderson. År 1909 fick Ander-
son annan kompanjon, dä C. A. Eva köpte
Sellstroms andel i affärer, och år 1913 om-
organiserades den och har sedan dess gått
under firmanamnet O. W. Anderson & Co.
Som affärsman har Anderson lyckats väl

och från en obetydlig början har hans handel
vuxit till en så betydande affär att en andra
våning har måst uppföras till lokaltn för nö-
digt utrymme.

Anderson, som var född 1882, ingick år
1909 äktenskap med Hilda Sellstrom, f. 1886
i Gregg, Travis county, och dotter till den i

Travis county, Texas, välkände släkten Sell-

strom. Hennes fader var Anders Johan
Sellstrom, som med sin hustru voro gamla
banbrytare i New Sweden.

I den unga familjens äktenskap ha födts
barnen John Edward, f. 1911, Bessie May, f.

1912, Ruth Winifred, f. 1914.

BRITTA STINA ERIKSOX, moder till brö-
derna Ed. och Oscar Johnson vid Manor. kom
18 93 till Texas från Sverige och har sitt

hem hos sonen Ed. Johnson. Född 1832 i

Åkers församling, Småland, var hon förenad
i äktenskap med Johannes Erikson, som dog
i Sverige 1891. Utom förut nämnda barn
har hon Carl, Frank och Emma bosatta i

detta land och sonen Alfred i Sverige. Hon
tillhör sv. luth. kyrkan.

XELSOX HOUSER, f. d. landtbrukare och
bosatt i Manor, föddes 18 53 i Racine, Wis.,
flyttade med föräldrarne till Paxton, 111.

^

1860. Han kom med familjen till Texas,
vid sju års ålder, omkring år 1877, och har
bott här alltsedan.

Fadern var af tysk börd och modern var
af norsk. Houser ingick äktenskap år 18 72
med Christina Sjöberg, f. 1S54 i Nässjö, Små-
land, och dotter till A. .T. Sjöberg, gammal
settlare i Decker samhälle, Travis county.
Familjens barn äro: Ida, Rena, Charles, Ab-
ner, Maud och Pearl. De ha sitt medlemskap
i svenska lutherska kyrkan.

CHARLES NV. HOUSER, handelsexpedit,
är son till mr. Nelson Houser i Manor, i hvil-
ken trakt han är född och uppvuxen. Vid
aderton års ålder lämnade han föräldrahem-
met och tog anställning i affär och har i den-
na sysselsättning haft plats i Austin, Elgin,
Tavlor och Manor. Han föddes 1SS1 och
ingick äktenskap med Simmie Pucket 1904.
Hennes fader, Zack Pucket, var före sin död
kötthandlare i Manor och Granger. Hon
är född i Manor 1 888. Barn: Curtis, Leo-
nard, Lloyd och Willard.

O. T. .lOHXSOX och hans hustru. Maria. f.

Ekman, bedrifva hotellrörelse i Manor sedan
år 1911. Dessförinnan var J. landtbrukare
och arrenderade land i Williamson och Tra-
vis counties flera år. I äktenskap inträdde
de 1897 och har styfdottern Alice Luella.
Johnson var förut gift med Edla Maria
Johnson från Nässjö, Småland, och har från
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detta äktenskap barnen: Carl, Ellen, Sallie

och Selma.
Johnson föddes 1852 i Eksjö, Småland, ar-

betade vid järnväg och ångsåg, tills han med
hustru och ett barn reste till Amerika 1SS6.
Han är medlem af iuth. kyrkan.

OSCAR JOHXSOX, hemmansägare i när-
heten af Manor, är bördig frän Åkers socken
i Småland och född 187 4. Han emigrerade
vid tjugo års ålder och kom till Manor trak-
ten där han upptog landtbruk. Med Nora
Ottilia Swenson, dotter till Otto Swenson i

Austin och född därstädes 1876, ingick han
äktenskap år 1900. Barn: Millard, Lambert
och Estell. Medlemmar af sv. Iuth. försam-
lingen i Manor.

ERXEST JOHXSOX, arren dator i närhe-
ten af Manor, kom till Texas och Manor trak-
ten från Sverige 1888. Han föddes i Barke-
ryd, Småland, 1869, och är son till banvak-
taren Johan Johansson. I Texas upptog J.

jordbruksarbete och har sedan följt detta
lefnadskall.
Med Ida Houser, dotter till familjen Xel-

son Houser i Manor, men född i De Witt. Ark.,
1876, inträdde han i äkta stånd 1896. Bar-
nen äro: Grace, LeRov, Bernice, Bennie och
Howard. Medlemskap i svenska lutherska
kyrkan, uti hvilken J. tjänar som kassör och
ombudsman.

EXOCH LTXDGREX, son till aflidne Xels
Lindgren och arrendator af fädernegården in-
vid Manor, föddes i detta samhälle 1SS4 och
har vistats i denna trakt hela sitt lif. I äk-
tenskap ingick han 1907 med Mvrtle Elvira
Nylen från Galveston, hennes födelseplats å-
ret 1891. Barn: Katherine, f. 1909, Wil-
gert, f. 1910, och Cecilia, f. 1914. Makarne
tillhöra svenska lutherska församlingen i

staden.

AUGUST MOXSOX, som afled i sitt hem i

Hutto, Texas, i oktober 1912, var en af Xew
Swedens första settlare och bodde omkring
Manor i många år, ägnande sig åt landtbruk.
Han var född 1 83 4 i Forserum, Småland, och
emigrerade till detta land 1870. Var först
gift med Carolina Svensdotter från Kikstorp
och hade i detta äktenskap sönerna Victor
Monson, Decker. Oscar Monson, Kenedy och
Aleck Monson, Georgetown. M. var i sitt

andra gifte förenad med mrs. Spong, som öf-
verlefver maken och bor i Hutto.

AUGUST SPOXRERG är en af Travis coun-
ty tidiga invandrare och banbrytare, som
gjort en ganska stor insats i utvecklingen in-
om sitt samhälle. Sponberg var född 1847
i Sponarp, Barkeryd socken, Sverige, och fick

sin tidiga uppfostran på landet; fadern Gu-
staf Swenson Ryd var bonde. -

Till Amerika anlände S. 1S67 och kom till

Manor, Travis county, samma år. Hans för
sta erfarenhetsrön var som dräng på landec
vid Manor, där han tog tjänst tillsammans
med tio andra drängar och två svenska tjänst-

flickor, som hade hitkommit samtidigt med
honom. Utom tre är som dräng för Andrew
Xelson på Brushy, har han haft sitt hem som
jordbrukare i Travis county alltjämt. Den
svenska idogheten har äfven stått honom bi.

Ägare till något öfver ett tusen acres af Tra-
vis county fina land, har han nu dragit sig
tillbaka från det aktiva och bor i sitt hem
i Manor.

Sponberg ingick äktenskap 18 73 med Ida
Ekedahl från Bringetofta, Jönköpings län,

och kom till Texas med brodern Carl år 1870.
Makarne Sponbergs ha i sitt äktenskap

barnen John, f. 18 73, Cliarley, f. 1SS3, Ed-
die, f. 1S85, Anna, f. 1877, Fred, f. 1893.

De äro medlemmar af svenska metodistför-
samlingen i Decker.

C. W. SPOXRERG, son till Aug. Sponberg
i Manor, arrenderar en af faderns farmar i

närheten af staden. Han föddes 1885 i

Decker samhälle. Travis county, stannade på
farmen, tills han vid tjugotvå års ålder tog
värfning vid flottan. Senare arbetade han i

kolgrufvor i West Virginia, kom till Texas
19 07 och hade anställning i Fort Wortli ett

par års tid som “plumber”.
Med Frida Lindell, f. 18S7 i Decker, in-

gick han äktenskap 1910. De äro medlem-
mar af svenska Iuth. kyrkan.

WALTER STROMQUIST, kötthandlare i

Manor, föddes 1SSS i Hornsby Bend, Travis
county, Texas, och är son till landtbrukaren
J. A. Stromquist. . Under uppväxtåren arbe-
tade han på landet och började sin affär i

staden 1916.
År 1911 ingick S. äktenskap med Hanna

Anderson, af samma ålder som han själf och
född i Decker samhälle. Hon är dotter till

landtbrukaren C. A. Anderson. Barn: Ade-
line, Ben och Dorothy.

PER JOHAN' SWEXSOX, landtbrukare i

Manor samhälle, föddes 1S38 i Forserum,
Småland, kom till detta land 1869 och har
varit bosatt i dessa trakter alltsedan. Han
har varit arrendator i Travis county omkring
fyratiosex år. Är 1S66 gifte han sig med
Emma Friok, född 1843 i Barkeryd och dot-
ter till soldaten Josef Frick. Tillsammans
med tvenne barn emigrerade de till Texas.
Hustrun dog i Manor 1909. Barn: John. Ida,
Charles och Tom. Medlemskap i svenska
Iuth. församlingen.
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EAST SWEDEN — WEST SWEDEN.

McCulloch county afskildes från Bex-
ar distriktet 1S5G men organiserades
först 1862. Nagra nybyggare inflytta-

de och slogo sig ned vid Colorado-floden

före inbördeskriget, men som McCulloch
county vid denna tiden lag pa gränsen
af den västra civilisationens område och
så långt skildt från de äldre organisera-

de samhällena, att nybyggaren icke kun-
de påräkna nagon hjälp ej heller skydd
mot de stridslystne indianerna, afstan-

nade kolonisationen. De allmänna för-

hållandena gåfvo så litet skydd till lif

och egendom under det pågående inbör-

deskriget, att man äfven uppgaf county-
organisationen, som dock återupprätta-

des 1876. Under tiden hade en slags fäst-

ning, “Camp San Saba”, byggts i södra
delen af McCulloch county, omkring
hvilken nybyggarne slogo sig ned och
hvar snart ett rätt ansenligt nybygge
kom till stånd.

Någon järnväg fanns icke inom detta

county förrän 1902, då Fort Worth &
Rio Grande banan fortsattes från
Brownwood till Brady. Som järnvägen
icke byggdes längre än till Brady, blef

denna stad under flera år ett betydande
handelscentrum för ett större område af

närliggande counties, Concho, Menard
och Mason. Handeln uppblomstrade
hastigt, moderna och ändamålsenliga af-

färshus byggdes, och en tid gjorde Bra-
dy anspråk på att utskeppa flera krea-
tur till marknaden än någon annan stad
i världen; öfver ett hundra tusen krea-
tur exporterades årligen.

Brady hade ar 1900 endast 690 perso-
ner mot 2,269 invånare år 1910.
År 1900 fanns i McCulloch county endast
531 landtegendomar mot 1,545 år 1910.
Under samma tid hade antalet acres af
odladt land ökats från 27,000 till 120,000
acres, och taxeringsvärdet ar 1903 från
$2,080,960 till $7.529,160 år 1913. De
iögonfallande framsteg som gjordes- in-

om detta county mellan åren 1903—10,

kunna med rätta tillskrifvas den sven-
ska inflyttningen, som tog plats vid den-
na tid, ty svenskarne ha här gjort en
betydande insats. Det svenska banbry-
taresinnet och dess idoga natur har äf-

ven i McCulloch county framtvingat all-

män erkänsla och beundran, och det var
först med svenskarne som jordbruket

i dessa trakter fick nagon vidare bety-

denhet.

De första svenskarne kommo till Mc-
Culloch county från Williamson county

på 80-talet och slogo sig ned i trakten

strax öster om Brady. Samhället var

de första tjugo åren kändt under namnet
“Sweden”, men har sedan år 1906 gatt

under namnet “East Sweden”, medan
det nya samhället väster om staden

nämndes . “West Sweden”.

Bland Brady 's banbrytarefamiljer vo-
ro bröderna Dan och Leander Heard, C.

A. Johnson, C. C. Johanson, Gust Nelin.
Tidigt på 90-talet kommo äfven J. P.

Samuelson, Carl Johnson, Frans John-
son, Carl Hendrikson, C. J. Nelin.

Under de första åren ägnade man sig

mest at kreatursafvel, men som de flesta

hade köpt rätt mycket land, började man
med att hvarje år mer och mer ägna sig

åt landtbruket. Ännu är dock krea-
tursafvel en ganska betydande närings-
gren.

Med den första kolonien upphörde nä-
stan alldeles den svenska inflyttningen
tills åren 1906—10, då en liflig koloni-

sering och inflyttning skedde från Wil-
liamson och Travis counties, förnämli-
gast till “West Sweden”. Många köpte
äfven land öster om staden, så att East
Sweden nu innefattar ett område af om-
kring tio mil från Brady till Rochelle.

Det yngre samhället West Sweden lig-

ger åtta mil väster om Brady och är

näst det yngsta svenska samhället i

Texas. År 1906 var hela denna trakt

en enda stor betesmark. Landet var
vackert och ansags ännu jämförelsevis

billigt för $15 @ $21 per acre, och som
svenskarne i den östra kolonien, som
redan då var aderton år gammal, ekono-

miskt redde sig väl, företogs den nya
koloniseringen med en viss säkerhet och

rönte mycken uppmuntran. Inflyttnin-

gen gick raskt och efter endast några
månader skymtade bland träden små
vackra nybyggarehem. Största inflytt-

ningen skedde från Williamson och Tra-

vis county, med några familjer från El

Campo. De första att köpa land på prä-

rien voro John Anderson från Ilutto,
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Williamson county och Felix Lundgren
från Decker, Travis county.

En svensk metodistkyrka byggdes
redan första aret och ganska mycket
land bröts och odlades. Bland nybygga-
re på trakten, en som torde ha gjort den
största insatsen i land och som lade han-
den vid tyngsta arbetet och nybyggar-
bekymren, var det nya samhällets pa-
stor, Abner Hanson. Själf flyttade han
först ut pä prärien, där han och en af
hans små gossar bodde i tältvagn medan
han byggde ett skjul för hästar och fo-

der, och där han sedan bodde tills han
hunnit bygga sitt boningshus, som långt
innan det var färdigt fick tjäna som mot-
tagningsplats för de inkommande kolo-

nisterna. Var huset aldrig så fullt,

var det likväl aldrig för trångt för nå-
gon mer. Det var svårt att säga, hvil-

ken af de två som öfverträffade i gäst-
vänlighet, pastorn eller hans goda fru.

Ett soligt ansikte, en varm handskak-

ning, mat, pängar eller en god predikan,
eller underskrift på någons revers, allt

gick med samma varma entusiasm.
Då hans hästar icke längre stodo ut

med de långa predikoturerna under den
varma årstiden, ersattes de med en au-
tomobil, en lyxartikel där och pa den
tiden. Men det tog eld och vatten att

få hastigheten med hvilken Hanson ön-

skade färdas. Predikoturerna blefvo

nu icke endast mera drägliga utan till

en början förenade med en viss njutning,
men ack och ve, automobilen hade skrot
och ringar,' och dessa voro icke byggda
för McCulloch’s steniga vägar. Och sä
var prästsäcken snart minus kostnaden,
ty Hanson tjänade utan lön. Farmare,
byggmästare och präst, var pastor Han-
son älskad och aktad af fattig och rik,

bland landsmän som af folket i allmän-
het. New Sweden är ett trefligt sam-
hälle med ett trefligt och förnöjsamt
folk.



*>
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A. J. Johnson’s residens. Henry Carlson’s residens.
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J. W. Anderson med familj

JOHN \V. AXDERSOX, landtbrukare på e-

get hemman i West Sweden samhälle, väster
om Brady, är född och uppfostrad i detta
land. Han föddes i Austin, Texas, år 1S79.
I Travis och Williamson counties stannade
han tills han gift och med familj flyttade
till McCulloch county år 1906. Detta var i

nybyggaretfden, och West Sweden såväl som
andra svenska samhällen i countyet voro
ej stort annat än en vildmark. Men svensk
arbetskraft och ihärdighet ha gjort stora för-
ändringar.

År 1903 ingick Anderson äktenskap med
miss Annie Hanson, född 1880 i Sandsjö soc-

ken, Jönköpings län. Hon kom från Sveri-

ge till Hutto, Texas, 1894. Familjen arren-
derade land en tfd i Williamson county, men
flyttade snart som nämnts till västra Texas.
Anderson var en af de två första settlarne

i West Sweden.
Makarne Anderson hafva sju barn. De ä-

ro: Annie, f. 1906, Ellen, f. 190S, Lillie, f.

1909, Mabel, f. 1911, Hilda, f. 1913, Alma,
f. 1915, Axel, f. 1917 och en son Albert, f.

1904, död 1906.
Svenska metodistkyrkan i West Sweden

är familjens kyrkliga hem, där makarne äro
medlemmar och barnen gä i söndagsskolan.



o
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i

Alfred Bergquist med familj.

ALFRED HERGQUIST är en bland de mån-
ga som genom ihärdighet och flit kommit till

oberoende ställning i McCulloc-h county.

Invid Rochelle i nämnda county köpte mr.
Bergquist år 1906 ett stycke land, dit famil-

jen strax därpå flyttade. Han har under
dessa åren lyckats väl och är en framgångs-
full landtbrukare. Innan familjen flyttade
hit, bodde den i flera ar omkring Manor och
Manda och ägnade sig äfven där ät jordbruk.

Mr. Bergquist är bördig från Lommaryd.
Jönköpings län, Sverige, där han föddes 1S5S.
Hans faders namn var .Johan Anderson, men
sonen bytte om namn redan i Sverige. Med
Christina Lönn, född 1S56 i Haurida för-
samling, ingick han i äktenskap år 18S5.

Den unga familjen emigrerade till Amerika
1888 och bosatte sig först i Manor-trakten.

Familjens största egendom är dock dess
välartade barn. Dessa äro sonen Reinhold,
född 188S, gift med Gertrude Porter från
Liano, Texas, och ägnar sig åt jordbruk
pä egen hand; Alma, född 1SS6 och gift med
Philip Charnquist, son till aflidne pastor C.
Charnquist. Mr. Charnquist innehar en
förmånlig anställning i ett tidningstryckeri.
Edith. f. 1890, Ellen, f. 1892, Maud, f. 1S94
och Annie, f. 1S97.

Familjen tillhör svenska metodistförsam-
lingen i Brady. Mr. Bergquist har varit
medlem af metodistkyrkan i många år, och
deltagit på olika sätt i dess verksamhet pä de
platser, där familjen bott.
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AUGUST URAM15KRG, landtbrukare på e-

get hemman i West Sweden, McCulloch eoun-

ty, är född i detta land af svenska föräldrar

och så är också hans hustru. Likväl ha icke

svenska språket, svenska vänkretsen eller

svenska kyrkliga verksamheten bortglömts af
dem eller deras barn.

Fadern, John Bramberg, emigrerade till

detta land för många år sedan och slog sig

ned i Iowa. I Burlington i samma stat föd-
des August år 1S08. Familjen flyttade från
Iowa till Beeville, Texas, 1890. Svenska
samhället omkring Beeville blef af kort var-
aktighet, och de, som ej vände tillbaka till

norr, uppsökte sitt landsfolk i mellersta
Texas. Bland dessa senare var Bramberg-
familjen. Föräldrarne äro nu döda.

Mr. August Bramberg arrenderade land i

några år i Travig och Williamson counties
men flyttade till McCullocli county år 1907.
Som arrendator brukade han mr. C. C. Johan-
sons farm ett år ocli skördade det året 140
balar bomull från 175 ac-res. Samma år köp-
te han eget land, hvilket han odladt och be-
byggt och fortfarande brukar. Bramberg
är en framgångsfull farmare och äger ett vac-
kert hem. Med sin familj tillhör han sven-
ska metodistkyrkan i West Sweden och ta-

ger aktiv del i verksamheten.
Med miss Annie Anderson, född 1873 i

Austin, Texas, ingick Bramberg äktenskap
år 1 898. Makarne ha sju barn: Walter, f.

1899, Julia, f. 1901, Esther, f. 1902, Lovisa,
f. 1904, Lillie, f. 1907, Ellen, f. 1909, och
Emil, f. 1913.
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Mr och Mrs. J. E. Carlson

J. EDWARD CARLSON', bosatt strax öster
om Brady, föddes 1S54 i Högagärde, Norra
Sandsjö, Småland. Fadern, Carl Nelson,
var landtbrukare och bodde å nämnda plats

hela sitt lif. Här växte sonen upp, fick en
god skolbildning och stannade pä garden,
tills han år 1891 emigrerade till Amerika.
Äfven han styrde sina steg till Texas, som
så mänga andra smålänningar, och kom först

till Hutto. Redan i Sverige ingick Carlson
äktenskap med Ida Charlotta Berggren, född
1804 i Sjuarp, Höreda.

.
Ankomna till detta land. började familjen

att arrendera lind omkring Hutto och Tav-
lor. Carlsons slöto sig till svenska meto-
distkyrkan och t ogo del i dess befrämjande
på båda dessa platser. l\Ir. Carlson hjälp-
te till att bygga kyrkan i Hutto och var en
af medlemmarne i komiteen, som afslutade
köpet för metodistkyrkan i Tavlor. Äfven

sedan familjen bosatte sig i Brady, har den
tagit aktiv del i verksamheten.

Till Brady flyftade denna familj år 1905
frän Waterloo, ett samhälle nordost om Tav-
lor. Här i Brady köpte Carlson ett stycke
vackert och bördigt land nära staden och
har sedan köpt ett stycke intill. Ett stort,

modernt hus har han uppbyggt på platsen
och har det bekvämt i alla afseenden.

Carlsons äga nio barn, åtta söner och en
dotter. De äro alla ännu ogifta, men med
tiden kan det utgrena sig till en stor släkt.

Deras namn och födelseår äro: Gustaf, f.

1SS4, Carl, f. 1S86, har i tre års tid vistats

i Californien och är snickare till yrket r Ro-
bert, f. 1893, Arthur, f. 1895, Albert, f. 1S97,
Sigurd, f. 1900, Harald, f. 1902, Ebba, f.

1905, och Elving, f. 1907. De äro snälla
och välartade barn med håg för bildning och
idoghet.
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A. R. Carlson mer familj

AXEL R. CARLSON', Bradv, Texas, föddes
1866 i Högagärde, Norra Sandsjö socken,
Småland, där fadern, Carl Nelson, var landt-
brukare på eget hemman. Här fick sonen
god fostran i hemmet och skolan. Två brö-
der och två systrar äro kvar i Sverige. C.

A. Carlson är landtbrukare, C. W. Carlson
postexpeditör å stambanan och bor i Karls-
krona, och systern är gift med C. A. Rydell,
kontorschef i Vernamo. Brodern G. Anton
Carlson bor i Taylor, Texas, och brodern J.

Edward och systern mrs. A. J. Johnson i Bra-
dy samt systern mrs. H. T. Knape i Austln.

Efter fullbordad värnplikt emigrerade
Carlson till Amerika och ankom till Hutto,
Texas, år 1801. Tillsammans med sin bro-
der Anton arrenderade han land i tre års tid,

hvarefter bröderna köpte ett utsökt vackert
stycke land nära intill Taylor. Härigenom
blef han en af de första svenska nybyggarne
omkring denna stad och i besittning af det
rikaste och vackraste land, som finnes i

Texas. Han sålde sedan sin del däraf till

brodern och köpte land i närheten af Brady,
dit han flyttade åt 1909. Han äger äfven
här en värdefull egendom.

Carlson inträdde i äkta ståndet år 1908
med miss Edith Swenson, dotter till R. G.

Swenson i Taylor. Makarne hafva tre barn.
Harry, f. 1909, Roy, f. 1911 och Dorothy, f.

1914.
Carlsons tillhöra svenska metodistförsam-

lingen i Brady och taga aktiv del i verksam-
heten.

1
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Henning Carlson med familj.

HEXXIXG CARLSOX, en utaf Brady-
traktens välburgna farmare, är en hland de
många smålänningar, som i denna stat gjort
sin lycka. Han ankom till Texas frän Sve-
rige år 1890, en adertonårig yngling, och
fick som sä många andra taga tjänst de för-
sta åren. Han arbetade för C. A. Lundell
och S. A. Lundell i Decker en tid. hvarefter
han började att arrendera land från den Sist-

nämnde. Arbetsam och sparsam hade han
hopsparat så mycket, att han vågade köpa ett

stycke land. Detta gjorde han i Lund sam-
hälle, ej långt från Elgin. Här byggde, röj-
de och odlade han tills välskötta tegar buro
ymnig skörd. I tretton års tid, eller från
år 1894 till 1907, bodde Carlson med sin fa-

milj i detta samhälle, under hvilken tid han
betalade sin farm. Året innan han flyttade
till McCulloch county, sålde han sin egen-
dom i Lund och flyttade i januari 1907 till

Bradv, där han nära intill staden köpte sig

en vacker farm. Det betydde att åter bryta
mark, men Carlson, van vid sådant, tog håll

därmed på allvar, och inom kort hade han
här en välskött landtgård. På denna 320 ac-

res stora egendom har han uppfört ett af de
största och modernaste boningshus i trakten.
Såväl boningshus som ladugårdar visa, att

här bor en företagsam och välbärgad svensk.
Carlson har sedan köpt två andra värdefulla
egendomar i McCulloch county.

Carlson är född år 1872 i Svenarums för-

samling, Jönköpings län, där fadern var landt-
brukare. Fyra år efter sin ankomst till

Texas ingick han äktenskap med miss Sig-
frida Christina Magnuson, bördig från Bya-
rum församling, Jönköpings län. Hon föd-
des 1873 och emigrerade till Amerika 1894.
Makarne liafva fyra barn: Conrad, f. 1896,
Harry, f. 189S, Julia. f. 1903, och Martha,
f. 1917. Carlsons äro medlemmar af sven-
ska metodistförsamlingen i Brady.



,
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OSCAR G. DAHLBERG, son till familjen
Gustaf Dahlberg, föddes i Pilot Mound, Iowa,
år 1876. Fadern från Småland och modern
från Helsingland äro nu liksom sonen bosatta
i West Sweden, McCulloch county. Till El
Campo, Texas, kom unge Dahlberg omkring
år 1894. Här odlade han bomull och skör-
dade hö i tolf års tid. År 19 06 köpte han
med flera andra svenskar från El Campo-
trakten land i det nyss påbörjade West Swe-
densamliället. Han blef således en bland
banbrytarne i den kolonien. Han äger ett

Mr. och Mrs. Oscar Dahlbergs barn

vackert hem och en värdefull egendom invid
stora landsvägen till Brady.

I äkta stånd inträdde Dahlberg 19 07. Hu-
strun, Anna Engström, föddes i Stratford,
Iowa, år 1884. I juni 1916 atled mrs Dahl-
berg efter en längre'tids lidande. Tre barn
föddes i detta äktenskap: Alice, f. 190S, Leo-
nard, f. 1910 och Earl, f. 1912.

Mr. Dahlberg är medlem af svenska meto-
distkyrkan i West Sweden, hvilken också hu-
strun tillhörde, är afhällen och aktad i sam-
hället och tar intresse i dess väl.
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Mr. och Mrs. C. P. Eklund

C. P. KKLUM) är skåning till börden, men
råkade för många år sedan slä sig ned bland
smålänningarne i Texas och har funnit sig
Väl ibland dem. Nu på äldre dagar bor han
med sin fru i ett stort, modernt hem på sin

vackra egendom strax utom Brady. Det me-
sta af sin 321 acres farm har han utarrende-
rad, och själf tar han nu lifvet lite lättare
än förr.

Han föddes i Västanå, Näsums församling,
Kristianstad län, år 1S57. Fadern Pehr
Carlson, var till yrket snickare. För att

skaffa sig bättre bärgning och möjligen för-

bereda ett hem för de sina reste fadern till

Amerika redan så tidigt som 1S68 och stan-
nade i Galesburg, 111. ålen hans och famil-
jens förhoppningar grusades, ty första dagen,
som Carlson var ute på husbygge, fick lian

solstyng och dog. Hustru och sju minder-
åriga barn lämnades nu där hemma i Sverige
i knappa omständigheter.

Sonen fick därför som helt ung börja att

försörja sig själf. Han lärde sig smedyr-
ket vid Iläckaskog, kungsgården vid Ifösjön,

under “salig kungen” Karl XV:s tid, och
det var här han ändrade sitt namn till Ek-
lund.

Ar ISIS utvandrade Eklund till Amerika
med Chicago som mål. Här stannade han
blott i två år. och flyttade sedan till Batavia,
111., där han stannade i fyra år. Här ingick

han äktenskap med miss Emma Anderson,
bördig från Kattarp, Malmöhus län, Skåne,
där hon föddes 1866.

Till Texas reste familjen 1SS4 och slog sig

först ned i Dallas, men flyttade efter ett års
tid till Austin, där Eklund bodde i 27 års tid.

Här hade Eklund under alla dessa åren egen
smedverkstad vid Lavaca gatan, en inkomst-
bringande affär, som gjorde honom välbärgad
och finansiellt oberoende. Utom sin vackra
farm i Brady äger han sitt hem och annan
egendom i Austin.

Till McCulloch county flyttade Eklunds år
1912, sedan affären i Austin afyttrats, för
att på äldre dagar njuta af landtlifvet och
det goda klimatet i västra Texas.

Mrs. Eklund reste till Sverige år 1885, sär-
skildt för sin hälsas skull, och kom tillbaka
efter etp ar frisk och stark. Makarne ha
haft fyra barn. af hvilka de två sönerna dogo
i unga år. Oscar, f. 1S92, d. 1895; Carl, f.

1896, och d. 1909. Döttrarne Ellen, f. 1887
och Lillie, f. 1889 äro båda gifta. Den för-

ra var gift med mr. George Xelson i Fort
Worth, men aflod år 1918, och den senare
är gift med mr. Reinhold Pearson i Austin.

Mr. Eklund med familj har tillhört svenska
metodistkyrkan i många år och beklädt olika
sysslor inom densamma. Han har följt verk-
samheten med största intresse ocli alltid va-
rit redo att taga aktiv del däri.
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C. V. Erlandson med familj.

C. V. KKLAXDSOX är en af de få sven-
skar, som för närvarande bebo det nya sam-
hället Whiteland i närheten af Melvin. Mc-
‘vulloch Co. Han föddes 1S65 i Förlösa för-
samling. Kalmar län, Sverige. I sin hem-
trakt sysselsatte han sig med jordbruk, tills

han år 18S4 reste till detta land oeh slog
sig ned vid Round Rock, Texas. Här bod-
de han till dess han flyttade till McCulloeh
County 1908. Erlandson ingick äktenskap
år 1893 med miss Mathilda Anderson från
Austin, Texas. Hon är född 187 6. Deras

äktenskap har välsignats med åtta barn. Af
dessa är en dotter gift med Arthur Björk-
lund, Elroy, Texas, och en med Arthur Lyck-
man i Melvin. Barnen äro: Ida, f. 1S94, Es-
ther, f. 1896. Hedvig, f. 1S98, Willie, f

1900, Lovisa, f. 1903, Selma, f. 1906, Oscar,
f. 1910 och Lawrence, f. 1917.

Familjen räknar svenska metodistkyrkan
i West Sweden som sitt andliga hem, där
barnen fått sin kristendomsundervisning och
andliga fostran. De arta sig väl och äro
föräldrarne till stor glädje.



.
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Pastor Victor Gustfason

C. VICTOR GUSTAFSON, vårdhafvande
predikant för svenska metodistförsamlingar-
ne i Brady och West Sweden, kom till detta

land frän Sverige år ISST. Han föddes 1862
i Mönsterås, Kalmar län. Efter ankomsten
till Austin, Texas, tog han anställning i den
gamla Haldemanska virkesafiären, där han
arbetade i 2 3 års tid, de senare åren som
förman.

Redan i Sverige blef Gustaf omvänd till

Gud och började tala offentligt vid metodis-
ternas sammankomster i sin hembygd. Des-
sa sina gåfvor och andliga nit liar han alltid

ägnat at sin kyrkas verksamhet i detta land.

Under de många ar han bodde i Austin, tjän-

te han som lokalpredikant, då han ofta predi-

kade vid pastorns frånvaro, som ombudsman,
söndagsskollärare och vid flera andra för-

troendeposter inom svenska metodistförsam-
lingen.

År 1910 flyttade Gustafson med familj till

West Sweden. MeCulloch county, för att äg-
na sig åt landtbruk. Strax invid svenska
metodistkyrkan köpte han en farm, hvilken
han sedan afyttrat. Då pastor Abner Han-
son, som förestått församlingsverksamheten

därstädes från dess början, resignerade från

församlingsvården, kallades Gustafson att

blifva hans efterträdare. Kallelsen antogs,

och han har i flera års tid haft vård om den
kyrkliga verksamheten både på landet och i

staden, till stor tillfredsställelse och fram-
gång. Detta har han gjort samtidigt som
han skött sitt landtbruk. Vid svenska me-
todisternas årskonferens i Waco, Texas, 1915,
blef han af biskop Sheppard ordinerad till lo-

kaldiakon.
År 18S9 ingick Gustafson äktenskap med

Maria Olsen från Tunadal, Sundsvall, född
1867. Fadern, O. C. Olsen, innehade såg-

verk i nämnda stad, besitter en mycket god
skolbildning och är särskildt hemma i språk
och matematik. Med sin familj emigrera-
de han till Amerika år 1S91 med Austin,
Texas, som resans mål. Dottern Maria, hade
anländt ett par år förut. Mr. Olsen åter-

vände till Sverige efter en tid, men återkom
för några år sedan och har en tid haft sitt

hem hos denna sin dotter, mrs. G. Makar-
ne Gustafson ha en son, Elmer, född 1907.

Mrs. Gustafson har en broder och en sy-

ster i Austin, Texas, mr. Lawrence Olsen
och mrs. J. M. öjerholm.
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CARL JOHAX HKXDRICKSOX, son till mö-
belsnickaren Hendrick Sakariason i Bästhult,

Barkeryds socken, Småland, föddes år 1861.

Som nittonårig yngling emigrerade han till

Amerika. Han hade i Sverige lärt sig fa-

derns yrke, men började strax efter ankom-
sten hit ägna sig åt arbete på farm. Hos
mr. Daniel Hurd vid Round Rock aftjänade
han sin biljett. Efter en tid började han
jordbruk på egen hand och arrenderade land
tills han år 1S92 flyttade till McCulloeh coun-
ty, d är lian köpte den landtegendom, på
hvilken han ännu bor.

Heiulrickson har varit gift tvenne gånger.
I första giftet med Emily Self, frän Kerr
county, äro tre barn: Ellen. f. 1S97, Delia, f.

1901 och Beda, f. 1903. Var andra gången
gift med Mary Peatson från Glen Rose, Texas..

Då Hendrickson och flera med honom slo-

go sig ned i dessa trakter, fanns det ingen
svensk kyrklig verksamhet, ej heller kom det
någon sådan till stånd. H. intresserade sig

mycket för detta en lång tid, och då pastor
Ang. Wallin en tid funderade på att köpa land
och bosätta sig i denna trakt, hoppades han
och andra, att det skulle bli möjligt att få

till stånd någon slags svensk kyrklig verk-
samhet, men bådadera slogo fel. Xfven pa-
stor Berglund intresserade sig för kolonien,
men dog innan något kyrkligt arbete kom till

stånd.
I likhet med många andra af de svenska

nybyggarne förenade Hendrickson sig då med
den amerikanska presbyterianska kyrkan,
som under mänga år bedrifvit verksamhet i

denna trakt. Han innehar i denna kyrka
äldstebefattning och är verksam inom den-
samma. Hans hem är beläget mellan Brady
och Rochelie.
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DAXIEL AUGUST HURD. Brady, Texas, är
son till Carl och Maja Lisa Hurd, hvilka ut-
vandrade från Sverige år 1S4S och först bo-
satte sig på S. M. Swensons plantage i när-
heten af Richmond, Fort Bend county, Texas.
Det lilla emigrantsällskapet skingrades dock
snart åt alla olika håll, och Hurd flyttade
till Jackson county, där Daniel föddes 1S55.
Ar 1S55 flyttade familjen till Williamson
county och bosatte sig i närheten af Round
Rock. Här uppväxte Dan jämte sina andra
åtta syskon, fick lära sig arbeta och upp-
skatta landtbruk och boskapsskötsel. Det
säges, att då de unga sönerna drefvo de stora
boskapshjordarne norrut till marknaden i

Kansas City, blefvo de sä intagna af de sto-
ra, vackra landsträckorna i McCulloch coun-
ty, att de beslutade att vid första lägliga till-

fälle flytta dit och taga en del däraf i be-
sittning. Så skedde ock.

Mr. Daniel Hurd blef en af McCuiloch
countvs första kolonister. Han flyttade dit
år 1SSG och köpte en half sektion “school
land.’ Detta bebyggde han, började odla
och besätta med kreatur. Sedan liar lian

köpt större områden, sä att han nu är ägare

af omkring 1600 aeres. Han har lyckats väl
som farmare och har’ ägnat särskild uppmärk-
samhet åt boskapsskötsel. Med sin familj
bebor han ett stort och vackert hem i när-
heten af Brady.

I äkta stånd inträdde han år 18 S2 med
miss Lyda Chiller, som är af böhmislc här-
komst, men född i Houston, Texas, år 1S55.
Detta äktenskap har välsignats med tio barn,
af hvilka nio lefva. Dessa äro: Mary, gift

med Oscar Engdahl, och bosatt i samma sam-
hälle; Beulah, gift med mr. Wilson, farma-
re; Ruby, gift med Oscar Johnson, som ock-
så ägnar sig åt landtbruk; Oscar, gift med
miss Annie Johnson, arrenderar land af fa-

dern; Frank, gitt med miss .Tennie Welsli.
bosatt i Brady; Irene, Millie, Walter och
Ruth. Dottern Ida är död.

Familjerna Hurds äro medlemmar i pres-
byterianska kyrkan, i hvilken mr Dan Hurd
innehar viktiga sysslor som ombudsman och
ordförande i kyrkostyrelsen.

Mr. Hurd har en broder, Lee Hurd, och
en syster, mrs. C. A. Johnson, bosatta i

McCulloch county.
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Lee Hurd med familj.

SVEN LEAXDER HURD är den förste
bland svenskarne, som bosatte sig i närhe-
ten af Brady i McCulIoch county. Han
flyttade dit år 1SS5 frän Williamson county,
där lian älven ägnat sig åt landtbruk. Ut-
med järnvägen mellan Brady och Rochelle
är hans stora landtegendom belägen, omkring
tre hundra acres. hvarest han bott alltsedan
han kom till västra Texas. Under dessa
mänga år har han sett stora förändringar
ske äfven i de trakterna.

Mr. Hurd är infödd Texasbo och har till

födelseår 1851. Han är således en af de
äldsta svenska settlarne i staten. Hans för-
äldrar voro Carl och Maja Lisa Hurd, livilka
kommo frän Sverige i slutet af lS40-talet.
Uå olika platser i Texas bodde familjen, så-
som i Texarcana och Richinond, tills den slog
ned sina bopålar i Williamson county. Här
uppväxte barnen och började sina olika lef-

nadsbanor.

Mr. S. L. Hurd är sedan år 1S71 gift med
Frida Augusta, född Lundberg, som ankom
till Round Rock, Texas, år 1S70 från New
York, där hon vistats i fyra års tid och ar-

betat för sin kusin, mrs. Edla Svenson, född
Larson. Hon är född 1851 i Jonstorps soc-

ken, Jönköpings län, och emigrerade till

Amerika år 18 6 G.

Till makarne Hurd föddes nio barn, af
hvilka atta letva. Dessa äro: Alma, född
1S76, Carl, född 1877 och i äktenskap före-
nad med Gertrude Green; Margareta, född
18 79 och gift med Blick Speneer; Nellie, f.

18S4, var gift med mr. McCarter, men är
död; Mary och Freeman, födda 1886, Frank,
f. 1SS8, Myrtle, f. 1894, och Nina, f. 1895.
Tre af sönerna äro hemma och arbeta på
faderns gård.

Familjen tillhör presbyterianska kyrkan
i Fast Sweden samhället.
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Mr. och Mrs. A. E. Helge

AI/MA.WDKII K. HEI.GK kom till detta
land från Sverige oeh bosatte han sig först
i Decker samhälle i Travis county. Här bod-
de familjen i mänga år och ägde en vacker
landtgärd. Ar 1007 sålde han den och flyt-
tade til! McOulloeh county, där han köpte
en stor landtegendom i ett samhälle som kal-
las llears Creek, sydviist fran Brady. På
denna plats slutade han sina skiftesrika da-
gar ar 1.0 lä efter ett långvarigt och svårt
lidande.

Helge föddes i Norra Solborga församling,
Jönköpings län, isr>4. Fadern, såväl som
sonen, tjänade bada som husarer i kronans
tjänst i Sverige. Han var gift tvenno gän-
ger. Hans första hustru, Augusta Sophia Ce-
der. var född is.,,

j Flisby församling, och
med henne ingb.k han äktenskap i Sverige.
I detta äktenskap föddes sju barn, af hvilka
ett dog i Sverige och ett under resan till det-

ta land. År 1889 afled makan och modern
till fem minderåriga barn och ligger begraf-
ven i svenska metodistförsamlingens grafgård
i Decker. De efterlefvande barnen äro Jen-
ny, Simon, Gustaf. Willie och Otiiia.

Mr. Helge ingick i nytt äktenskap med miss
Augusta Boberg år 1890. Hon är född i

Flisby församling och på långt håll släkt med
författaren Carl Boberg i Sverige. Med henne
hade lian sju barn: Edward, f. 1S91, Oscar,
f. 1 892, och gift med Florence Broman, bo-
satt i Melvin; Erik, f. 1894 och gift med Ha-
zel Irvine från West Sweden: Edna, f. 1S96,
Ernest, f. 1S97, Edith, t". 1S99 och Frida, f.

1901. Alla iiro födda i Decker, Travis coun-
ty.

Mrs. Helge mod sina barn bor kvar på lan-
det och sköter den stora egendomen. Fa-
miljen tillhör svenska metodistförsamlingen
i West Sweden.
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AXDEIIS JOHAN .JOHNSON, en af de sto-

ra landägarne och framgångsfulla jordbru-
karne i närheten af Brady i McCulloch coun-
tv, kom i ett sällskap af tjugofem personer till

S. M. Swensons “plantage” i Louisiana år
18S1 direkt frän Sverige. Han föddes 1S61
i Nässjö församling, Jönköpings län, och fick

god skolbildning i Sverige.

I Louisiana stannade han blott en kort tid
och kom redan följande ar till Austin, Texas,
diir han i flera ar arbetade tillsammans med
den väl kände svenske brofbäraren Ericson.
Här ingick han också äktenskap ar 1883 med
miss Helena Sophia Hendrickson, född i Bäst-
hult, Barkeryds socken. Smaland, ar l S B 3

.

Hon ankom till Austin 18x2.

Från Austin flyttade familjen till Bound
Rock trakten, diir Johnson arrenderade land
i tretton års tid. Köpte sedan land strax
intill Jonali i Williamson county, diir han ha-
de sitt hem de nästa fem åren. Här atled
mrs Johnson 1901, efterlämnande make ocli
nio barn, de flesta minderåriga.

År 1905 flyttade Johnson till McCulloch
county, där han flera år förut köpt ett större
stycke land pä 680 acres. Här har han en
stor och värdefull egendom med ett mycket
fint komfortabelt hem. Han ägnar sig åt
jordbruk och kreatursskötsel.

Mr. Johnson ingick i äktenskap för andra
gäng med mrs. Hilda Maria Nelson, född Carl-
son, år 1904. Hon föddes i Norra Sandsjö
socken, Småland, 1860. Mrs. Nelson, änka frän
Sverige, ankom med sönerna George och Os-
car till Amerika 1S95. George föddes 1SS4
och Oscar 1886.

Familjen tillhör svenska metodistförsamlin-
gen i Brady. Mr. Johnson har i många år
med kraft deltagit i den kyrkliga verksamhe-
ten, där han varit bosatt. Han var den le-

dande själen i församlingen i Jonali, som
efter hans flyttning därifrån upplöstes, 1 Bra-
dy tjänar han som ombudsman, söndagsskol-
förest andare och lokalpredikant. Hans stadga-
de, kristliga karaktär vinner at honom män-
ga vänner och utöfvar god inflytelse. lians
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hem har alltid varit gästfritt. öppet för både
landsökare, nysettlare och besökande predi-

kanter. Men den som “kastar sitt brod pA
vattnet får det tillbaka.”

Mr. Johnsons nio barn i första giftet äro:
Eleonora, t'. ISIS i. Walter, f. 1886, Anna. f.

18SS, Oscar. f. 1 S 0 1 , Sigfrid, f. 1893, Hulda,
f. 1895, Rudolf, f. 1897, Otto, f. 1899 och E-
rik, f. 1901.

Somliga af de äldre barnen äro gifta och
bosatta omkring Brady.

A. T. AXDERSOX, bosatt i svenska sam-
hället West Sweden i McCulloch county. är
son till Carl Hendrick Anderson och född i

Austin, Texas, år 1882. Här uppväxte so-

nen, fick sin skolbildning och flyttade till vä-
stra Texas 1907. Lik flera andra köpte han
land i det då påbörjade svenska samhället
väster om Brady, hvilken plats han ännu in-

nehar och under åren odlat och förbättrat
allt mer och mer.

År 1908 ingick Anderson äktenskap med
miss Wallye Teich från Georgetown, Texas,
och född 1 886. Hon är af tysk härkomst,
men trifves väl och umgås mycket bland
svenskarne. Makarne hafva ett barn. so-

nen Elmer. Familjen äger ett trefligt hem,
är aktad och afhållen i samhället samt del-

tager i den kyrkliga verksamheten på plat-
sen.

CARL EMIL EXGDAHL, farmare i närhe-
ten af Brady, Texas, är bördig från Forse-
rum i Småland, där han föddes år 1S76. Vid
åtta års ålder ankom han till detta land i

sällskap med sina föräldrar, hvilka bosatte
sig först i närheten af Round Rock, Texas.
Här uppväxte sonen och fick sin skolbildning.
År 1898 begaf sig unge Engdahl till västra
Texas och var “cow hov" ett nar års tid. Han
arbetade sedan på “ranches” i McCulloch
county, tills han började att arrendera land
i närheten af Bradv.

År 1905 gifte Engdahl sig med miss Mary
Catherine Hurcl, dotter till Daniel Hurd. en
af East Sweden samhällets mest kända och
aktade familjer. Mrs. Engdahl är född år
1884 i Williamson county vid Chandlers
Branch. Hon härstammar således från ett
af våra äldsta svenska samhällen i Texas och
från en af invandrarne frun de tidigare da-
garne. Familjens fyra barn äro: Gladys,
Raymond, Grace och Marin.

Mr. Engdahl är en kraftfullt byggd man
och i sina bästa är. Han är en god landt-
brukare, är aktad och omtyckt af sin omgif-
ning. Med sin familj tillhör han presbyte-
rianska kyrkan.

WILLIE E. AXDERSOX. Bradv, Texas, föd-
des år 1885 i Lee county, Texas. Han in-

gick äktenskap år 1912 mod miss Lillian
Stromnuist, född 1 892. Makarne ha två
barn, Roelean Ferdinand, f. 1913 och Wil-
hur, f. 1915. Familjen arrenderar land i

West Sweden.

I

JOIIX A. 1 KLI \D är bördig från Jersnäs
församling i Jönköpings län. Hans fader.

hvars namn var Carl Snygg, var till yrket
skräddare. Sonen Johan, född 1861, lärde

s ; g i barnaåren faderns yrke, men fick snart
lik så många andra “Amerikafeber” och kom
som nittonårig yngling till detta land. Sam-
ma är 1880 ingick han äktenskap med Matil-

da Josefina Abrahamson. född 1861 i sam-
ma församling. Efter att en tid ha arbetat
i Austin, Texas, och bland annat varit med
då statskapitoliet byggdes, började han att

arrendera land vid Manor. Landtbruk blef

sedan familjens sysselsättning. I några år
bodde han vid Coupland och Taylor. Är
19 08 köpte Eklund en stor och vacker farm
strax invid Brady, Texas, där han alltsedan
bott med sin familj.

Makarne ha haft tio barn, hvaraf ett är
dödt. Dessa äro döttrarne: Beda, Judith, Ruth.
Susanna, Laura och Lillian samt sönerna:
Arthur, Ajmond och Albert. Albin Reinhold
är död. Af barnen äro äldsta sonen och tre

döttrar gifta. Familjen har i många år till-

hört svenska metodistkyrkan på de platser
där den bott.

CARL LUDVIG EKLUX1) är Jersnäsbo från
Jönköpings län och född 1850. Han emigre-
rade och kom till Austin, Texas, 1870. Med
Anna Nelson från Jönköping ingick han äk-
tenskap 1877. Under några år arrenderade
han land i Travis county och köpte sig en
farm i Decker samhälle. Af den skänkte han
en acre till svenska metodistkyrkan. För
omkring trettio år sedan flyttade han till Ca-
lifornien men återvände till Texas 1915 och
bosatte sig i Brady.

JOHX HAXSOX, sedan några år tillbaka

bosatt i West Sweden samhälle, är bör-
dig från Småland och föddes i Rydsholm är

1870. Ankom till detta land 1S92. Med
Hilda Carlson, föd-d 1872 och från samma
plats i Sverige, ingick han äktenskap 1902.
Makarnes fem barn äro: Lydia, Paul. Harry,
Ruth och Ragnhild. Familjen tillhör svenska
metodistkyrkan i West Sweden.

CARL O. HAXSOX, Bradv, Texas, är bör-
dig från Småland. Fadern, Hans Aug. Jo-
hanson. innehade ett torp, som lydde under
Prinsnäs, Sandsjö socken. Här föddes Carl
1S74. Vid sexton års ålder utvandrade han
till Amerika och kom till Hutto, Texas. Här
sökte han jordbruksarbete och höll på därmed
tills han började på egen hand. I flera år
arrenderade han omkring Hutto och Taylor.

År 1906 köpte han ett stycke land i närhe-
ten af Bradv, flyttade med sin familj dit år
1910, och äger nu där ett komfortabelt hem.
Med miss Alma Erikson ingick han äkten-

skap 1S98. Hon är bördig från Bränna,
Horn församling i Östergötland, där hon föd-
des 187 4. Till Amerika reste hon 1S91 och
kom först till New Sweden, Travis county,
Texas.

Familjen har fem barn i lifvet: Mimmie,
Arris, Irene, Stella och Clarence. Ett barn
dog i späda år. Barnen och föräldrarna be-
söka svenska metodisternas gudstjänster och
söndagsskola i Brady.
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Mrs. C. C. Johanson.

CARL COMiAI) JOHANSON är en af de

gamla banbrytarne i McCulloch co. och den
förste som köpte land i östra settlementet. År
1SS8 flyttade han dit och bosatte sig i East

Sweden. Han har alltid tagit stort intresse

i Brady traktens utveckling och varit sina

landsmän till stor hjälp i ord och handling.
Han liar också lyckats väl i det jordiska, så
att han äger ej mindre än 1.144 acres land i

närheten af Brady. I det kyrkliga har han
också varit intresserad. Med sin familj till-

hör han presbyterianska kyrkan och hjälpte
till att bygga den gamla kyrkan i East Swe-
den. Nu bor lian pä gamla dagar i staden
1 ett komfortabelt hem, omgifven af anhöriga
och vänner.

År 1842 föddes Carl Conrad i Elghult för-
samling, Kronobergs län, där fadern. Johan-
nes Ingerson, var landt brukare och bodde i

llarby. Till New York kom han 1868, be-
sökte Chicago och stannade i Kansas City ett

år. I sju års tid arbetade han för M. K. &
T. järnvägen. Till Austin, Texas, kom han
1S72. Strax därpå ingick han i affär i Round

Rock och fortsatte' därmed i sexton år, tills

han flyttade till västra Texas.
Föräldrarne emigrerade också till detta

land 1S70 och bosatte sig först i Hum-
bolt, Kansas. Här dog fadern kort däref-
ter, hvarefter modern kom till Texas 18 72

och stannade i Round Rock till sin död. Hon
öfverlefde sin man i sju år och ligger be-
grafven i Palm Valley grafgård.

Mr. Johanson ingick äktenskap år 1882
med miss Mina Gustafson, som ankom till

Round Rock, Texas, samma är från Jön-
köping, Sverige, där hon föddes 1S62. Ma-
karne ha haft fem barn, af hvilka fyra lef-

va. Äldste sonen Conrad Johanson föddes
1SS3, är gift och har tre barn och ägnar
sig åt landtbruk. Dottern Estell, som nu
är död, var gift med T. P. Grant, pastor i

presbyterianska kyrkan i Brady. Hon var
född 1 S S r> . Henry, f. 1S88, är gift och bor
pä farm i närheten af Brady, har tre barn.
Mary, f. 1S94, är bosatt i San Antonio, Tex.,

och gift med Ike Rainbolt. Sarah, f. 1896,
är hemma hos föräldrarne.

Mr. Johanson tillhör orden A. O. U. W.
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Mr. och Mrs. Henry Johanson.

HEXRY CAIiL JOHANSON, Brady, Texas
föddes i Round Rock, Texas, år 1888. Re-
dan som tvåårig: gosse flyttade han med sina
föräldrar till McCulloch county, där famil-
jen slog sig ned i närheten al' Brady och
ägnade sig åt jordbruk och kreatursskötsel.
Henry är son till mr. C. C. Johanson, nu
bosatt i Brady. Han har en god folk- och
högskolebildning, tager lifligt intresse uti
dagens frågor och samhällets välfärd och
är aktad inom dess kretsar.

År 1906 förenades han i äktenskap med
Annie May Johnson, född 1888 i Round
Rock, Williamson county, Texas. Till Mc-
Culloch county flyttade hon 1905. Makar-
ne hafva tre barn: Thomas, f. 1907, d. 1918.
George, f. 1911, och Charles, f. 1913.

Denna unga familjen äger ett vackert och
trefligt hem på sin landtegendom, bestående
af en kvarts sektion, ej långt från staden.
Med sin hustru tillhör Johanson presbyterian-
ska kyrkan.
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CARL JOHNSON', bördig från Malmbäcks
församling i Småland och bosatt på sin vack-
ra landtegendom några mil öster om Brady,
föddes år 18 ti 6. Han emigrerade till Ame-
rika 1881 med Ilound Rock, Texas, som mål.
Här arbetade han först för mr. C. A. John-
son. Då denne C. A. Johnson, Dan. Hurd
och J. P. Samuelson år 1890 flyttade till Mc-
Culloch county, följde han med dem dit.
Han kom att stanna och tyckte så bra om
trakten, att han nagra är därefter eller 1906
köpte ett stycke land där. Här beredde
han sig ett hem och har alltsedan med sin
familj bott där.

År 1S93 gifte sig Johnson med miss Delia
Johnson frän Palm Valley i Williamson

county. Hon födcLes år 1S75, Fadern. John
Johnson, var från Svartarp i Småland, och
modern dog då Delia var blott sju är gammal.
Hon hade sedan sitt hem hos Enoeh John-
sons i Georgetown.

Familjen har haft sex barn, af hvilka dot-
tern Lillian Rose är död. De öfriga äro:
Leonard, f. 1897, Ernest, f. 1901, Ruby,
f. 1903, Lucile, f. 1906 och Hazel, f. 1909.
Johnsons tillhöra presbyterianska församlin-
gen i East Sweden.

Mr. Johnson tillsammans med Frans John-
son, J. P. Turn och O. E. Engdahl voro med
de första svenskarne, som kommo till Brady-
trakten för att bryta ny mark och förskaf-
fa sig framtida hem. De ha lyckats väl i

sina sträfvanden och äga komfortabla hem.
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FRANS JOHNSON är en annan af de gamla
banbrytarefamiljerna i närheten af Rochel-
le. Sedan år 1890 har den haft sitt hem
i dessa trakter, där Johnson äger en stor
landtegendom pä. 4 80 acres. Här bo de nu
till åren komna makarne i kretsen af barn
och anhöriga.

Redan så tidigt som 1868 kom mrs John-
son till detta land från Ekon, Forserums
socken, Jönköpings län. där hon föddes
1853. Hennes namn före äktenskapet var
Ida Martinson. Hon, lik så många andra,
från Jönköpingstrakten, kom först till Round
Rock eller Palm Valley. Efter fem års vi-

stelse här förenades hon i äktenskap med
mr. Frans Johnson.

Han är bördig från Bälaryds församling

i samma län och- föddes 1846. Utvandrade
till Amerika 1870 och kom äfven han först

till Round Rock. Här arbetade han en
tid för mr. Ang. B. Palm.

Till familjen höra sex barn som lefva.

Ett afled i unga år. Dottern Edla är gift

med mr. Joe G vvin, Annie med mr. Oscar
Hurd, äldsta sonen till Daniel Hurd invid
Brady. öfriga barn äro: Andrew. Oscar,
Victoria och Carl. Sonen Gustaf är död.

Mr. Johnson med familj tillhör presby-
terianska kyrkan, i hvilken han innehar be-
fattning som ombudsman.

Mr. Johnson har haft tvenne bröder, som
aflidit i detta land, nämligen John Johnson
i Georgetown och Aron Johnson i Round
Rock.
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C. A. Jacobson med familj

CARL AUGUST JACOBSON, bosatt på sin

landtgård i närheten af Rochelle, McCulloch
county, är göteborgare till börden. Han
föddes år 1859 och emigrerade till Ameri-
ka vid tjugo års ålder. Han hamnade först

i Philadelphia, Pa., och reste sedan till Kan-
sas, där han bodde i tre års tid. År 1882
ankom han till Texas och arbetade en tid för

"rike Nelson” vid Round Rock. Omkring
Hutto arrenderade han land i (iera år. tills

han år 1906 flyttade till sin nuvarande vi-

stelseort i västra Texas.

I äktenskap förenades han med miss Ma-
ria Strand 1884. Mrs. Jacobson föddes år

1864 i Barkeryds församling i Småland och
kom till Round Rock, Texas, 1880. Makar-

nes åtta barn äro: Victor, Esther, Olga, Frith-

iof, Albin, Hugo,' Felix och Elin. Af des-

sa äro de fyra äldsta gifta. Victor är gift

med Judith Eklund från Brady och bosatt
vid Liglitner i Concho county; Esther och
Arthur Eklund bosatta i Melvin; Olga har
sitt hem i Rochelle och är gift med Irvine

Ake; Frithiof med Ada Vickory, bosatt i

närheten af Brady.
Mr. .Jacobson hade i Sverige en god skol-

bildning och är äfven musikaliskt begåfvad.
Intresserad i musik, har han varit med
och organiserat musikband i Hutto och
Brady. Familjen tillhörde lutherska för-

samlingen i Hutto i flera är, men sedan den
flyttade till västra Texas, har den haft sitt

hem i svenska metodistförsamlingen i Brady.
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CA11L FELIX LUXDGUEX är en af West
Swedens i McCulloch eounty förste nybyg-
gare. Han köpte land därstädes 1906,
hvilket kan strax därefter började odla och
bebygga. Hans vackra och värdefulla e-

gendom, bestäende af 328 aeres, är belägen
niidt i samhället nära intill svenska meto-
distkyrkan. Hemmastadd med farmning
och snickare till yrke, kunde han så myc-
ket lättare möta nybyggarelifvets kraf. Han
byggde ej blott för sig själf utan uppförde
boningshus äfven för andra af settlarne. Då
svenska metodistkyrkan i West Sweden bygg-
des, förestod han arbetet.

Mr. Lundgren föddes i Austin 1S75 och är
son till familjen Carl Lundgren, som i några
år bodde i Austin, men sedan i liera år i

Decker. Här uppväxte Felix, arbetade dels
hemma på farmen eller också i sitt yrke,
tills han nämnda år köpte land och flyttade
till McCulloch eounty.
Med miss Delia Sponberg från Decker in-

gick Lundgren äktenskap år 1906. Hon
föddes i närheten af Manor, Texas, 1881 och
är dotter till familjen Andrew Sponberg. Ma-
karne hafva tre barn: Lyndia, f. 1 908,
Laura, f. 1911 och Lynney Lincoln, f. 1916.
De tillhöra svenska metodistförsamlingen och
taga aktiv del i dess verksamhet.

Mr. Lundgren är musikaliskt anlagd. ' Då
han bodde i Decker, organiserade han och
var ledare för en musikkår därstädes, och
i West Sweden har han gjort detsamma. I

allt hvad som angår samhällets väl tager
han stort intresse.
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Mr. och Mrs. John Lyckman med familj.

JOHX E. LYCIOIAX, Brady, Texas, är son
till aflidne Johan Lyckman, en af New Swe-
dens i Travis county förste nybyggare. Här
föddes John 1882. uppväxte i detta samhälle,
fick en god skolbildning och lärde sig i för-

äldrahemmet arbeta och värdera landet och
de tillfällen, detsamma gifver en arbetsam
och skötsam ung man.

År 19 06 flyttade Lyckman till McCullocli
county och köpte tillsammans med sin bro-
der, Theodor Lyckman, och A. R. Axell land
i “Dodges Pasture”, några mil söder om West

Sweden. Här äger han en vacker egendom
på 205 acres och ett trefligt hem för de si-

na.

Mr. Lyckman är sedan 1910 gift med miss
Jenny Anderson, dotter till familjen John An-
derson i New Sweden, Travis county. Ma-
karne hafva tre barn: Garbrith, f. 1911, Ed-
ward, f. 1912 och Marjorie, f. 1915.

I hvad som berör samhällets väl i olika
afseenden är Lyckman intresserad och ta-

ger aktiv del i det godas befrämjande inom
kyrka och samhälle.
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Tl.esdor Lyckman med familj

THEODOK LVCKMAX, född i New Sweden,
Travis county, Texas, är son till aflidne John
Lyckman och broder till John E. Lyckman.
Bada bröderna köpte land i samma trakt,

“Dodge Pasture”, några mil söder om West
Sweden, McCullocli county, och Theodor flyt-

tade dit år 190S.
I föräldrahemmet i New Sweden uppväxte

Theodor, fick sin intellektuella och kristliga
bildning i samhällets skola och kyrka, och
stannade hemma, tills han vid mogen ålder

gick ut för att spka sin lycka. Från sam-
ma ort fick han sin brud. Med miss Flo-
rence Swenson ingick han äktenskap år
1908, samma år som han Hyttade till västra
Texas. Hen är dotter till familjen A. M.
Swenson i New Sweden och född 1S8S. Ma-
karnes tvenne barn äro: Quinton, f. 1910,
och Russell, f. 1914.

Theodor Lyckman är likasom brodern, en
framgångsfull jordbrukare, har en vacker,
värdefull egendom och en älskvärd familj.



I
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A. W. Lyckman med familj

ARTHUR IACKMAX, son till Johan och
Klara Lyckman, gamla settlare i New Swe-
den samhälle i Travis county men båda af-

lidna, är bosatt fyra mil öster om Melvin, där
han äger ett hem och är väl känd i samhället
som en skötsam och redlig medborgare. Han
föddes 1S91 i New Sweden, fick en god folk-

skolebildning och på sin faders farm lärde
sig landtbruk från unga ar. Han flyttade till

McCulloch county 1909 för att där söka sin

framtida lycka. Han fann där snart en föl-

jeslagerska för lifvet och ingick äktenskap
med miss Esther Erlandson från White-
land i samma county år 1913. Hon är född
i Williamson county 1S96 och dotter till mr.
Erlandson i Whiteland.
Med ett godt granhälle, en god släkt och

stor vänkrets, eget hem och ungdomskraft,
synas de unga makarna äga förutsättningar
för en lycklig framtid. Dottern Clara Dor-
ris Lucile, f. 1914, är en solstråle i hemmet.
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CAliL JOHAX NELIX, bosatt i närheten
af Brady, Texas, härstammar från Xerike, där
lian föddes i Hardemo församling, Örebro län,

år 1859. Fadern var skomakare, och sonen
lärde sig samma yrke i unga år. Som emi-
grant kom unge Xelin till Itound Rock,
Texas, 1SS1. Efter blott tvä års vistelse
här flyttade han till San Saba, Texas. Här
stannade han i sju år. sysselsättande sig med
jordbruk. I äktenskap inträdde han år 1897
med Hulda M. Åman. bördig från Malmbäcks
socken, Jönköpings län. Hon dog dock på-
följande ar. Xelin är omgift sedan 1903 med

Dagmar Elizabeth Johnson, född i Kaufman
Co., Texas, 1874. - Makarne hafva två barn:
Carl, f. 1904 och Cecil, f. 1913.

Till McCulloch county inflyttade Xelin 1892
och började arrendera land i East Sweden
samhälle. Efter en tid köpte han eget hem
därstädes. Han har pröfvat nybyggarelif-
vet och bekämpat många af dess besvärlig-
heter och hinder, men har dock öfvervunnit
och sitter nu välbärgad och skuldfri med de
sina pä sin vackra gård. Familjen tillhör

presbyterianska kyrkan. Xelin tillhörde
från barndomen metodistkyrkan i Sverige.





BRADY KOLONIEN 819

E. G. Nelin med familj

ERIK GUSTAF \KUI\ är bosatt i det gam-
la svenska settlementet öster om Bradv i

McCulloch county. Här äger han en stor
landtegendom invid Frisco järnvägen, och
hållstationen där heter Nelin. Pä denna plats
har han med familj bott sedan 1900, da han
köpte denna egendom. Dessförinnan arren-
derade han land några år i trakten. Han
ägnar sig ät jordbruk och boskapsskötsel.

Nelin föddes 1802 i Hardemo församling.
Nerike, Sverige, och är son till skomakaren
Carl Johan Nelin. Sonen lärde sig sanuna
yrke, men gjorde som de flesta landsmännen,
då de kommo till detta land: de uppgifva
sina yrken for annan sysselsättning. Vid
tjugo års ålder utvandrade han och kom till

Williamson county i Texas. Han stannade
dock ej länge i den trakten, ty redan föl-

jande år eller 1883 arrenderade han land i

närheten af San Saba, Texas.

År 1S9 0 ingick Nelin äktenskap med El-
len Maria Söderling, bördig från Stora Mel-
lösa socken i Södermanland, där hennes fa-
der, Olof Söderling, var skeppare. Hon kom
till Richland, Texas, 1S90 och var dä 10 år
gammal.

Makarne Nelin ha haft åtta barn, af hvilka
sex lefva. Dessa äro: Carl f. 1S91, Ar-
thur, f. 1 S 9 3 , Emil, f. 1896, Conrad, f. 1898,
Edith, f. 1901 och Ivar. f. 1903.

Barnen tillhöra den presbyterianska kyr-
kan i East Sweden.
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J. P. SAMUELSON', sedan många år tillba-
ka bosatt i Brady, Texas, är en af de gamle
iuvandrarne och kan se tillbaka pä en lång
och skiftesrik lefnad. Född 1S39 i Näshult
socken. Småland, lämnade lian sitt fädernes-
land vid tjugofem års alder och kom öfver
Canada till Förenta staterna. Detta var
under inbördes krigets dagar. Samuelson
tog värfning år 1S64 i nordstaternas arme
och tjänade i densamma till krigets slut.
Som erkänsla för trogen tjänst är Samuel-
son pensionerad och erhåller från “Onkeln”
$24.00 i månaden.

Efter krigets slut reste Samuelson till Kan-
sas och tog “homestead” i Salina county,
men på grund af indianernas närgångenhet
måste han lämna platsen. Han slog sig
då på kontraktarbete för järnvägarne. Då
han några är senare besökte platsen för att
göra anspråk på sin “claim”, var den upp-
tagen af andra.

År 1 S G 9 ankom Samuelson till Texas. Un-
der många är sysselsatte lian sig med järn-
vägskontrakt. I Austin förestod han om-
läggningen af Congress ave., och då grunden
för statskapitoliet gräfdes, utförde han kon-
traktarbete för mr. Kd. Crarv. En tid under
sjuttiotalet bodde han i Round Rock. där
han också ägde land i närheten.

År 1873 inträdde Samuelson i äktenskap
med miss Anna Eliason från Kungsälf, Bo-
huslän. Hon är död sedan flera ar tillbaka.
Tre söner föddes dessa makar. John Emil
föddes 1 8 7 4 i Dewitt county, ingick äkten-
skap med miss Rosa Anderson 1003 och har
fyra barn. Han är bosatt i Brady, Texas.
Charles A. föddes 1870 i Williamson coun-
ty, är änkling och idkar jordbruk i närhe-

ten af Brady. Oscar föddes 1879, var

gift, men både han och hans hustru äro dö-

da, men en dotter, bosatt i Jones county, öf-

verlefver föräldrarne. Samuelsons äro med-

lemmar i presbyterianska kyrkan.

J. P. Samuelson flyttade med sin familj

till McCullocu county år 1S90 och har allt-

sedan varit bosatt där. På senare år ha syn

och hörsel aftagit till stor olägenhet för

den gamle, mångbepröfvade veteranen.

Den gamle veteranen har sedan detta skrefs

aflidit. Han dog i Dec. 1918.

CARL VICTOR JACOBSO.Y, bosatt i Light-

ner, Concho county, några mil sydväst från

Melvin, där han arrenderar land, föddes

1885 i Williamson county, Texas. Här fick

han sin skolbildning och lärde sig jordbruk

i hemmet, tills han på egen hand började

sin lefnadsbana och då upptog samma sys-

selsättning. Fadern, C. A. Jacobson, är

bosatt i närheten af Rochelle. Liksom fa-

dern är sonen älskare af musik, och var i

sin ungdom, då han vistades i föräldrahem-

met, en tid ledare för “Brady Concert Band”.

Mr. Jacobson bodde i Johnson county en

tid och arrenderade land därstädes i närhe-
ten of Godley. Han kom till McCullocli
county 1 906. År 1909 ingick Jacobson äk-
tenskap med miss Judith Eklund, dotter till

familjen John Eklund invid Brady. Hon
är född i Travis county, Texas, och kom i

sällskap med sina föräldrar till Bradv 1909.
Maltarne Jacobson ha fyra barn: Rosalie,
f. 1910, Marjori, f. 1911, Goldiebell, f. 1913
och Dorothy, f. 1915.

Jacobson är en skötsam och förhoppnings-
full man i sina bästa år, med en god framtid
i det nya samhället Lightner.

JOHN' F. STONEBERG, bosatt i närheten
af Brady, Texas, är af svensk härkomst, men
född och uppfostrad i detta land. Han föd-
des i Clav county, Kansas, 1SS3, men kom
vid sex års ålder i sällskap med sina för-

äldrar till Texas. Familjen Stoneberg bo-
satte sig först i Bee county i södra Texas,
dit några svenska familjer inflyttade samti-
digt, men förhållandena voro ogynnsamma,
och där blef ingen svensk koloni i den trak-
ten.

Under flera år bodde familjen i närheten
af Hutto, Texas, och ägnade sig åt jordbruk,
tills den 1906 flyttade till McCulloch county.
Stonebergs voro bland de första settlarne i

West Sweden samhälle.

Som ung ägnade John Stoneberg sig en
tid ät skolundervisning. Han ingick äkten-
skap ar 1912 med miss Bessie Cochran, född
1888 i Sevier county, Av k., och af ameri-
kansk börd. Deras tvenne barn äro: Mabel,
född 1913, och John, född 1915. Stone-
bergs tillhöra baptistkyrkan.
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Prof. G. Swenson med familj
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SWAXTE GOTTFRID SWEXSOX, profes-

sor i musik och landtbrukare i närheten af

Rochelle, McCuiloch county, är född 1855
och bördig från Hofs socken i Östergötland.

Fadern var klockare i nämnda församling
från sitt sextonde till sitt åttiofjärde år, då
han afled. IJet händer ju ej så ofta, att en
person innehar en dylik befattning i sextio-

åtta år. Men så förärades lian ock af ko-
nung Oscar II med medalj tvenne gånger
för lång ocli trogen tjänst. I klockarens
familj uppväxte sju söner och två döttrar.

I denna musikaliska atmosfär uppväxte so-
nen Svante Gottfrid och försökte redan som
liten gosse odla sina medfödda talanger.
Han började sin musikaiiska hana redan ti-

digare än fadern, ty blott elfva år gammal
Inskrefs han som elev vid Andra Kungliga
Difgrenadier-regementet i Linköping. Ef-
ter sjutton års tjänst därstädes tog han
transport till Kronobergs regemente som fält-

musikant på stat. Vid sexton års ålder af-
lade Swenson organistexamen i Linköping
för direktör F. R. Törnvall. Han förestod
en tid musik- och organistbefattningen vid
Medevi hälsobrunn, tjänade ett par år i sam-
ma befattning vid Lysekil, ett är i Strömstad,
två år i Norrtelje; fortsatte sedan sina mu-
sikaliska studier i trenne års tid vid Kungl.

Musikaliska Akademien i Stockholm. Han
deltog i regementnrusikens prestationer i

Strömparterren och Blanche kafe. Stockholm.
Prof. Swenson tjänade som musikant både
under Karl XV: s och Oscar II :s tid.

Med Hedvig Lundberg, född 18 55 vid

Järstorps säteri. Botarp, Jönköpings län, in-

gick Swenson äktenskap år 1SS4. Hc-nnes
fader var under senare åren handlare i Mo-
tala. Malcarne Swenson ha fyra barn som
lefva. Lillie är född 18SG och gift med Hjal-

mar Anderson, Sprinkle, Tex.; Erik f. 1S92,
Hugo, f. 1894 och Xels f. 1S9G. Dottern
Esther Victoria föddes 1SS9 och dog 1895.

Till detta land emigrerade familjen 1890
och bosatte sig först i Bradv, Texas. Vid
sidan om sin befattning som organist har
Swenson mestadels ägnat sig åt landtbruk.
I tretton års tid arrenderade han land af mr.
Xelson i Round Rock och innehade lika lång
tid organistsysslan i Palm Valley, William-
son county. Mellan åren 1909—1913 bodde
familjen åter i McCuiloch county, men flytta-

de sedan tillbaka till Williamson county och
bodde ett år i Ilutto, där prof. S. tjänade som
organist i svenska lutherska kyrkan. 1916
återkom familjen till västra Texas och är nu
bosatt på sin farm, en half sektion, ej långt

från Rochelle. Swensons tillhöra svenska
lutherska församlingen i Palm Valley.
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AXEL SPOXG är en af de första settlarne

i West Sweden samhälle. Han byggde det

första huset där, och flera af nybyggarne fin-

go tillfälligt tak öfver hufvudet i hans hem,
medan de uppförde sina egna. Det första

barn, som föddes äfvensom det första döds-
fallet i samhället, var i hans hem. Han äger
en vacker farm midt i samhället med god
utsikt öfver hela nejden.

Han är äldsta sonen till mr. A. Spong i

Hutto och föddes i Småland, Sverige, år 1S79.
I sällskap med sina föräldrar kom han till

detta land och Texas 1SS2. Större delen af
sin uppväxttid tillbringade han invid Hutto,
där han också inhämtade sin skolbildning.

År 1904 ingick mr. Axel Spong äktenskap

med miss Nora Johnson, född i Austin, Texas,
är 1S84 och dotter till mr. A. J. Johnson
i Bradv. Två är senare flyttade Spongs till

McCulloch eounty och bröt ny mark, som
redan nämnts. Deras fyra barn äro: Louis,

f. 1904, Elsa, f. 1906, Bertlia, f. 1911, Ruby,
1916.

Mr. Spong är aktad och afhållen i samhäl-
let och af sina landsmän. Han har under
hela tiden tagit stort intresse och aktiv del

i den kyrkliga verksamheten på platsen. Med
sin hustru tillhör han svenska metodistför-
samlingen i West Sweden, är söndagsskolfö-
restandare och lokalpredikant. I allt som
angår kyrkliga såväl som andra förhållanden,
afsedda för samhällets förbättrande, tager
han stort intresse.
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Pastor H. Sandström

Pastor JOHAV HJALMAR SANDSTRÖM.
vårdhafvande predikant i svenska metodist-
försainlingarne i West Stveden och Bradv, är
fodd ocli uppfostrad i Sverige, men har fått
sin teologiska utbildning i detta land. Hans
hembygd är Strängön i Ångermanland, där
han föddes den 23 sept. 1SS6. Föräldrarna
'oro fiskaren Johan Olof Sandström och
hans hustru Christina, f. Göranson. Efter
faderns död kommo moder och två bröder till

detta land. En syster, mrs. Hulda Hägg-
lund, bor kvar i Sverige.

Vid sexton års ålder valde S. sjömansyr-
ket och kom som sjöman till New York 1907.
utmönstrade och blef kvar i detta land. Han
fortsatte dock sjömanslifvet ett par år, dels
'id atlantiska kusten och dels på de stora
insjoarne. Efter en kort vistelse i Chica-
co, reste han till Texas 1 9 0 9 och startade
f irrnning i Jones county, hvilken sysselsätt-
! -dig han slutade efter fyra år och upptog
m.ilaryrket, bosättande sig i Tavlor.

'ed håg för studier och drifven af inre ma-
tdag att ägna tid och gåfvor för kristligt ar-
'''e i kyrkans tjiinst, började han här bere-
’a sig för prcdikokallet. Han ingick i sven-

1

inetmlist filrsamlingen, upptog privatstu-
'--'r. gafs predikofullmakt samt rekommen-
c " rad es af församlingen i Tavlor till svenska
'dugiska seminariet i Evanston, 111., på hö-

sten 1914. Här graduerade han efter tre
är och betjänade under skoltiden församlin-
gen i Ottawa, 111., ett år, cch Hobart, Ind.,

två år. Sommaren 1917 anlände han åter
till Texas för att blifva pastor för församlin-
gen i Brady och West Sweden. Han ingick
i Södra Svenska Missionskonferensen vid
årsmötet i Hutto 1917 och mottog ordina-
tion.

Pastor Sandström blef i slutet af augusti
månad 1918 flyttad till Fort Worth, Texas.

ALBERT JOHN STÄLHAMMAR föddes i

Södertelje, Sverige, år 1862 och kom till det-
ta land 18S4. Efter skiftande öden hamnade
han i Brady, Texas, 1890, där han nu bor och
äger egen smedverkstad. S. har varit gift

tvenne gånger. Den första hustrun, Anna
Nygren, afled år 1S90 och efterlämnade en
dotter, Agnes. Med sin andra hustru, Sophia
Otty, har han nio barn. Mr. Stålhammar
bedrifver en lönande affär, äger ett vackert
hem och torde vara den förste svensken som
bosatte sig i Brady.

C. A. JOHNSON föddes i Pustanäs gård,
Malmbäcks församling, Småland, 1846 och
ankom till Amerika 1870. Han ingick äk-
tenskap 1877 med Edla Christina Heard, f.

1SÖ9 vid Round Rock, Williamson county,
Texas. Hennes fader var Carl Heard, en af

4S-tans immigrantsällskap och af Texas för-

sta svenska invandrare.
Johnson kom till Amerika med ett större

sällskap af hvilka de flesta hade utfäst sig

att med arbete betala sin resa vid framkom-
sten. Resan gick då den vanliga vägen via
New Orleans, Galveston och Houston. Bland
sällskapet voro många, som nu gått ur tiden:

af dessa nämnes mrs. Rebecka Lundblad med
barn.

Första åren arbetade J. för A. B. Palm
i butik och följde honom sedan till Kansas
och Nebraska som kreatursdrifvare. Det var
något i lifvet på de vilda prärierna som slog
an på Johnson, ty han brydde sig icke vidare
om affären. Han började arrendera land af

John Palm på Brushy. Han var en af fyra
svenskar som körde de första virkeslassen
till Palm Valley lutherska kyrka; de andra
tre voro Arvid Nelson, Willie Heard och Jo-
hannes Björklund.

Till Bradv, McCullocli county, flyttade fa-

miljen omkring 1S90. Johnson var den för-

ste svensken att köpa land här. Några
svenskar hade bosatt sig där, men Johnson
var troligen den förste att köpa land, bygga
hus och inhägna sitt land.

Familjen har lyckats väl och är nu väl-

burgen. Johnson är ägare af omkring 1400
aeres land och bedrifver utom jordbruk be-

tydande kreatursafvel. I äktenskapet har
födts barnen Annie, Ebba, Pearl, Paul och
Thomas.

Tre af barnen äro gifta och hafva hem i

McCulloch county.

Familjen tillhör presbyterianska kyrkan,
inom hvilken dc ta aktiv del.



'
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AUGUST VOUXG är en af de tidigare sett-

larne och mest framgångsfulle farmarne i

West Sweden, McCulloeh county. Han äger
och bebor en stor och värdefall egendom,
med godt och bördigt land, utmed stora

landsvägen, strax invid svenska metodistkyr-
kan. Denna egendom köpte han strax innan
han flyttade dit från Manor trakten år 1907.
Under åren har han odlat, byggt och för-

bättrat platsen i olika afseenden. Hvarje
år har ej varit af bästa beskaffenhet för far-

marne i denna del af staten, men “den iliår-

dige vinner”, och de, som stannat kvar pä
sin plats, ha gjort sig till godo af de år då
tegarne burit ymnigt. Och Young är en
af dessa, livarför han i dag är välbärgad och
fullt tillfredsställd med McCulloeh county.

För tjugonio år sedan emigrerade Young
till detta land och kom först till Georgetown,
Texas. De första två åren tjänade han som
dräng, men började därefter arrendera land
i Decker, Travis county. Han köpte i när-
heten af Manor år 1901 en farm, hvilken han
sålde med stor vinst, då han köpte i West

Sweden. Under åren han bodde vid Manor,
var han delägare 'i bomullsginnen, som låg

invid hans plats.

Mr. Young är bördig från Hjelmseryd,
Småland, och föddes 1867. Fadern var snic-

kare. Till Amerika reste han 1SS9. År
1891 ingick han äktenskap med miss Anna
Charlotta Carlsdotter, född 1S69 i Lomma-
ryd, Småland. Till Decker, Texas kom hon
från Sverige år 1S89.

Makarne Young hafva tolf barn som lefva.

Tre hafva dött i späda år. Sonen Gustaf, f.

1892, är gift med miss Hulda Johnson sedan
1912 och bosatt ej långt frän föräldrahem-
met. De öfriga äro: Wilhelm, f. 1891,
Oscar, f. 1895, Knut, f. 1896, Ellen, f. 1897,
Elsa, f. 1901, Arthur, f. 1902, Alfrida, f.

1904, Clarence, f. 1905, Vcrnard, f. 1907, Er-
nest. f. 1909, och Edith, f. 1911.

Barnen arta sig väl, äro kvar i föräldra-
hemmet och hjälpa fadern sköta den stora e-

gendomen.
Sedan detta skrefs har under året 1917

sonen Willie gift sig ined Mabel Swenson,
och Knut med Edith Helge.



.
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Geo. E. Youngdale med familj

GEORGE E. YOrXGDAIiE var en af de nio
landsökare från El Campo, hvilka köpte det
landområde i West Sweden, på hvilket sven-
ska metodistkyrkan är belägen. Följande
år eller 1907 flyttade han dit och började
rödja och bruka sitt land. pä hvilket han
alltsedan varit bosatt.

Mr. Youngdale är född 187.r> i Webster
county, Iowa, ej langt från staden Haroourt.
Här var hans fader, Frank Youngdale," far-
mare. Till Texas kom unge Youngdale 1903
och slog sig ned i 101 Campo, där han började
odla ris. Få denna plats ingick han äkten-
skap år 1900 med miss P.ertha Hroman.
Hon är född i Känsas är 1885,

Familjen Youngdale ha två barn som lefva:

Agnes, född 1906 och Ruth, född 1912. So-

nen Wilburn är död.

Youngdales tillhöra svenska metodistkyr-
kan i West Sweden ocli taga aktiv del i såväl

det kyrkliga som i andra samhällets angelä-
genheter.

Det är ett uppmuntrande tecken för svensk-
hetens bevarande i detta land, då personer,
som äro födda och uppfostrade här, kasta
sin lott bland sitt landsfolk såväl i kyrkligt
alseende som i svenska samhällens uppbyg-
gande. De komma ej heller att förlora där-
på.
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MELVIN.

Denna trakt var för de flesta sven-

skarne i Texas okänd upp till är 1906.

Melvin, det enda svenska samhället i

Concho county, ligger i Melvin-dalen,

omkring aderton till tjugo mil väster om
Brady, McCulloch county, och knappt tio

mil från West Sweden svenska kyrka.

Concho county var likt andra väst-

Texas counties, upp till pä 1900-talet an-

sedt opassande för jordbruk, och större

delen låg i betesmark. De försök som
slutligen gjordes i jordbruksväg visade

sig dock lönande och ha sedan är 1900
blifvit en betydande närinsgren. Brist

på samfärdsmedel var säkert en stor

orsak, hvarför inga vidare försök gjor-

des i jordbrukshandtering förr. Järn-

väg byggdes till Brady först 1902, och
Brady var sedan upp till 1910 närmaste
järnvägsförbindelsen. Santa Fee ba-

nan byggdes vid denna tiden genom
trakten till Eden.
År 1907 började svenskar från Wil-

liamson och Travis counties köpa land i

Melvin-dalen, och med deras inflyttning,

och senare genom järnvägen, har Mel-
vin växt till ett ansenligt stationssam-
hälle. Den svenska inflyttningen bör-
jade med den stora och förmögna Malm-
strömsläkten från Elroy, Travis county.
D. J. Malström med söner samt makar-
ne C. J. Danielson och J. W. Flemming
köpte här flera stora egendomar och an-
senliga sträckor af land 1907. Nästan
samtidigt köpte äfven John Nyström,
H. Frerich och Victor Anderson från
Manor en större sträcka. Med denna
början fortsatte sedan under två år en
liflig inflyttning.

En stor och präktig kyrka och pa-
storsboställe byggdes i Melvin. Den re-

ligiösa verksamheten är frikyrklig.
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Carl A. Anderson

CARL A. ANDERSON', snickare och landä-

gare i McCulloch county, är bördig från Jers-

näs församling i Jönköpings län, där han
först såg dagens ljus år 1S64. Hans fader,

Anders Anderson, var snickare till yrket,
och det var ju helt naturligt, att sonen lär-
de sig och valde samma sysselsättning. Som
ung man kom han är 1887 till Texas, där
han först bosatte sig i New Sweden, Travis
county. Sitt i Sverige lärda yrke fortsatte
kan med äfven här. I nämnda samhälle
stannade han i trenne ärs tid och flyttade
därefter till Victoria, Texas, och vistades där
i sju års tid.

Han företog år 1S97 en resa till Sverige för

att åter en gång se anhöriga och sina fäders
land, en resa som hvarje moder Sveas son
och dotter i detta land borde företaga. Ef-
ter återkomsten slog han ånyo ned sina bo-
pålar i New Sweden, tills han ar 1908 flyttade
till Melvin, McCulloch county. 1 dessa trak-
ter har han alltsedan bott och arbetat i sitt

yrke.
Mr. Anderson var den förste svensk som

köpte land i samhället Vhiteland. Här i

detta vackra samhälle äger lian öfver 200 ac-

res land, hvilket han utarrenderat, under det
han själf fortsätter med sin gamla sysselsätt-

ning. Anderson är ogift.



'



828 SVENSKARNE I TEXAS

ADOLF UEXSOX, bördig från Halland, har
1879 till födelseår. Vid 21 års ålder kom
han till detta land och sökte upp Texas som
sin hemstat. Han inträdde i äkta stånd med
miss Emma Johnson från Austin, Texas, år
1906. Hon föddes 1880 i Linköping, Ös-
tergötland, och är dotter till familjen Carl
Axel Johnson, i flera år bosatt i närheten af

Manor, Texas. Med föräldrarne, hvilka båda
nu äro döda, ankom hon i unga är till detta
land.

År 1910 bosatte sig familjen i Melvin-trak-
ten, där rar. Benson köpte sig en kvarts sek-
tion land. Denna har han förbättrat och be-

byggt och äger där en värdefull egendom. De
första åren af deras nybyggarelif voro ej så
ljusa, ty dåliga skördar pa grund af torka
förekommo. Men tider och väderlek för-
ändras, och under senare år ha fälten burit
ymnigt. Med de öfriga af Melvin samhällets
befolkning tror han, att denna del af staten
har en god framtid.

Bensons ha fem barn. Det äldsta, en son,
heter Arnold och föddes 1907. Döttrarne äro
Adeline, f. 1909, Rhodie och Ruby födda 1911
och Bernice 1914.

Sitt kyrkliga hem hafva de i West Sweden,
där de tillhöra svenska metodistkyrkan.
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AIIXOLD BLOMDAHL, Melvin, Texas, är en
af de unga, framgängsfulla jordbrukarne i

samhället. Dä han år 1910 inhöstade sin

första skörd på sina nyodlade tegar, erhöll
han blott omkring en bal bomull. Detta var
ju ej mycket för ett helt års arbete och om-
kostnader. Men Blomdahl fällde ej modet
utan hoppades pä bättre tider. Och de kom-
mo. År 1915 sålde han bomull och frö från
omkring 230 acres land för den nätta sum-
man af $11,000. Goda skördar, idoghet och
sparsamhet ha bringat honom i en välbärgad
ställning, och äger han numera omkring 700
acres.

Arnold Blomdahl föddes 1S85 i Barkeryds
församling Småland. Han är son till landt-
brukaren August Blom därstädes och fick en
god folkskolebiidning i Sverige. Till detta
land och Texas ankom han år 1907 och stan-

nade först i närheten af Manor, där han un-
der de första åren hade tjänst hos landtbru-
kare. Till Melvin flyttade lian 1910 fö’

- att

å eget hemman förskaffa sig bärgning och o-

beroende.
Samma år som Blomdahl flyttade till Mel-

vin ingick äktenskap med Mabel Gustaf-
son från Sprinkle, Travis county. Hon föd-

des 18 91 och har uppvuxit i nämnda samhälle.
Hon är dotter till familjen Frank Gustafson.
De unga makarnes barn heta Bernt, f. 1911
och Everett Woodroxv, f. 1915, samt Corinne,
f. 1917.

Mr. Blomdahl är en stillsam, anspråkslös
och djupt tänkande man. I det kyrkliga tar

han stort intresse, är i sin omgifning afhål-
len och aktad som en god man och kristen
broder. Med sin hustru tillhör han friför-

samlingen i Melvin.
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JOHX A. BIIOMAX, bördig från Hjelmse-
ryd socken, Småland, föddes ar 1S5S. Med
sina föräldrar ankom han till detta land vid
tio års ålder. Familjen stannade först ett

par år i Andover, 111., men flyttade sedan
till Kansas. Här växte ynglingen upp till

man och satte eget bo. Han ingick äkten-
skap med Ida Carlson från Säfsjö, Småland,
1881. Hon är född 1865. Detta äkten-
skap välsignades med tio barn, af hvilka
tvenne, Emma och Thora, äro döda. De öf-

riga äro: Albert, f. 1SS2, gift med miss Min-
nie Bergström från El Campo, Texas, och
bosatt i Bradv; mrs. George Youngdahl, f.

1SSG, Brady, Tex.jmrs. ,J H. Youngdahl, Mel-
vin, Tex., f. 1889; Herbert Broman, f. 1892

och gift med Olive Hanson, West Sweden;
Myrtle, f. 1S96, gift med Oscar Byman, Flo-
rence, f. 189S, gift med Oscar Helge, Bradv;
Ethel, t'. 1901 och Edward, f. 1904.

Familjen Broman flyttade från Kansas till

El Campo. Texas, år 1S94. I den trakten
vistades den sedan i sexton års tid och äg-
nade sig ät jordbruk. Till Melvin kommo
Bromans 1910, hvarest en vacker och väl be-
lägen landtegendom inköptes, som med sex
stadskvarter ligger inom stadens område. Mr.
Broman har lyckats väl som farmare i T^xas,
liksom de flesta smålänningar göra. Idog-
het, sparsamhet och beräknin förhjälpa, här-
till. Familjen tillhör svenska metodistför-
samlingen i West Sweden.



.
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I). Ij. ItKIHiSTItOM har sitt föräldrahem i

Dassel, Minnesota. Där föddes han ar 1S92.
Familjen slog ned sina bopålar därstädes
1SSS. Den unge Bergström lämnade dock sitt

fädernehem och sin stat och kom till Texas
år 1910 och valde Melvin som sitt framtida
hem. Här arrenderade han land några år,

tills han fem ar efter sin ankomst dit köpte
sig en kvarts sektion. Detta land är beläget
helt nära staden och följaktligen mycket vär-
defullt.

Ehuru född och uppfostrad i Minnesotas

kallare klimat och från barndomen van med
nordiska förhållanden, tyckte mr. Bergström
mycket bra om sin adoptivstat och finner sig

godt i dess säregenheter. Han har i detta
nya samhälle stora tillfällen att nedlägga sin

mannakraft, komma till en oberoende ställ-

ning och blifva nyttig i borgerliga och kyrk-
ilga förhållanden. Han är af en glad och
treflig natur, är arbetsam och ekonomisk.



/
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OSCAR CAURSOX är en annan smålänning,
som gjort Melvin grannhälle till sitt hem. Han
föddes i Lekeryds socken, Jönköpings län, år
1871. Hans fader var soldat och hette Carl
Adolf Blixt. Till detta land emigrerade Carl-
son 1S91 och bosatte sig först i Austin. Texas.
I flera år arbetade han pä järnvägar och in-

nehade plats som sektionsförman för H. & T.

C. järnvägen några år. Han tröttnade dock
omsider på detta slags arbete och bestämde
sig för farmning. År 1907 köpte han land i

AVest Sweden, McCulloch county och flyttade

med sin hustru dit. Efter någon tid sålde

han denna plats, som låg strax invid svenska
metodistkyrkan, och köpte sig en half sektion
i närheten af Alelvin. Här äger han nu ett

vackert hem och ägnar sig förutom jordbruk
äfven åt kreatursskötsel. Carlson liksom
så många andra började med tomma händer.

Hans hustru, Sophia West, är från Hakarp
i Småland. Hon ankom till Texas år 1S94
och ingick påföljande år äktenskap med mr.
Carlson. Tillsammans liafva de sex barn.
Abbey, f. 190r>, Luther, f. 1907, Elof, f. 1909,
Martin, t'. 1912, Hellen, f. 1914 och Edith, f.

1916.
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OSCAR DAXIKIjSOX är en annan ung man
från Travis courity. som sökt sin lycka i Mc-
Cullocli county och nedslagit sina bopålar i

närheten af Melvin. Ilan är broder till mr.
Carl J. Danielson. bosatt i samma trakt och
son till mr. och mrs. Otto Danielson i Austin,
Texas.

Han föddes är 1S80 i New Swoden. Travis
county, tillbringade där sina uppväxtår i för-

äldrahemmet och fick en god skolbildning.
Han började sin bana som jordbrukare i

närheten af Manor. men flyttade år 1909 till

Melvin, där han köpte en vacker farm å 160
acres. Här byggde han sig ett komforta-
belt hem, satte eget bo och sköter sin egendom
på bästa sätt.

År 1914 skaffade han sig en brud från \Va-

co. Texas. Hon är af amerikansk härkomst
och hette miss Evie Allen. Hon föddes 1S9 5

i nämnda stad. De unga makarne göra a-

merikanska baptistkyrkan till sitt andliga
hem.
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Carl Dahl

CAIIIj DAHL, en af Melvin samhällets jord-
brukare, är som de flesta af Texas svenskarne
bördig frän Smaland. Man föddes i Svart-
arp år 18Gt>. I sitt föräldrahem och pä sin

faders gärd stannade Carl tills fadern dog,
då han vid 2 7 ars ålder emigrerade till det-

ta land. Till Decker, Travis county, Texas,
ankom Dahl år 1S96 och började där ägna
sig åt jordbruksarbete, hvilket han alltsedan
följt. Är 1911 flyttade han till McCullocli
county, hvarest han alltsedan arrenderat land
i närheten af Melvin.



-
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Henry Frerich med familj

1 V v. Al
&*~.A

HEXltY FRERICH, tysk till börd men född
i detta land 1ST3 i Bastrop county. Texas,
har slagit ned sina bopålar bland svenskarne
i Melvin. Detta torde ha sina orsaker dels

kanske därför, att tyskar såväl som svenskar
förstå sig på att välja det bästa till sina liem,

men kanske fastliellre därför, att mr. Fre-
richs hustru är svensk. Hon var före gif-

termålet miss Annie Nystrom och dotter till

mr. Carl Nystrom i Manor men född i Rose
Hill, Travis county. De gifte sig 1 S 9 3

.

Mr. Frerich arrenderade land i närheten

af Manor under flera år, tills han med sin

familj år 1908 flyttade till Melvin, där han
köpte en vacker farm på 3 38 acres. Snart
var den röjd och under plogen, bringande go-
da skördar. Genom ytterligare landköp har
Frerich ökat sitt egendomsvärde, så att han
nu räknas som en af Melvins mest välbärgade
män.

Makarne liafva tre barn: Beulah, f. 1S9S,
Clarenee, f. 1901, och Joy, f. 1904. Mr.
Frerich är medlem af lutherska kyrkan och
mrs. Frerich af amerikanska metodistkyr-
kan.



'
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.1. W. Flemming med familj

J
. §
J

Mrs. J. \V. FLEMMIXG, Melvin, Texas, var
före sitt giftermål Elizabeth Malmström, dot-
ter till D. J. Malmström i Melvin. Hon föd-
des i Malungs församling, Dalarne, 18S0,
och kom till Amerika i sällskap med föräl-
drarne vid 10 års ålder. Sin skolbildning
fick hon dels i Sverige och dels i detta land.

Ar 1905 inträdde hon i äktenskap med mr,
Flemming i Elroy, Texas. Han är af tysk
börd och född i De Witt county, Texas; äf-
ven modern är född i Amerika och fadern
kom till detta land vid tre års älder. Till

McCulloeh county flyttade familjen år 1907
och bosatte sig bland de öfriga Malmstrom-
familjerna i Melvin-dalen, där en stor och
vacker egendom inköptes.

Familjen intager en aktad ställning i det
svenska samhället, tager intresse uti den
svenska frikyrkan på platsen, där barnen be-

söka söndagsskolan. Mr. Flemming är en
framgångsfull farmare, som genom skötsam-
het och flit betryggat familjens ekonomiska
framtid. De tre barnen i hemmet äro: Flo-

rence, f. 1907, Wilbert, f. 1911, och Evert,

f. 1913.
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Gustaf Helge

GUSTA I IjKOXAHD HKL(iK härstammar
frän Småland, där han först sag dagens ljus
1881. Han är andre sonen till A. k. Helge,
som från sitt hem i Sverige emigrerade till

detta land ar 188(1 och slog sig ned i Dec-
ker samhälle. Travis countv. Här drabba-
des snart familjen af en stor sorg, i det ma-
kan och modern bortrycktes genom döden,
Barnen erhöllo dock en god uppfostran a(
en snäll och gudfruktig styfmoder. Famil-
jen Helge bodde i många ar i Decker, där
den ägde en vacker landtegendom. Här
växte barnen upp, erhöllo sin skolbildning
och lärde sig att arbeta. Gustaf var dels

hemma hos fadern och hjälpte honom med
åkerbruket och dels var han borta och sökte
sig annan sysselsättning. Någon tid har
han vistats i Fort Wortli, Texas.

I McCulloch county bosatte sig familjen
1907, där mr. Helge köpte flera hundra
acres land öster och söder om Brady. Här
dog gamle mr. Helge 191.7, och efter faderns
död köpte sig Gustaf i Melvin-trakten ett

bördigt stycke land, ehuru o röj dt och bevuxet
med kaktus och andra taggväxter. Detta
har han röjt, odlat och gjort till sitt hem.
Han är en bland samhällets mest aktade och
red ha re män.
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F. O. A. Johnson.

F. O. A. JOHNSON, Melvin, Texas, son

till Frans Johnson, Brady, kom med sina för-

äldrar till McCulloch county frän Round Rock,

Texas, för flera ar sedan. Familjen bosatte

sig i East Sweden, där uuse Johnson .fick

sin skolbildning och uppfostrades. Han föd-

des 18S3. I flera år har han ägnat sig åt
jordbruk och lyckats väl däri. För en kort
tid sedan köpte han sig ett eget stycke land
i närheten af Melvin. Mr. Johnson är en ar-
betsam och nykter man, med ett behagligt
sätt. redbar och aktad, lian är medlem af
presbyterianska kyrkan i Brady.
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D. J. Malmström med familj

v-

DAXIEL .T. MALMSTRÖM, eller som han
af sina amerikanske vänner kallas "kapten”
Malmström, är den förste svensken som köpte
land i Melvin-trakten. Da han ar 1907 flyt-

tade dit för att visa hvad en idog och före-
tagsam dalkarl kan göra, var den stora Mel-
vin dalen idel skog och obruten mark. Alen
han och andra började snart att förändra
traktens utseende, sä att den bördiga mar-
ken framalstrade rika skördar af bomull och
olika sädesslag. Och nu är Alelvin samhäl-
let kanske det vackraste i hela McCulloch
eounty.

Denne driftige landsman är född i Tings-
fors, Dalarne, 1860. Faderns namn var
John Johnson. Är 1S79 ingick han äkten-
skap med Ingeborg Jönsdotter, t'. 1861 i Alal-
ungs församling, Dalarne. Den unga fa-
miljen lämnade sin fädernebygd och sitt land
Sr 1 890 för att söka sin utkomst och lycka
i landet i väster. Round Itock, Texas, valde
Malmström som sin hemort. Som fattig e-
migrant. började han arrendera land, och un-
der några ar finna vi honom omkring- Round
Rock, (iilden och Pflugerville. Sin start
som hemmansägare fick dock Alalmstrom i

Klroy, där han köpte eget hem och bodde i

sex ars tid. Denna (ilats bortbytte han se-
dan för en större landtegendom i Creedmore
t ra kten.

För goda priser sålde han sin egendom och
det mesta af sitt lösöre i Creedmore och kom
till McCulloch eounty för att se, om det lan-
det behagade honom. Detta var 1907.
Malmström köpte strax 331 ac-res. På den
platsen skördade han sin första, 200 balar
stora bomullsskörd. Sedan har han köpt
mera land vid olika tillfällen i samhället, så
att han äger nu omkring ett tusen aeves.
Som Alalmstrom är själfva banbrytaren i

samhället, och som han är en praktisk och
progressiv person, har han alltid tagit en le-

dande del uti samhällets utveckling och gjort
stora uppoffringar för dess väl. Detta ic-

ke blott med afseende pä platsens ekonomiska
och timliga väl utan ock dess kyrkliga. Han
tillhör med sin familj den svenska friförsam-
lingen pä platsen och har alltid tagit en le-

dande del uti verksamhetens befrämjande.
Alakarne Malmström ha åtta barn som le fi-

xa
, och alla bo antingen i hemmet ännu så-

som ogifta eller ock i samhället i egna hem
såsom gifta. Dessa äro döttrarne: Elisa-
beth. f. 1SS0, och gift med mr. J. AV. Flem-
ming; Selma, f. 1891, Esther, f. 1898 och
Rhody, f. 19 00; sönerna Reinhold, f. 18 s

6

och gift med Tekla Erikson från Östergöt-
land; Albert, f. 1888, gift med Al aria Falan-
der från Arboga, Oscar, f. 1893, och Elmer. f.

1903. Dottern Julia var född 1 884 och gift
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med rar. Danielson, men bortrycktes genom
döden dr 1912.

Mr. och mrs. Malmström äro älskvärda,

gästfria och uppoffrande vänner, och deras

barn äro starka, arbetsamma och arta sig

väl.

.JOHN HKATT torde vara Melvins förste

immigrant direkt frän Sverige. Han hade
därhemma i Värmland hört talas om en viss

D. J. Malmström, som bodde nagonstädes i

Texas, och sedan han fatt reda på hans a-

dress, skref han till honom för att få bdjett

eller respängar till detta land. Hans djärfva

önskan uppfylldes genast af mr. Malmström,
och snart stod den unge emigranten pa ame-
rikansk jord, färdig att blifva "sin egen lyc-

kas smed”. Hos Malmström, som sa välvil-

ligt förhjälpt honom hit. arbetade han för

biljetten. Med hosparade slantar blef han

snart i stånd att köpa dragare och redskap

och böljade som sä många andra nybörjare

att arrendera land. Han är en skötsam och

god jordbrukare.
Mr. Bratts födelseplats är Ekshärad socken

i Värmland, där han föddes år 1SS8. Till

detta land kom han 1911. År 1914 ingick

han äktenskap med miss Agnes Johanson från

Sunne i Värmland. Makarnes lilla dotter

Ally Hildegard föddes 1914.

CARL ,J. DANIELSON’, son till en af de

äldste settlarne i New Sweden. Travis countv,

mr. Otto Danielson, var den andre svensken

som köpte sig ett hem och bosatte sig i Mel-

vin samhället. Detta skedde år 190 «. Dess-

förinnan hade unge Danielson några år ägnat

sig åt landtbru k i Elroy, Travis countv, samt
haft anställning i Simpsons järnhandel i Au-
stin. Han är en af dem som sett ett vackert

och väl ordnad t samhälle uppblomstra po någ-

ra år på en prärie, bevuxen med kaktus och

“mesquite”. Och han har ock den tillfreds-

ställelsen att själf liafva medverkat därtill.

Sitt eget hem han han förskönat och gjort

värdefullare genom byggnader och olika för-

bättringar.

Hans föräldrar äro nu på gamla dagar bo-

satta i Austin men ha haft sitt hem sedan

lång tid tillbaka i New Sweden. Familjen
Danielson var en af de första, som nedslog

sina bopålar där. då omgifningen gick under

namnet ‘‘Knight Ranch”, men hvarest nu det

rika och vackra New Sweden är beläget. So-

nen Carl föddes vid Manor ISiM n en uppväx-

te i detta samhälle, fick här sin skolbildning,

sin religiösa fostran i kyrka och hem samt
lärde sig arbete, sparsamhet och flit.

Vid tjugosex års ålder ingick han äkten-

skap med miss Julia Malmström, dotter till

D. J. Malmström i Melvin, dä boende i Elroy.

Detta äktenskap upplöstes dock efter några

år, ty 1912 dog hustrun, efterlämnande tre

barn, dottern Delia, f. 1900 och sönerna Lo-

rence, f. 1902 och Joel, f. 1910.

Danielson tillhörde frikyrkan under den
tid han bodde i Elroy och var en af dem som
arbetade för kyrklig organisation och verk-
samhet i det nya samhället i Melvin. Han

har alltsedan församlingens stiftelse tagit ak-

tiv del i arbetet och beklädt olika sysslor

inom densamma.
Han är sedan år 1914 omgift med Vona

Wilhelm af amerikansk härkomst.

ARON ANDERSON, Melvin, Texas, är från

det historiska Långåsa i Barkeryds försam-

ling i Småland och föddes därstädes år 1S7 7.

Till detta land och Texas kom han 1900. De
första åren idkade Anderson jordbruk om-
kring Tavlor och Hutto i Williamson coun-

ty och äfven en tid i Elroy, Travis county.

År 190G flyttade han till McCulloch county,

där han började att arrendera land tills han
några år därefter köpte sig egen farm. Han
besitter nu en värdefull egendom nära intill

Melvin. Skötsam och idog har han en obe-
roende framtid framför sig och är lik de fle-

sta svenska landtbrukarne, ekonomiskt be-
tryggad. Anderson är ogift.

ARTHUR F. EKLUND, Melvin, Texas, föd-
des i Travis county år 1885. Med Esther
Victoria Jacobson från Brady, f. 1888, ingick
han äktenskap 1910. Makarne äga två gos-
sar, Clarence och Raymond, och äro bosatta
i Melvin samhälle, där Eklund arrenderar
land.

OLOF ALBERT MALMSTRÖM föddes år
18 88 i Malungs församling, Dalarne, Sverige,
men kom redan vid två års ålder med sina
föräldrar till detta land. Han är andre so-
nen till familjen D. J. Malmström, pionjären
i svenska samhället vid Melvin, McCulloch
county., Texas. Hit flyttade han som nitton-
årig yngling med sina föräldrar, då fadern
här köpt ett större stycke land som framtida
hem för sig och de sina. Denne son stannade
liksom bröderna hemma i föräldrahemmet
och på faderns gård, tills han gifte sig och
satte eget bo. I föräldrahemmet lärde han
sig arbeta, bli skötsam och inse värdet af
landtbruk. Mången har gått miste om en
ljus framtid och välbärgad ställning därför,
att arbetet och lifvet på farmen ringaktats
och utbytts mot en kontorsplats i staden eller

någon annan sysselsätning, som för tillfället

syntes lättare och behagligare. Så tänkte
ej unge Malmström, hvarför han valde landt-
hushållning som sitt lifsverk. Han har äf-

ven de bästa förutsättningar att lyckas här-
utinnan och arrenderar en af sin faders far-

mar strax intill Melvin.
I december 1911 gifte han sig med Maria

Fahlander, bördig från Arboga, Sverige. Hon
kom till Amerika 1905 och stannade först

en tid i New York men kom sedan till Austin.
Texas. Sitt nya hem i Melvin förstår hon
att göra trefligt och inbjudande, och i säll-

skapslifvet är hon aktad och vinner många
vänner. De unga makarne liafva en son,

Louis Conrad, född 1915. 1 sitt trcfliga

hem bo de midt ibland sitt folk och deltaga
med i frikyrkans verksamhet på platsen.
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O. D. Malmström mecl familj

OSCAR 1). MALMSTRÖM är en af dem som
nära nog uppvuxit med Melvin samhälle. Re-
dan som fjortonårig gosse flyttade han med
sina föräldrar dit och var en af de första,
som såg den vackra dalen rödjas och plöjas.
Han föddes 1893 i närheten af Manor, Texas,
och är den tredje af Malmströms d. ä. söner.
Liksom bröderna stannade han i föräldrahem-
met till vuxen och arbetade för dess väl. År
1914 gifte sig Oscar D. med miss Hulda John-
son frän Creedmore, Travis countv, Texas.
Hon är äldsta dottern till rnr. Charles E.
Johnson, bosatt därstädes och väl känd bland
svenskarne i den trakten.

Den unge Malmström med sin fru bosatte

sig strax efter giftermålet i närheten af för-

äldrahemmet i Melvin samhälle, där han äg-

nar sig åt jordbruk och tager stort intresse

och aktiv del i allt som berör platsens ut-

veckling och väl. Han bebor ett vackert

hem, äger en stor vänkrets och är en pro-

gressiv farmare. Glada och förhoppnings-

fulla ha de unga makarne satt ut i lifvet un-
der så gynnsamma timliga förutsättningar,
som de gärna kunna önska sig. Dottern Lil-

lian Mathilda föddes den 27 juni 19.16
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Mr. och Mrs. C. A. Xelson.

C. A. XELSOX, sedan 1911 bosatt i Melvin
grannhälle, iir född i Bockara, Kalmar lan,

Sverige, 1 S 3 6 . Som yngling på 22 år emi-
grerade han till Amerika och stannade först

sjutton år i Iowa. Här blef han bekant
med sin kommande hustru, miss Anna Carlson
från Fort Dodge, Iowa. Hon är född i Dals-
land och kom till Fort Dodge 18S1. De för-
enade sig i äktenskap ar I.s.s2.

Efter fjorton ar flyttade familjen till Tex-
as och bosatte sig först i Crosby, tjugo mil
öster om Houston. Flera svenskar började
flytta in till denna trakt, men Xelson stannade
där blott i fem ars tid och flyttade till Dallas
år 1901. Sedan bodde han med sin familj
under längre och kortare tid i Wichita Falls
och Fort Worth. År 1907, dä West Sweden,
McCulloeh county, var ett nybygge, flyttade

han dit och byggde ett vackert hem midt i

samhället. Detta sålde han senare och ut-

bytte West Sweden för Melvin. Här i den
vackra dalen äger mr. Xelson en stor ocli vär-
defull egendom, på hvilken han har sitt hem.

Makarne Xelson ha haft tio barn, af livilka

nio lefva. Dessa äro Charles, t'. 1883 och
gift med Xora Stenberg, bosatt i Melvin; Em-
ma. f. 18S6 och gift med Charles Dahlberg
i West Sweden; Hulda, f. 1S8S, gift med Da-
vid Reidland, Crosby, Texas; Ellen, f. 1889,
bosatt i Fort Worth och i äktenskap förenad
med 11. 11. Honeycut; Oscar, f. 1S91 och gift

med Sigrid Johnson, bosatt i Melvin. De o-

gifta barnen äro Emil, f. 1893, Christian, f.

1891, Esther, f. 1899 och Edith, f. 1902.
Sonen Frank föddes 1890 och dog 1901.

Mr. Xelson iir missionsvän till bekännelse
och gammal medlem af det samfundet.
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John Nyström

,\. XYSTltO.M, son till C. Nystrom,
Manor, Texas, och sväger med Henry Frsrich,
ar en af do första svenskarne som bosatte
•ig omkring Melvin. Han föddes 1S76 i Bur-
n 'd county, men bodde i närheten af Manor,
»•‘•dan han var sex ar gammal. Han började
m< d jordbruksarbete redan i unga år. Till
Mc('ullorh county och Melvin flyttade han
H" 1 *, där han köpte sig en större sträcka
iind pä ti 6 2 acres strax invid staden. Detta
••ar nog vägsamt för en ung man, och nrången
jrodde nog, ;i tt Nystrom “tagit vatten öfver
hufvudet“, men “den ihärdige vinner”, och

den företagsamme mannen har nu efter åtta

ärs arbete en präktig landtegendom, som
gifver goda skördar och bringar en god ärlig

inkomst till sin ägare. Detta har lyckats
genom god beräkning, idoghet och hårdt ar-

bete. Belägen sa nära staden, kommer den-
na egendom att betinga ett stort värde, ty här
liksom i andra svenska samhällen är landet

i ständigt stigande.

Mr. Nystrom, som ännu är ogift, är en in-

telligent, driftig och vaken landtbrukare, som
följer med sin tid och gör sitt landtbruk till

en success.
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C. HEKMW S.WniSEKG, bosatt i Me!vin,

Texas, sedan hösten 1915, är äldste sonen till

Johan och Sophia Sandberg. Under en följd

af år bodde Sandbergs-familjen i Decker men
flyttade år 1 S 8 ti till en plats nordost om Ma-
nor, Travis connty. Här dog fadern efter
en lång och tärande sjukdom ar 1 892. Fa-
miljen hade dock eget hem, och Herman och
de andra bröderna hjälpte sin moder med ar-

betet på farmen och familjen korn i g.oda e-

konomiska omständigheter.
Herman föddes ar lsT l i närheten af Ma-

nor. Han ingick äktenskap 1901 med miss
Selma Fritz, f. 1S70 i Nässjö, Småland, och

dotter till ,T. P. Fritz, Oregg, Travis county.
Hon ankom till detta land i sällskap med sina
föräldrar år 1SS6. I flera år arrenderade
rar. Sandberg sin svärfaders farm vid Gregg,
tills han flyttade till Melvin på sin där be-
lägna 320 aeres farm. Mr. Sandberg är
storväxt och stark, skötsam och en god landt-
brukare. Han sköter på bästa sätt alla sina
åligganden trots at' de hinder, som en nära
total döfhet förorsakar.

Mrs. Sandberg är huslig och sin man be-
hjälplig i livad som angår hemmets och far-

mens väl. Hon har fått sin mesta religiösa

fostran i friförsamlingen på Decker, och verk-
samheten på platsen är henne kär.
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John Swenson med familj.

<->u .»,.-. ;, •- xaS

JOHX K. KWEXSOX, en annan af Melvins
goda och framgängsfulla hemmansägare, är

född i Lekeryd, Småland, 1865. Han upp-
växte hemma pa fädernegården Ebbarp, och

efter slutad skolkurs öfverliimnade föräl-

drarne garden i hans händer. Swenson' in-

nehade Ebbarp till faderns död. Ar 1S8T
emigrerade han till Texas och uppsökte de
svenska samhällena. Han började här att

ägna sig ät bomullsodling lik de flesta andra.
I Lund, ej långt från Elgin, Texas, förskaf-
fade han sig ett vackert hem, hvilket han
dock afyttrade, da han valde Melvin som sin

framtida hemort. Till denna plats flyttade

han med sin familj år 1910. Här bo Swen-
sons i ett vackert och komfortabelt hem utmed
stora landsvägen, ej langt från staden, om-
gifne af släkt och vänner.

I äktenskap inträdde mr. Swenson år 1S9G
med Xancy Danielson, dotter till familjen Ot-

to Danielson i New Sweden. Hon föddes
1875. Af deras sex barn har en dotter Hel-

la, dött, blott två och ett lialft år gammal.
De öfriga äro: Arthur Reinhold, f. 1S97, Mab-
le, f. 1 S 9 9 ,

Burdine, f. 1904, Wilford, f. 1911.
Mildred, f. 1913. De arta sig väl och iiro

hemma och hjälpa till med hemmets och gar-

dens skötsel. Somliga af familjen tillhöra

svenska metodistkyrkan i West Sweden.
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PAUL STRöMQUIST, en af de svenska sett-

larne i Lightner samhälle, är son till August
Stromquist och född i New Sweden, Travis
county, Texas, år 1SS9. Här växte han upp,
fick sin skolbildning och stannade i föräl-

drahemmet tills 1911, då han började ar-

rendera land och lägga planer för egen fram-
tid.

Nämnda år ingick mr. Stromquist äkten-

skap med miss Alma Thornquist från Lund
i Travis county. Hon föddes i närgränsan-
de svenska samhälle Manda 1S89. Makar-
nes tvenne söner heta Reinhart och Ronald.
Uen äldre född 1812 och den yngre 1915.

Till västra Texas och McCulloch county
kom Stromquist år 1908. Här har han un-
der dessa år blifvit hemmastadd i lokala
och allmänna förhållanden och finner dem
tillfredsställande.
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AXEL FRITHIOF YOFXGQUIST har med
siu familj varit bosatt i närheten af Melvin
sedan år 1909. Han föddes ISOS i Byarums
socken, Jönköpings län, Sverige Faderns
namn var Sven Gustaf Peterson. En broder,
Henning Youngquist, och en syster, mrs.
Claus Johnson, äro bosatta i Travis county.
Axel var polerare till yrket därhemma i For-
serum, men lust till annat land och andra gö-
romål grep ynglingen, hvartor han som så
många andra styrde kosan till detta land
och anlände till Manor, Texas, 1S90. Mo-
dern kom fyra är senare för att stanna hos
sina här boende barn, men slutade sina da-
gar år 1904. Efter en kort tid i Texas grep
äfventyrslusta den unge mannen och han be-
gaf sig längre västerut, ända till Californien.
Här försökte han sig pa guldgräfning. slet
ondt i skogslägren, tillhörde olika arbetslag,

och tjufåkte med den påföljd, att han en gång
bröt benet af sig. Efter olika erfarenheter
återvände han ånyo till det mera lugna Texas
och till fredligare värf. Här kom han i när-
mare beröring med de troende, blef omvänd
till Gud och började kämpa en kristens stri-

der. Han förenade sig med frikyrkan och
tillhör ännu densarnma.

År 190 0 ingick han äktenskap med Chri-
stina Anderson, dotter till familjen Nels An-
derson i Decker. Hon föddes IS 7 4 i Saxtorps
församling. Malmöhus län, och ankom till

Texas vid 11 års ålder.
Den unga familjen arrenderade land på

olika platser i Travis county, tills den flyttade
till Melvin, där den nu äger en vacker farm
på 150 aeres nära staden. Makarne Young-
qnist liafva fem barn. dottern Ebba, f. 1905,
och sönerna Elof, f. 1903, Walter, f. 1911,
Albert, f. 1914, och Daniel, f. 1917.
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Änkefru CAKRIE MARIA JOHNSON flyt-

tade med make och Larn till McCulloch coun-
ty ar 19 us frun Bosciue county, Texas. Fa-
miljen köpte land och slog sig ned i den sä

kallade "lloskins Pasture”, belägen omkring
tre och en luilf mil fran .Melvin. Aret etter

ankomsten dit dog hennes make och hon läm-
nades ensam med tie barn och stor skuld pä
den nyligen inköpta egendomen.
Med barnens hjälp har hon dork ej blott

lyckats behälla platsen, utan betala den och
har pa densamma uppfört ett komfortabelt
och vackert boningshus. Dessa voro de för-

sta skandinaver som köpte land och bosatte
sig i Hoskins Pasture.

Mrs. Johnson är född 1S62 i Hcnderson
county, Texas, af norska föräldrar och tillhör

norska lutherska kyrkan. Hennes aflidne
make, Claus Johnson, var af svensk börd.
De ingingo äktenskap ar 1895. Barnen äro:
Anna, f. 1896, Jesse, f. 1898 och Frank, f.

1900.

REINHOLD MALMSTRÖM, äldsta sonen
till D. J. Malmström i Melvin, Texas, kom
som fyraårig gosse till detta land i sällskap
med föräklrarne. Han föddes i Lo socken,
Helsingland, ar 1886. I föräldrahemmet
stannade han tills han satte eget bo och bör-
jade landtbruk pa egen hand. Men dessför-
innan hade han under många år lärt sig vär-
dera landet och såg tillfällen och möjlighe-
ter att realisera för en arbetsam och sparsam
ung man.
Med miss Tekla Erikson från Malexander,

Östergötland, ingick unge Malmström äkten-
skap 1910. Hon kom till Austin, Texas. 1904
men reste sedan till nordstaterna, dit den
unge mannen fick resa för att hemta sin

brud. Trenne barn förljufva hemmets till-

varo: Alda, f. 1912, Adele, f. 1913, och And-
ley, f. 1916.

Malmström arrenderar det gamla föräldra-
hemmet men har dessutom köpt ett stycke
land i närheten på 3 00 aeres. Han är en god
och insiktsfull farmare. Som exempel på
livad sä väl jorden där kan frambringa som
huru en ung svensk-amerikan kan lyckas i

jordbruk, kan nämnas, att från ungefär 250
aeres salde han ar 1915 bomull och frö för
$14,860.00. De unga makarne taga del i fri-

kyrkans verksamhet och besöka dess guds-
tjänster.

AUGCST TIKIRN är skåning till börden
och föddes 1864. Dä han och två syskon
ännu voro minderåriga dog fadern, och mo-
dern gifte om sig med Xels Thorn. Familjen
emigrerade till detta land 18 73, då August

var blott nio är gammal, och bosatte sig först

i Paxon, 111. Efter tre års vistelse där gjor-
des äter uppbrott och Thorns styrde nu sin

kosa till Texas, där de skaffade sig hem i

Manor-trakten. Här slog sig familjen pa.

jordbruk, arrenderade land och förskaffade
sig ett hem, i hvilket barnen uppfostrades ocli

stannade, tills de började på egen hand för-

skaffa sig sin bärgning.
August Thorn gifte sig ar 1897 med Frida

Anderson, som kom till Manda, Texas, samma
år. Hon är från Lundbv, Skaraborgs län.

Den unga familjen ägnade sig åt landtbruk
och stannade flera år i Manda grannhället. 1

tre års tid pröfvade mr. Thorn på nybyggare

-

lif i Eagle Ladce, Texas.

Till McCulloch county och Melvin ankom
familjen är 1909, där mr. Thorn köpte en vac-

ker landtegendom, på h vilken han byggt ett

hem för sig och de sina.

Barnens namn och födelseår äro som föl-

jer: Judith, f. 1898, Ruth, f. 19 00, Maria, f.

1901, Philip, f. 1905, Bertil, t'. 1910, Doris,

f. 1912 och Leroy, f. 1915. Familjen tillhör

friförsamlingen i Melvin.

l\ V. Pearson,
Pastor i Svenska Frikyrkan, Melvin, Texas.
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FORT WORTH.

Fort Worth, i storlek den fjärde sta-

den inom staten Texas, är belägen tret-

tiotvå mil väster om Dallas och genom-
flytes af den västra grenen af Trinity
floden, och är äfven känd under nam-
net “Panthcr City”. Fästningen Worth,
som namnet innebär, byggdes här vid

en tid, da Trinity-dalen utgjorde den
västra gränsen af den amerikanska ci-

vilisationen. Ändamålet med fästnin-
gen var förnämligast att betrygga de
inkommande kolonisterna och deras ny-
byggen mot barbarism och de vilda in-

dianernas stridslystnad. Trupper för-

lädes här på våren 1849, men redan fy-

ra år senare beordrades de därifrån.
Fort Worth var nu nära att fä dela

ödet med andra nybildade kolonier, som,
för svaga att försvara sig, måste ut-

rymma fältet. Bland nybyggarne i Ft.

Worth samhället funnos dock några
män, som icke läto afskräcka sig vid

första motgången ; bland dessa nämnas
särskildt E. M. Dagget, K. M. Van
Zandt, C. M. Peak och J. Peter Smith.
Dessa män satte sig nu i spetsen och
gjorde gemensam sak i att uppbygga
kolonien och betrygga dess framtid.
Ett stort steg togs i denna riktning
med förflyttning af regeringssätet från
Birdville till Fort Worth år 1860. De
oroliga tiderna som följde med inbör-
deskriget och kräfde den mesta och
bästa manliga befolkningen, gjorde att

stadens invånarantal upp till 70-talet
aldrig uppgick till 1000. Hvar nu
stadens förnämsta affärsbyggnader äro
förlagda, mellan Fjärde och Nionde ga-
torna, var då öppen plats, hvar krea-
tursdrifvare från västerns prärier slo-

go läger öfver natten på väg till Kan-
sas City med sina kreaturshjordar.
Något längre i söder, hvarest nu den
stora centralstationen är beläven, hade
kapten Dagget sin landtegendom.

Majs och bomull voro de förnämsta
farmprodukterna på trakten. Man
kom dock snart under fund med, ätt

hvete kunde odlas med fördel. Kom-
munikationerna voro dock nästan o-

möjliga, da ingen järnväg fanns pä när-
mare hall än kusten och södra Texas.
I slutet på 1850-talet eller strax före

kriget, öppnades kommunikationsled till

St. Louis, Mo., medels upprättandet af
“Southern Pacific Mail Route”, hvara
gjordes reguliära turer med postvag-
nar mellan St. Louis och Red River,

samt därifrån öfver norra och västra
Texas till San Francisco. Först 1876
byggdes den första järnvägen in till Ft.

Worth, och därmed börjar ett nytt ske-
de i Fort Worths och Tarrant countys
historia. Invånarantalet i Tarrant
county, inberäknadt Ft. Worth, var år
1870 endast 5,788. Ft. Worth stad har
nu ett invånarantal af 110,000 och dess-
utom ett soldatläger med 35,000 solda-

ter och officerare. Ft. Worth är ett af
Sydvästerns mest betydande järnvägs-
centra, med tio järnvägssystem och a-

derton järnvägar. Förutom passage-
raretrafiken utväxlades här under år
1917 ej mindre än 1,216,692 fraktvag-
nar. Finansiellt intar Ft. Worth en
betydande ställning. Staden har elfva
banker med ett kapital och öfverskott
af $6,662,000, deponeringar öfver $50,-

000,000, och $60,000,000 i tillgångar och
resurser. Ft. Worth kreatursmark-
nad och de här förlagda slakterierna
är med hänsyn till sin betydenhet och
storlek den tredje i ordningen inom För-
enta staterna. öfver 1,500,000 krea-
tur slaktas årligen. År 1917 inskep-
pades till Ft. Worth marknaden 3,542,-

601 nöt- och svinkreatur.

Ft. WortlTs betydelse som marknads-
plats kan bäst förstås af följande kort-
fattliga statistik för 1917 öfver pro-
dukter omsatta pa Ft. Worth markna-
den :

Kreatur $250,000,000
Bomull 80,000.000
Säd 45,000,000
Peanuts 2,000,000
Grädde 1,400,000
Höns och ägg 600,000

Summa produkter....$379,000,000

I manufakturväg har Ft. Worth ock-
så följt med sin tid. Chevrolet Motor
Car Co. representerar här ett kapital
pä $500.000, en verkstadskapacitet af
30,000 vagnar ärligen. En ny automo-
bilverkstad är under byggnad för Texas
Motor Car Co. till en kostnad af $300,-
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000. Bland andra nämnvärda företag

märkes särskildt tvenne kvarnar med
en kapacitet af 3,000 tunnor om dagen,

17 sädesmagasin med en kapacitet af

4,885,000 bushels.

Staden har 216 mil makadamiserade
gator; trettio vackra parkanläggnin-
gar med ett ytinnehåll af omkring 5,-

800 acres. En vacker liten insjö 3 Vo

mil bred och 18 mil lång strax utanför

staden är en mycket besökt förlustelse-

plats.

Ft. Worth har ett universitet, tvenne
akademier, trettionio skolor och etthun-

dra kyrkor. Ar 1917 förlädes här tven-

ne armeposter, Camp Bowie med 27,000

officerare och soldater, samt Taliaferro

med 7,000 soldater och officerare. Den
senare är en ofningsplats i luftsegling.

Svenskarne började flytta till dessa
civilisationens utkanter redan i början

på 70-talet. År 1873 finna vi bröderna
Charles, August och Andrew Hägg i

Ft. Worth; deras föräldrar kommo 1882.

John cch Oscar Peterson köpte land norr
om staden 1874, där de ännu bo pa sina

vackra landtgårdar. Mellan åren 1880
—1885 kommo svenskarne J. G. An-
derson, Pete Larson, J. Weeman, Nicko-
laus österman, A. Sandegard, Oscar

Martinson och Gus. Forsell; John Wi-
derkrantz och C. W. Johnson kommo
1889. I början på 1890 kommo A. il.

Anderson, mrs. Fogelin, C. J. Johnson,
H. Peterson, Oscar Krantz, mrs. Gerda
Taylor, Aug. Bragg.
De flesta af dessa våra landsmän bo

ännu kvar. De ha sett Ft. Worth växa
upp från en liten köping till en af sta-

ten Texas förnämsta städer, och själfva

ha de vuxit upp med och in i dess sam-
hällsintressen. I Ft. Worth bo nu gan-
ska många svenskar, och där finnas två
kyrkor i staden, en luthersk och en me-
todistisk.

Keller, en liten köping 15 mil nord-
ost om Ft. Worth, har endast några
svenska familjer, farmarne John Peter-
son, Oscar Peterson, J. G. Johnson,
Aug. Bragg, och något nordväst från
Keller, O. Olson och Andrew Peterson.

Dessa våra landsmän äro hvad man
torde få kalla storfarmare. Hufvud-
näring hvete och kreatur. Äfven od-
las bomull med stor framgång.

Oscar Peterson och Jno. Peterson
torde ha varit de första att flytta in

till denna trakt 1874. Med järnvägens
byggande kommo de hit som järnvägs-
arbetare.
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A. M. Anderson med familj.

AXDKliS MALCOM Wni KSOX, bosatt i

North Fort Wortli, <lär han bedrifver en be-
tydande speceriaffär, är smålänning till bör-
den och föddos i Sanseryd, Jönköpings län,

år 18G4. Han utvandrade till Amerika
18SS och ankom till Mill county, Texas.

I Fort Wortli har Anderson bott i mänga
år eller allt sedan 1S90. Vid Fort Worth
Packing Co. var han anställd som förman
en längre tid och innehade samma befatt-
ning senare hos Armour Co. Här hade lian
ofta tillfälle att bistå sina landsmän och
hjälpa dem till arbete. Vid de stora slak-
terierna i North Fort Worth har tid efter
annan mänga svenskar arbetat och innehaft
förmånliga platser..

Under de sista t o 1 f åren har Anderson haft
egen affär; och som affärsman har han lyc-

kats väl. Han äger flera hus och annan e-

gendom i samma stadsdel. I samhällets ut-

veckling och borgerliga angelägenheter har
han alltid tagit stort intresse.

Med Helene Hanson inträdde Anderson i

äktenskap år 1893. Hon är född i Hede-
marken, Norge, 1S66, och kom till Bosque
county, Texas, ; r 1887. Tre barn tillhöra

familjen: Margaret, f, 1895, Martha, f.

1900, och Eugenia, f. 190".

I det kyrkliga arbetet har Anderson alltid

tagit verksam del och stort intresse. De äro
medlemmar af svenska metodistförsamlingen
i Fort Worth, där Anderson är en af ombuds-
männen. Då församlingen haft finansiella

trångmål eller kostsamma byggen eller för-

bättringar på hand, har han alltid på ett li-

beralt sätt gjort sin del för sakens bästa.
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A. E. Adolphson med familj.

AXEL KDWAIll) Al)OLI*HSOX’, bördig
från Norra Solberga, Smaland, föddes år
1874. Fadern var vagnmakare till yr-
ket och bodde i Eskhult. Sonen lärde sam-
ma yrke, hvilket kom honom väl till pass
i detta land. och som han allt sedan följt.

Ar 1889 emigrerade han till Amerika och
kom först till Round llock, Texas. Här bör-
jade han visserligen med jordbruksarbete,
men lämnade det snart för att återupptaga
sitt yrke. Efter att A. bott och arbetat på
olika plaser i Texas, slog han sig ned i Fort
Worth, där han de sista tolf aren hatt en
förmånlig anställning som förman hos fir-

man "Keller Carriage Works.”
I äkta stånd inträdde Adolpson är 1911

med miss Annie Martinson, dotter till famil-

jen Oscar Martinson i Fort Worth. Hon föd-
des i nämnda stad 1884, har graduerat från
högskolan och var under elfva år organist
i svenska metodistkyrkan. Såväl hon som
hennes make äro medlemmar i nämnda för-
samling, där de under aren varit mycket
aktiva inom församlingens olika verksam-
hetsgrenar, såsom söndagsskolan, ungdoms-
föreningen, sångkören, m. m.
Makarnes trenne barn äro: Annie Marie. f.

1912, Ruth Elizabeth, f. 1915, och Ebba
Axeline, f. 1917.

Mr. Adolphson äger ett vackert- modernt
hem i staden och är i goda ekonomiska om-
ständigheter. Ar 1S99 reste han till Sve-
rige för att hälsa på i föräldrahemmet, men
kom tillbaka pä hösten samma år.
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AUGUST BIIAGG. I ett samhälle, som
kallas Keller, beläget omkring tolf mil norr
om Fort Worth, bo några svenska familjer,
hvilka ägna sig åt landtbruk. Bland dessa
är familjen August Bragg. Dä mr. Bragg
kom från Sverige är 1SS6, stannade han de
fyra första åren på landet omkring Geor.ge-
tovn, Texas, hvarefter han flyttade till Fort
Worth. Här hade han anställning i staden
ett par års tid, men sökte sedan landtlifvet
och slog sig ned i Keller. Ehuru Fort Worth
är beläget i en bördig trakt, ha dock ej män-
ga svenskar slagit sig ned i denna del af
Texas. Men enstaka familjer finnas ju här
och där liksom pä många andra ställen i sta-
ten. Bragg började här arrendera land, och
efter nio år som arrendator köpte han ett
stycke i samma trakt, hvilket sedan tillökats
genom senare köp, så att han nu är i besitt-
ning af en värdefull ocli vacker egendom på
354 acres. Denna egendom är väl bebygd

och modernt förbättrad. B. är en skicklig
landtbrukare, progressiv och högt aktad i

samhälle och vänkrets. Med sin familj till-

hör han svenska metodistförsamlingen i Ft.
Worth, tager varmt intresse i dess verksam-
het och har under åren bistått densamma
med finansiellt understöd.

M. Braggs födelsebygd är Svartarp, Jönkö-
pings län, Småland. Här föddes han 1867,
uppväxte pä landet och fick allmän skolun-
derbyggnad. Fadern, Johan August Bragg,
var seldat. Med miss Emma Peterson ingick
han äktenskap år 1S9 2. Hon kom med för-

föräldrarne, Jonas och Katarina Peterson, ar
1SS.7 till Round Rock, Texas, från öggestorp
församling, Småland. Här var hon född
1870. Furäldrarne bosatte sig senare i när-
heten af Hutto, där modern dog, men fadern
lefver fortfarande. Alla sex syskonen bo
i detta land. Braggs dotter, Edith Cecilia,

är född 1S94. En dotter är död.
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EDWARD CARLSOX. Blancl skickliga

yrkesmän bosatta i Fort Worth hafva vi mr.
Ed. Carlson, som under flera år haft förmån-
lig anställning vid snickarverkstad. Som
prof på hans arbete och skicklighet äro den
dyrbara predikstolen, det vackra altarbordet
och den sirligt utskurna karmstolen, som
pryda svenska metodistkyrkan i staden, hvil-

ka värdefulla möbler han har skänkt försam-
lingen. Medlem af densamma sedan tlera

år tillbaka, har han alltid tagit varmt intres-
se i verksamheten och uppoffrat för sin kyr-
ka.

Carlson är bördig från Malmbäck socken,
Småland, född 18G8 och son till soldaten Carl
Fredrik Djiirf. Då C. är 1SS7 emigrerade
styrde han sin färd till Texas och kom först
till hufvudstaden, där han snart fann arbete
som snickare och vistades de första nio å-
ren. Han flyttade därefter till Fort Worth.
där han sedan haft sitt hem. Sin brud
fann han också här, och med Ellen Johnson

inträdde han i äkta stånd år 1S99. Hon är
dotter till änkefru Sofia Johnson och har
uppvuxit i denna stad. Utom god skolbild-
ning i stadens skolor tog hon dessutom en
kurs vid Fort Worth Universitv. Född ISIS
kom hon vid tre års ålder med modern och
systern Ida, mrs. E. Severin i Austin, till

Rockford, 111., dit fadern anländt ett par år
förut. Familjens hem i Sverige var i Skär-
stads församling, Småland. Hon är gäst
vänlig och förekommande och deltager med
oegennyttigt intresse i hemmets och försam-
lingens väl. Makarnes två barn äro sonen
George Edward, f. 1901, och dottern Ruth
Ellen Elizabeth, f. 1902. De hafva fått en
vårdad uppfostran i hem och kyrka. Ruth
är musikaliskt begåfvad och tjänar som sven-
ska metodistförsamlingens organist.

Mr. Carlson har två bröder och en syster.
Af dessa äro bröderna Claus och Oscar i

detta land. Under många år har C. haft för-

månlig anställning vid Fort Worth Planing
AI ill

.
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JOHN CARLSON', Fort Worth, Texas, är
bördig från Kumla socken, i Nerike, där han
föddes är 1SSU. Fadern var lancltbrukare.
Då .John var blott två ar gammal, kom han
med de öfriga familjemedlemmar ne till det-
ta land, där familjen först bosatte sig i Chi-
cago.

Omkring år 18b.' ankom Carlson till Fort
Worth, Texas. Här tog han anställning
som kusk hos kapten Martin samt mr. Sil-

liman, men han tröttnade snart på att arbe-
ta för andra och började planlägga för egen
affär. Han ingick kort därpå i hyrkuswaffär
och ägor nu ett af de bästa hyrkuskstall i

Fort Worth.

Carlson liar ett godt umgängessätt och är

känd som en redbar och uppriktig man. Fast-

än han ej är medlem af någon kyrka, be-

fordrar han kyrklig verksamhet genom råd

och dåd. Dä svenska metodistkyrkan Ft.

Worth för tlera år sedan skulle ombyggas,
och företaget sågs afskräclcande stort för de,

som stodo i spetsen därför, tog Carlson en

lista och samlade en ansenlig summa bland
sina vänner i staden för kyrkobygget. Här-
igenom fick det en substantiell hjälp, och det
goda företaget lyckades. Mr. Carlson är
ogift.
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Oscar Carlson

OSCAIl AL1JKIIT OAHLSOX. Bland lands-

män som i Fort Worth inneha goda platser
vid järnvägarne räknas mr. Carlson, som
är vagnsinspektör vid en af stadens många
järnbanor. Till denna plats kom lian 1S9!)

från Travis eounty, där han dels arbetat på
landet för månadslön, dä han först kom från
Sverige, och d(ds varit järnvägsarbetare å II.

& T. C. banan. Carlson har alltid gjort
sig känd som en påtlitlig arbetare och' kri-
sten gentleman, som i kyrka och samhälle
visat ädla intressen och sträfvandon. Inom
svenska metodistförsamlingen, hvilken han

tillhört i många år. har han alltid visat sin
verksamhetslust i dess olika grenar och vil-

lighet att bidraga till dess underhåll enligt
sin förmåga. Han har också beklädt flera

ansvarsfulla sysslor inom församlingen
Carlson föddes 1S79 i Slätteryd gård,

Malmbäcks församling. Småland. Föräldrar-
ne voro soldaten Carl Fredrik Djärf och hans
hustru Albertina, född Sjö. Till Amerika
emigrerade han 1 S 0 r, , och i Decker samhälle,
Tarvis countv, Texas, gjorde han sina första

dagsarbeten med landtbruk. Han har två

bröder. Edward och Claus, i detta land, samt
en syster i Sverige.
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Frank Carlson med familj

FRANK E. CARLSON, Fort Worth, Texas,

är bördig frän Hjo, Skaraborgs län, och föd-

des år 1ST3. Efter fullbordad värnplikt
begaf han sig. lik så mången annan ung
man, till Amerika och kom 1895 till New
Sweden, Travis eounty, Texas. Han stan-
nade dock ej länge här, ty i Fort Worth har
han bott omkring tjugo år.

Det mesta af denna tid har Carlson haft
anställning hos Swift Packing Co., men köp-
te år 1911 en restaurant och köttaffär vid
1411 Houston st. Denna ägdes af var lands-
man, Adolf Carlson, som afled omkring sam-
ma tid. Här bedrifver Carlson en betydan-

de affär med s. k. “barbecued” eller rostadt
kött, ty det är stor efterfrågan på denna
delikata rätt. Hans hustru hjälper honom
sköta affären, hvilken under bådas tillsyn
utvecklar sig och är ganska lönande.

År 1902 ingick Carlson äktenskap med
miss Hilma Fogelin. Hon föddes 1879 i

Anneberg, Solberga socken, och kom med sex
syskon och sin moder, som var änka, till Ft.
Worth 1890. Makarne hafva en son, Linus, f.

1902, och en dotter, Mabel. f. 1904. Dess-
utom hafva de en adopterad dotter, Rubv,
f. 1911.

Carlsons iiga ett komfortabelt liem och äro
medlemmar af svenska metodistkyrkan.
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CARL EKlfOLM, hvars föräldrar, rar. och
rars. Jonas Magnuson, äro bosatta i Jones
county, Texas, har varit bosatt i Fort Worth,
Texas, i några år. Här innehar han en myc-
ket förmånlig anställning som linotvpe-ma-
skinist vid den stora dagtidningen Fort Worth
Star-Telegram.
Ekholm kom som sextonårig yngling till

detta land frän Sverige är 1S9S. Hos sin
svåger, Henning Carlson, i Lund samhälle.
Travis county, Texas, arbetade han en tid

och innehade sedan anställning som kusk i

Austin.
I sistnämnda stad började han den bana

i lifvet. han sedan följt. Pä svenska tidnin-
gens, Texas Posten, tryckeri, fick lian plats,

och där lärde han konsten att sätta stilar

både för hand och på maskin. Han arbe-
tade för nämnda tidning omkring fyra och
ett halft år. För att göra sig ännu mera

passande för denna yrkesgren reste Ekholm
till New York och tog en kurs uti “Mergen-
thalers Linotype Engineering School”. Vid
återkomsten till Dallas tog han anställning
vid “Dallas News” tryckeri i Dallas som ma-
skinist och stannade där i fem år, tills han
flyttade till Fort Worth.
Ekholm är född i Nöthult, Byarum, Jön-

köpings län, år 1881. Med Thelma Eliza-
beth Freeberg ingick han äktenskap 1910.
Hon föddes år 1S9 3 i McKeesport. Pennsyl-
vania. Makarnes fyra barn äro: Clifford,

f. 1912, Weslev, f. 1913, Norman, f. 1915,
och Arthur LeRoy, f. 191S.

Familjen tillhör svenska metodistkyrkan
och tager stort intresse uti verksamheten.
Ekholm är söndagsskolföreståndare, förste
vice ordförande inom Epworth förbundet
samt skaffare och sekreterare inom försam-
lingsstyrelsen.
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änkefru SOPHIA FOGELIX har varit bo-

satt i Fort Worth, Texas, sedan år 1890,

då hon med sina sju barn anlände dit från

Sverige. Hon föddes i Vadstena. Östergöt-

land, 1S51. Med John Martin Fogelin blef

hon förenad i äktenskap år 1870. Han föd-

des i Jönköping 1849. Ett år innan makan
och barnen emigrerade till Amerika, reste

Fogelin till Detroit. Michigan, där han ar-

betade i sitt yrke som maskinist. Genom
olyckshändelse omkom han samma år, hvarför

familjen vid ankomsten till detta främmande
land stod utan faders och makes stöd. Men
Han, som är “de faderlösas fader och änkors
försvarare", förglömde ej de hjiilpbehöt van-

de, och familjen har i detta land lyckats väl

i timligt såväl som andligt afseende. Bar-
nen äro alla vuxna och arta sig väl. Mot
sin moder ha de varit snälla och hjälpsam-
ma, hvarför hon på ålderns dagar kan sitta
i lugn och ro, tacksam att hon så väl kunnat
genomkämpa litvets besvärligheter.

Fögelins äro medlemmar af svenska meto-
distkyrkan, där modern såväl som barnen
alltid känt sig hemma och med intresse del-
tagit i dess verksamhet. I deras hem ha
alltid predikanterna varit välkomna och känt
sig hemma.

Mrs. Fogelin har tre söner och fyra dött-
rar, alla födda i Sverige. De äro: Gustaf.
Hulda, Emma, Hilma, Albert, Judith och
Joseph.



-
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Gust Forsell med familj

GUST FORSELL. Från Forserum sorken

i Småland härstammar denne landsman och
i ett bondehem, ägt af fadern, Johan Gustaf-

son, föddes han ar 1ST2. I Sverige fick han
god skolbildning och innehade bokhållare-

plats, innan han vid tjugo års ålder lämnade
fäderneslandet och styrde sin färd till Ca-
nada. Här fann lian anställning som eldare
vid en grufva att börja med. Till Förenta
staterna och Texas kom han 1 S 9 4 . I George-
town stannade han första året och arbetade
som målare, men lämnade denna stad och
yrket och bosatte sig i Fort Wortli.

Hustrun, Jennie Anderson, är också från
Jönköpings län, men född i Rogberga socken
tvä år senare. Fadern, S. A. Anderson var
skomakare. Till Amerika emigrerade hon

år 189 4 med Austin, Texas, som mål. Ma-
karnes tre barn äro: Bernice, f. 1901. Jo-
hanna, f. 1905, Elin, f. 1910. Forsells före-
nades i äktenskap är 1899. De äro med-
lemmar af svenska lutherska kyrkan, och F.
är en af dess ombudsmän.

Forsell är till yrket maskinist och har
under liera år haft anställning som öfverma-
skinist hos Au g. A. Bush & Co. och är nu an-
ställd med samma befattning hos ftrman
Shaw Brothers. Som yrkesman är han
skicklig och pålitlig samt omtyckt af både
principal och underordnade. Han äger ett

vackert hem ä västra Tionde gatan. I For-
sells föräldrahem uppväxte nio barn, sex sö-

ner ocli tre döttrar. Af dessa bo fyra brö-
der i Fort Wortli, nämligen förutom Gust. F.

själf. Sven, Erik och Carl.
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C. Holmberg

Änkefru \ \ \

A

HOLMHKUG, hvars make,
juveleraren Carl Gustaf Holmberg, dog 190S
i Fort Wortli, har varit bosatt i denna stad

omkring femton är. Dessförinnan har hon
och familjen bott i olika delar af staten, så-

som Galveston, Austin. Hrady, Mason och
Gatcsville, på hvilka platser mr, Holmberg
ägnade sig at affärsverksamhet. Vid sin

död innehade II. affär i North Fort Wortli,
h vilken sedan fortsatts af sönerna. Här äger
också familjen ett vackert och komfortabelt
hem ä 1’earl a ve;

Mrs. Holmberg är bördig frän Falun, Sve-
rige, och född ISA ! > . Till Texas anlände hon
1 S S 1 , och följande ar ingick hon äktenskap

med mr. Holmberg. Han var född i Ås-
heda, Småland, och emigrerade till detta
land likaledes år 1SS1. Efter ett kortare
uppehåll i New York kom han till Texas. Af
makarnes sex barn dog sonen Charles 1912,
nitton år gammal. De öfriga barnen äro:

Amalia, f. ISSd, och gift med H. M. Ilowell.

affärsman i staden. Makarne hafva en
dotter; Nath, Gustaf, f. 1SS5, är också bosatt

i Fort Wortli och är i äktenskap förenad med
Myrtle I.amb. Annie, f. ISST, har sitt hem
i Oklahoma. Hennes make, J. B. Craig, äger
en “Stock ranch” därstädes. Deras tvenne
barn heta .lack och Nathalia. Leonard, f.

1 s

:

1 5 ,
och Theodor, f. 1904. Familjen till-

hor amerikanska presbyterianska kyrkan.
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HUGO BENJAMIN HATKHIUS. Pastor
Haterius, född 1880 i Saronville, Nebraska,
är son till änkefru Hannah Haterius i Olivia,

Texas, där fadern Anders Gustaf Haterius dog
år 1910. Föräldrarne emigrerade från
Drängsered, Halland, till Salemsburg, Kan-
sas år 1S79; fadern Haterius egnade sig dels

åt landtbruk och dels åt hyrstallsaltar i Kan-
sas och Nebraska. Familjen bodde under nå-
gra år i Platsmouth, hvarifran de kommo till

Olivia, Texas ar 1 S 9 4 . I det svenska sam-
hället kärstädes, å föräldrarnes vackra landt-
ställe vid stranden af Kellers Bay, har Ha-

terius uppväxt och fått sin fostran. Hate-
rius, som är pastor vid svenska lutherska för-
samlingen i Fort Worth, är graduent från
Betliany College. Kansas, och Augustana
Seminary, Rock Island, 111. Han inträdde i

äktenskap år 1916 med miss Addie E. Tulien
född 1SS7 i St. Mary, Kansas. Föräldrarne
C. A. Tuliens emigrerade till Amerika och
Kansas år 1881. Pastor Haterius är känd
som en god talare och mrs. Haterius, gradu-
ent från akademien, äger god musikalisk bild-
ning.

Makarne Haterius ha två barn, Hugo
Birger, f. 1917 och Milton Tulien f. 191S.
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Mr. A. G. Ilseng med familj.





8C4 SVEXSKARNE I TEXAS

AXDRKW G. ILSENG, ägare af och affärs-
ledare för A. G. llseng Motor Car Co. i Fort
Worth med kontor a fiol Trockmorton st.,

är af norsk börd fastän född oeh uppfostrad
i detta land ocli förenad i äktenskap med
Annie Johnson, svensk till börden och dotter
till änkefru Sofia Johnson i Fort Worth. I.

föddes 1883 i Bosque county, Texas, dit för-
äldrarne, Gilbert och Johanna llseng, inflyt-

tade omkring ar 18 7 0. Familjen hade dess-
förinnan eller sedan 18 67 bott i Chicago, och
efter ankomsten till nämnda county i Texas
upptogs landtbruk i närheten af Clifton. där
ett större norskt samhälle funnits sedan män-
ga år tillbaka.

Unge llseng studerade fyra år vid Clifton
Lutheran College, sedan han genomgått tolk-
skolan och tog därpå en handelskurs vid af-

färsskola i Fört Worth. Som kontorsbiträ-
de tog han därpå anställning hos firman
Montgomery & Co., men slutade där då en
bättre plats erbjöds honom hos Fort Worth
Produce Co., hvarest han stannade omkring
tre år. Efter ett par år som fastighetsmäk-
lare, köpte han andel i firman A. J. Anderson
& Co., som bedrifver en välkänd sportgods
affär å Houston st. I denna var llseng se-
kreterare och kassör. Efter fem års kom-
panjonskap i firman, sålde han sin ande] och
började med automobilaffär, hvaråt han allt-

sedan ägnat sig. Sedan han år 1912 grun-
dade denna firma, har affären vuxit och ut-
vidgat sig till stor betydelse. llseng är all-

mänt känd och ansedd som en klok och fram-
gångsfull affärsman.
Makarna llseng hafva fyra barn: Grant, f.

19 0 7, Vera, f. 1910, Rea, f. 1912, och Do-
rothy. f. 1914. De ingingo äktenskap 1906.
Mrs. I. har uppvuxit i Fort Worth och fått
en vårdad uppfostran inom hem. skola och
kyrka. Svenska metodistkyrkan är hennes
kyrkliga hem alltsedan barndomen, och hon
har alltid med stort intresse deltagit i dess
verksamhet. Mr. llseng uppväxte inom nor-
ska lutherska kyrkan, och han såväl som för-
äldrarna tillhöra St. Olofs församlingen i

Bosque. Likväl har han mycket intresse-
rat sig för den församling, som hustrun till-

hör i Fort Worth och har ej blott under flera

år bidragit rcguliiirt till verksamheten, utan
vid olika tillfällen visat frikostighet och upp-
offring för doss väl. Da den nya kyrkan
byggdes öfverraskade llseng församlingen
med att skänka piano och bänkar för den-
samma.

llseng tillhör skytteföreningar och har vid
olika tillfällen vunnit utmärkelse for sin
träffsäkerhet som skytt. Frän en af dessa
tättingar i släden hemförde han en dyrbar
och vacker silfverbägare som högsta pris.

CHARLES EASTMAN, bosatt i Fort Worth
de senare tretton aren, ii r stockholmare till

börden och född 18 16. Vid trettio ars ålder
kom han till Kansis City och bodde där i tio

är. I Texas har han haft sitt hem dels i

Sherman och dels i Dallas, innan han flyttade
till Fort Worth. Hans maka. Christina
Eastman, född Nclson, är tran Oskarshamn
och född De ingingo äktenskap 1892

och hafva barnen Anna och Emma, båda gif-

ta. Eastman har anställning vid Armour
slakteri och är mecllem af amerikanska me-
todistkyrkan.

OSCAR FRANSOX, sedan flera år tillbaka
bosatt i Fort Worth, Texas, föddes 1S62 i

Forserums församling, Jönköpings län, Sve-
rige, och emigrerade till Amerika år 1881.
Han kom först till sin morbroder, mr. Alm-
quist, bosatt ej långt från Manor, Texas, där
han en tid var honom behjälplig med landt-
bruket.

Mr. Franson har besökt Sverige flera gån-
ger. Första gången efter sin ankomst hit

var år 1890. Här stannade han då öfver
sommaren i sin hembygds dalar, men på hö-
sten var han åter tillbaka i Texas och arbe-
tade någon tid för mr. Aug. Ekedahl i Dec-
ker.

Med undantag af några korta mellantider
har Franson nästan allt jämnt bott och varit
sysselsatt i Fort Worth, där han nu är an-
ställd i rådhuset.

-JOHN LARSOX, Fort Worth, är bördig
från Asmundstorp i Skåne. Till Elgin. Tex.,
emigrerade han 1895 vid 25 års ålder. I

Lund samhälle ägnade han sig åt jordbruk
i nio år. tills han med familj flyttade till

Fort Worth, där han i flera år haft anställ-
ning som vaktmästare vid högskolan. Han
har äfven varit konstruktionsförman för
Swift & Co.
Redan i Sverige ingick Larson äktenskap

med Ida Larson från Herslöf, Malmöhus län,

år 1891. Hon är född 18 70. Makarnes
åtta barn äro: Agda, f. 1891, Edwin, f. 1S9 2,

Esther, f. 1894, Helga, f. 189 3, Sture, f. 18 9 9,

Tage, f. 1902, Hildur, f. 1904, och Stella, f.

1912. Dottern Agda och sonen Edwin äro
gifta.

JOHN LUDVIG JOHXSOX har varit bo-
satt i Fort Worth, Texas, omkring tjugofyra
år, och under största delen af denna tid har
han haft egen affär. Vid 922 Galveston ave.
har han sitt vackra hem strax intill sin spe-
cerihandel. Han är en af stadens äldsta sven-
skar och har sett detta stora affärscen -rum
uppväxa och utvecklas från en ringa början.
Tillsammans med sin son, Arthur Johnson,
bedrifver han en lönande affär.

Johnson är hallänning till börden och född
i Laholm år 18 65. Till Amerika kora han
1890 och bodde först någon tid i New Sweden
samhälle, Travis county, Texas. I äkta stånd
inträdde han år 1894 med miss Elfrida Jo-
hanne on. Hon är född i Sandsjö försam-
ling, Småland, år 1870. Till Austin, Texa«,
kom hon från fosterbygden 1SS9.

Maknrne Johnsons tre barn äro: Arthur, f.

1896, Ruth, t'. 1904, och Margaret, f. 1909.
Familjen tillhör svenska metodistförsamlin-
gen och tager på olika sätt aktiv del i verk-
samheten. Mr. Johnson har under många ar
sfan denna verksamhet bi. liar bekliidt olika
ämbeten inom församlingen och hjälpt till att

bära och aflyfta dess finansiella bördor. Han
är en aktad man inom kyrka och samhälle.
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Änkefru SOI I \ JOHNSON', med hem å Pre-
*idio st. i Fort Worth, ingick i Sverige äk-
tenskap med s‘n ar 1904 aflidne man, Carl
N ictor .Johnson, som var barnfödd i Fager-
slatt. Ilakarp socken, Smaland, år I8ä3.
Mrs. Johnsons föräldranamn var Skillman, ocli
lem löddes ar lsäl pä llillinge krongård,
Skärstad socken, i samma landskap. Denna
vant hade under Ilera generationer gått. i arf
inom slakten, och makarne förenade här si-
tta lef nadsödon ar IS 7 (5. Mr. Johnson ar-
reuderado föräldrahemmet Fagerslätt någon

tid innan han reste till Amerika för att bo-
sätta sig. lian lämnade Sverige 18 79 oeh
reste till Rockford, 111., där han sysselsatte
sig som fabriksarbetare. Två är senare kom
makan och de två äldsta barnen, Ellen och
Ida. till Rockford, hvarest familjen bodde till

1SN4, dit den kom till Texas. 1 Decker
svenska, samhälle arrenderade Johnson land
en tid och tlyttade därpa till Jonah, William-
son county, men blef ej gammal här, ty ar
1SS9 tlyttade han med sin familj till Fort
Worth. Här hade Johnson olika anställnin-
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gar, de senare åren vid postkontoret, där lian

stannade till sin död.
I familjen uppväxte sex barn, Ellen, Ida,

Henry, Annie. Clara och Edward. Henry, som
var gift och bodde i Tavlor, där han hade
kötthandel under många år, dog på somma-
ren 1917. Ellen, mrs. Ed. Carlson, Annie,
mrs. A. G. llseng, Edward, gift med Edna
Reed, och Clara, bo alla i Fort Worth; Ida,

mrs. E. Severin, bor i Austin.
Familjen har under mänga år varit före-

nad med svenska metodistförsamlingen i sta-

den och tagit mycket intresse i dess verk-
samhet. Yngsta dottern Clara har alltjämt
tagit en ledande del i ungdomsverksamheten
och söndagsskolan och innehade en tid be-
fattning som söndagsskolföreständarinna.

OSCAR K KA XTZ, Fort Worth. Texas, föd-

des 1SGS i Barkeryd, Småland, och emigrera-
de till detta land år 1SS9. Het mesta af

denna tid har han varit bosatt i Fort Worth,
där han i aderton ars tid haft anställning
vid Swift & Co. stora slakteri.

År 1900 ingick han äktenskap med miss
Maria Johnson, född 1S7 1 i Nässjö, Sma-
land. Vid tjugo ars ålder ankom hon till

detta land och Fort Worth. Makarne Krantz
äro medlemmar i svenska lutherska kyr-
kan i staden.

JOHAN HJALMAR I.IMKjl IST, murare
och entreprenör i Fort Worth, var född i

Helsingborg 1877, och son till stationskarlen
Olof Lindquist och hans hustru Emma. L.

var under flera år sjöman och under denna
tid besökte han olika länder och världsde-
lar, stannade sju ar i Afrika, där han tog
värfning i engelska armeen och åtföljde den
på flera expeditioner inåt landet. 1 det lan-

det lärde han sig också muraryrket, som se-

dan blef hans sysselsättning i detta land.
Lindquist kom till Förenta staterna och

New York år 1906, och till Fort Worth 190S.
I äkta stand inträdde mr. Lindquist är 1910.
Sin maka, Margareta Harning, fann han i

Fort Worth. Hon är svensk, född i .Jätten-

dal, Helsingland, år 1S86, och dotter til!

fiskaren A. P. Harning. Till Canada reste
hon 1910, och efter ett halft års vistelse

därstädes kom hon till Texas och Fort
Worth. Makarne liafva fyra barn: Frank,
f. 1913, Lillie, f. 1914, Edwin, f. 1916, och
Marget, f. 1918. En flicka är död.

OSCAR F. LOFGREX. Denne svenske
yngling var bland de första af våra lands-
män, som fick uppoffra sitt lif efter inmön-
string i nationalarmeen. Detta skedde vis-

serligen ej på slagfältet utan på öfningsfäl-
tet Camp Travis i San Antonio, Texas, där
han dukade under för sjukdom på våren
191S. Han var född i Arvika, Sverige, 1S89,
kom till Amerika 1912 och stannade de för-

sta tre åren i Massachusetts. Därifrån flytta-

de han till Fort Worth, Texas, och antog
plats som biträdande kemist vid Texas
Christian University. Vid krigsförklarin-
gen inmönstrade han som frivillig i ambu-
lanskåren och tillhörde 359 kompaniet.

L. var medlem af svenska metodistförsam-
lingen i Fört Worth och dess ungdomsföre-
ning. Moder och broder äro bosatta i Sve-
rige.

OSCAR PHILIP HEDLUND, till yrket snic-
kare och bosatt i Fort Worth de senare fem-
ton aren, kom vid tjugo års ålder till Texas
frän Sverige och uppehöll sig den första ti-

den omkring Elgin och Manda. Han är från
Karlskoga. Värmland, och född 1S76. Ar
1904 inträdde han i äktenskap med Esther
Bratt, född 1879 i Nässjö, Småland, och till-

sammans liafva de barnen Edith, Estel, Elsie
och Earl. Hon emigrerade 1902 och bodde
den första tiden i Georgetown, Texas.

JOHN. O. PEARSOX, Fort Worth. Texas,
har innehaft anställning som liandelsexpe-
dit för Little Rock Tent & Awning Cö. i 25
års tid.

Pearson är född i Malmö, Sverige, år 1859,
fick i barndomen en god skolbildning, och
då han kom till detta land 1S93 och bosatte
sig först i Little Rock, Ark., genomgick han
där en handelsskola. Strax därpå tog han an-
ställning hos nämnda firma.

Ar 1 nS 2 ingick Pearson äktenskap med
Anna Hanson frän Malmö. Hon kom till

detta land år 1900. Makarnes tre barn iiro:

Mary, Joseph och Esther.
Familjen äger ett vackert hem i staden

och tillhör amerikanska brödraförsamlingen.
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Edward T. Johnson med familj

GDWAK1) TEMIM.E JOHNSON’ är yngste
sonen till änkefru Sofia Johnson i Fort Wcrth.
I denna stad är unge Johnson född och upp-
växt samt har erhållit en god skolbildning.

Redan tidigt stod lians håg till affärslifvet

och genom skötsamhet och flit har han lyc-

kats arbeta sig upp till god anställning och
sina principalers förtroende. De senare åren
har han varit anställd som handelsbiträde
hos firman Turner och Dingee Grocery Co. i

Fort Wortli.

Johnson föddes 1S91 och är yngst bland

sex syskon. Ende brodern, Henry, dog helt
nyligen. Tre systrar äro bosatta i Fort
Worth och den fjärde, mrs. E. Severin, har
sitt hem i Austin, Texas. År 1912 ingick J.

äktenskap med miss Edna Neoma Reed, af
amerikansk börd. Makarne hafva en dotter,
Elisabeth Sofia, f. 1914, och en son, Edward
Temple, .Jr,, f. 1917. Mrs. Johnson är med-
lem af Mulkey Memorial Methodist Episco-
pal Church, Fort Worth.

Mr. Johnson är en gladlynt och treflig per-
sonlighet och lik sin fader vinner vänner in-

om de kretsar där han vistas.

i
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Mr. och Mrs. C. J. Johnson

CARL JOHAN JOHNSON, känd i Sverige
under tillnamnet Säll, har varit bosatt i Fort
Worth, Texas, i 2 6 års tid. Född 1845 i

Hvetlanda, Smaland, emigrerade han till A-
merika år 187 0 och slog sig först ned bland
de svenska nvbyggarne i Austin, Texas.
Skräddare till yrket, innehade han anställ-
ning som sådan i fjorton års tid för en firma
i Austin. Omkring 1890 flyttade han med
sin familj till Fort Worth, där han alltsedan
bott och arbetat i sitt yrke, de sista sexton
åren för samma principal.

År 1872 ingick han äktenskap med Johan-
na Peterson, född 1S51 i Barkeryd, Jönkö-
pings län. Hon kom till Amerika 1871. I

deras äktenskap föddes fem barn: Charles,
f. 1874, Hulda. f. 1877, Alma, f. 1S79, Oscar,
f. 18S2, och Annie, f. 1S87. Af dessa ha två

afiidit. Dottern Hulda afled år 1909 och
sonen Charles 1916.

I trots af bristfällig skolbildning i Sverige
har Johnson i detta land fyllt viktiga plat-

ser, särskildt inom de kyrkliga lägren.
Med svenska metodistkyrkan i Austin före-

nade han sig under verksamhetens första tid

därstädes, och inom denna kyrka har han
alltsedan dess haft sitt andliga hem och äg-
nat tid och gåfvor åt dess verksamhet. In-

om församlingen i Fort Worth har han tjä-

nat som söndagsskolföreståndare, ombuds-
man, lokalpredikant och andra viktiga syss-

lor. Och livad än han haft sig ålagdt, har
han samvetsgrannt och troget tillsett det-

samma. Pastorn i församlingen har alltid

i Johnson haft en trofast vän, rådgifvare och
skicklig medarbetare.
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ALEN L. JOHNSON, resexpedit för han-
delsfirman Carter Grocery Co., har från läg-
sta anställning i denna affärsgren genom tro-
het och affärsgeni arbetat sig upp till stort
fortroende oi h vinstgifvande befattning. Xl'-

ven han är smålänning, född 1S7T i Svena-
rum församling, .lönköpings län, där fadern,
Paul Johnson, var smed. Till Austin, Tex.,
kom han vid tjugo års ålder och fann först
sysselsättning vid H. & T. C. järnvägen vid
Eittig, nära Elgin. Här hade han sitt hem
hos familjen Aug. Lind omkring ett år, då
han flyttade till Fort Worth, hvarest han va-
rit bosatt sedan, utom en kort tids vistelse i

Chicago.
Då han är 1S9S kom till Fort Worth, fick

han först anställning som kusk, men senare
som packdräng hos groceryfirman Turner &
Dingee. Här avancerades han frän nämn-

da befattning till firmans solicitör i staden.
Efter fem års trogen tjänst blef han uppkö-
pare, en befattning, som han innehade ytter-

ligare fem år. 1915 tog han anställning som
resexpedit för Carter Grocery Co. Bland alla

de män som äro engagerade af nämnda af-

färshus står Johnson främst med största

procent till sin kredit. Ett annat be\is pä
hvad en smålänning duger till i Texas.

Johnson är sedan år 1902 gift med Elvira
Hagstrom, som var bosatt ett är förut i Fort
Worth, dit hon kom från Sverige. Hennes
fader, C. AV. Hagstrom. var handlare i Xju-
runda socken, Medelpad, och här föddes hon
1SS2. Bland syskonen är hon den enda i

detta land. De tre barnen i denna familj ä-

ro: Theodor, f. 19 03, Agnes, f. 1907. och
Albert, f. 1910. Johnsons tillhöra amerikan-
ska baptistförsamlingen ä College ave.
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I*. J. KILANDER, Port Worth, Texas, är
fadern i en familj med mekaniska anlag,
och sä väl han själf som sönerna ha alla följt

denna riktning. Denna åldrige landsman är

född 1S30 i Gullspong, Västergötland, Sveri-

ge, och emigrerade till Amerika med sin fa-

milj år 18S2. Han anlände först till Xew
York, men styrde snart därpå kosan västerut
och bosatte sig i Bucklin, Mo., där han ägna-
de sig åt landtbruk i öfver tjugo års tid. Ki-
lander lärde sig i unga ar smedyrket, ät livil-

ket han ägnat sig mer och mindre i detta
land. Till Texas flyttade de ålderstigna ma-
karne är 1909 för att bo hos sonen, Frank
Kilander.

År 1SC4 ingick Kilander äktenskap med Ma-
ria Erikson från Viby socken i Nerike, där
hon föddes 1S3G. Detta äktenskap upplös-
tes år 1915, da makan och modern atied. Sju

barn tillhöra denna församling, alla födda i

Sverige.
Den äldste sonen, John Kilander, är gift och

bosatt i Fort Worth, där han innehar en an-
svarsfull plats som mekanisk arbetare vid
Fort Worth & Denver järnväg. Emil K.
är lokomotivförare vid samma järnväg och är
bosatt i Wichita Falls, Texas. Frank är
lokomotivförare ä Texas & Pacific med hem i

Fort Worth.
Charles är superintendent för The Western

Branch of American Steamgauge & Valve
Mfg. Co, i Chicago. Andrew har egen verk-
stad och affär i Chicago, 111., där han hand-
lar med när och ångvärmeapparater. Olof
arbetar vid mekanisk verkstad i Fort Worth.
Dottern Anna är gift och bosatt på en farm
i Maddock, N. D. Kilanders äro medlemmar
af amerikanska baptistkyrkan.

Sedan detta skrefs har sonen Frank dött.
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<>S( VI! MAItTINKOX är en af Fort WortlFs
mest kända och aktade familjer. Såväl han
ho in hans hustru, Maria, f. Matson, äro got-
länningar, hans föräldrahem var i Vamlingbo
och hennes i Hablingbo; hon föddes 1S60 och
M. sju ar förut. Iiada emigrerade till Ame-
rika 1 S N 1 och stannade i Galveston, dar de
ingingo äktenskap 1S83. Efter ett års vis-

telse här flyttade makarne till Fort Worth.
Martinson har på denna plats arbetat i smed-
yl ket och haft egen verkstad i många år.

Enda barnet, dottern Annie, är gift med Axel
Adolphson.

Inom svenska metodistförsamlingen, hvil-

ken de tillhöra, hafva de varit mycket verk-
samma pa olika områden och gjort stora
uppoffringar för sakens framgång och väl.
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Mr. och Mrs. George Xelson

GKOKGF, A. XKI.SOX, Brady, Texas, kom
som lmlt ung, blott 10 år gammal, i sällskap

med sin moder och broder Oscar till Texas.

Det gafs honom därför tillfälle att få en a-

merikansk skolbildning, en stor förmän för

dem som ämna göra silt framtida hem i detta

land. Han är son till mrs. A. J. Johnson,
Brady, i hennes första gifte och föddes 18S4
i Jönköping. Sin första anställning hade
han hos morbröderna, Axel och G. A. Carlson,

i närheten af Tavlor. Därifrån flyttade Xel-
son till Fort Worth och studerade en tid vid

Fort Worth. Universitet och hade sedan an-
ställning i affär därstädes i tre års tid. 1

Austin ingick han som kompanjon i firman
“Moreland Paint & Paper House”, men slu-

tade affärslifvet efter trenne ar för att ägna

sig för en tid åt landtbruk i McCulloch county.
Han återvände dock snart till staden och af-

färslifvet och antog en förmånlig anställning
i firman O. D. Mann & Sons i Brady, en an-
ställning han innehade för tre år dä han
erbjöds och antog kontorsarbete som bok-
hållare hos A. G. Ilseng Motor Car Co. Fort
Worth. Mr. Nelson är i affären skötsam och
omtyckt.

Xelson gifte sig i Austin år 190S med miss
Ellen Paulina Eklund, dotter till smedmästa-
re C. P. Eklund. De unga makarne ha en
dotter. Margaret, född 1910. Mrs Nelson tjä-

nade som organist i svenska metodistförsam-
lingen i Brady, och var född och uppfostrad
inom svenska metodistkyrkan.

Sedan detta skrefs har mrs. Nelson aflidit

i Fort Worth i juli 1918.



o
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C. A. Xewberg' med familj

< II \Ki.i:s \. \i: WI5KIUJ, tillhörande sta-
dens poliskår, liar halt sitt hem i Fort Worth
“'dan ar 1 899, Han, som är son till bagar-
mastare Andrew Xewberg i Austin. fick sin
skolbildning dels i Sverige och dels i Austin.

It ung lämnade han föräldrahemmet för
att söka bärgning pä egen hand. Han lärde
: Ig • • 1 1 godt yrke, hvilket han arbetat uti i

taanga ar, nämligen “plumberv”. Under elf-
v i ar var han egen kontraktör, tills det sista
•w.-!. <la han Idel’ poliskonstapel.

Xewberg inträdde i äktenskap år US96.
1 lans hustru är af amerikansk börd och hette

Eulah May Bradshaw. Hennes föräldrahem
var i Bastrop county, Texas. Deras två barn
äro: Leona, f. 1S97, och Edward, f. 1S99.
Xewbergs tillhöra amerikanska metodistkyr-
kan.

X. föddes i Sverige, i Örebro, år 1S73. Fa-
dern reste till Texas 1SS1, och följande aret

reste modern med sonen Charles och en dot-

ter. Familjen stannade först någon tid i

Round Rock, och flyttade sedan till Austin.
En syster är gift och bosatt i Xew York. Xew-
berg äger ett vackert hem ä May st., är aktad
och skötsam.
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BENGT PETER PEARSOX, Fort Worth,

Texas, ankoin med sin familj till nämnda
plats från Sverige år 19 01. Här fick han
snart efter ankomsten god anställning vid

Swift & Co. slakteri. Han blef med åren för-

man vid en viss afdelning i den stora affären,

och kunde då ofta gifva arbete ät landsmän
som sökte sådant.

I december 1914 antog Pearson öfvervakt-
mästaresysslan i Tarrant eounty rådhus i

Fort Worth, hvilken plats han ännu innehar.
Peai'son är en som känner sitt ansvar både

i hemmet, samhället och församlingen. Och
han försöker att på bästa sätt fylla de för-

pliktelser, som läggas på honom. Genom trä-

get arbete ocb skötsamhet har han lyckats för-

skaffa sig ett vackert hem i staden.
På det kyrkliga området har Pearson visat

stort intresse och gjort en stor insats uti den
svenska lutherska församlingens bildande och
utveckling. Han har fyllt de mest ansvars-
fulla sysslorna inom densamma, såsom dia-

kon. ombudsman och söndagsskolförestånda-
re. För närvarande innehar han sekretera-
resysslan. Yid den värdefulla egendomens
inköp och uppbyggande har han tagit betydel-
sefull del.

Han föddes 1S67 i Halmstad, Halland, och
lärde som ung man hattmakar yrket. År
1898 ingick han äktenskap med Jenny Bengt-
son från Laholm, Halland. Hon föddes 1S77.
Makarna liafva sju barn: Ella, f. 1899, Harry,
f. 19 03, Bertlia, f. 190 3, George, f. 1 907,
Walter, f. 1909, Rov, f. 1911, och Evelvn, f.

1913.
Familjen tillhör svenska lutherska Gustaf

Adolph församlingen i Fort Worth.
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HKXMXG WILLIAM PKTERSOX, död
1911, hade en väl skött och lönande skrädde-
riaffär i Ft. Worth i flera år. Han f. i Jersnäs,

Småland, och lärde sig redan i unga år skräd-
deriyrket. Till Amerika emigrerade han år

1884 och kom först till Austin. Texas, där
han bodde under några år. Därifrån flytta-

de han till Fort Worth och hade där sitt hem
till sin död.

År 1 887 ingick mr. Peterson äktenskap med
miss Clara Anderson, äfven hon bördig från
Nässjö i Småland och född 1S64. Hon läm-
nade sin fädernebyggd år 1885 och kom till

det gamla svenska settlementet Brushy i

Williamson county, Texas. Makarne hade tre

barn: Alma, Fred och Lillie. Alma dog
tre år efter fadern under ett besök hos släk-

tingar i Coupland, Texas. De andra två äro
gifta och bosatta i Fort Worth.

Petersons hade ett mycket vackert hem i

staden, hvilket fortfarande äges och bebos af

mrs. Peterson. Gifmild och tillmötesgående,
vann mr. Peterson många vänner både bland
sina egna landsmän som bland andra, och ge-

nom godt affärsgeni lyckades han väl i det
ekonomiska. Han besökte med sin familj

svenska metodistkyrkan.

Mrs. GERDA TAVLOR, Fort Worth, är dot-

ter till sjökaptenen Fromen i Vaklemarsvik,
Kalmar län. År 1891 emigrerade hon till

Amerika och bosatte sig först i Bloomington.
111., men kom sedan till Fort Worth, Texas,

där hon ägnade sig åt sjukvård, tills hon
inträdde i äktenskap år 1S9G.

Hennes make, mr. W. R. Tavlor, är ame-
rikan till börden och född i Kentucky, men
kom till Texas vid 19 ars ålder. Han har
under många ar haft en förmånlig anställ-

ning vid en af järnvägarne i staden. Ma-
karnes tvenne barn äro: Robert, f. 1S9S. och
Jrene, f. 1900.

Mrs. Tavlor tillhör svenska metodistkyrkan,
uti hvilken hon alltid tagit verksam del.

Hennes fader var metodist i Sverige och
byggde i sin trädgärd ett kapell för samman-
komsterna som höllos i orten. Hennes bro-
der är metodistpredikanten Carl Fromen i Kl

Campo, Texas.

ALGOT SANDERGARD, väl känd som en

af Fcrth Wortlis större affärsmän, är små-
länning till börden och född 1862 i Sandsjö.

Fadern P. N. Sandergard, var bonde, och so-

nen lämnade sitt hemland för Galveston,

Texas, 1881, där han hade anställning i af-

fär en tid hos sin broder Charles. Bröder-

na S. flyttade sedan till Fort Worth och bör-

jade affär, och då brodern dog öfvertog Al-

got S. hela affären, hvilken sedan har vuxit

och utvecklats till en af de största groceri-
affärerna i staden. Utom hufvudaffären i

stadens centrum har S. upprättat ej mindre
än tretton sä kallade "Economy Cash Stores”
i olika delar af staden.

S. är sedan år 1907> gift med May Stevens,
amerikanska till börden, och ha de en dot-

ter, Hilma. Fm syster, mrs. Österman, och
en broder, A. J. Sandergard, äro också bosat-

ta i Fort Worth.
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Jno. Petei>on och hustru.

JOH\ PETERSON, Keller, är en gammal
Texas-bo och settlare. ehuru han icke är så
mycket känd bland sina landsmän i staten
på grund af platsens atlägsenhet från de öf-
riga svenska samhällena. Han anlände
från Nebraska till Bonham. Texas. 1872, i

ett stort sällskap, en karavan bestående af
omkring åttio vagnar. 1 detta stora säilskap
befann sig också mr. Oscar Peterson, som
varit hans vän och granne alltsedan. Hittills
hade P. varit järnvägsarbetare, men nu bör-
jade han med jordbruk nära Dallas, hvarest
stadsdelen Oak Cliff nu är belägen. År 187 4

köpte han tillsammans med mr. Oscar Peter-
son en större landsträcka 12 mil norr om
Fort Wortli, hvarest de bada Petersönerna nu
blefvo bofasta och uppdelade landet mellan
sig. Häi - ägde denne driftige landsman när-
mare 900 acres, af hvilket dock en större
del i senare år uppdelats till barnen. Här
kunde blifvit ett större svenskt samhälle, om
flera landsmän kommit dit och köpt sig hem

medan landet var billigt och settlarne få.

John Peterson och hans maka, Tilda. f.

Mossberg, död sedan år 1912, hade sina barn-
domshem i Räneå församling, Norrbottens
län. Här bildade de också tilkammans eget
hem 1SG3, då de förenades i äktenskap. Han
föddes 1840, och föräldrarne voro Petter
Wickström och hans hustru, Maja Kajsa. f.

Hedberg. Hennes fader hette Aron Moss-
berg, och hon var född 1843. Peterson
reste till Amerika år 18G8 och hans hustru
kom två är senare. I Lincoln, Nebraska,
bodde de innan de flyttade till Texas, hvar-
est på den tiden blott ett fåtal svenskar voro
bosatta.

Peterson har två söner, Hilmer och Ed.
ward. En son. Jim, är död. Ehuru han alla

dessa år bott så skild från landsmän och
svensk verksamhet, bibehåller han dock sin

svenskhet och älskar sitt folk och det land,
hvarifrån han kommit. P. är en gammal
hedersman, gästfri och tillmötesgående.
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Oscar Peterson och hustru.

OSCAR PETERSON. Bland dem som bott
i Keller samhälle, norr om Fort Worth, frän
nysettlartiden är var landsman Oscar Peter-
son. Han är gotlänning till börd, född år
184 7 i Lojsta socken. Fadern var jordbru-
kare och sonen växte upp och arbetade på
landet till sitt tjugoandra ar. da han styrde
sin färd till fjärran västerland. Han landade
1 New York och kom sedan till Chicago. Här
blef han nog ej heller gammal, ty vi finna
honom i det stora emigrantsällskapet, som
år 1872 lämnade Nebraska för Texas, bestå-
ende af ett åttiotal vagnar, i hvilket också
hans gode vän och granne, mr. John Peterson
befann sig. I Sherman, Texas, bodde han

en tid och arbetade på järnvägen, men blef

kort därpå landtbrukare och hemmansägare.
Han köpte 1S74 ett större stycke land i Kel-
ler, och där har han alltsedan haft sitt hem,
tills för några år sedan, då han öfverläm-
nade farmen till sonen och flyttade med sin

hustru till staden.
Mrs. Peterson är af amerikansk börd. Hen-

nes namn var Ella Prowser och hennes för-

äldrahem i Virginia. Ar 18G0 föddes hon,
och makarne förenades i äktenskap 1S8G. De
hafva en son, Ernest, som är gift och innehar
föräldrahemmet invid Keller. Peterson är
svensk i själ och sinne, ehuru han bott så

länge i landet och afskild från sitt landsfolk
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Mr. och Mrs. Oscar Stenholm

C. H. JVLPK, hvars efterlefvande maka och
dotter äro bosatta i Fort Worth, Texas, föd-
des år 1856 i Forserum, Jönköpings län. Sve-
rige, där han under uppväxtaren lärde sig
skomakaryrket. Han emigrerade till detta
land år 18S1 och kom först till Brushy, Wil-
liamson county, Texas. I dessa nejder och
1 Austin uppehöll han sig och arbetade i flera
år. Han dog i Houston, Texas, 1911 och lig-

ger begrafven i New Sweden grafgård.
Med Johanna Nelson, född ISäÖ i Ryssby,

Kronobergs liin, ingick Jylfe äktenskap år
1877. I detta äktenskap föddes tre barn,
af hvilka två, Carl Herman och Amanda, do-
go i unga år. Hos sin dotter och måg, Hul-
da och Oscar Stenholm, som nu äro bosatta
i Fort Worth, har änkefru Jylfe ett godt
hem och stöd pa gamla dagar. Mrs. Sten-

holm hade innan hon gifte sig anställning i

tolf år som sekreterare för firman “Fort
Worth & Tarrant County Abstrac-t Co.” Hon
var äfven “Notary Public” och hade uppsikt
öfver kontorsarbetet för firman Ross & -Alex-

ander. Väl utrustad för sitt arbete och
plikttrogen i sina åligganden har hon vunnit
erkännande och högaktning af såväl pricipa-

ler som umgängesvänner.
Hon ingick i äktenskap den 12 september

1917 med Oscar Stenholm, son till banbry-
tarefamiljen Jno. Stenholms på New Sweden,
Travis county, Texas. Stenholm är för närva-
rande sysselsatt som snickare.

Såväl modern mrs. Jylfe, som de unga ma-
karna äro medlemmar af den svenska luther-

ska församlingen i Forth Worth och raga
verksam del i församlingsarbetet.



s



FORT WORTII KOLONIEN 879

Carl U1 rikson med familj.

CARL AliRIX ULRIKSOX föddes i Bjur-
bäcks församling, Skaraborgs län. Hans för-
äldrar voro Ulrik och Eva Abrahamson.

Vid nitton ärs ålder följde han sin önskan
och reste till landet i väster. Kom till

Round Rock år 11)01 och började med att ar-

beta för månadslön. Genom arbete och spar-
samhet lyckades han snart förskaffa sig en
kurs vid en affärsskola i Austin, hvarefter han
fortsatte med landtbruk. År 1910 var han
bland de svenskar, som köpte land i Johnson

county och flyttade dit samma år. Efter två
års vistelse där förenades hans öden med
miss Esther Olson från Round Rock, Texas.
Sedan förvandlades en liten förfallen stuga
till ett nätt cch trefligt hem där familjen
bodde i fyra år, men flyttade sedan, för att

komma närmare sin egen kyrka och försam-
ling, till Fort Worth-trakten, där de nu haf-
va en värdefull egendom söder om staden.
Familjen Ulrikson har tre barn. Albin Johan-
nes, Linda Wilhelmina och Miriam Althea.
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ERIC H. WESTL.WI), juvelerare, med egen
affär å 208 B., W. 10th st., Fort Wortli, Tex.,

landsteg i Boston, Mass., ar lOO.j. Kom till

Fort Wortli samma ar, där lian snart fann
sysselsättning i sitt yrke och började egen af-

fär.

Westland föddes i Malmö, Skåne, år 1SS8.
Fadern var cigarr-arbetare. Sonen fick- en
god skolbildning och lärde ett godt yrke.
Landet bortom västervag stod lockande för
ynglingens bag, och liksom sa många andra
af Sveas söner begaf lian sig dit för att pröfva
sin lycka och bilda ett hem.

I äktenskap ingick Westland år 1910 med
miss Christina Olsen, född 18S6 i Lilla Ham-
mar, Norge. Till norska samhället i Bosque
county, Texas, kom bon 1901. Barnen i

familjen äro: Mauritz Oscar. f. 1911, Thel-
ma Louise, f. 1914, och John Eric, f. J91G.
Makarne äro båda uppvuxna inom lutherska
kyrkan och besöka äfven nu densamma.

Westland är en gladlynt, treflig personlig-
het. som med sitt vinnande sätt skaffar sig
kunder och en stor vänkrets. Han har lyc-

kats väl i det finansiella, så att han äger ett

vackert hem och annan egendom i staden.
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J. Weeman och familj.

JAKOI5 WEEMAN, en af Fort Worths väl

kände svenskar, föddes i Tofta, Gotland, år

1861. Vid 21 ars ålder begaf han sig till

Amerika efter att hafva lärt sig smedyrket
i sitt hemland. Ett yrke kommer alltid

väl till pass, och unge Weeman pröfvade
först amerikanska arbetsmetoder i Michigan
och Fullman, 111.

Till Texas styrdes färden år 1884. I Fort
Worth fick han snart anställning vid Texas
& Pacific järnvägen, för hvilket bolag han
arbetat allt sedan. Han började som eldare.
men har avancerat vid olika tillfällen, och
är nu lokomotivförare på ett passageraretäg.
Han ägde en god skolbildning frän Sverige
och har i detta land genom själfstudiuin och
praktisk tillämpning betydligt ökat sitt ve-
tande.

I äktenskap inträdde Weeman ar 1SS9 med

miss Charlotta Anderson, född i Hofva, Vä-
stergötland, och ankom till Fört Worth, Tex.,
1882. I denna familj äro fyra barn: Maty,
f. 1890, Naomi, f. 1894, Roy, f. 1897, och
Lillie, f. 1S99. Äldsta dottern, Mary. är
gift med George Rellville och bosatt i Dallas,
Texas, där han innehar en god anställning.
Weemans äga ett trefligt, modernt hem å

St. Louis ave., ej långt frän svenska metodist-
kyrkan.

I nämnda församling äro Weemans med-
lemmar och ha under nninga år varit dess
stöd och liulpit att bära dess bördor. Mr.
Weeman är en af ombudsmännen och har
under åren beklädt olika sysslor.
En syster till mrs. Weeman. miss Augusta

Anderson, har haft sitt hem hos familjen i

25 ars tid. Hon är också medlem af svenska
metodistkyrkan. Mr. Weeman har en bro-
der, Frank Weeman, bosatt i Fört Worth.
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AHCADIIS WKST.MAX, kontorsförestanda-
rc för Ballard Ice & Fuel Co., Fort Wortli,
Texas, har vistats på olika platser och inne-
haft olika anställningar i detta land. Född
1872 i Färila socken, Helsingland, ankom han
i sin faders sällskap vid tio års ålder till

Lindsborg, Kansas. Modern var död sedan
liera år tillhaka. IIos sin farbroder, Olof
Westman, arbetade han en tid, och under
tvenne terminer bevistade han Bethany Col-
lego i Lindsborg.

När Westmans fader gjorde dr. Swenson
i Lindsborg sällskap till Texas för att grund-
lägga en ny svensk koloni i närheten af San
Angelo, medföljde också unge Westman. Då
detta företag ej lyckades pä grund af torka,
reste fadern till Victoria count.v, Texas, hvar-

est han senare afled, och sonen styrde sin

färd till hufvudstaden Austin. Här arbe-
tade han i tvenne ars tid för postmästare Al-
bert Burleson och en tid i specerihandel.

Från Austin flyttade Westman till Fort
Worth, där han alltsedan haft sitt hem. I flera

ar innehade han anställning uti Chas. San-
dergards stora svenska handelsfirma. Efter att
hafva pröfvat profrvttarelifvet en tid och för-

sökt sig pä egen affär, antog han den plats
som han nu innehar.

År 1X93 ingick Westman äktenskap med
miss Annie Tunberg, som föddes i Stockholm,
Sverige, ar 18ii9. Ilon emigrerade och kom
till Austin, Texas, omkring 1 890. Makarne
ii ro medlemmar i svenska lutherska församlin-
gen i staden.



°
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John Cl. Anderson

JOHA \ GUSTAF ANDERSON, död 1906.
kom till Fort Worth och bosatte sig där män-
ga år tillbaka. Han föddes 1S44 i Solberga,

Småland, ocli emigrerade till Amerika 1869.
I North Fort Worth handlade han med grön-
saker i många år och hade under tiden sitt

hem hos brodern, A. M. Anderson.
Genom god beräkning och visa insättnin-

gar i stadsegendom i nämnda stadsdel var
han en välbergad man vid sin död.

Han tillhörde svenska metodistförsamlin-
gen i Fort Worth. var ett stöd för densamma
med råd och handling, så länge han lefde.

Han var gifmild och förekommande och ägde
en fast och uppriktig karaktär. Han för-

blef ogift intill sin död.

CLAUS ALEXANDER JOHNSON, en af Ft.

Worths väl kände svenskar, är bördig från
Borås, Västergötland. Han emigrerade
1897, och i Oldham, S. D., slog han först ned
sina bopålar. Här stannade han dock icke

så länge, utan begaf sig tiil södern för att

bygga och bo i den “Ensamma stjärnans
stat”.

Johnson föddes år 1S75. Han förenades i

äktenskap med miss Mary Anderson 1905.
Hon är född i Madison, Wis., år 1879. Makar-
na lmfva en dotter. Alice, född 1908.

Mr. Johnson innehar en förmånlig an-
ställning hos den stora firman Turner & Din-
gee i Fort VT

orth. 1 dess stora “Produce De-
partment” är Johnson föreståndare och upp-
köpare af landtmannaprodukter. För fem-
ton ar sedan började han arbeta för denna fir-

ma, men har under åren genom redlighet och
affärsgeni så tillvunnit sig sina principalers
förtroende och aktning, att han nu iir en af
de högst aflönade i den stora affären.

Johnson med sin hustru tillhör den sven-
ska metodistkyrkan i Fort Worth.

AUGUST I. IJ NItltlJlG, Fort Worth. Tex-
as, är en af sönerna i den väl kända Lund-

bergfamiljen i Weir. Texas, och broder till

doktorn och professorn F. A. Lundberg i E-
vanston, 111. Han kom med de öfriga af

familjen till detta land vid sex års ålder. Han
föddes i Ilalsberg, Nerike, är 1878, och Dec-
ker, Travis county, Texas, var hans första
hemort denna sidan Atlanten. Sin skolbild-
ning fick han dels på denna plats och dels

på annan, dit familjen flyttade.

Redan vid sexton ars ålder började Lund-
berg sin bana som typograf. Detta var på
“Roby Banners” tryckeri i Fislier county, dit

familjen flyttat till det nybildade svenska
samhället. Sedan finna vi honom i fem års
tid å Texas Postens tryckeri i Austin. I fle-

ra större städer i Texas arbetade Lundberg
i sitt yrke, och i Beaumont, Texas, innehade
han plats som förman i “Beaumont Enter-
price” tryckeri.

I flera år har Lundberg bott i Fort Worth
och innehaft anställning vid “Fort Worth
Star-Telegram”. först som extra man, men har
sedan arbetat sig upp till en ansvarsfull syss-
la som superintendent i mekaniska afdelnin-
gen.

Lundberg är sedan 190S gift med Mathilda
Anderson, född 1S80 i Brushy, Williamson
county, Texas, där föräldrarna, C. Gottfrid
Andersons, ännu bo. Malcarnes tre barn äro:
Lillian, f. 1910, Edgar, f. 1911, och Robert,
f. 1915.

HUGO PETERSON, snickare till yrket och
bosatt i Fort Worth, har förmånlig anställ-
ning vid Southwestern Mec-hanical Company.
Han är bördig från Hemse, Gotland, och
född 18 73. Hans maka, Hulda Fogelin. kom
till Fort Worth 1S90 och förenades de i äkten-
skap år 1901. Hennes födelseplats är An-
neberg, Småland, och födelseår 1S75. De
liafva fyra barn, nämligen Emery, Weslev,
Grace, Vivian. Medlemskap i svenska me-
todistkyrkan.

Änkefru C. RORSTROM, hvars make, Chas.
Rodstrom dog i Fort Worth 1915, är bör-
dig från Halmstad, Sverige, och född 1870.
Till Austin, Texas, kom hon 1886 och gifte

sig med R. två år senare. Han var värm-
länning, f. 186S och till yrket smed. I un-
ga år emigrerade han till Topeka, Kansas,
men kom sedan till Texas och bodde mesta-
dels i Fort Worth. Barnen i familjen äro:
Ruby, Pearl, Roy, Carl och Guv. Mrs. R.
har ett vackert hem i staden och tillhör sv.

metodistkyrkan.

C. G. YDE.N, Fort Worth, Texas, är bördig
från Vislanda, Kronobergs län, Sverige, där
han föddes år 1S63. Här tillbringades
barndoms- och uppväxtåren.

År 1882 ankom Yden till Austin, Texas,
där han den första tiden arbetade vid
järnvägen, och en längre tid vid statsuniver-
sitetet. Från Austin flyttade han till Fort
Worth, Texas, där han sedan under flera ar
varit vaktmästare dels vid Polythecnic Col-
lege och dels vid Fort Worth högskola. Yden
iir ogift, lian är medlem i svenska luther-

ska -kyrkan i staden.
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Pastor GOKDOX OLSOX, f. d. svensk me-
todistpastor i Fort Worth, Texas, är en af de
yngre predikanterna inom samfundet. Gra-
duerad från Svenska Seminariet i Evanston,
111., år 1912, öfvertog lian samma är försam-
lingsvården i Fort Worth.

Olson föddes i Holmedal, Värmland, Sveri-
ge, år 187S. Till McKeesport, Pa., kom han
1904, där han tog plats vid gjuteri, livilket
yrke han lärt i Kristiania, Norge. I Chicago
ingick han som medlem i Elim svenska meto-
distförsamling i Lake View. Af denna re-

kommenderades han till Sv. Teol. Seminariet
på hösten 1908, livarest han tog en fyraårig
kurs.

I äktenskap inträdde pastor Olson år 1913.
Hans maka, Anna Margaret Chellbeck, föd-
des 1888 i Stockholm, Sverige, men kom år
1895 till Chicago, 111,, i sällskap med sina
föräldrar. De hafva en son, Wendell Philip
Gordon.

Under sin tjänstetid i Fört Worth utförde
han ett godt och berömvärdt arbete, uti så-
väl församlingens inre utveckling som dess
byggnadsföretag. Kyrkan såväl som pastors-
bostället förstördes genom den stora branden
1909. Bostället var uppbygdt innan Olson
antog församlingsvården, men kyrktomten lag
iide, ehuru en god insamling redan var ejord
för det nya templet. Under hans trägna ar-
bete och ledareskap uppfördes den moderna
och vackra kyrkan ä Broadway. Den skuld,
som i början hvilade på egendomen, har hvar-
je är minskats betydligt, tack vare ett uppoff-
rande folk och en ihärdig iedare. Uti det kyrk-
liga arbetet hade han stor hjälp af sin fru,
som i likhet med sin man tager stort intresse
uti församlingens och den svenska befolknin-
gens väl.

Pastor Olson intogs i full förening med Sö-
dra Svenska Missionskonferensen 1915 vid
dess årsmöte i Waco. Han afflyttade 1917
till nordstaterna.

Pete Parson

PETE LARSON, en af de äldste svenske
settlarne i Fort Worth, där han bodde i öfver
33 år, afled därstädes i mars 1916. Han
föddes i Veinge, Halland, 1S53. Hans skol-
bildning var ringa, och vid 3 0 års ålder styr-
de han sin färd till landet i väster. Är 1899
var han i Sverige för att hälsa på och stan-
nade där omkring ett års tid, under hvilken
tid hans moder dog.

Han arbetade under många år som kusk
för rika familjer i Fort Worth, men under
senare åren bodde och arbetade han i rådhu-
set som vaktmästare. Här blef han genom
sin okonstlade, uppriktiga karaktär och på-
passlighet i sin tjänst mycket omtyckt och
känd i vida kretsar. Ehuru han dog som
en ringa, fattig arbetare, ty sina besparingar
skänkte han bort till välgörande ändamål
och hjälpbehöfvande, fick han en begrafning
lik en rik mans. Ämbetsmännen i rådhuset,
arbetsgifvare, den svenska befolkningen i

staden och församlingen, han tillhörde, visa-

de honom uppmärksamhet med sin närvaro
och rika blomstergärd. Han hade stort rum
i folkets hjärtan.

Pete Larson var ett original. Han var
aldrig gift. Plan var en vän till alla, både
små och stora, alltid en välkommen gäst i

hvarje hem. Fattiga hjälpte han. barnen
uppvaktade han med gåfvor vid födelsedagar
och högtider, församlingen hjälpte han med
rätt stora bidrag, enligt sin förmåga. Ilan
var medlem af svenska metodistkyrkan, och
denna var verkligen för honom ett andligt
hem och en kär plats. Här verkade han
med de gåfvor, Herren gifvit honom, här bar
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han vittnesbörd om sin tro och frälsning, och

här uppoffrade han tid och medel, sä langt

han förmådde. Omkring sin moders minne
koncentrerade han sin kärlek och ofta sina

tankar. Om henne talade han, och om henne
skref han poem och uppläste ibland vid ung-
domens möten. Ett mycket vackert drag.
Med Pete Larson bortgick från svenskar-

ne i Fort Worth och den svenska metodistför-
samlingen en okonstlad och upprikig medlem
och en sann kristen.

NIKOLAUS ÖSTERMAN, gotlänning till

börd och byggmästare till yrke, kom till Fort
Worth, Texas, 1SS5, och har vistas i denna
stad mesta tiden sedan dess. 1881 kom han
till Galveston från Sverige.
Med Mathilda Sandergard från Sandsjö,

Småland, ingick O. äktenskap 1885. Hon
kom till Galveston från sitt hemland samma
år som hennes make. Deras barn äro:
Lula, Hulda och Eva Mae. Hulda är gift

med Edward Carlson i New Sweden, Travis
county. Familjen tillhör svenska luther-
ska kyrkan, inom livilken särskildt mrs. Ös-
terman är mycket verksam.

JIM OLSON, sedan flera år tillbaka bosatt
i Fort Worth, är född i Hedemarken, Norge,
men uppväxt i Sverige. Han föddes 1865.
Till detta land kom han 1890 och bosatte

sig först bland sitt landsfolk i Clifton, Tex.
Snickare till yrket, fann han snart en förmån-
lig anställning hos Swift & Co. i Fort
Worth, där han arbetat omkring 26 års tid.

Han är skötsam och skicklig i sitt yrke.
Med miss Ingrid Nelson inträdde Olson i

äkta stånd år 1912, men deras äktenskapliga
lycka blef ej långvarig, ty på sommaren
1916 bortrycktes mrs. Olson genom döden.
Hon var född i Ousbv, Skåne, 1868, och emi-
grerade till Amerika 1907. Till Taylor, Tex.,
ankom hon först till sina där boende bröder,
Sven och Paul Nelson. Olson tillhör svenska
lutherska kyrkan.

JOHN WEIDEKRANTZ, smedmästare i Ft.
Worth, Texas, är gotlänning till börden, men
har bott i Fort Worth, alltsedan han kom
frän sin fädernebygd år 1889. Han föddes
på den gamla minnesrika ön år 1870. Under
första tiden af sin vistelse i detta land arbe-
tade han som dräng, lik många andra, men
började snart ägna sig åt smedyrket. Med
åren satte han upp egen affär, hvilken är be-
lägen å No. 600 Commerce st. Här står han
allmänheten tillhanda med allt slags smed-
arbete.

Weiderkrantz har aldrig inträdt i äkta
stånd, utan njuter ännu af ungkarlslifvets för-

måner. Han är tillmötesgående och hjälp-
sam, om vid tillfälle han anmodas att bistå
hjälpbehöfvande.
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EL CAM PO.

De svenska kustsamhällena skilja sig

från andra svenska samhällen i Texas

däri, att kolonisationen icke skedde di-

rekt från Sverige såsom fallet varit i

mellersta Texas. De flesta nybyggarne
kommo från nordstaterna, Illinois, Io-

wa, Nebraska och Wisconsin med andra
platser. Många af El Campos och an-

dra kustsamhällens äldsta nybyggare
voro banbrytare i Norden och ha äfven

blifvit banbrytare i Texas. Det är till

dessa som ett yngre släkte får se upp
och ge sitt erkännande för de förmåner
och förbättringar på alla områden som
nu kommer dem till del.

De första svenskarne i El Campo bo-

satte sig där 1892 pa hösten. De för-

sta kommo dit från Beeville, dit de in-

flyttat från Nebraska 1891; men de rå-

kade här ut för en svår torka, som tvin-

gade många att lämna orten redan året

därpå. En af dessa familjer, Olof

Bergvall, kom först till Victoria-nybyg-

get, men blef intresserad i El Campo ge-

nom metodistpastorn John Ovall, som
då besökte Victoria, där några nybyg-
gare slagit sig ned. Pastor Ovall, säger
Bergvall, beskref för oss det goda lan-

det omkring El Campo och blef på så

sätt indirekt orsaken till den första

svenska invandringen dit. Bergvall sy-

nes ha varit den förste att slå sig ned i

El Campo och köpa land där. Snicka-

re till yrket, byggde han det första

svenska huset i staden, hvilket först an-

vändes som hotell af det svenska land-

bolaget.

Samtidigt med Bergvalls kommo fle-

re af Beeville-koloniens medlemmar
till El Campo. De färdades dit från
Beeville i oxvagnar öfver prärierna.

Det lilla Beeville-sällskapet på sexton
personer; mrs. Olof Peterson med fem
barn, Olof Larson med hustru och tre

gossar, A. Swedlund med hustru, John
Lindblom och Jonas Alftin, ungkarlar,
samt en snickare Peterson, höllo sin för-

sta ju lotta i Olof Larsons hem.

Dessa sexton personer bodde alla

först i Larsons lilla hem på endast två
rum, men de tranga och torftiga om-
ständigheterna förhindrade emellertid

icke att man firade jul på äkta nordiskt

vis med julgran. Detta var år 1892.

Den förste bland kolonisterna att dö
var Olof Peterson från Beeville. Han
hade kommit till El Campo före sin hu-
stru och hade redan begynt uppföra
sitt lilla nvbyggarehus (taket var nä-
stan färdigt) då han insjuknade och
skref till sin hustru att komma, nämn-
de att huset snart var färdigt, men att

han kände sig som om han skulle blif-

va sjuk. Mrs. Peterson företog strax
i vagn den öfver hundra mil långa vä-
gen öfver prärierna till El Campo, men
hann icke fram förrän hennes man re-

dan var begrafven. Vid denna första
begrafning närvoro svenskarne Pete
Westman, Olof Larson, J. E. Larson,
Erikson och en annan svensk. Samti-
digt med de nämnda familjerna från
Beeville kom en annan svensk familj vid
namn Moberg.

Klimatet pa kusten var vid denna ti-

den ganska sjukligt på grund af landets
flacka ntur och brist på dränering. Det
säges att på tretton veckor dogo tretton
personer.

Inflyttningen från norden började
samtidigt med Beevillekolonien. Den
första exkursionen af hemsökare an-
lände på hösten 1892. Exkursionen
stod under ledning af “The Southern
Land Co.” med Jonas Ädling som lokal-

agent. Abner Hanson, Emil Carlson,
Hans Peterson, Elhvood Leafgren, N. E.
Nelson, Aug. Syren, Wennerberg och P.

J. Peterson säges ha varit de första att
köpa land och bosätta sig här.

En andra exkursion förekom 1894
och leddes af Oscar Shult. Bland dem
som voro med i nämnda exkursion och
som ännu bo kvar i El Campo voro
Axel Bard-släkten, Adolph Danielson,
Oscar Nelson, Oscar Shult med föräl-

drar, Elof Olson, Victor Larson och F.

J. Danielson, (ogift).

De fleste bosatte sig strax utanför
och omkring El Campo. Af deltagare
i en annan större exkursion, som kom
samma år, bosatte sig ganska många a
trakten kallad Gobler Creek. I detta

sällskap voro icke mindre än 28 famil-

jer. ålen här som på många andra
platser, hvar man började kolonisering,

tröttnade de flesta pa det hårda nybyg-
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garelifvet redan efter några år, sär-

skildt under år 1901, da de flesta utflyt-

tade från detta samhälle, en del till-

baka till norden, medan en del försök-

te sin lycka i andra trakter å kusten,

så att det återstod nu endast tio famil-

jer. De första tvä familjerna här, Carl

Aug. Bergström, August Van, hade in-

flyttat 1893. De som stannade ha lyc-

kats bra och äro välburgna.

Hufvudnäringen under den första ti-

den var höproduktion. Ilöbärgningen
slog ju sällan fel, men pä grund af det

låga priset blef förtjänsten ringa, ålan
kom dock efter hand under fund med
att detta rika land som odladt var
särdeles fruktbart, och så började man
först med att odla majs och nägot sena-

re bomull. Redan 1901 börjades risod-

ling, som sedan varit en af El Campos

viktigaste hufvudnäringar. A. E. Carl-

son, J. B. Carlson, Abner Hanson och
Oscar Sluilt torde ha varit de första

att få vattenverk i ordning sa tidigt

som 1901, men redan samma ar och nä-

stan samtidigt fick äfven A. Danielson
och Blomquist sina pumpstationer i

ordning.
El Campo, den lilla flaggstationen,

har nu vuxit till en betydande liten

stad på omkring 2000 invånare. An-
senliga risgrynsmagasin och kvarnar
äro förlagda i El Campo, äfvensom be-

tydande bomullsginnar. Af svenska
affärs- och industriföretag må nämnas
Isacksons bomulls-gin och handelshus,
Chas. Shults automobilverkstad och
Lindströms mekaniska verkstad samt
Oscar Charnquists smedverkstad. Två
svenska kyrkor finnas på platsen, en

luthersk och en metodistkyrka.
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Pastor K1IIC JULIUS AMIEIISOX, predi-

kant i svenska metodistförsamlingen i El

Campo, antog församlingsvärden därstädes på
sommaren la 17. Han hade förut varit officer

i Frälsningsarmeen och med kaptens rang fö-

restått kårer i olika städer i nordstaterna, så-

som RIinneapolis, Minn., Superior, Wis., Den-
ver, Colo, och des RIoines, Iowa. För utbild-
ning i denna verksamhet genomgick han en
kurs vid Frälsningsarmeens bibelskola i Chi-
cago.

A. föddes i Botilsäter församling, Värm-
land, 1893, där fadern, Anders Gustaf Lar-
son, var möbelfabrikör. Sonen lämnade hem
och fosterland 1912 och reste till RIinneapo-
lis, Rlinn., där han arbetade i hagarvrket ett
års tid, innan han gick till nämnda skola for
att bereda sig för kristlig verksamhet. Han
är en intelligent ung man och trogen arbetare
i kyrkans tjänst. En syster, Anna, är bosatt
i Iladger, Rlinn., och brodern Axel Anderson
har också varit i Frälsningsarmeens verksam-
het, men vistas nu i Kansas.
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\\KL >1. 1 A III) är en af El Campo svenska
samhälles väl kände och aktade män och var
en bland de första att bosätta sig därstädes;
köpte under aren alltmera land, tills han för
sex är sedan drog sig tillbaka frän det aktiva
landtbrukslifvet och flyttade till staden. Re-
dan 1 s fi 2 köpte han sin första egendom i sam-
hället och två är senare flyttade han dit med
sin familj frän Wakefield, Neb. Bard är en
gammal settlare i detta land. Långt innan
inbördeskriget, eller 1S5 6, kom han med sina
föräldrar till Andover, 111., från Horn soc-
ken j Östergötland, där han började sin lef-

nadsdag den 25 december 1848. Familjen be-
stod då af föräldrar, Gustaf Vilhelm och Eli-
zabeth Bard, samt syskonen John, Oscar, Kri-
stina, Axel och Charles, Henry och Hulda, och
i nämnda gamla svenska samhälle bodde den i

mänga är, hvarest också föräldrarne dogo
1 Andover inträdde Bard i sitt första gifte

ar 1 STB med Christina Nelson, född i Södra Vi
socken. Kalmar län. Hon dog 187 0. efterläm-
nande sonen Frank, f. 1874. Samma år in-

gick han nytt äktenskap med Carolina Nelson
från samma plats i Sverige och född 1854.
Hon var en bland nio syskon, af hvilka 6 lefva,

och kom till Orion, 111., från hemlandet 1S72.
Föräldrarne kommo senare till denna plats
och dogo där. I detta äktenskap lefva bar-
nen Luther, f. 1879, Emanuel, f. 1880, Free-
man. f. 1885, Martin, f. 1888, och John, f.

1891.
Mr. Bard lämnade Illinois med sin familj

1S89 och flyttade till Wakefield, Neb., där han
bodde omkring fem år, ägnande sig at landt-
bruk. Från denna plats afflyttade han till

södra Texas. Inom sin kyrka, den svenska,
lutherska, har han varit en trogen medlem
i många ar och innehaft befattning som dia-
kon. I samhällets angelägenheter tager han
också stort intresse och har uppoffrat för dess
framgång och utveckling. Alla sönerna utom
John, som är i postverkets tjänst, ägna sig

ät landtbruk i samhället.
Sedan detta skrefs har den ärevördige ban-

brytaren Axel M. Bard aflidit.
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Frank Bard och hustru.

FRANK HAR1), äldste sonen till mr, Axel
M. Bard i Kl C a inpo. är född oeh uppfostrad
i Illinois. Den gamla Bard-familjen var bland
de äldste svenske settlarne i Andover, nämn-
da stat, dit farfadern till Frank emigrerade
före inbördeskriget. Modern var fran Orion,
Henry county, oeh i det samhället föddes han
1874, fick sin skolbildning och lärde sig landt-
bruk i föräldrahemmet. I)ä fadern flyttade
till Nebraska i slutet af 18Sö-talet, följde han
med dit och kom senare med familjen till

Texas och Kl Cainuo. II är har han uppta-
git. hvad han lärde i ungdomsåren, nämligen
farmning, och ägnar sig fortfarande därat.

Mrs. Bard var före äktenskapet, som in-

gicks med Bard 189S, Tillie Eanielson, dotter

till landtbrukaren A. Danielson och hans ma-
ka Sophia, f. Larson. Föräldrarne emigre-

rade till Galesburg, 111., omkring 1S6G, bod-

de också i Andover, i livilket samhälle hon
föddes 1870. Då familjen tillsammans med
mänga andra svenskar från norra staterna
kom till Texas för att kolonisera El Campo
trakten, kom äfven hon dit 1898.

Sitt kyrkliga medlemskap 1m maltarne i

svenska lutherska församlingen.
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.JULIUS EMAXUKL BAKD. Emigrationen
till Texas från Sverige, som i förra tider vav

rätt vidtomfattande, och hvilken gaf anledning
till de många och stora svenska samhällenas
grundläggning, har under det senare årtiondet
varit mycket ringa och helt afstannat under
kriget. Den yngre svenska befolkningen bå-
de i stad och pä land utgöres därför så godt
som uteslutande af infödda och i detta land
uppvuxna söner ooh döttrar till de svenska
invandrarne och banbrytarne. Visserligen
hafva många af dessa sökt sin utkomst i

städerna och ingått i yrken och professioner,
men en stor procent har dock blifvit kvar på
landet för att arbeta och skörda på de tegar,
som fäderna uppbrutit, och detta till deras och
landets bästa. Bland El Campos svenske
landtbrukare och hemmansägare räknas män-
ga som aldrig sett gamla Sverige. deras
nu aflidne eller gamle föräldrar kommo hit

som barn eller unga. Till dessa hör släkten
Bard, som ursprungligen härstammar från
Horn socken, Östergötland, men livars yngre
medlemmar äro födda här.

J. Emanuel Bard föddes i Orion, 111., 1SS0,
bodde några år i Wakefield, Xeb., och kom
1S94 till El Campo med de öfriga af familjen
Axel M. Bard. hvars son han är. I äkta stand
inträdde han år 1905 med Christina Nordin
från El Campo. Hon föddes i Trehörning-
sjö, Norrland, 1SS7, men famiiljen lämnade
Sverige, då hon var blott fyra år gammal,
och reste till Wisconsin, där hon uppväxte och
fick sin skolbildning. År 1903 kommo Nor-
dins till El Campo och bodde där till 1910,
då föräldrarnc flyttade till staten Oregon. I

hemmet unnväxte tio syskon.
Bards tillhöra svenska lutherska församlin-

gen, och i hemmet uppväxa barnen Roy, f.

1906, Harold, f. 1 9 0 S , Lucile, f. 1910, Edwin,
f. 1914, och Lorene, f. 1917.
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E. Bergvall.

ERIC HKlUJX ALli, hemmansägare och fa-

stighetsmäklare. kom i sällskap med fadern,

Olof Bergvall, och brodern Nikolaus till El

Campo pä varen 1S92 och torde ha varit de
första svenskar, som inflyttade till El Campo
för att bosätta sig. Bergvall, som var snickare
till yrket liksom fadern, byggde landbolagets
hotell, den första byggnad uppförd af svenskar
i staden, strax efter ankomsten dit.

B. började sin skiftesrika lefnad i öfveram-
mer, Jämtland, år 1X05. 1 besittning af god
slvolunderbyggnad, innehade han anställning
som bokhållare i Sverige, och för att skick-
liggöra sig för dylikt arbete äfven i detta
land, tog lian en alfärskurs i Lindsborg, Kan-
nas, vid trettio ars ålder. Till Amerika emi-
grerade han isftl, bodde första året i Nebra-
ska och arbetade i snickaryrket. Fadern
kom till detta land året innan sonen, och
efter någon tids vistelse i Minnesota gjorde de
sällskap till Beeville, Texas, där uppehållet

dock blef kort, ty redan samma år anlände de
till El Campo. Här inköptes en större land-
sträcka på (»00 acres, som nu äges och bebos
af fadern. Dessutom äger unge Bergvall ett

komfortabelt hem i staden, hvilket han själf

bebor. Under de sista tio åren har han äf-

ven ägnat sig åt fastighetshandel, varit taxe-
rings- och skattuppbördsman i stad och skol-
distrikt tio år samt ägnar sig också ät krea-
tursafvel.

År 1908 inträdde B. i äkta stånd med mrs.
Montgomery, född 1S67 i Sedalia, Mo., och af
amerikansk börd. Ilon hade en son, Roy
Montgomery, som uppväxt i hemmet, är ser-
geant i Förenta staternas arme och är nu i

Frankrike. Bergsvalls tillhöra amerikanska
metodistförsamlingen i staden.
Utom andra intressen som Bergvall repre-

senterar var han sekreterare för Farmers
Mutual Fire Insurance Co., of Wharton county,
Texas, från dess första början 1903 till är
1 9 1 G.
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FREI) 11LOMQFIST, hemmansägare, drog
sig för flera år sedan tillhaka från landtbru-
ket och har alltsedan varit bosatt i staden.
Sitt landthem på ltJO acres har han utarren-
derat, likaså sin farm i West Sweden, Mc-
Ctilloch county. B. bodde ocli farmade nära
Swedonia, 111., omkring trettio år, men salde
sitt vackra landthem därstädes och flyttade
till Kl Campo ISDS.

Blomquist började sin lefnadsdag i Hjorted
socken. Småland, 1 S ä 0 . Fadern, Carl Blom-
quist, dog, da sonen var litet barn. och nio ar
gammal fl <• k han lämna hemmet för att söka
sin utkomst pä egen hand. I sällskap med
moder, styffader och syskon anträddes ante-
rikaresan 1S08, hvilkcn hade Andover. 111.,

som mål. Här slog han sig ned pä landet
och upptog landtbruk, som förut nämnts. I

detta samhälle fann han sin maka, Sophia Lo-

visa, f. Danielson. med hvilken han inträdde
i äktenskaplig förening 1ST5. Född 1S46 i

Tveta, Kalmar län, kom hon till Andover vid
tjugo års ålder. Här föddes barnen, Al-
bert och Ed. Albert Blomquist är bosatt
i El Campo och gift med Winnefred Forguer
från Magnon, Illinois, och har en dotter Ce-
lette.

I El Campo köpte B. ltlO acres ouppodladt
land, hvilket snart sattes i brukbart skick,
bebyggdes och utlades för ris- och bomulls-
odling. Då hustrun dog 19 0 D , lämnade han
farmen och flyttade till staden. Han är med-
lem af svenska metodistförsamlingen och en
af dess ombudsmän.

Familjens barn äro: Gilbert. Henry. Albert
och Ed. Gilbert dog i december 1900 och Ed.
dog i okt. 1917. Henning och Albert voro
bosatta i El Campo.



.
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Aug. Bro\vn's residens.

AUGUST 1SROWX, snickare och bvggnads-
kontraktör, kom som emigrant till detta land
år 1S7G. Född 1S54 i Elgliult, Småland, och
son till hemmansägaren Erland Svensson,
stannade han i föräldrahemmet, tills han ef-

ter fullbordad värnplikt utvandrade för att

söka sin lycka i den nya världen. I Rock-
ford. 111., tillbringade han de första åren och
sysselsatte sig med hvarjehanda; flyttade se-

dan till Ogle county, samma stat, där han äg-
nade sig åt landtbruk omkring tjugo är. En
kort tid bodde han också i Michigan och ha-
de anställning vid snickarfabrik.

I Rockford förenades han i äkta stånd med
Selma Carlson ar 1887. Xfven hon var från
Elgliult socken och född lSä*; och i detta
äktenskap föddes sönerna Robert och Mar-

tin. Mrs. Brown dog 1892, och B. inträdde
i nytt äktenskap 1898 med Ida Johanson, född
18 60 i Helleberga, Kronobergs län. Dot-
tern Martha är född 1902. I Browns föräl-
drahem uppväxte tio syskon, bland livilka fem
lefva; tre af dessa bo i Sverige.

Till El Campo, Texas, kom B. år 1899. Re-
dant förut hade hån köpt. en kvarts sektion
land i svenska samhället, men denna egendom
afyttrades senare, och under snart tjugo års
tid har mr, Brown ägnat sig åt byggnads- och
kontraktarbete. Han äger ett vackert och
modernt hem i staden, har lyckats väl i eko-
nomiskt hänseende och intager en aktad sam-
hällsställning. Inom sin kyrka, den sv. lu-
therska, är han ett stöd för verksamheten
och har under åren beklädt olika förtroen-
desysslor.
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Carl Brown med familj.

CARL I*. JSKOWX, El Campo. Bland nord-
bor, som kommo till det nyligen grundlagda
svenska samhället i denna trakt, men som
för en eller annan orsak tröttnade på nybyg-
garlifvet och återvände till norr, är mr. Carl
P. Brown. Ty redan 1894 finna vi honom här
bland nysettlarne och landägarne, men efter
ett och ett halft år återvände han till Chi-
cago. Andra gången B. kom till El Campo
var 1901, dä han blef bofast därstädes och
tillhandlade sig en större egendom å 200 ac-
res, hvilken förbättrats och bebyggts.

Vid denna andra flyttning till Texas kom
han i sällskap med hustru, som han funnit
i South Chicago. Mrs. Sofia Carolina Brown,
f. Johnson, är född 1877 i Mönsterås, Små-
land, hvarifrän hon emigrerade 189(5 och bo-
satte sig i South Chicago. Iil. Två år senare
ingick hon äktenskap med Brown. Tvenne

bröder, Adrian och Axel Johnson, bo 1 El
Campo, och en syster och en broder i Chi-
cago. Af makarnes tio barn äro tre döda.
De öfrigas namn och födelseår äro som föl-

jer: Theodor. f. 1902, Anna. f. 1903, Clara,
f. 1905, Oscar, f. 1907, Minnie, f. 1909, Sig-
ne, f. 1913, och Lawrence, f. 1915.

Browns barndomshem var i Högbv på ö-

land, där han föddes 1871 och uppväxte på fa-

derns hemman. Han utvandrade till Ameri-
ka 1890 och bosatte sig i Chicago, men åter-

vände på ett besök i hemlandet efter två år.

Då han återkom 1894 reste han till Texas
efter ett kort uppehåll i Chicago. Bland
nio syskon äro han och en broder bosatta i det-

ta land. Fadern, Sven Petter Carlson Brown,
var äfven i Amerika en kort tid och hade un-
der tiden anställning som maskinist i South
Chicago.
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CARL AUGUST RKRGSTROM, hemmansä-
gare och bosatt på Halm Route, nordväst från
staden, var bland de förste svenske settlar-

ne i denna trakt. Han uppförde i denna del
af samhället det första boningshuset, men
snart uppfördes flera och kolonien tillväxte
fort den första tiden. Utvecklingen afbröts
dock till dels, ty ej så fa af familjerna lämna-
de på grund af allt för mycket rägn och
missväxt, särskildt under året 1901. Berg-
ström stannade dock kvar och trotsade mo-
tigheterna med det resultat, att han nu sitter

välbärgad pä tvenne vackra egendomar på 300
acres.

Till McPherson, Kansas, kom R. från Sve-
rige år 1SS1. Här på landsbygden tog han
först anställning för månadslön, blef senare
arrendator och sysselsatte sig med jordbruk
tills lian flyttade till Texas. Hans födelse-

ort och barndomshem var i Kristdala socken,
Kalmar län, där fadern, Erland Bergström,
var jordbrukare, och Carl August föddes 1852.
I Marquette, Kansas, inträdde han år 1S85
i äkta stånd med Anna Katarina Nelson, född
1S44 i samma socken som hennes make. Hon
hade emigrerat och kommit till McPherson,
Kansas, 1S8S.

Sex barn hafva uppvuxit i denna familj,

och somliga äro gifta och utflyttade från hem-
met. Lydia, f. 1885, bor i samhället och är
gift med Ueo. De Heaven; Minnie, f. 18S6, är
i äktenskap förenad med Albert Broman, Bra-
dy. Tex. ; Arthur, f. 1SSS, gift med Pearl Wyer,
•och Clarence, f. ISO 2. med Mvrtle Wyer. El
Campo, Albert, f. 1890, och Edith, f. 1894.
Familjen bor långt från staden och de sven-
ska kyrkorna och har därför den amerikan-
ska kyrkan på platsen som sitt andliga hem.
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I*Kll ADOLF CAULSOX, hemmansägare och
risodlare, kom med sin familj i ett större säll-

skap till El Campo 1 S 9 4 och har sedan varit

bosatt därstädes. Detta sällskap bestod af

omkring tjugoåtta svenska familjer frän nord-
staterna, livilka familjer kommo med tanke
att bygga och bo i södra Texas. Men motiga
förhållanden uppstodo, och af detta följe å-

tervände alla utom tio familjer, bland livilka
Carlsons var en. C. har lyckats väl och äger
ett vackert landthem pa ISO aeres.

Carlson är bördig frän Alvesta socken,
Östergötland, född 1 8 r» 4 ocli son till timmer-
mannen Carl Fredrik Kliasson. Innan han är
187 0 lämnade Sverige, arbetade han dels med
jordbruk och dels söm sågverksarbetare. Till
Geneseo, 111., styrdes amerikaresan, i hvilken
trakt han uppehöll sig omkring tio ar och ar-

betade mesta tiden i grufvorna. Senare flyt-

tade han till McPherson, Kansas, och upptog
farmning. Efter några är på denna plats

kom han till Texas.

Med Kristina Nelson från Kristdala, Små-
land. ingick han äktenskap år 1S79. Född
1S.79 medföljde hon föräldrarne till Andover,
111., vid tio års ålder och flyttade senare med
dessa till Kansas, där fadern, Aron Nelson,
dog, men modern léfver ännu. Af familjens
åtta barn äro alla, utom två gifta och bosatta
i olika delar af landet. Emma, f. 1SS1 bor i

Great llend, Kans.; Arthur, f. 1885, Portland.
Oregon; Eertha, f. 1S87, är i South Dakota;
Tillie, f. 1SS9 och bosatt i Missouri; Ellen, f.

1S91 med hem i Kansas; Mabel, f. 1894, E-
lom, f. 1896, och Dora, f. 1S9S.

Familjen har medlemskap i amerikanska
Evangelical Church.
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Chas.

CHARLES CASTF.RSOX är en annan lands-

man, som från nordstaterna inflyttade till El

Campo på 1890-talet, men är säkerligen den
ende, som kom på liknande sätt. För att

slippa besvära järnvägsbolagen med hans
flyttning till Texas, och för att få tillfälle att

bese en del af detta stora land, kom Casterson
hit från Illinois på mnlskjuts. Denna resa,
som företogs af C. och sonen Emil, från Gal-
va, 111., till El Campo, Texas, tog atta veckor
i anspråk. Då de åkte genom Missouri, må-
ste 70 cents i tull betalas för h varje dag, en
underlig pålaga för fredliga “travelers.” Det
var 1S9G i oktober manad, som resenärerna
anlände till El Campo, och ett af de trogna,
långörade arbetsdjuren lefver än och kan ses
på vidfogadt fotografi.

Casterson..

Casterson är bördig från Frinnarvd, Små-
land, och född 1846. Efter fullbordad värn-
plikt lämnade han sitt hemland år 18 6S och
kom till Altona, 111., och bosatte sig. I nämn-
da stat bodde han och ägnade sig åt landtbruk,
tills han flyttade till Texas. I Altona ingick
han äktenskap med Hedda Johnson från
Malmbäck socken. Småland, hvilken kommit
till Illinois omkring 1870. Från detta äkten-
skap lefva barnen Emil, Fred, Emma, Ida, Ed,
Frank och Walter. Mrs Casterson anlände till

El Campo med de öfriga barnen året efter

maken och Emil lyckligt anländt dit. Hon
dog i Palacios, Texas, 1914, i hvilket sam-
hälle familjen då bodde. C. bor nu i staden
El Campo pä gamla dagar, men äger land i

samhället, hvilket han under sin krafts dagar
brukade.



>



EL CAMPO KOLONIEN 901

ALliEKT CHELLHKIIG, landtbrukare, har
varit bosatt i El Campo sedan år 1909, under
hvilken tid lian varit arrendator och ägnat
sig åt ris- och bomullsodling. Föräldrahem-
met är i Porter county, Indiana, där fadern,

Carl Chellberg, är landtbrukare. En broder
och syster äro nu bosatta därstädes.

C. föddes 1870, blef efter genomgången
folkskola faktoriarbetare och vistades flera

år i East Chicago. Ind., där han också inneha-
de anställning som maskinist. Född och upp-
vuxen på landet och inseende landtbrukets för-

delar, bestämde han sig att lämna stadslifvet
och återgå till landtlif och åkerbruk. I den-

na afsikt kom han till Texas, hvar han lyckats
väl i sitt nyvalda lefnadskall.

Hustrun, Matilda Landquist, är bördig från
Algutsboda i Ljuder församling, Småland, och
född därstädes 1877. Föräldrarne. Magnus
och Kristina Lindquist. äro båda döda, och i

sällskap med brodern Carl kom hon till Ches-
terton. Ind., från Sverige vid nio års ålder.

Makarne ingingo äktenskap 189 7 och deras
fyra söner äro: Herbert, f. 19 01, Chester, f.

1903, Grant, f. 1906, och Leonard, f. 1913.
En gosse är död. Medlemskap uti den
svenska metodistförsamlingen. Mrs. C. har
två bröder och två systrar bosatta i Indiana
och en broder i Sverige.
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ADOLPH DAXIELSOX, född i Tveta soc-

ken, Kalmar län, 1 847, kom i sällskap med si-

na föräldrar till Amerika år 1 S G G oeh bosatte

sig först i Andover, 111. Föräldrarne, Daniel

och Maria Kristina Johnson, voro landtbru-

kare både i Sverige och i detta land, men
sonen lämnade snart hemmet och vistades en
fem års tid i Galesburg, 111., och senare tio

är i Andover, där han arbetade som smed.
Från Illinois flyttade Danielson till Dixon
county, Nebraska, där han köpte land och
bodde omkring tolf år. Till Texas och El
Campo inflyttade han år 1893.

D. gifte sig första gången med Kristina So-
fia Larson, bördig från Kristdala, Sverige,
och hade med henne barnen Tillie, Jennie,
Martin och Esther. Mrs. D. dog första året ef-
ter ankomsten till El Campo. År 1900 in-

trädde Danielson i nytt äktenskap med mrs.
Amanda Halling, f. 1863 i Edsberg, Örebro
län, och bosatt i detta land sedan år 1884.
Hon var först gift med Alfred öster, född i

Nerike, och hade med honom barnen Hilmer,
Richard och Agnes. Från sitt andra äkten-
skap med Aron Halling lefva barnen Minnie,
Emily, Arthur och Ethel. Halling var bör-
dig från Halland, Sverige och dog i Inez,
Victoria county, Texas, dit han med familj
inflyttade 1894.

Af dessa elfva barn äro sju gifta och bosat-
ta i samhället. Danielson var en af nio
syskon, bland hvilka fyra lefva, men han är
den ende i El Campo. Mrs. D. har en bro-
der i Nebraska och två bröder i Sverige. Fa-
miljen tillhör svenska metodistkyrkan, är
verksam inom densamma och tager varmt in-
tresse för den och samhällets väl.
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F. J. Danielson med familj.

FRAXK JULIUS DANIELSON, landtbruka-
re, liar från samhällets första tid varit bosatt

härstädes. I sällskap med sin farbroder, A-
dolph Danielson, inflyttade han år 1S93 oeh
öfvertog den egendom, som hans fader, D. A.

Danielson, hade köpt i den nya kolonien D.

är född i Henry county. 111., 1S72, dit fadern
som ung emigrerade frän Tveta socken, Små-
land. I nämnda stat såväl som i Nebraska
ägnade familjen sig ät farmning, innan den
flyttade till Texas. Då sonen öfvertog en af
faderns egendomar på 1G0 acres, befanns allt
i obrukadt skick, men inom kort var den

odlad och bebygd och äges fortfarande af fa-
miljen.

I äkta stånd inträdde Danielson år 189S
med miss Anna Sophie Olson, dotter till A. P.

Olson och född i Cable, 111., 1877. I föräl-
drars och syskons sällskap kom hon till El
Campo 1895 och har varit bosatt därstädes
alltsedan. Makarne hafva sju barn: Elmer,
f. 1S9S, Myrtle, f. 1900, Alice, f. 1903, Mil-
dred, f. 1905, Josie, f. 1907, Vernice, f. 1910,
och Violet. f. 1912.

Mr. Danielson har sex bröder och en sy-
ster; fadern är bosatt i Californien. Ma-
karne tillhöra amerikanska "Evangelical
Association.”
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Mrs. Minnie Dauielson, Clara och Paul samt systern Ethel.

Mrs. .M 1 \ \ 1 M D.WIEI.SON, änka efter år
11114 aflidne maken Albin Dauielson, föddes
1890 i Oakland, Nebraska, och kom med f ii r-

äldrarne, mr. och mrs. Aron Ilalling. till El-
Campo. Således har hon uppvuxit i detta
samhälle fått sin skolbildning och fostran
i hem och kyrka. Fadern dog 1S9S och mo-
dern ingick nytt äktenskap med Adolph
Dauielson.

År 1 9 0 ä inträdde hon i äkta stånd med Al-
bin Dauielson, son till Adolph Dauielson och

född i Andover, 111., 18S0. I sin barndom
bodde han i Nebraska och kom med de öfriga
af familjen till El Campo. Texas, 1S94. Här
började han vid mogen ålder landtbruk på
egen hand, köpte en egendom a 24 0 acres och
odlade ris och bomull. Han dog 1914 i sina
bästa år, efterlämnande makan samt barnen
Clara, f. 1907, och Paul, f. 1909. Mrs, D.
är medlem af svenska metodistförsamlingen,
har arrenderat ut sin egendom, men bor själf

på densamma.
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Peter Engström med familj.

PETER ENGSTRÖM, f. d. hemmansägare,
men nu på äldre dagar bosatt i staden, åt-

njutande behöflig hvila efter ett långt och
verksamt lif, kom 1S67 till den vidt beryktade
Bishop Hill kolonien i 111. nois, som de s. k
jansoniterna hade grundlagt, men som dä re-

dan var upplöst. Lik som de tlesta af dessa,
kom också E. frän Helsingland, från Ofvan-
äker socken, där hans lefnadsdag började
1 S 4 4 i ett soldathem. tillhörande soldaten O-
lof Gallant. Hans hustru, Bessie Nilson, var
från samma socken och emigrerade samma år
till samma plats i Illinois. Dottern till Nils
Olson och dennes hustru, Ella Persdotter,
föddes hon 1 S 4 •> och medföljde Peter Chell-
mans emigrantsällskap till Bishop Hill 1S67.

Engström stannade dock ej mera än ett år
i kolonien utan llyttade till Victoiia, 111., och

bodde där i sju år. Från denna plats flyttade

han med sin familj till Iowa, och efter tolf

års vistelse där till Nebraska, hvarest han tog

regeringsland både för åkerbruk och skogs-
afverkning, tillsammans 440 acres. Här i

västra delen af staten genomlefdes hårda är,

ty dels var jordmånen dålig och dels uppbrän-
de heta vindar skörden. År 1899 afyttrades
denna egendom, och familjen flyttade till El
Campo, Texas, där sonen John redan hade
köpt land och beslutat sig för att stanna. Efter
pröfvosamma år äfven här kommo ljusare da-
gar och familjen har lyckats väl i ekonomiskt
hänseende. Af sju barn lefva sönerna John,
f. 1S7S, Fred, f. 18S0, och Ed. f. 18SG. E.

tillhör svenska metodistförsamlingen, är en af

dess ombudsmän och tager intresse i verk-
samheten.
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CARL AUG. ERIKSON, landtbrukare, har
varit bosatt i El Campo flera år och det mesta
af denna tid som arrendator och inspektor

på dr. G. E. Öländers stora farm norr om
staden. Med hustru och ett barn kom han
till Amerika från Sverige år 1887 och bosat-

te sig först i Minneapolis, Minn., hvarifrån
han flyttade till Pittsburg, Pa., och arbetade
i järnverken omkring fem ar. Till Texas re-
sto familjen 1 S 0 3 , slog sig ned i Lund, Tra-
vis eounty, hvars E. arrenderade ett ar. köp-
te. följande år land i Eagle Lake ocli flyttade
dit. Här var också en gång början till ett
svenskt samhälle, men landets läge och be-
skaffenhet gjorde framtidsutsikterna mindre
ljusa, och såväl Eriksons som andra svenska
familjer lämnade platsen efter kort tid. Ett
annat nytt samhälle försöktes, nämligen Co-
lumbus, men pä grund af öfversvämning må-
ste också den platsen uppgifvas efter ett par

år. Kom så till El Campo första gången
1898 och ämnade efter tvenne år resa till-

baka till nordstaterna, men på resan norrut
beslöt Erikson att stanna i centrala Texas,
hvarest han bosatte sig i Austin en kort tid

och farmade ett år i Manda. År 1902 flyt-

tade han med sin familj tillbaka till El Cam-
po och har varit bofast här alltsedan. E. är
en skicklig farmare och har ägnat sig myc-
ket åt risodling.

I Hellefors, Västmanland, föddes Erikson
1862. Fadern, Erik Hendrikson, var landt-
brukare, och sonen uppväxte och bodde på
landet, tills han emigrerade. Hustrun. An-
na Charlotta, f. Hedblom, är född vid Sand-
vikens bruk, Gestrikland, 1S63, där fadern,
Johan Hedblom, var maskinist. I äktenskap
förenades de 1S8 5. Deras tre barn äro Lil-

lie. f. 1S87, gift med Oscar C. Charnquist
och bosatt i El Campo; Henry, f. 1S93, nu
soldat i armeen; Florence, f. 189S.
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Pastor Carl Fromen med familj.

Pastor CARL FROMEX. På en vacker

landtegendom söder om staden bor pastor

Carl Fromen, predikant inom svenska meto-
distkyrkan och under många år i aktiv tjänst

såväl i Texas som nordstaterna. På grund
af hälsoskäl nödgades han år 1917 begära
en öfverårig ställning till konferensen och
resignera frän församlingen i El Campo. som
han då betjänade, och flytta ut på sitt landt-
hein. livilket han nu tillser och får sin goda
bärgning från.

Fromen föddes 1SC3 i Kalmar, Sverige, och
är son till sjökaptenen Johan Fredrik Fro-
men och hans maka Erika, f. Jeansdotter
Sin skolbildning i Sverige afslutade F. vid
Kalmar elementarläroverk, lämnade hem och
fädernejord vid sexton års ålder och kom
till Galvoston, Texas, som sjöman 1881. Han
arbetade ett par års tid på kustlandet med
hvarjehanda och var anställd vid utstaknin-
gen af Southern Pacific banans utsträckning
förbi El Campo; således kanske den förste
svensk, som vistades i denna nu så svenska
stad. Till Austin, Texas, anlände han 1S83,
hade här anställning hos bankiren Wooldrid-
ge, och biet' genom svenska metodistkyrkans

verksamhet omvänd till Gud och intresserad
för kyrkligt arbete. Han förenade sig här
med nämnda kyrka och rekommenderades
till Seminariet i Evanston för vidare utbild-

ning. tian graduerade härifrån 1S9 0 och
har under tolf år betjänat följande försam-
lingar i nordstaterna: Stratford och Box-
liolm, lova, West Hill, Nebr., och Clay Cen-
ter. Kansas. I fjorton år har han varit pa-
stor i följande församlingar i södern: New
Orleans, Ea., Fort Worth, Manda och El Cam-
po. Texas. Under sin vistelse i Fort Worth
bedref han studier vid därvarande universi-
tet och har tidtals ägnat sig åt litterärt ar-

bete.

I Austin inträdde Fromen i äkta stånd
med Alfrida Nelson, född 1S73 i Hakarp
socken, Småland, och bosatt i detta land se-

dan år 1893. Makarnes sju barn äro: Ruth,
f. 189G. Ethel, f. 1S98, Vasti, f. 1900, Flo-
rence, f. 1902, Vincent, f. 1904, Naomi, f.

19 08, och Linneus, f. 1913.
Fromen har en broder, Axel. i Sverige, som

är fabrikör vid Clara Galvaniseringsfabrik,
Brodern Ernest är affärsman i Australien,
systern Agnes är skulptör i Chicago och Ger-
da är gift och bosatt i Fort Worth.
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HEXHY 1 KEEBF.KG, skomakare, liar varit

bosatt i El Campo sedan år 1894, således

från svenska samhällets första tid, ehuru
han icke tillhört farmarebefolkningen utan
arbetat i sitt yrke hela tiden. Skomakaryr-
ket har tillhört denna familj i åtminstone
tre generationer, ty far oeh farfar voro sko-
makare i Sverige vid Brattfors bruk i Värm-
land, hvarest också Freeberg lärde yrket i

unga år. Son till Henrik Henrikson vid
nämnda bruk, föddes han 1S58. stannade i

hemlandet till 1SS2, då han reste till Chi-
cago och arbetade därstädes i tre år som
garfvare. Härifrån reste han tillbaka till

Sverige och slog sig vid återkomsten ned i

Boston, Mass., livar han upptog sitt yrke å-

nyo och har sedan fortsatt därmed utom ett
fir, som han försökte sig pä landtlifvet.

P. var först gift i Sverige med Kristina
Johnson frän Vase församling, Värmland,
men hon dog kort därpå, efterlämnande dot-
tern .Maria, so*n nu är gift och bosatt i

hemlandet. År 1S92 ingick Freeberg äkten-
skap i Pittsburg, Pa., med Elizabeth Ander-
son, som kommit till denna plats från Sve-
rige året förut. Hennes föräldrahem var
Dalbotorp, Brattfors, Värmland, där hon
föddes 1868. Äfven hennes fader var sko-
makare och hette Anders (Magnuson. En
syster, Ellen Anderson, bor i Galveston, Tex-
as.

En son och sju döttrar tillhöra denna fa-

milj och äro: Thelma, f. 1893, gift med
Carl Ekholm, Fort Worth; Ellen, f. 1S95,
Olga, f. 1897, Arthur, f. 1S99, Lillie, f. 1902,
Anna, f. 1906, Alice, f. 1908, och Edith, f.

1912. Barnens uppfostran och skolbildning
har noga tillsetts. Ellen är skollärarinna,
troligen den första af svensk härkomst, som
födts i El Campo och genomgått en dylik
kurs. Olga har anställning i Första natio-
nalbanken i Fort Worth, och Arthur har
nyligen graduerat från högskolan. Familjen
har medlemskap i El Campo Christian
Church.
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RICH.VKI) HARLIN <4 är född i detta land
af svenska föräldrar och kom redan vid tio
års ålder till Texas. Fadern, Alfred Oster,
emigrerade frän sin hembygd i Örebro län
till Oakland, Nebraska med sin familj år
18S4. Här föddes Richard samma ar, men
tillbringade sina första barndomsår i Wayn-e,
samma stat, dit föriildrarne flyttade och där
fadern efter någon tid dog. I familjen voro
tre barn, Richard, Hilmer och Agnes.

Modern gifte sig senare med Aron Halling,
bördig frän Halland, Sverige, och barnen från
först giftet togo detta familjenamn. Till
Texas kom familjen 1S94 och bosatte sig
i Victoria county, där fadern Halling dog.

Richards halfsyskon äro Minnie, Emily, Ar-
thur och Ethel. Modern är sedan år 10o0
omgift med landtbrukaren Adolph Danielson
i El Campo, där också de öfriga af familje-
medlemmarne äro bosatta.

År 1915 gifte sig Richard Halling med miss
Edna Norden, äldsta dottern till makarne P.

H. och Augusta Norden, i El Campo. Hon
föddes 1892 i Morris county, Kansas, där
föräldrarne bodde innan de år 189 4 tlyttade

till Texas. De unga I-Iallings hafva en son,

Clyde Richard, och iiro medlemmar af sven-
ska metodistkyrkan i El Campo. Som landt-
brukare har Halling lyckats, är progressiv
och ägnar sig mest åt ris- och bomullsodling.
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AltTHUH HALLIXG, en yngre broder till

Richard Mailing, ägnar sig liksom denne och
de ilesta svenskarne i trakten ät bomulls-
och risodling. Bekant med detta slags
landtbruk under de många år han bott i

samhället, började han som arrendator för
ett par år sedan. Mailing föddes i Port La-
vaca, Texas, 1N95; fadern, Aron Mailing, dog
i Inez, Victoria countv. Modern flyttade
till El Campo där hon år 1900 gifte hem-
mansägare Adolph Danielson, en af El Cam-
pos svenska banbrytare. I detta samhälle

har Halling uppväxt och fått sin skolbildning
och tidiga daning.
Med Julia Motal ingick Halling i äkten-

skaplig förening ar 1916. Hon är af mähr-
isk börd men född i Moulton, Lavaca county,
Texas. 1896. Föräldrarne kommo till detta
land frän österrikiska Mähren i unga år, och
Motal har ägnat sig ät landtbruk i Texas de
senare åren vid Pierce, Wharton county, där
mrs. M. fått sin skolbildning. Fem systrar
och två bröder äro bosatta i staten. II. är
medlem af svenska metodistförsamlingen.
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rilTKIl JOHN ISAACSON. Bland lands-
miin, som från samhällets första tid gjort be-
tydande insatser för dess utveckling både i

stad och omnejd, är mr. P. J. Isaacson. År
1S93 inflyttade han med familj och köpte
en större egendom på 429 acres, tillökade si-

na besittningar senare med mera land invid
staden, som sedan utlades till stadslotter och
benämndes El Campo Heights. Vid sidan
af sitt landtbruk, eller rättare som hufvud-
affär, har 1. ägnat sig ät ginrörelse och spe-
cerihandel. År 1S9S bildades Isaacson Gin
Go. och en större bomullsgin uppsattes i sta-
den. Året förut ingick han som kompanjon
i El Campo Mercantile Co., men köpte ut de
andra delägarne år 1905, från hvilken tid

.affären fortgått under namnet P. ,T. Isaac-
son & Son. För kort tid sedan eller 1917,
drog Isaacson sig tillbaka från affärslifvet
och sålde ut till mr. Hill och sonen Alvin
Isaacson.

Fadern, Jöns Isaksson, var folkskollärare
och bodde vid sonens födelse är 1 S 1 i Ilestra
socken, Småland, men flyttade senare till

Hcllefors bruk, där sonen uppväxte och fick

en god skolbildning. År 1869 emigrerade
familjen, bestående af föräldrar och sex barn.
till St. Croix Falls, Wisconsin, i hvilken trakt
upptogs regeringsland. Unge Isaacson äg-

nade sig också åt skogsafverkning under vin-

trarne och tog större kontrakt för virkes-

huggning och forsling från de stora skogar-
ne. Efter tjugofyra års vistelse i Wisconsin
flyttade han med sin familj till El Campo.
Texas. År 18 SI inträdde I. i äkta stånd med
Emelia Hultquist, född 1859 i Chicago Lake.
Minn., och dotter till landtbrukaren Gustaf
Hultquist och hans maka Christina, f. Blom.
hvilka emigrerade till detta land 1853. De-
ras barn äro Alvin, handlare i El Campo; El-
mer, stationsagent i staden; Charles, ginäga-
re; Henry, landtbrukare i samhället och
mrs. Oscar Anderson, bosatt nära Louise.
Texas.

Isaacsons tillhöra svenska metodistförsam-
lingen, taga stort intresse uti verksamheten,
och L. är en af ombudsmännen. Han var
en bland de förste att köpa land i West Swe-
den, McCulloch county, och har fortfarande
en vacker egendom diir.
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OTTO ADRIAN .JOHNSON, född 1SS4 i

Mönsterås, Smaland, och son till landtbruka-
ren Johan (1. Xelson, är arrendator i El Cam-
po-traktmi och odlar ris och bomull. Med
sin famTj kom han lvt från Chicago år 1908.

Johnson lämnade Sverige vid aderton års

ålder och styrde färden till ( hicago, där han
började mjölkaffär efter sex månaders viste-

se i landet. Uppväxt pä landsbygden i Sma-
land och hemmastadd med landtbruk frän
föräldrahemmet, beslöt Johnson efter nagra
års affärsrörelse i nämnda stad att försöka
sif pä jordbruk i detta land, reste därefter
tih Texas och blef sa El Campo-bo. Han
bar en broder och en syster bosatta i Texas,
t/i broder och en syster i Chicago, samt sju
syskon kvar i gamla landet.

År 1904 inträdde J. i äkta stånd med miss
Ellen Ruth Swenson i Chicago. Hon föd-

des i Ljuders socken, Kronobergs län, Små-
land, 188ö och kom med modern, änkefru
Johanna Swenson. f. Ny. och sex syskon till

Amerika och Chicago 1899. Fadern. Frans
Aug. Swenson, dog i Sverige. Barnen äro:
Carl f, 1908, Elmer, f. 1913, och Alvin, f.

1915. Medlemskap i svenska metodistför-
samlingen.

Mrs. Johnsons syskon äro bosatta: en sy-

ster, mrs. C. W. Swenson, i Texas, en syster
och en broder i Chicago, tre systrar och en
broder i Indiana. Äldste brodern, pastor
John \V. Swenson. har varit predikant inom
svenska metodistsamfundet manga är och iir

nyligen invald som lärare vid kyrkans teo-

logiska seminarium i Evanston, 111.
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I.ilwin Johnson mc<l familj.

KltWIN JOHNSON, hemmansägare och od-

lare af majs, bomull och ris, är bosatt på sin

landtegendom å Star Route, ett stycke från
Kl Campo. Han var en bland de många
Kansas-bor, som i början af ISO 0-ta.let köp-
te land och grundläde detta samhälle, till

hvilket han inflyttade 1S92. Nog fick han
lik de öfriga möta och bekämpa nybyggare-
lifvets motiga förhållanden, men den små-
ländska ihärdigheten har trotsat och öfver-
vunnit större hinder än dessa.

I Vrigstad socken, Jönköpings län. lag
föräldrahemmet, där han först såg dagens
ljus? 1807. Efter att ha ägnat sig nagot åt
fiske och jordbruk under uppväxtaren. läm-
nade han hemmet vid sexton ars ålder och
gick till sjös, men öfvergaf sjömanslifvet ef-

ter tvenne ar och emigrerade till Amerika.
I Andover, Kansas, uppehöll han sig nagra
år, sysselsättande sig mestadels med jordbruk,

hvarefter han slöt sig till Texas landsökare
med det resultat, att han hamnade i El Cam-
po, där han är 1S91 köpte 160 acres, h vilken

egendom fortfarande äges och bebos af ho-
nom.

År 1907 ingick Johnson äktenskap med
Emma Maria Hanson, härstammande från Da-
larne, men född i Marquette, Kansas, 1SS2.
Föräldrarne, E. Andrew Hanson och Karin,
f. Hedberg, räknas bland Kansas tidigare
svenske settlare. Modern dog därstädes,
och fadern, som var en bland de första kolo-
nisterna i El Campo, återvände efter kort
tid till Kansas. En -syster, mrs. Berg, är
bosatt i Galveston. Makarnes tvenne söner
äro: Oscar, f. 1910, och Carl, f. 1912. Den
svenska lutherska församlingen har alltid

varit familjens andliga hem.
Sedan detta skrefs ha båda deras söner

aflidit. Carl dog i febr. 191S och Oscar i

maj samma är.
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ADOLF I TtlDOliF .JOHNSON, hemmansäga-

re och landtbrukare i El Campo svenska sam-

hälle sedan är 1S92, kom vid sju års ålder

till detta land med modern och två syskon.

Fadern hade anländt hit något tidigare. Fa-

miljen bosatte sig först i Galesburg, III., men
tlyttade senare till Page county, där fadern.

Jonas Petter Nelson, köpte land och bodde
till sin död. Johnson föddes 1800 i Döder-
liult, Kalmar län, Småland, hvar fadern var
landtbrukare, innan han emigrerade.

Med Augusta Johnson, född i Galesburg,
111., Ingick J. äktenskap, och hade med henne
barnen Edna, Wilfred och Edgar. Edna är

gift med Walter Fiskett och bosatt i Califor-

nien. Mrs. Johnson dog i El Campo 1901,
och ,1. ingick i nytt äktenskap 1915 i New
Andover, Katts., med Anna Salen, född 1877
i Sigtuna, Sverige. I unga är kom hon med

föräldrarne till Vetona, Mo., där familjen
bodde några år och flyttade sedan till El
Campo, livar föräldrarne sedan aflidit. Ma-
karne ltafva en son, David, f. 1916.

Efter tio års vistelse i Iowa flyttade John-
son till New Andover, Kansas, hvar han köp-
te land och brukade omkring fjorton år. Så-
väl här som då han senare flyttade till El
Campo har han fått röna sin del af nvbyg-
gatlif och uppbyggande af nya samhällen.
Till sistnämnda plats kom han år 1894, men
hade köpt land härstädes ett par år förut,

tillhandlade sig mera senare närmare staden
och äger nu tvenne värdefull landthem i sam-
hället. Medlem af svenska lutherska kyr-
kan, deltager han med intresse uti verksam-
heten och samhällets välfärd. Barnen ha
fått en god skolbildning och tvenne af dem
ha studerat vid Trinity College, ltound Rock,
Texas.
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G. E. Johnson med familj.

GUSTAF EMIL JOHNSON, mekaniker och
medlem af firman Johnson & Voolson i El
Campo, lärde sitt yrke i Providence, R. I.

då han först kom till detta land. Efter fem
års vistelse i nämnda stad kom han 1908 till

El Campo, Texas, men stannade blott ett år
och begaf sig igen mot norr, denna gång till

Minneapolis, Minn. och västkusten, men
kom efter tre år tillbaka till El Campo. och
har sedan 1912 varit bosatt där. Först-
klassig maskinist är han särskildt anlitad för
uppsättning och reparationer af pumpstatio-
ner för risodlingen.

I denna stad ingick Johnson äktenskap
år 1914 med Augusta Johnson, dotter till

makarne O. R. och Gustafva .Johnson. Hon

föddes i Marion Hill, Kansas, 1SS5 och in-

flyttade till samhället med föräldrarne 1894.
Makarnes tvenne barn äro: Gerald, f. 1915,
och Ernest, f. 1917. De äro medlemmar af
svenska lutherska församlingen.

Mr. Johnson föddes i Sköfde, Västergöt-
land, 187 9 och är son till murarmästaren
Lars Johanson och hans maka Augusta, f.

Mallstedt. Sonen fick god skolbildning och
arbetade en tid på spinneri i Svenljunga,
Elfsborgs län. I likhet med så många andra
svenska ynglingar ville han till Amerika för
att pröfva tillfällena här, och så emigrerade
han år 19 03 och kom till Providence, R. I.

där en kusin. mrs. Charles Nyberg, var bo-
satt. Förhållandena ha varit honom gyn-
samma, och han har lyckats väl i detta land.
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Peter Larfon mecl familj.

PETEIt EAIiSON", hemmansägare och bo-
satt i El Campo sedan 1896, är till börden
skåning, född 1S39 i Särslöf församling.
Malmöhus län och son till landtbrukaren Lars
Arvidson. Han uppväxte på landet och flek

tidigt göra sig bekant med jordbruksarbete,
hvilken sysselsättning han följt äfven i det-
ta land. 1 Sverige ingick han äktenskap
med Ingrid Hakanson, och tillsammans kom-
mo de till Amerika 1867 och bosatte sig i

Missouri, hvar L. upptog landtbruk. Här dog
hustrun, och Larson inträdde i nytt äkten-
skap 1884 med mrs. Elsie Thompson, af
norsk börd och född ISA 1 . Hon kom till

detta land 1879 och hade förut varit gift

med Peter Thompson, som var född och upp-
växt i Ångermanland.

Af mrs. Larsons barn i första giftet lefva

två: Peter och Johnnie. Larson har från
sitt första äktenskap sönerna Olof och Lud-
vig samt döttrarna Tilda och Chestv. Till-

sammans i sitt andra gifte liafva de fyra
barn i lifvet: Amanda, Minnie, Annie och Si-

gel.

Familjen inflyttade till Texas från nordsta-
terna 1S94, bodde två år i närheten af San
Angelo och kommo därifrån till El Campo.
Den landtgård, makarne fortfarande äga och
bebo, inköptes 1909. Till sin kyrkliga tro

äro de lutheraner.
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år 1904 och lian 1914. Larson föddes 1S3 2

i Tierp socken, Uppland, och makan 18 4 5 i

samma trakt. I äktenskap ingingo de 1865,
och fyra år senare emigrerade de till Bishop
Hill, 111., och kort därefter till Falun, Kan-
sas, där de voro bland de första svenska ny-
byggarne. Larson var van vid härdt arbete
och långa arbetstimmar i Sverige, ty han
brukade berätta för ett yngre släkte, huru-
som han i sin ungdom fick börja slagtröska
klockan 2 pä morgnarne, rykta hästarne kl.

6 och sedan taga yxan och gå till skogen
och hugga en famn ved innan kvällen. Det
var i den gamla goda tiden. De första å-

ren i Kansas arbetade L. pä järnvägen, och
det var under den tid, då “Buffalo B i 1 1

“ säg
till att järn vägsarbetarne på Union Pacific

banan ej voro utan färskt buffelkött för mid-
dagarne.

Familjen kom till Texas 1890, bodde ett

år i Hutto och flyttade sedan till Beeville.
hvilken plats den lämnade och kom till

El Campo 1S92. Fä svenskar bodde där-
städes da, ty kolonien var just grundlagd,
men Larson och sönerna togo i tu med od-
ling och byggnadsarbete och fick egendomen
snart i brukbart skick. Efter föräldrarnas
död har den öfvertagits af sönerna.

Sonen John K. Larson, född 1ST2 i Saline
county, Kansas, ingick äktenskap 1909 med
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M r. i cli Mrs. Olof [.arion.

OLOF L.MISOX och mans maka, Kajsa
Greta, föräldrar till bröderna John, Louis
och Arvid Larson, landtbnikare i El Campo
svenska samhälle, äro bada döda; hon afled

I
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Anna Ahlström från Söderfors bruk, Upp-
land, där fadern var förrädsförvaltare. Hon
föddes 18S9 och emigrerade till El Campo,
Texas. 1908. Barn: Edna, 1910, Clarence,
f. 1912, Lillian, f. 1914.

Arvid Earson, f. 1S81, är sedan år 1907
gift med Ellen Swenson, född i McPherson,
Kans., 1886. Barn: Ethel, f. 1909, och
Carl F. 1912.

Den äldste brodern Louis Larson föddes
i Sverige 1865, är ogift och hjälper brodern
med skötandet af fädernehemmet.

A. 1’RMH.M.W IlARI), en annan af Axel M.
Bards söner, är liksom de flesta bröderna
landtbrukare. I äkta stånd inträdde han år
1911 med Florence Elhvood, tillhörande en
svensk familj, som var en bland de första att
bygga och bo i det svenska samhället invid
El Campo. Hon föddes i Collander. Iowa,
1S91, och var blott ett par år gammal, då för-
äldrarne kommo till El Campo. Hon har så-
ledes uppvuxit i denna trakt och här fått sin
fostran och utbildning i hem. skola och kyrka.
Liksom de öfriga af släkten äro Bards luthe-
raner och tillhöra svenska församlingen i sta-
den. Makarne hafva tvenne barn: Irving,
f. 1913, och M arvin, f. 1915.

I Orion, Henry county. 111., föddes B. år
18S5. Som helt ung flyttade han med för-
äldrar och syskon till Wakefield, Nebraska,
stannade här under de första skolåren och
fullbordade senare sin bildning i El Campo,
dit familjen flyttade 1S94. Sina ynglingaår
tillbringade han i föräldrahemmet och var
fadern behjälplig med arbetet på farmen, och
denna sysselsättning med landtbrukets fram-
tidsutsikter tilltalade troligen sonen, ty då
han gifte sig och satte eget bo. valde han
detta lefnadskall. Liksom bröderna lyckas
han också väl i detta.

Mrs. JOHANNA ANDERSON, änka sedan
1900, är bosatt i staden, där hemmet skötes
af dottern Anna. Sönerna Oscar och Wil-
helm arbeta i affär, den förre i El Campo och
den senare i Colorado. Såväl hon som ma-
ken, Henry Anderson, hade sina barndoms-
hem i Gefleborgs län och emigrerade tidigt
till Amerika. Hon kom med föräldrarne till

Andover, 111., omkring 1870 och bosatte sig
senare i Iowa. Andersons bodde någon tid

i Looking Glass, Xeb., innan de flyttade till

Texas 1893. Medlemskap i svenska luth.
kyrkan.

EMANUEL ANDERSON och hans hustru
Lydia, född Ossian. äro båda födda i detta
land af tidigare invandrande svenskar. I

Ophicm. 111., dit föräldrarne emigrerade före
inbördeskriget, föddes A. 1SS4, flyttade som
ung till Wakefield. Xeb., hvarifrån han kom
till El Campo 1909, köpte land och upptog
ris- och bomullsodling.

Andersons ingingo äktenskap 1906 och
hafva två barn; GJadys och Robert. Med-
lemskap i svenska luth. kyrkan. Mrs. A.
föddes 1 878 i Iowa och är af småländsk börd.

E. J. ÄDLING, El Campo, föddes 1881 i

Oaklan d, Xeb., och kom till Texas med för-

äldrarne 1 S 9 2 . Med miss Molly Erikson
inträdde han i äktenskap 1903. Föräldrar-

ne, som emigrerade från Sverige omkring
1868 och kommo först till Chicago, flyttade

senare till Salina, Kan., där hon föddes 1883.

Familjen Erikson kommo till San Angelo.

Texas, 1S95 och senare till Galveston och El

Campo. Makarne hafva tre barn. Mr. Äd-
lings föräldrar voro från Bollnäs i Sverige

och emigrerade i unga år till Illinois och

bosatte sig sedan i Iowa och Nebraska.

LUTHER EMIL BARD, landtbrukare ,
är

en af Axel M. Bards söner och kom till denna
del af staten år 1 894. Född i Orion, 111.,

1879, fick han redan som barn pröfva på
nybyggarelifvet både här och i Nebraska, dit

familjen senare flyttade.

Han är sedan år 1905 gift med Jennie Da-
nielson, född 18S2 i Andover, 111., där hon
vistades tills 1893, då hon med de öfriga af

familjen kom till El Campo, Texas. Föräl-
drarne, A. Danielson och hans maka Sophia,
f. Larson, invandrade frän Småland till Ga-
lesburg, 111., 1866. Barn: Fem, Francis,

Bernice, Rudice, Mancel, Harvey och Earl.

Medlemskap i svenska lutherska kyrkan.

AUGUST E. BENSON, landtbrukare och
hemmansägare i samhället, kom till Houston.
Texas, från de norra staterna år 1904 och ef-

ter ett års vistelse där flyttade med familj

till El Campo. B. är bördig från Vernamo,
Småland, och född 1861. Vid myndig ålder
emigrerade han och bodde längre eller kor-
tare tid i Illinois, Wisconsin och Iowa. Hu-
strun, Sophia Peterson, med hvilken han in-

trädde i äkta stånd 1S92, är från samma
plats i Sverige ocli född 1869. Makarne haf-

va fyra barn och tillhöra svenska metodist-
församlingen.

REVNOLD BERGLUND, äldste sonen till

hemmansägaren P. E. Berglund i El Campo,
är liksom fadern landtbrukare och äger en
vacker gård nära staden. Han föddes i Peca-
tonica, 111., 1883, kom med föräldrarne till

Texas 1897 och blef tidigt hemmastadd i

Texas jordbruk. I äktenskap inträdde han
1916 med Marguerite Kain, född 1S91 i Ma-
tagorda, Texas, och dotter till en amerikansk
familj. Thomas och Mamie Kain. Sonen
Reynold är född 1917. Medlemskap i sven-
ska lutherska församlingen.

Änkefru JAMES KROWN, hvars make dog
i El Campo 1913, bebor och tillser fortfaran-
de den landtegendom, som makarne inköp-
te, då de kommo hit från Missouri 1S97. De
förenade sina lefnadsöden 1887 och bodde
en tid i Colorado. Bådas föräldrahem var i

Halland, dår Broun föddes i Vessige socken
1859 och hustrun i Abild 1857. Af makar-
nes tre barn iir äldsta dottern Anna gift med
Elmer Swenson i El Campo.
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J. P. Malamler’s landtgärd i modern stil.

.IOH W PHTI.R MALANDER, hemmansä-
gare och bosatt ej langt fran staden på sitt

vackra landställe, har ägnat sig mest ät ris-

odling men också åt trädgårdsskötsel, däri-

bland olika slags sydländska frukter och bäv
Bosatt i trakten i flera är, har han gjort et.

betydelsefull insättning i det svenska sam-
hället, har flora värdefulla egendomar och är
Välbärgad. Mrs. Malander är medlem af
svenska metodistkyrkan i El Campo, hvilken
församling särskildt varit föremal för deras
omtanke och hjälp. Makartie liafva inga
barn. men liafva adopterat och uppfostrat
tvenno systrar, af hvilka den ena är död,
men Klfie Maria lefver och ii r fortfarande i

hemmet.

Malander föddes i Melby, Småland, 1S57

och är son till landtbrukaren Johan Gabriel

Malander, som med sin familj lämnade Sve-

rige år 18 71 och reste till Webster county,

Iowa, ocli bosatte sig. Här bodde famil-

jen i många år, på hvad som var kändt un-

der namnet “the River land”, och i denna
del af staten dogo föräldrarne. Mrs. Ma-
lander är bördig frän Boxholm, Sverige,

lödd lS6ft och dotter till valsverksarbetaren
Adam Hemming. Ar 1SSG emigrerade Alber-
tina Hemming till Amerika och kom till Ilol-

d redge, Nebr. I äktenskap förenades Ma-
landers 1.S9 4.



'
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Dr. Martin Noyd.

PASTOll M. \OVI>, I). I). Pastorn och
teologie doktorn Martin Xoyd, församlings-
läraren i Kl Campo och Ganado. var Augu-
stana-synodens förste stationerade pastor i

Texas. Luthersk verksamhet hade visser-
ligen bedrifvits förut bland landsmännen i

Williamson och Travis counties, dels af tvenne
prästmän frän hemlandets kyrka och dels
af tvenne frän Augustana-synoden

;
men icke

förty voro de svenska kolonierna vid pastor
Xoyds hitkomst dock blott ett missionsfält,
på livilket han fick utföra ett banbrytarear-
bete. Och först sex år efter hans hitkomst
anlände den andra pastorn af Augustana-sy-
noden.

Mera än 40 är hafva svunnit hän, sedan
dr. M. Xoyd började sin pastorala verksam-
het bland landsmännen i Texas; och de flesta

af dessa tidigare svenska invandrare, för
hvilka han bröt det andliga lifsbrödet, hafva
skattat at förgängelsen. De som ännu lef-
vn och som voro med i det kvrkliga arbetet
under nyhyggai tiden, tala med entusiasm otn
dessa lyckliga tider, da pastor Xoyd färda-
des öfver de stiglnsn prärierna mellan för-
samlingarna och förkunnade ordet i de an-
språkslösa kyrkorna samt i de vinga nvbyg-
parehemmon pa låglandet i Williamson och
Travis counties.

Martin Xoyd föddes i Bortrsiö socken, Hel-
si n g land, den 21 augusti ISäO. Föräldrar-
na voro P. M. Xoyd och dennes hustru Mar-
gareta Lötmiist. vr ix.ä 7 emigrerade fa-
miljen P. M. Xoyd till Amerika och kom till

I

Mrs. M. Xoyd.

Andover, Illinois. I därvarande sv. luth.

församling verkade mellan 1858 och 1873
den kraftfulle och begåfvade pastor Jonas
Swenson, fader till framlidne dr. C. A. Swen-
son i Lindsborg, Kansas. I hemmet ocli i

församlingen i Andover erhöll Martin Noyd
den fostran, som satt sin prägel på hela hans
personlighet. Jonas Swenson var Martin
Xoyds andlige fader, var hans nattva rdslä-

rare och ledare, tills han trädde ut i lifvet

och började studera. År ISfiO inträdde han
som elev vid Augustana College and Theo-
logical Seminary, dä förlagdt i Paxton, 111.,

samt genomgick både college och seminari-
um, och efter fullbordade studier prästvig-

des han den 2 7 juni 1S76 vid synodalmötet
i .Tamestown. X. Y., och upptog församlings-
arbetet i den svenska lutherska Brusliy-för-

samlingen i Williamson county, Texas, betjä-

nande därjämte församlingen i Austin och
Xew Sweden. Frän 1879 till 1S83 hade
han blott Brusliy-församlingen. År 1883
kallades han af Xebraska-konferensen till

president för Luther College i Wahoo, Xebr.,

som på hösten samma år började sin skol-

verksamhet. Dr. M. Xoyd fick sålunda grund-
lägga den verksamhet, som blifvit till ?ä stor

välsignelse för ei blott Xebraska-konferensen,
utan hela vårt samfund. I Wahoo stiftade

han den lutherska Bethleliemsförsamlingen
och var doss pastor pä samma gång som han
skötte presidentsysslan. År ISS7 kallades
han för andra gången af församlingen i Bru-
shy, Texas. Ilan antog kallelsen och betjä-
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nade nämnda församling till 1892. Kansas-
konferensens ordförande sedan 1891, blef

han 1892 vald till konferensens missions-

president samt verkade som sädan tills ar

1897. Han antog sedan kallelse till Betli-

lehemsförsamlingen i Chicago och var dess

pastor tills ar 1908 . da han upptog liemmis-

sionen (stadsmissionen) i Chicago. Dr. RI.

Noyd är således den svenska lutherska kyr-

kans grundläggare af denna barmhärtighets-
verksamhet i Chicago. Det var under en
resa genom reformationens hemland, som
impulserna till denna verksamhet gäfvos ho-
nom. Han afsade sig sedan denna befatt-

ning följande ar och ägnade sig någon tid åt

insamlingsarbete för Augustana College och
Teologiska Seminarium och antog i juli 1910
kallelse till Fort Worth och Dallas, Texas.
I förstnämnda församling fullbordades det

påbegynta kyrkobvgget och i sistnämnda in-

köptes kyrkoegendom och kyrka. Han blef

år 1915 kallad af de sv. luth. församlingarna
i El Campo och Ganado, Texas, hvilken kal-

lelse han antog, och hvilket pastorat han allt

sedan dess betjänat.

Utom de förtroendeuppdrag, som han er-

hållit, har han också hedrats genom 1 oljan-

de utmärkelser. År 1904 erhöll han från

Bethany College artium magistergraden, och
år 1917 utdelades till honom af Augustana
College teologie doktorsgraden.

Dr. Noyd inträdde i äktenskap med Anna
Cervin år 187 6. Fosterdotter till framlidne
läroverksläraren, pastorn och filosofie doktorn
A. R. Cervin i Rock Island, 111., föddes hon
i Landskrona, Skåne, 1856 och kom till Chi-
cago, 111., 1S64. Deras äktenskap har väl-

signats med tio barn, af hvilka åtta lefva:

Bertha, Ebba, Luther, Irene, Adele, Joel,

Mildred och Bertil. Två äro döda. Emma
och Carl.

Dr. Noyds fader atted i Andover, 111., 1S65.
Modern lefver än och bor hos hans syster,

mrs. Sara Gröndahl i Lindsborg, Kans. Mrs.
Noyds fosterföräldrar äro bada gångna ur ti-

den. Hon har två systrar i lifvet, mrs. Boh-
man i Chicago och fru Erlandson i Kristian-
stad, Sverige.

PER EDWARD BERGLUND, hemmansäga-
re i El Campo och bosatt i det samhället se-

dan år 1897, är bördig från Åbo socken, Ös-
tergötland, och född 1861. Till detta land
reste han 1885 och anlände till Georgia, men
efter kort tid flyttade han till Illinois, där
han var bosatt omkring tio år. Här gifte

han sig med Charlotta Peterson, född 1S69
af föräldrar, som invandrat frän Sverige. De
sex sönerna i denna familj äro: Clarence,
Reynold, Victor, Walter, Elmer och Clifford.
Medlemskap i svenska lutherska kyrkan.

ANDREW EDWARD CARLSON och hans
hustru, Emma Lovisa, f. Anderson, äro bå-
da från Hallands län, han född i Köinge soc-
ken 1852 och hon i Vinberga 1853. Carl-
son uppväxte pä landet, där fadern, C. J. E-
manuelson, var landtbrukare, och hunnen mo-
gen ålder utvandrade han är 1872 och slog

sig ned i Williamsport, Pennsylvania. Här
gifte han sig 1874 och bodde i många år, un-
der hvilken tid han ägnade sig åt järnvägs-
och grufarbete. Från denna plats flyttade
familjen till Iowa, köpte land nära Pomeroy
och farmade omkring fem år. På grund
af vacklande hälsa nödgades Carlson draga
sig tillbaka från landtbruket och bedref ho-
tellrörelse i Dayton, lova, omkring ett års
tid. År 1893 salde han sin egendom och flyt-

tade till El Campo, Texas, köpte tillsammans
med brodern oc li en annan svensk en större
landsträcka på 900 acres och började så att
göra sin del för samhällets utveckling och
uppbyggande. Tillsammans med sin måg,
mr. Abner Hanson, ägnade han sig åt risod-
ling någon tid i större skala.

Carlson har tagit 1 i flig del i politiken un-
der många år. Så var han invald och tjä-

nade som vägkommissarie i fjorton år och
deltog på annat sätt för samhällets allmänna
väl. I det kyrkliga har han också visat in-

tresse, och i svenska metodistkyrkan, hvil-

ken han och familjen tillhöra, liar han tjä-

nat som organist och söndagsskolförestån-
dare flera år. Han har på sista tiden, på
grund af försämrad hälsa, måst draga sig

mera tillbaka från det allmänna och bebor
i ro och lugn sitt landthem nära staden. En
broder, J. B. Carlson, är bosatt i Ericsdale,
Jones eounty, en syster i Olivia, två systrar
i Dayton, Iowa, och en i Nebraska. Mrs.
Carlson, som kom till detta land 1S72. har
en broder och två systrar i Jamestown, N. Y.,
och en syster i Ericsdale, Texas. Barn i

lifvet: mrs. Irvine och mrs. Abner Hanson,
Bradv, Oscar, landtbrukare i El Campo, och
.Toseph bosatt i Houston.

JOHN ENGLUND, arrendator, är en bland
de yngre invandra rne från hemlandet, ty
1907 kom han till El Campo från sin hem-
bygd i Trehörningsjö, Ångermanland. Son
till jordbrukaren O. P. Englund och född
1890, upptog han landtbruksarbete efter an-
komsten hit och innehade plats de första fem
åren hos S. O. Norden, livars dotter. Anna
Augusta, han inträdde i äktenskap med 1913.
Hon är född i Rice Lake, Wis., 1S94 och

kom med föräldrarne till Texas 1903. 51a-
karne hnfva en dotter och tillhöra sv. luth.

församlingen.

CARL E. ERICSON, son till änkefru M.
Ericson i El Campo, föddes i Brookville, Kan-
sas, 1873, fick god skolbildning i hemorten
och vid Bethany College och kom med för-

äldrarne till Texas 1895. Med Elfrida Enge-
li ii från Helsingborg, Sverige, ingick han äk-

tenskap 1893. Född 1872 utvandrade hon
till Kansas 1885. Deras fyra barn äro Agnes,

gift med .T. R. Bibi), Marjorie, Marvin och

Olga. Medlemskap i amerikanska presby-

terianska kyrkan. Erikson var postmästare
i El Campo fjorton år och innehar nu plats

som biträdande kassör i Första Nationalban-
ken.
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JOIIAX ELOF XELSOX, bosatt på sin

landtegendom å Star Route, är smålänning
och född i Södi'a Vi socken 1864. Föräl-
drarne, Xels och Sofia Magnuson, voro bön-
der i Sverige, men emigrerade i äldre är och
bosatte sig i Orion, 111., där de dogo. Då
Nelson lämnade fosterlandet 1S82 kom han
äfven till Orion, bodde där omkring tolf år
och vistades sedan en tid i Louisiana, hvar
han arbetade som snickare. Till El Campo
flyttade han år 1894, köpte land och började
med ris- och bomullsodling. Hans broder
Andrew Nelson är också bosatt i samhället.

Mrs. Nelson hette före sin äktenskapliga
förening med N. Hulda Dombrack, är född i

St. Croix Falls, Wisconsin, 1869, där föiäl-
drarne af lidit. Modern, Anna Peterson, var
svensk, men fadern var af tysk härkomst och
ägnade sig ät landtbruk och tegeltillverkning.
En broder och två systrar lefva.

Fem söner och en dotter tillhöra denna
familj. Dessa äro: Gilbert, f. 1899, Florence,
f. 1901, Andrew, f. 1902, Arvid, f. 1904, El-
mer, f. 1907, och David, f. 1910. Till sin
trosbekännelse äro Nelsons lutheraner jch
tillhöra svenska församlingen i staden.
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Nels L. Nelson med familj.

XELS LEONARD XELSOX. Ehuru af
dansk börd, räknas mr. N. L. Nelson mera
till svenskarne, ty han är gift med en sven-
ska och tillhör svenska lutherska församlin-
gen i staden. Hans födelseort är Astrup,
Danmark, och årtal 1S66. Foräldrarne voro
skogsfogden Nels Christersen och hans ma-
ka Kristina. År 18SS lämnade han sitt hem-
land och kom till Clifton, Iowa, flyttade sena-
re till Indiana och efter någon tid till South
Dakota. Till Texas anlände han är 1895,

köpte sin egendom ett par år senare i Dane-
vang samhället vid El Carnpo. Utom denna
äger han ett hem i staden. Som farmare
har N. lyckats väl.

Alma Vennerberg gifte sig med Nelson
1898. Hon är född 1S75 i New London, Io-

wa, dit foräldrarne emigrerade från Sverige
i yngre år. Både fadern och modern voro
från Hycklinge socken, Östergötland. Deras
tre barn äro: Clara, f. 1902, Frank, f. 1905,
och Esther, f. 1912.
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Alfred Nilson med familj.

ALI RED XATAXAKL XILSOX. Risodling
har bedrifvits i större och mindre skala om-
kring El Campo i många år; och detta slags

landtbruk är vanligtvis ganska lönande, e-

huru det är förenadt med stora omkostna-
der på grund af konstbevattningen. Bland
landsmän, som ägnat sig särskildt och i

större skala på detta slags åkerbruk, äro
bröderna Nilson från Chicago. De äro väl

kända i nämnda stad under namnet Nilson
Bros. och bedrifva en stor “plumbing” affär;

och denna tillsammans med den stora egen-
domen i El Campo skötes gemensamt af brö-
derna. Omkring är 1902 köptes en mindre
egendom nära El Campo, hvilken sedan ut-

vidgats genom förnyade köp, sa att den nu
utgör omkring 1,600 acres. Denna stora e-

gendom är väl bebyggd och iordningställd
med alla nödiga förbättringar för detta slags
landtbruk och ser ut som ett litet stadssam-
hälle för sig sjiilf. Vattenverket på platsen
kan bevattna omkring 600 acres. Utom ris

odlas också bomull.

Egendomen skötes för närvarande af Al-

fred Nilson. Han är född i Surteby, Väster-

götland, 1S72, fick sin skolbildning dels där
och dels i detta land. Är 1891 utvandrade
han och kom till Chicago, hvar han lärde det

yrke, lian följde i mänga år, innan han kom
till Texas. Föräldrarne, Anders Nilson och

Edla, f. Börjeson, kommo till Chicago 1905
och bodde där hos en af sönerna till deras
död.

Nilson ingick äktenskap år 19 05 med Anna
Karin Ingeborg Ekdahl, född 1884 i Helsing-

borg, Sverige, och dotter till kustsergeanten
Oscar Ekdahl. Hon kom som emigrant till

detta land 19 01 Makarne hafva fyra barn:

Alfred, Lawrence, Elenora och V/era. En
dotter är död. De tillhöra svenska metodist-

församlingen i Lake View, Chicago, men
taga verksam del i kyrkans arbete på plat-

sen. En broder till N. är bosatt i Montana,
de öfriga tre i Chicago.
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OSCAR XELSOX, landtbrukare och ägare
af en vacker egendom strax utom staden på
380 aeres, lämnade Sverige vid tjugo års ål-

der och kom till Page county, Iowa. Här
fann han sysselsättning på landsbygden och
stannade omkring fyra år, hvarefter han
flyttade till Wakefield, Neb., och vistades
ungefär lika lång tid. Frän denna plats
följde han med de många landsökarne till

Texas och kom till El Campo år 1894, hvar-
est han blef bofast och köpte tre år senare
sin landtegendom.

I El Campo gifte han sig år 1S96 med miss
Hilma Shult, dotter till P. J. och Carolina
Slutit, hvilka med barnen inflyttade till det-

ta samhälle 1894. I Henry county. 111., föd-
des hon år 1872, bodde flera år i Nebraska
och kom därifrån till Texas förut nämnda
år. Bröderna Oscar, Sam och Charles Shult
äro bosatta i El Campo.

Nelson är bördig från Tveta socken i Kal-
mar län, Småland, och född 1S66. Föräl-
drarne, Nels Petter och Johanna Carlson,
voro bondfolk. N. aflade ett besök i hem-
landet är 1913 och medtog då till sitt hem i

El Campo tvenne brorsbarn, Gunhild, f. 1901,
och Agda, f. 19 08, hvilka uppvuxit och fo-

strats i hemmet. En broder och en syster
till mr. Nelson äro fortfarande i Sverige.
Makarne tillhöra svenska lutherska försam-
lingen.
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I*. H. XORDEEX, hemmansägare och bo-

satt i svenska samhället invid El Campo se-

dan år 1894, var en bland de första i trak-

ten, som försökte sig på risodling. Detta
lyckades väl och N. har under aren tillökt sin

ursprungliga egendom på 174 acres, sä att

han nu har 250, på hvilka skördas förnämli-
gast ris och bomull. Nordeen kom till El
Campo från Dwight, Kansas, dit föräldrarne
komino 18 68, togo regeringsland och bodde
till sin död. I nämnda stat stannade han
omkring tjugosex år och ägnade sig äfven där
åt landtbruk.

Barndomshemmet var i Leksand. Dalarne,
där N började sin lefnadsdag 1860. För-
äldrarne, Anders och Kristina Norden, be-
slöto sig för att resa till Amerika, då so-
nen var blott åtta är gammal, och i deras
och en systers sällskap anträddes den långa
och besvärliga resan till Lawrence. Kansas,
Skolbildningen, som afbröts i Sverige, full-

bordades sedan här. En broder, Daniel, är
bosatt i Dwight, Kan., och tvä systrar i

nordstaterna.
Med miss Augusta Leander ingick N. äk-

tenskap år 1S90. Hon föddes 1S66 i Mör-
sjö socken, Småland, och lämnade Sverige
för detta land 18S5. Hennes första vistelse-

ort var Salina, Kansas, hvarest hon bodde
tills hon gifte sig. Fadern, Anders Leander,
dog i Sverige, men modern kom till Amerika
1908 och bosatte sig hos barnen. Nordeens
fyra barn äro: Edna, f. 1892, förenades i

äktenskap med Richard Halling i El Campo
år 1915; Minnie, f. 1S95, ingick äktenskap
1916 med Nels Carlson och är bosatt i C.al-
veston; Walter, f. 1897, Royal. f. 1901 äro
ännu i hemmet.

Tvenne systrar till mrs. Nordeen ha sina
hem i Dwight, Kan., och en bi oder är bosatt
i Oklahoma City, Okla. Familjen tillhör
svenska metodistförsamlingen, för hvilken NL
tjänar som ombudsman.

t
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S. O. Norden med familj.

SVEN OSCAR XORDEX, bördig från Tre-
hörningsjö, Ångermanland, och född 1861, lär-

de i hemland och under uppväxtåren skoma-
karyrket, men lämnade yrke ocli läst vid tju-
go års ålder för att söka lyckan i detta land.
Fadern, Johan Petter Norden, var jordbru-
kare på eget hemman, och då sonen år 1881
bestämde sig för amerikaresan, valde han
Itice Lake, Wis., som hemvist, där han upp-
tog regeringsland och blef jordbrukare. Den-
na plats var da ett litet nybygge, till hvilket
ingen järnväg anlöpte, utan man fick gå eller
köra till närmaste järnvägsstation, omkring
sextio mil aflägsen. Hit kom ynglingen en-
sam, arbetade i de stora skogarne första ti-

den och tog sä “homestead” eller regrings-
land och bebyggde. Till detta sitt lilla hem
hemförde han snart en brud bland samhäl-
lets döttrar, ty 1SS6 ingick han äktenskap
med Susan Elizabeth Archer, af amerikansk

börd och född i Menominee, Wis., 187 0

.Med sina föräldrar flyttade hon senare till

Rice Lake. I tjugoett års tid bodde Norden
på denna plats, under hvilken tid samhället
utvecklades och förbättrades betydligt.
Makarnes tolf barn haiva följande namn

och födelseår: Jennie, f. 18S9, John, f. 1890,
Ida, f. 1S92, Anna, f. 1894, Egbert, f. 1896,
Olive, f. 1897, Lester, f. 1899, Stella, f. 1901,
Frida, f. 1903, Grant, f. 19 0 7, Loyd, f. 190 9,

och Orin, f. 1911. Jennie, John ocli Anna
äro gifta och bosatta i samhället.

Norden kom med sin familj till El Campo
å 1903 och samma år köpte han det landt-
hem på 160 acres, som han fortfarande be-
bor och brukar. Inom svenska lutherska
kyrkan, hvilken han och de öfriga af fa-

miljen tillhöra, tager han verksam del i ar-

betet och är för öfrigt intresserad i samhällets
väl och framgång.



->
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J. Siver Xordin med familj.

JOHX SIVJOIl NORDIN är en bland El

Campos yngre svenske landtbrukare, som be-

bor och sköter sin faders hemman och ä-

ger dessutom en egen gård i samhället på
120 acres. I sällskap med föräldrar och
syskon lämnade han norra Sverige 1891 och
kom till Uice Lake, Wisconsin, där fadern
köpte ett stycke land för att möjligen bere-
da ett hem för sig och de sina; men denna
trakt var mycket otjänlig för odling på grund
af mossar och vattendränkt land med oba-
nade vägar. Här fick familjen uthärda män-
ga svårigheter de första åren, men barnen
hjälpte hvad de kunde med odlingsarbete
och bärplockning; och så med tiden hade de
ett hem, h vilket såldes, da Nordins flyttade

till El Campo, Texas, 1903. Här blef det att

åter bryta ny mark, men säkerligen under
gvnsammare förhållanden och med bättre
resultat. År 1916 flyttade föräldrarne och
somliga af syskonen till Warren, Oregon, där
de fortfarande bo.

X. föddes i Trehörninge, Ångermanland.
1882, påbörjade sin skolbildning därstädes
och medföljde föräldrarne, August Nordin
och hans hustru Sigrid, f. Hagblad, till detta
land. 1 hemmet uppväxte tio syskon, bland
hvilka två bröder och en syster bo i El Campo.
en broder i Californien och de öfriga i Oregon.
Nordin är en skicklig landtbrukare, äger godt
förtroende och är medlem af svenska luther-
ska församlingen.



'
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Joseph Olson med familj.

•lOSKIMl <1S< All <>LS<)\, arrendator å fa-

derns hemman invid El Campo, är son till A.
1*. Olson, bosatt i Californien. Han föddes
i <'able, 111., isss. dit föriildrarne emigrerade
frän Sverige 1 S 7 1 . Olsons flyttade till El
Campo är 1 S f» 5 . och i detta samhälle hafva
baiiien uppvuxit oclt fatt sin skolbildning.
Joseph stannade hemma och hjälpte fadern
med landtbruket, tills han sjäif öfvertog gär-
den. Ilan odlar mest ris och majs samt
nagot bomull. Ilan har fem bröder och två
systrar, mrs. Hulda Lindquist och mrs. F. J.
I >a niclson.
Med Emely Christina Halling ingick Ol-

son äktenskap år 1910. Hon är dotter till

familjen Aron Halling, som inflyttade till den-
na trakt ar 1S94 från Wayne county, Neb.
Hon var da blott ett är gammal och har så-

ledes uppvuxit i Texas och här fått sin skol-

bildning. Fadern dog i Kl Campo några
ar tillbaka, men tre bröder och fem systrar
lefva och äro bosatta i staten. Makarnes
tvonne barn äro: Wallace, f. 1914, och Mar-
vin, f. 19 1 ti. Medlemskap i svenska meto-
dist församlingen.
Samma ar som Olsons anlände och bosatte

sig i El Campo dog modern, efterlämnande
åtta barn. af hvilka fem bo i samhället.
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Ed w. C. Peterson med familj.

KDW.XUI) C. PETEKSOX, landtbrukare oeb
hemmansägare, kom t

; ll Texas och El Campo
år 190S och tillhör således de yngre settlar-

ne. Sin egendom, som han köpte året förut,

har han frun obrukadt prärieland odlat och
hebyggt med vackra hus och gjort till ett

modernt svenskt landthem i Texas. I sven-
ska lutherska församlingen, hvilken han och
hustrun tillhöra, är han trustee och kassör.
Han föddes i Boone county, Iowa, 1 S 7 S

,

och är son till John F. och Anna Peterson,
gamla set t lare frän Geneseo, 111., som senare
flyttade till Iowa. I hemmet uppväxte sju
syskon, bland hvilka bröderna Edward, Hen-

ry och Tlieodor äro bosatta i El Campo, Al-

bert och Wall red i Kansas, samt systern O-
livia i Uenver, Colo., och Emma i Kansas.

Mrs. Peterson, som ogift hette Hannali Do-
rothy Lundgren, är född samma år som hen-
nes man, men i New Sweden, Iowa. I detta
svenska samhälle var också hennes moder
född, men fadern, Gustaf Lundgren, hade
kommit dit från Västergötland, Sverige, vid
to 1 f års ålder, eller 1866. En broder, Law-
rence, är bosatt i Texas, Arthur i Lindsborg.
Kansas, och en tredje, pastor Carl Lundgren,
i Marquette, Mich. Petersons ingingo äkten-
skap år 1907 och hafva en dotter, Hilma An-
na Dorothy, f. 1917.



.

I '
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1». \Y. Rolf med familj.

ni:i!\T WILLIAM KOLT, son till en af El-
Campos förste svenske settlare, Thomas J.

Rolf, ii r landtbrukare och arrenderar en af fa-
derns farmar. Född och uppfostrad på lan-
det i Kansas och från barndomen van vid
landtbruk, medföljde han fadern till Texas,
hvarest han i många år var fadern behjälp-
lig med farmarbetet och tog senare itu där-
med pä egen hand.

Rolf föddes i Marion Hill, Kansas, 18S1.
Till detta svenska samhälle hade föräldrarne
tidigt invandrat frän Skåne, Sverige, och här
bodde familjen i mänga ar. Flera af famil-
jerna fran detta samhälle drogo sodan söder-
ut, köpte land i Fl Campo och blefvo bofasta
dar. Visserligen var n.vbyggartiden förenad
med många missräkningar och mycken för-
sakelse, hvarför ej så få återvände till norra
staterna, men det har tydligen visats hade

här och på andra platser, att de som stannat
kvar och genomgått den pröfvosamma tiden,
hafva vunnit därpå och kommit till oberoende
och välmåga. Alltid besannas ordspråket:
“Den iliärdige vinner”. I samhälle och hem.
där de äldre i dessa trakter åratal tillbaka
bröto mark och byggde, bor nu ett yngre
.släkte, mera varnlt vid klimat och lokala för-

hållanden till egen och samhällets bästa.

Med miss Jennie Lovisa Söderman ingick
Rolf äktenskap ar 1912. Född i Collander.
Iowa, 1889, kom hon med föräldrarne, Erik
och Julia Söderman, till El Campo 1S94 och
har således lefvat sin mesta tid i denna
trakt. Här fick hon också en gocl skolbild-
ning, hvilken afslutades i högskolan. M:i-

karne hafva en dotter, Evelyn Constance,
och äro medlemmar af svenska lutherska för-

samlingen.
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P. E. Recane med familj.

1’KIt EK1C HKOAXE, hemmansägare oeh

landtbrukare, föddes 1S5S i Ramshyttan,
Nerike, men lämnade födelseorten som barn
oeh flyttade med föräldrarne till Dadrans
bruk i Dalarne, där fadern, Erik Henrikson,
var masmästare och biträdande hyttdirektör.
Sonen började tidigt arbeta i järnindustrien,
först i elfva ars tid vid Dadran, sedan sex år
vid Sågmvra nickelverk i Dalarne och tvä
är vid Forsbacka bruk, Gestrikland.

Ar 18X1 lämnade R. sitt fädernesland för

titt söka lycka och utkomst pä denna sidan
Atlanten. 1 Bloomington. 111., hamnade han
först, gifte sig där följande år och bodde
där omkring elfva are tid, sysselsättande sig

med grufarbete. Besluten att försöka sig

på landtbruk lämnade han Illinois och re-

ste till lowa, hvar han köpte land, stannade

här ätta år och farmade. Här fick han tro-

ligen bland Iowas svenskar närmare känne-

dom om Texas, beslöt sig att flytta dit och

ankom till Jackson county 1 S 9 9 , där han köp-

te land och stannade fyra ar. I danska sett-

lementet Dannevang, Wharton county, bod-

de han med familj följande tio år, livarifrån

han kom till El Campo och bosatte sig. Sin

egendom härstädes inköpt han 19111.

1 äktenskap inträdde Recane år 18X2 med
Sara Margareta Järnberg Iran Dadrans bruk
i Dalarne. Hon föddes lxt!2 i Alf ta socken,
Hälsingland, emigrerade 1880 oeh bosatte
sig i Bloomington, 111., där de gifte sig. Fa-
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dern, J. E. Järnberg, var smed till yrket
och dog i gamla landet. Makarne hafva
sex barn, af hvilka de flesta hafva lämnat
hemmet efter erhallen god uppfostran och
skolbildning. Louise, f. 1SS3, är gift med
mr. Rasmusen ocli bosatt i Dannevang; Alma,
f. 1SS4, bor i Providence City, Tex., och är
gift med mr. Klinkscale; Victor. f. 1S88,
gift med hem i Chicago, där han har an-
ställning som ritare vid Northwestern järn-
vägen. Ernest, f. 1893, tillhör Illinois Na-
tional Guard; och Edwin, f. 1S97, har an-
ställning som elektriker i Chicago. Agnes,
f. 1904, är hemma hos föräldrarne.

Makarne tillhöra svenska metodistförsam-
lingen. för livilken R. är trustee och tar
verksam del i arbetet.

JOHAN EMIL CARLSON, hemmansägare,
kom också frän nordstaterna till El Campo,
liksom de flesta svenskarne i trakten. Det-
ta samhälle är i detta hänseende olikt de
öfriga svenska settlementen i Texas, ty de
de flesta af dessa bebyggdes af från Sverige
inflyttade personer eller familjer. Carlson
kom hit från Galva. 111.. 1904 och hade re-

dan året förut köpt land i samhället. Till

nämnda plats i Illinois kom lian som emi-
grant 1890, arbetade dels på farm och dels i

kolgrufvorna på vintrarne, gjorde härigenom
små besparingar och insatte dem i det goda
El Campo landet. Och detta var ju visligt,

ty han äger nu en vacker plats å 160 acres,
som odlas i majs och bomull.

Carlsons barndomshem var i Rinna soc-

ken, Östergötland, där han började sin lef-

nadsdag 1SG2. Föräldrarne voro Carl Jo-
han och Albertina Peterson, jordbrukare, och
fadern dog i hemlandet, hvarefter moder och
syskon reste till Galva, 111., året innan C.

lämnade Sverige. Modern dog efter hitkom-
sten, men två bröder och tre systrar bo i lan-
det.

1 äktenskap inträdde Carlson år 1S97 med
Ottilia Johnson, som kom från sin hembygd
i Undenäs, Västergötland, till El Campo sam-
ma år. Hon föddes 18 60 och är dotter till

båtbyggaren Johannes Johnson. Makarne
hafva fem barn: Esther, Hulda, Carl, An-
nie, och Ellen.

OSCAR C. CHARXQCIST, son till banbry-
taren och metodistpastorn C. C. Charnquist,
lärde under uppväxtåren smedyrket, hvilket
han sedan ägnat sig åt och bedrifver en god
affär i staden. Född i Scandia, Kansas, 1SS2
bodde han i unga är på olika platser i norr
och söder, hvar fadern var stationerad, tills

han för några år sedan bosatte sig i El Cam-
po. Han ingick äktenskaplig förening med
miss Lillie Erikson, född 1S87 vid Sandvi-
kens bruk, Gestrikland, och dotter till C. A.
Erikson i El Campo. Barn: Arvie, Hazel
och Estell. Medlemskap i svenska metodist-
kyrkan.

PER ERIK DA IfLSTEDT ankom från Sve-
rige till Bishop Hill, 111., år 1S70. Som jord-
brukare har han bott längre eller kortare tid

i Minnesota, McPherson, Kan., och sedan år
1894 i El Campo trakten. År 1911 upphör-
de han med landtbruket och flyttade till

staden.

Född 1S51 i Ore, Dalarne, ingick han äk-
tenskap 1S77 med Brita Eriksdotter från
Gagn ef i samma landskap. Pion emigrerade
1871 till Cambridge, Minn., dit äfven mo-
dern senare kom och dog. Mrs. D. afled i

El Campo efterlämnande make och åtta barn.

Mrs. \v. ERIKSON, änka efter år 1897 af-
lidne Magnus Erikson, kom med sin man till

Texas år 1895 från Kansas, och efter ett par
års vistelse i San Angelo och Galveston slo-
go makarne sig ned i El Campo. E. ägnade
sig åt hotellrörelse håde i Kansas och Texas.
Han var född 1S4S i Husaby, Skåne, och ut-
vandrade till Amerika 1869. Hennes barn-
domshem var i Bjuråker, Helsingland, där
hon började sin jordevandring 1851. I för-
äldrars sällskap kom hon till Chicago 18 68.
Tre barn uppväxte i denna familj.

CARL ELLWOOD, hemmansägare och
bland de första som började den svenska ko-
lonien invid El Campo, kom vid tre års ål-
der med föräldrarne Gustaf och Anna Peter-
son från Linköpingstrakten till Michigan
1S64. Redan som gosse fick han börja med
grufarbete; och då familjen tio år senare
•flyttade till Iowa, tog han plats som dräng
på landet. Vid sexton års ålder lämnade
han hemmet och vistades i många stater samt
Canada. men återkom efter fyra år och köp-
te land i Webster county. År 189 2 kom han
till El Campo.
Med Lissie Ädling gifte han sig 1887. Bör-

dig från Helsingland, kom hon 1869, blott
två år gammal, med de öfriga af familjen
till Galva, 111. Makarne hafva nio barn
och äro medlemmar af svenska lutherska
kyrkan.

Äldsta sonen. CLirence Ellwood, föddes
1SS8 i Callender. Iowa, fick en god skoun-
derbyggnad och kom med föräldrarne till

El Campo. Han tog en tvåårig kurs i landt-
bruksskolan vid College Station, Texas, och
upptog sedan landtbruk. År 1916 inträdde
han i äkta stånd med Hattie Lynner. född
1S91 i North Dakota. Medlemskap i sven-
ska lutli. kyrkan.

SVEN JOHAN AEG. JOHNSON, f. d. landt-
brukare och bosatt i staden, såg först dagens
ljus i Bäekabv, Småland. 1850, och begaf sig
vid nitton års ålder till detta land. I Illi-

nois stannade han första tiden och kom se-

dan till Kansas, där han var grufarbetare i

P^ort Scott några år och blef därefter hem-
mansägare och landtbrukare i närheten af
Marquétte. År 189 4 flyttade han med sin
familj till El Campo.
Med Martina Sjöquist, född 1S5S i Tolg,

Småland, ingick han äktenskap 1SS0, samma
är som hon kom från Sverige. De hafva tio

barn ocli tillhöra svenska lutherska försam-
lingen.



. ...
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C. A. Shoquist med familj.

CHAllLES AUG. SHOQUIST, El Campo,
har i många år haft anställning som telegra-
fist för Southern Pacific järnvägsbolag ä
Victoria divisionen i södra Texas. Detta yr-

ke lärde Shoquist i Kansas efter genomgån-
gen folkskola, ty ehuru född i Sverige har
han dock uppvuxit och fatt sin skolbildning
i detta land. Han är son till den gamle
settlaren Sven Johan Sjoquist, som nu på äl-

dre dagar bor i staden, men som i mänga
år varit landtbrukare lörst i Sverige och se-

dan i Kansas och Texas här i landet. Unge
Sjoquist, som föddes i Tolg socken, Småland,
1875, gjorde föräldrarne sällskap till Ame-
rika, då han var blott sju år gammal, och
på faderns landtegendom i Marquette, Kan-
sas, tillbringade han flera år och gjorde er-
farenheter i landtbruket. Till Texas flyt-

tade han år 1895; föräldrarne hade kommit
året förut och slagit sig ned i det nya sven-
ska samhället vid El Campo.

S. är sedan år 190 7 gift med Hulda Maria
Svedlund, född i White City, Kansas, 1886.
Föräldrarne, landtbrukaren Olof Peterson
och hans hustru Martha, f. Alftin, invandra-
de till Kansas från Helsingland i yngre år.
Familjen flyttade senare till Beeville, Tex-
as. 1891, och följande år till El Campo, där
fadern dog strax därefter, men modern lef-
ver och bor där fortfarande. Shoquists haf-
va fyra barn, hvars namn och födelseår äro:
Vernon, f. 1909, Gladvs, f. 1912, Frances,
f. 191,3, och Evelyn, f. 1916. Familjen till-

hör svenska lutherska församlingen. Så-
väl mr. som mds. Shoquist liafva livar tre sy-
skon i lifvet.
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Mrs. Martha Sweulund.

Mrs. MA ItTI! A SWI IMAM), f. Alftin, räk-
nas också bland de förste kolonisterna i El
Campo, liar genomgått olika erfarenheter
och pröfvat nybyggarelifvets försakelser.
Född i Helsingland i Alfta socken 1857 och
dotter till landtbrukaren Olof Alftin och
hans maka llrita Jonsdotter. lämnade hon
sitt hemland ar 1881 och kom till Clay Cen-
ter. Kan., där hon bodde tre är. 1 svenska
samhället Marion Hill inträdde hon i äk-
tenskap med Olof Peterson är 1884. Han
var frän samma trakt i Sverige, född 1S44
och sedan är 1SG7 bosatt i detta land. I

detta äktenskap föddes barnen Hulda, f.

188 i;, gift med C. A. Sjoquist, El Campo; Al-
fred, f. 1880, förenad i äktenskap med
Anna Meyer, och Minnie, f. 1802, bosatt i

Wharton, Tex., och gift med mr. G. E. Uif-
I enderfer

Ar 1 802 komnio Petersons till Beeville,

Texas, men bröto upp efter knappast ett år
och flyttade till El Campo. Hit hade P. gatt
något förut för att bygga och iordningställa
platsen, som han inköpt, men insjuknade un-
der tiden och dog innan maka och barn linn-
no anlända. Mrs. P. behöll dock landet, be-

bodde och brukade det, men sålde det senare
och flyttade till staden.

Mrs. Peterson ingick nytt äktenskap med
Andrew Swedlund ar 1804. Han var bör-
dig från IJalarne, född 1839 och kom till

detta land på l.SCO-talet. 1 Travis countv,
Texas, stannade han en tid. flyttade till

Beeville och senare till El Campo, hvarest
han dog 1913. En broder till mrs. Swed-
lund, Jonas Alftin, kom med de tidigare sett-

larne frän Kansas, stannade i samhället liera

ar och flyttade till Clay Center, Kansas, nå-
gra år sedan. Mrs. S. är medlem af svenska
lutherska kyrkan.
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E. Söderman med familj.

EK1K SODERMAX, El Campo. Bland
gamla settlare i denna trakt märkes denne
landsman, som med familj inflyttade år 1894
från Callender, Iowa. Detta var under ko-

loniens grundläggningsdagar, då många
bland settlarne tröttnade och gåfvo upp, men
S. blef kvar, såg förhållandena ljusna och
kan nu, sedan han själf dragit sig tillbaka

från landbruket och flyttat till staden, se

tillbaka på år, som bringat välmåga och
framgång till detta blomstrande samhälle.
Söderman är bördig från Bollnäs, Gefleborgs
län, född 1S4S och medföljde föräldrarne till

Bishop Hill, 111., 18G8. I denna gamla och
beryktade “jansoniternas” koloni stannade
S. blott ett och ett halft år, hvarefter han
arbetade omkring nio ar i kolgrufvorna i

Bloomington och andra platser i Illinois och
flyttade sedan till Iowa, livar han köpte land
och blef landtbr ukare. Fadern, Lars Sö-
derman, var skomakare till yrket, men äg-
nade sig också ät landtbruk de senare åren
af sin lefnad.

I Callender, Iowa, ingick S. äktenskap
med Julia Ädling, äfven hon från Bollnäs
och född 1S5S. I föräldrars och syskons
sällskap anträddes amerikaresan år 1S69
med Galva, 111., som mål. Här blef vistel-

sen dock kort, ty nästan omedelbart flyttade
familjen till Dayton, Iowa, hvar den upp-
tog landtbruk ocli bodde tills 1894 då den
flyttade till Texas. Mrs. S. bodde omkring
tio år i Omaha, Neb., innan hon gifte sig.

Barnen i familjen äro: Ester, f. 18S6, Er-
nest, f. 1SS8, gift med Myrtle Johnson och
anställd vid postkontoret i staden; Jennie, f.

18 89, är förenad i äktenskap med Bernt
Rolf. landtbrukare i samhället; Arthur, f.

IS92, och gift med Mildred Noyd är landt-
brukare äfvenså.

Familjens kyrkliga hem är svenska lu-

therska församlingen, hvilken den tillhört
i många år. Mrs. S. har en syster, mrs.
Hallen bosatt i Gothenburg, Neb., och en
broder, Olof, i Vancouver, Wash. Södermans
ene broder bor i Chicago och den andre i

El Campo.

;

i

|

;
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Oscar Shult med familj.

OSCAIl SHULT, landtbrukare och affärs-

man i El Campo, föddes 1867 i Henry coun-
ty, 111., dit föräldrarne, Peter Johan och
Caroline Shult, emigrerade frän Småland så

tidigt som 1S54. Efter någon tid flyttade

familjen till Wayne county, Xebraska, där
en landtegendom inköptes och brukades om-
kring tio är. Oscar Shult kom till El Cam-
po med de öfriga af familjen är 1S94 på
våren, dä en stor exkursion afgick från Wa-
kefield, Neb., den 1 februari till Texas. 1

det nya samhället omkring El Campo hade
S. köpt en lialf sektion land redan 1892,
och denna egendom sattes i passande skick
för olika slags bruk. Det blef tidigt kändt,
att denna trakt med sitt flacka land var pas-
sande för risodling, men som detta endast
kan ske genom konstbevattning, blef vatten-
frågan ett nytt problem. Shult var en af de

första, som borrade en djup brunn för detta
ändamål, hvilket exempel sedan följts af så
många och möjliggjort rika risskördars in-

bärgande i denna trakt.

År 19 05 flyttade S. till staden och börja-
de affär, först med risodlingsmaskinerier
och senare med automobilverkstad och för-
säljningskontor. Med sina söners tillhjälp
har han lyckats uppdrifva en lönande och
vidtomfattande affär och är känd som en på-
litlig och tillmötesgående affärsman.

Hustrun, Annie, f. Rolf, är dotter till Tho-
mas J. Rolf, bosatt i El Campo flera år. och
född i Marion Hill, Kansas, 1S76. I äkten-
skap inträdde hon 1S9 5 i El Campo, dit
hon kommit, med de öfriga af familjen två
år förut. Makarnes tvenne söner heta Wal-
ter och Ernest, båda behjälpliga fadern i

affären. Medlemskap i svenska lutherska
församlingen.
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Chas. Shult med familj.

CHARLES SIII LT, risodlare och ägare af
en stor och vacker landtegendom utom sta-

den, är broder till mr. Oscar Shult i El
Campo och liksom han född i detta land af
svenska föräldrar. Efter sin ankomst till

El Campo från Nebraska 1S94. har han he-
la tiden ägnat sig ät landtbruket och sär-
skildt risodling, hvilket han bedrifvit i stör-
re skala.

Föräldrarne, Peter Johan och Carolina
Shult, kommo till Henry county. 111., från
Småland är 1 8 fl 4 . Efter flera ärs vistelse
i Nebraska kommo de till Texas och dogo i

El Campo. I nämnda county i Illinois föd-

des mr. Charles Shult 18TS. Tvenne brö-
der, Oscar och Sam Shult. samt en syster,

mrs. Oscar Nelson, äro bosatta i El Campo.
Systrarne mrs. Tilda Miller och mrs. Hannah
Baker bo i Oklahoma och Iowa.

S. ingick äktenskap år 1903 med Min-
nie Ferris, af skotsk börd. Föräldrarne,
J. Ferris och hans hustru, Isabell, f. Van
Scoy, inflyttade till El Campo är 1904. Hon
föddes 1S8S i Pottawatta county, Iowa. Bar-
nen i hemmet och familjen äro: Quintin, f.

1906, Clifford. f. 1907, Hazel. f. 1908, Ruth,
f. 1910, och Blanche, f. 1912. Makarne till-

höra amerikanska “Evangelical Association’’.
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Mr. och Mrs. A. P. Yenell.

ANDERS 1’KTEK YKXKLL, hemmansäga-
re,- fodrles i ett soldathem i Askebv soeken,

Östergötland, 1805, hvilket innehades af fa-

dern, soldaten Anders Norr, som var i kro-

nans och rikets tjänst omkring trettiotre år.

Vid nitton års ålder tog också sonen värf-
ning och tillhörde landets arme i tio år. Ti-
digt lämnade han hemmet för att söka bärg-
ning och utkomst på egen hand, och i tanke
I'ä att förbättra sin ekonomiska ställning,
beslöt han att med familj öfverflytta till

Amerika. Detta skedde år 18S6, då han
nn d hustru och tre barn lämnade Sverige
och ankom till Hamilton county, Nebraska,
dar han upptog landtbruk och stannade åtta
år.

I Sverige inträdde V. i äktenskap med So-
phia Carlson 1878. Hon var dotter till

handlaren Carl Jakob Johnson i Dagsberg,
Linköpings län. och född 1856. Som nämndt
kom hon i sällskap med make och barn till

detta land 1886. En syster bor fortfaran-

de i Sverige och en i Canada. Familjens
tre söner äro: Algot. Emil och John. Den
yngste, John Venell. har anställning som för

ste maskinist vid Freeport svafvelgrufvor,
ett företag, som äges af den gamle välkände
S. M. Swensons söner.

Venell kom till El Campo i koloniens för-

sta tid med några dollars på fickan och ett

par arbetsmulor, en knapphändig utrustning
för nybyggarelif. Men genom tlit och spar-
samhet har det lyckats väl för familjen i

detta samhälle, livar den nu äger ett par
vackra farmar. Venells tillhöra svenska
metodistförsamlingen och taga varmt intres-

se och aktiv del i församlingens verksamhet.
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JOHX W. YOUXGIJEHG räknas bland El
Campos äldste svenskar och har äfven varit

bosatt i samhället sedan dess första är. Med
sin familj emigrerade han år 1SS3, slog sig

lied i Iowa som landtbrukare och flyttade
därifrån till El Campo 1894. Han föddes
1833 i Norra Ljunga socken, Småland, hvar
fadern, Johannes Swenson, var landtbrukare.
I Sverige ingick han äktenskap med Carolina
Anderson 1S60. Hon var från Wall.sjö soc-
ken, samma provins, och född 1834. Ma-
karnes tvenne barn äro dottern Anna, f. 1SG0,
nu mrs. Lundquist och bosatt i Oarwood, Tex-
as, och sonen August Sereen, f. 186.J.

Då familjen lämnade Sverige var Sereen
omkring aderton år gammal; systern hade
rest året förut. Från Iowa medföljde han
den andra exkursionen från nordstaterna till

detta nyupptagna landområde och köpte år
1S92 den egendom, som ett par år senare
uppodlades och bebyggdes vid ankomsten dit.

Fader och son ha alltid hållit tillsammans
och hjälpt hvarandra både under nybyggare-
tiden och sedan. De hafva också lyckats
väl, äga nu en vacker landtgård strax söder
om staden, hvilken egendom skötes af sonen.
Familjen tillhör svenska metodistförsamlin-
gen.
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A. P. Stadig och hustru.

A. I*. STADIG och hans hustru Anna [.ovi-
sa f. Johnson, hvilka båda afledo 1918, vo-
ro bland tidigare settlare både i andra de-
lar af landet och El Campo. Han var bör-
dig från Heda socken i Östergötland och
föcd 18 48; hon var från Stenberg i Småland
och född ett år senare. I äktenskap inträdde
de 1S74. År 1S78 emigrerade Stadig och
påföljande år hustrun med tvenne barn. Fa-
miljen bodde först i Iowa men tog senare
regeringsland i Nebraska och flyttade till

El Jampo, Texas, 1S97. Barn i lifvet: Sel-
ma, Frida och Axel. Makarne voro medlem-
mar af sv. metodistförsamlingen.

HAXS PETERSON, hemmansägare, och
harm maka Kristina, f. Jonsdotter. gifte sig
i Sverige 1S74 och emigrerade tillsammans
med dottern Christina till Amerika år 1883.
Han är bördig från Alfta socken, Helsing-
land, född 1851 och son till Per och Maja
Anderson; hennes föräldrahem var i Ore. Da-
lari.e, där fadern, Jonas Mattson, var bonde
och till yrket snickare. Resans mål var
Galva, 111., livarifrån familjen flyttade till

Victoria i samma stat efter ett par år och
upptog landtbruk. Fpptagen med samma
sysselsättning finna vi Peterson senare i trak-
ter af Bonaparte, Iowa, livarifrån han efter
några år återvände till Illinois. och arbetade
vid Western Tube Works i Geneseo.

Peterson medföljde den första landexkur-
sionen från Galesburg, 111., till El Campo
1S93 och köpte vid det tillfället 160 acres,
men flyttade icke dit och tog det om hand
förrän år 1905. Den obrutna prärien har
selan förvandlats till ett vackert landthem.

Dottern Emma Christina, f. i Helsingland,
Sverige, 1875, inträdde i äkta stånd med Al-
bert Larson i Victoria, 111. Den unga famil-
jen kom tillsammans med Petersons till El
Campo 1905, där mrs. Larson dog fyra år se-
nare, efterlämnande fyra barn: Gladys, f.

1896, Roy, f. 1897, Florence, f. 1899, och

Herman, f. 1903. Larson arrenderar svär-
faderns hemman, men äger dessutom eget

i land i samhället.

I1KXRY PETERSOX, landtbrukare, föddes
1871 i Boone county, Iowa. Föräldrarne,
John F. och Anna Peterson, emigrerade till

Geneseo, 111., fadern, född i Östergötland, vid
tjugo års ålder, och modern, från Småland,
vid fjorton. Familjen, som sysselsatte sig
med landtbruk, flyttade senare till Iowa och
bosatte sig i Boone county. Efter tio år
slogo sig föräldrarne ned i Lindsborg, hvar-
est modern fortfarande har sitt hem, men
fadern dog 1S9S.

I Hutcliison, Kansas, inträdde Peterson
1904 i äkta stånd med Gertrude Strandberg.
Hon är bördig från Elmhult, Småland, född
1881 och dotter till makarne Magnus och
Theodora Strandberg, hvilka emigrerade
18 91 och bosatte sig i Kansas. Petersons
hafva en dotter, Hellen Lucile, f. 1910. Med-
lemskap i lutherska församlingen.

P. räknas också bland El Campos förste
svenske nybyggare, ty i koloniens första tid,

eller 1892. köpte han ett stycke land har och
flyttade till det nya samhället följande år.

Efter sex års vistelse i Texas återvände han
till Kansas. där han farmade i nio års tid

och var i affär i Cheney omkring sex år. Un-
der denna tid hade stora förändringar skett
i södra Texas, och El Campo kolonien hade
blifvit ett blomstrande samhälle med vackra
och välskötta åkrar, och hvars risodling
blifvit vida känd. Peterson beslöt därför
att återvända till den soliga södern och in-

flyttade till samhället 1914, där han alltsedan
ägnat sig åt landtbruk och äger ett stort och
värdefullt landställe på 442 acres. I ekono-
miskt hänseende har han lyckats väl och in-

tager en aktad ställning i samhället.

PETER. HEADQUTST, hemmansägare, bör-
jade sin lifsvandring i Bollnäs, Helsingland,
julaftonen 1841. Fadern, Anders Erson. var
bonde. Hustrun, Carin Eriksdotter, född
183 8, var från samma socken, och i äkten-
skap inträdde de 1866. Deras fyra barn, Erik
Bertha, Anna och Carrie, äro födda i Sve-
rige; och familjen utvandrade 18 80 till

Swede Bend, Iowa. Efter några år här och
tre års vistelse i Dayton, tog H. regerings-
land i Nebraska 1887 och bodde där omkring
åtta år. Till El Campo kommo Headquists
18 9 4. och mrs. II. dog härstädes 1913. Med-
lemskap i svenska lutherska församlingen.

Carrie dog 1906.

A. SIGFRID .TOHXSOXT
,
risodlare och i be-

sittning af en vacker och värdefull egendom
nordväst från staden, är bördig från Småland,
hvilket land han lämnade redan 1871, endast
ett år gammal. Föräldrarne slogo sig ned i

Freemont, Iowa, och unge Johnson bosatte
sig i El Capo 19 03. men hade köpt land där-
städes elfva år förut. Hans hustru, Anna
Emelia Swenson, föddes 1885 i MePherson,
Kansas, och hennes föräldrar kommo dit

1881 men flyttade senare till Texas. John-
sons inginfo äktenskap 1909.
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Mrs. MAKIA HANSON liar varit bosatt i

Kl Campo sedan manga ar tillbaka. Med
sin inan, snickaren Charles Hanson, kom hon

till Texas från Denver, Col., 1 8 9 7. Hanson,
bördig från Skane och född 1838, dog 1908.

Mrs. H. har samma födelseår som maken,
och föräldrahemmet i Västra Karaby, Skåne,

innehades af korporalen Frid, en kronans
tjänsteman i trettio år. Hansons gifte sig

186.3 och anträdde färden till Amerika 1S80.

MARTIN FR KNN förestår tillsammans
med sin syster Esther sin faders landtegen-

dom invid El Campo, dit de tlvttade från för-

äldrahemmet i Red Wing, Minn, 1912. Bå-
da äro födda och uppfostrade i nämnda sam-
hälle af föräldrar, som invandrade från Små-
land i emigrationens tidigare dagar. Han
är född 188 2 och hon 1378. Frenn är en
god och framgångsfull farmare.

r*

Mrs. O. R. JOHNSON, änka efter Otto R.
Johnson, som afled i El Campo 1916, är bör-

dig från Småland och född 1863. År 1S93
emigrerade hon till Jaeksonville, 111., och
flyttade efter tre år till Texas. Här ingick

hon äktenskap 1896 och har tre barn i lif-

vet. Medlemskap i svenska lutherska kyr-
kan.

Från mr. Johnsons föregående gifte lefva

sju barn.

Mrs. CLARA MARTA JOHNSON, änka ef-

ter aflidne hemmansägaren Nels Aug. John-
son från Kristdala, Småland, född 1S4 0 och
sedan 1871 bosatt i detta land. I äkten-
skap inträdde hon nämnda år i Junction Ci-

ty, Kansas, i hvilken stat makarne togo re-

geringsland och bodde i tjugotre år. 1S93
flyttade de till El Campo, köpte en kvarts
sektion land ocli voro bland grundläggarne
af kolonien. Johnson, som var född 1839
i Tuna, Småland, och emigrerat 1S70, dog
1S99, efterlämnande maka och tre barn: Hil-
da, Anna och Albert. Familjen tillhör sven-
ska luth. kyrkan.

JOHAN AUG. JOHANSON, född 1839 och
bördig från Kalmar län, kom som emigrant
till Galesburg, 111., 1869, och efter åtta års
vistelse här flyttade han till Nebraska och
köpte järn vägsland. År 189.7 köpte han en
landtegendom i Jackson county, Texas, bodde
fjorton år i Ganado och slog sig sedan ned
i El Campo. Hustrun, Kristina Sofia Nelson,
föddes 1847 i Horn. Östergötland, kom till

Galesburg, 111., 1S71 och inträdde i äkta
stånd med J. samma år. Dottern Maria är
född 1 88 6. Makarne tillhöra svenska luth.
församlingen.

Mrs. AUG. KAHLQUST kom till Round
Rock, Texas, frän Dörby, Kalmar län, år
18X6 och ingick samma år äktenskap med
K. som dog i El Campo 1916. Karlquist
ägnade sig at landtbruk under några år i Wil-
liamson county och flyttade till Louise 1898
och ett par år senare till El Campo. Han
var bördig frän Barkeryd och född 1860;

hon föddes 1863. Barn: Eric, Walter, Olof,

Alma, Roy, Oscar och John. Äldste sonen

är gift och ägnar sig at farmning. Mrs. K.

tillhör svenska metodistförsamlingen.

CONRAD LINDSTRÖM, affärsman och äga-

re af automobil- och mekanisk verkstad i

El Campo, kom til! denna stad 1893, började

strax med maskinarbete och startade en af-

fär, som med åren betydligt utvidgats och

nu sysselsätter flera arbetare. Det är sär-

skildt risodlingsredskap och maskinerier, son
handteras; men pä senare åren, då automc-
biler blifvit så allmänna, har denna affärs-

gren också inrymts. Fadern, Lars Lind-

ström, bördig från Västmanland, utvandn-
de omkring 1S68 och bosatte sig i Chicago,
där han arbetade i smedyrket. Efter ett

års tid flyttade han till Wamego, Kansas, dör

sonen Conrad föddes 1871. Modern och son-
liga af barnen kommo till Amerika året ef-

ter fadern. I Kansas ägnade sig familjen
åt landtbruk.

Mrs. Lindström är af tysk börd, men född
i Texas år 1870. Hennes namn var Mary
Ramton, och föräldrarne invandrade till sti-

ten i tidigare år. Lindströms ingingo äk-

tenskap 1S96 och hafva två barn; sonen Ccn-
rad, f. 1900. och dottern Hazel, f. 1901. De
äro medlemmar af amerikanska presbyterian-
ska församlingen i staden. L. har tre brö-

der i lifvet, men är den ende i Texas; hars
hälsa har under senare åren varit vacklande,
men i ekonomiskt hänseende är han välmåen-
de och har en god inkomst från sin affär.

Lindström har sedan detta skrefs aflilit.

Han dog i El Campo 1918.

HOAVARD LUND, arrendator af fädederne-
hemmet, är född i McPherson, Kansas, och
kom 1892 med föräldrarne till El Campo. Fa-
dern, Victor F. Lund, var född i Illinois, men
modern kom som barn från Sverige. L. är
sedan 190 9 gift med Bettie Steel, f. 18 SJ i

De Witt county, men har fått sin skolbildning
i Matagorda. Makarnes tre barn äro: Lu-
cile, Alton och Lenn.

CARL LUNDBERG, son till soldaten Jonan
Petter Relin i Lekeryd, Småland, ägnade sig
åt landtbruk i närheten af El Campo i ader-
ton år, hvarefter han sålde sin egendom och
flyttade till staden. Född 1847, kom han till

Amerika 1S69. arbetade för sin biljett i

Lampasas, Texas, upptog järnvägsarbete å
H. & T. C. och började senare arrendera lind
vid Gilden. Med Mathilda Charlotta .John-

son förenades han i äktenskap 1S74. Hon
är bördig från Eksjö, Småland, född 1 S 4

5

och kom till Texas samma år som hennes
man. Dottern, mrs. Rertha Polson. är bo-
satt i Louise, Texas. Medlemskap i sven-
ska luth. kyrkan.

Miss MARY MATjANDKR, född 1863 i Me-
dalby, Småland, kom i sällskap med moder
och sex syskon till Dayton, Towa, år 1871.
Fadern och en broder hade emigrerat förit.

Föräldrarne, John G. och Christina Malan-
der, bodde i detta samhälle till sin död.
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Barnen lämnade hemmeJ med åren, och
miss Mary M. Ilvttade till Des Moines, Iowa.
och bodde där i elfva år, flyttade därifrån till

Chicago för en adertonärig vistelse, hvarpå
följde en kortare vistelse i Denver, Colo. År
1909 aflade hon ett års besök i hemlandet
och stannade det mesta af denna tid hos
en morbroder, A. G. Magnuson i Medalby.
Vid återkomsten till Amerika reste hon till

El Campo, Texas, där tvenne bröder voro
bosatta, byggde sig- ett vackert och modernt
hem i staden och blef bofast där. I-Ion till-

hör svenska luth. församlingen.

ED. MALAXDER, broder till J. P. och miss
Mary Malander i El Campo. har ägnat sig ät

farmning i flera ar, men sålde sina egendo-
mar och flyttade till staden för några ar till-

baka. Till Texas och El Campo kom han
189G och köpte sig en landtegendom tre år
senare. Brodern var bosatt här förut. År
1912 ingick han äktenskap med Mary Jura-
cek, f. 188- i Weimer, Texas, och bömisk
börd. De hafva två fosterdöttrar: Edith och
Lillian.

M. föddes i Mellby, Småland, 1S69, och kom
med föräldrarne till detta land och Iowa vid
två års ålder.

Änkefru JULIA MOBERG föddes 1S49 i

Högdal, Norrland, ingick 1S6S äktenskap
med Henry O. Moberg, född 1841 i Hafverö,
Medelpad, och tillsammans med honom emi-
grerade till Fulton county, 111., 1S69. Fa-
miljen bodde sedan i flera år i Boone, Iowa.
kom till Beeville, Texas, 1891 och flyttade till

El Campo efter ett års vistelse. M. köpte
här en landtegendom, hvilken ban bebodde till

sin död 1910. Af makarnes tolf barn lefva

sju, hvilka äro gifta och bosatta i olika de-
lar af landet. Medlemskap i svenska luth.

kyrkan.

CARL THEODOR OLSON, bördig från Ax-
bergs socken i Örebro län och född 1860, är
son till hemmansägaren Olof Larson därstä-
des. O. genomgick landtbruksskola i Ki-
landa, Elfsborgs län, innan han år 1887 ut-
vandrade till Förenta staterna. I Omaha,
Nebraska, vistades han de första sex åren
och flyttade därpå till El Campo. där han
köpt en landtegendom år 1903. Han är så-
ledes en bland de första svenska settlarne i

denna trakt. Sin egendom har han sålt och
flyttat till staden. Han tillhör svenska luth.
kyrka.

ERXEST VICTOR OLSON', arrendator och
landtbrukare. föddes i Cable, 111., 1894 och
kom med föräldrarne till El Campo 189.'.

Han är son till A. P. Olson, som, ehuru bosatt
i Californien. fortfarande äger sitt vackra
landställe invid El Campo.

Olson gifte sig 1912 med Ellen Carlson,
född 1891 i Fndenäs, Västergötland. Fa-
dern, .1. E. Carlson, var biirdig från Rinna,
Östergötland, och han emigrerade till Galva.
Hl.. 1890 ocli flyttade 1 904 till El Campo.
Makarnes tvenne barn äro: Esther, f. 1913,
och Wilber, f. 1917.

FRAXIv A. OLSON', landtbrukare i närhe-
ten af El Campo, hvars föräldrar, A. P. och
Kristina Olson, kommo till denna del af Tex-
as 1895. 1 Cable. 111., föddes han 1SS3 och
fick dels här och dels i El Campo sin skol-
bildning. Fadern är nu bosatt i Californien
men de flesta syskonen bo i Texas.

Med miss Ida Ferris, född 1S92 i Grand
Island, Xeb., ingick O. äktenskap 1907. Hon
är af skotsk härkomst och dotter till A. J.

och Isabel Ferris. Barn: Ralph, Emil, Al-
berta, Ethel och Franklin.

J. THEODOR PETERSON, född 1867 i

Geneseo, 111., är broder till Henry och Ed-
ward C. Peterson i El Campo och kom till

detta samhälle år 1892. Här har han sys-
selsatt sig dels med jordbruk och dels med
affärer. Åled Ellen Peterson ingick han äk-
tenskap år 1S97. Hon kom som emigrant
till detta land tio år förut och bosatte sig i

Lindsborg, Kansas, och är den enda af sy-

skonen i Amerika. 1 Gärdserum, Kalmar
län, Småland, föddes hon 1S68, och fadern,
Aug. Peterson, var jordbrukare. Medlem-
skap i sv. luth. församlingen.

Änkefru MARIA PETERSON kom i säll-

skap med sin år 1908 aflidne make, Per Jo-
han Peterson, till Amerika och Boone, Iowa.
1S77. I äktenskap förenades de ar 1S66
och voro från Södra Vi socken i Kalmar län.

De köpte land i svenska kolonien vid El Cam-
po under grundläggningstiden och flyttade
dit år 1897. Barn: Tilda, Johan, Oscar och
Andrew. Landtegendomen utarrenderas och
mrs. P. bor i staden.

JOHAN VICTOR ROBERTSÖ'7, arrendator,
lär till börden bohuslänning och född i Hoby
socken 18S6. Tjugo är gammal reste han
till Providence, R. I., där han hade anställ-
ning i mekanisk verkstad tvenne år och kom
sedan till Texas. År 1912 gifte han sig
med Dina Johnson, född 1S91 och dotter
til! O. R. Johnson i El Campo. Hennes fö-

delseplats är Ålarion Hill, Kans., och blott

två år gammal anlände hon med föräldrarne
till Texas. Dottern Jeanette föddes 1914.
Åledlemskap i sv. luth. kyrkan.

CORXELTUS SWAXSOX, risodlare och af-

färsman, har sedan år 1905 varit bosatt i El
Campo, där han dels ägnat sig åt handel
och fastighetsaffärer och dels åt landtbruk.
Han äger omkring tusen acres land i närhe-
ten af staden och har fem hundra under od-
ling. S. är född i Knox county. 111., 1861,
dit föräldrarne kommo från Småland i bör-
jan på 1850-talet. Familjen flyttade senare
till Iowa. och Swanson har vistats i flera sta-

ter. däribland några år i Kingsburg, Cal.

ÅTed Cecilia Anderson, född i Nebraska 1873,
ingick han äktenskap 1 S 9 1 . Barn: Claren-
ee. WilPe, Frank. Florence, Ålerrill och
Francis. Medlemskap i svenska metodist-
kyrkan. Swanson har god skolbildning och
är framgångs!' ull i affärer och landtbruk.
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THOMAS .1. KOLF, hemmansägare och bo-

satt i El Campo sedan ar 1893, föddes i

Skane, Sverige, 184 1 och kom i yngre ar till

Amerika. 1 Marion Hill, Kansas, ägnade han
sig åt landtbruk i flera ar. Med sin hustru

Ingrid inträdde han i äktenskap 18 7(1. Hon
var också fran samma hemtrakt och född i

Kristianstads län, och kom i föräldrars säll-

skap till Kansas i unga ar. Deras barn äro

Annie, f. ISTtj, Bernice, f. 1 878, Hilda, f.

1S79, Philip, t'. 1881. och Ednes, f. 1892.

Medlemskap i svenska lutli. kyrkan.

SYEX OTTO SWEXSOX, Kalmarbo, född
i Tuna 18.7 7, emigrerade 1881 och kom
först till McPherson, Kans., samt bodde i

denna stat och ägnade sig at landtbruk tills

1894, då han flyttade till El Campo. Hu-
rtrun, Emma Bergström, föddes 1858, är

från samma trakt i Sverige och kom samma
år som hennes man till McPherson. Kansas.
De ingingo äktenskap 1SS2 och liafva fem
barn: Harry, Anna, Ellen, Elmer och Ernest,
bland hvilka fyra äro gifta. Swenson inne-
har en stor egendom å 425 acres.

S. P. SWEXSOX, ägare af en vacker landt-

gård strax invid staden, påbörjade jordbruk
i Sverige och har sysslat med detta mesta ti-

den i detta land. Född i Harplinge, Halland,
18G5 u'.vandrade han vid tjugo års ålder till

Des Moines, lowa, bodde senare i åtta år i

Nebraska och kom till det nybildade settle-

mentet vid El Campo 1897. Tvenne bröder
och en jyster äro bosatta i Förenta staterna.
S. är medlem af svenska lutherska försam-
lingen.

CARL AVILL1AM SWEXSOX, arrendator
och bonnillsodlare, är liksom hans hustru
bördig från Kronobergs län och född 187 9.

År 1895 lämnade han Sverige och reste till

New York, sysselsatte sig här som fabriks-
arbetare i fem år, hvarefter han tog värf-
ning och tiänade i spansk-amerikanska kri-

get. Rodde senare i Chicago, livar han in-

gick äktenskap 19 0 4 med Naomi Swenson,
född 1885 och sedan 1 899 bosatt i detta land.
De liafva sex barn, .Toseph, Carl, Paul, Ruth,

Evelyn och Eunice. Medlemskap i svenska
metodist församlingen.

SYEX .lOilAX SJOQLIST, f. d. landtbruka-
re och bosatt i El Campo, föddes 183 4 i Gårds-
by', Kronobergs län. 1 föräldrahemmet upp-
växte åtta söner, och fadern, Johan Johanson,
var landtbrukare och hade mycken egendom.
Sven Johan gifte sig i Sverige med Stina

Svensdotter från Tolgs socken, samma län,

år 1S56. Hon var dotter till Sven Person och r.

år 1 S 3 3 . Makarne och fyra barn emigrera-
de år 18S2 till Kansas, slogo sig ned i Mar-
quette, där de köpte land och bedrefvo åker-
bruk i tretton år. Till El Campo flyttade fa-

miljen är 1S94, köpte och brukade en egen-
dom flera år, hvilken senare såldes. S. bor
nu i staden och är medlem af svenska luth.

församlingen. Barnen Martina, Gustaf, Vend-
la och Carl äro alla gifta.

•T. R. UTBERG, handelsbiträde och bosatt

i staden, är född i Republic, Mich., 18 78 af

föräldrar, som invandrade från Bohuslän,
År 1901 inträdde han i äktenskap med Hanna
Lind, som föddes i Rock county, Neb.. 1S83.
Föräldrarne härstammade från från Väster-
götland, kommo till Olivia, Texas, 1S93, där
fadern dog samma år och modern tre år sena-
re. Dottern flyttade då till Michigan och
bodde där omkring tjugo år. Barn: Eva.
Hellen och Francis. Medlemskap i svenska
luth. kyrrkan.

JOH.AX ALF. VEXXERBERG, född 183 7

i Hycklinge, Östergötland, emigrerade 1869
till Andover, 111., bodde senare i New London,
lowa och Chickeiy', Neb., å hvilka platser
han ägnade sig åt landtbruk. Till El Cam-
po ankom han 1895, där han köpt ett hem-
man tre år förut. V. gifte sig först med
Carolina örnvall från sin hemtrakt i Sverige,
från hvilket äktenskap lefva sönerna Carl
och Ludvig. Hon dog i Andover och Ven-
nerberg ingick i sitt andra gifte 1S72 med
Kristina Engström från nämnda samhälle,
men bördig från Llorn socken, Östergötland.
Makarne liafva tre barn och äro medlemmar
af svenska lutherska kyrkan.
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DALLAS.

Dallas county organiserades 1846 och
räknade 1850 endast 2,953 invånare.
Under de första tjugo aren gjordes in-

ga nämnvärda framsteg. Orsaken
härför var brist pa samfärdsel, ty inga
järnvägar funnos på flera hundra mils
afstånd. Det är från början af 70-ta-
let, med byggandet af den första järn-
vägen, som Dallas räknar ett nytt ske-
de. Dallas county med sitt rika land
är nu det mest tätbefolkade i staten,
och staden Dallas står först med hän-
syn till ekonomiska resurser, handel
och industri. År 1870 hade Dallas
county ett invånarantal af 13,314, 1910
års folkmängd var 135,784. Taxerings-
värdet år 1880 var $3,493,577 mot $129,-
550,350 år 1913.

Det första nybygget i Dallas county
anlades 1841 vid Trinity floden, på sam-
ma plats hvar staden Dallas nu ligger.

Den första nybyggaren var John Neely
Bryan

;
året därpå kommo två andra fa-

miljer, John Beeman och kapten Gil-

bert. Inflyttningen gick likväl så sak-
ta, att på våren 1846 nybygget endast
räknade sex familjer. Under tiden hade
andra två nybyggen bildats, Cedar
Springs och Hord’s Ridge (nu Oak
Cliff). Med countyets organisation
1846 uppstod en täflan mellan dessa
platser om hvilken af de tre skulle blif-

va regeringssäte. Vid följande valet
vann Dallas öfver IIord’s Ridge med
några röster och härmed var framtiden
för det lilla nybygget betryggad.

Det första rådhuset byggdes å det
allmänna torget och var ett litet stock-
hus med klufna stockar för bänkar.
Efter tio års förlopp fanns i Dallas en-
dast två små butiker, och 1850 endast
ett femtiotal invånare. Samfärdseln
var besvärlig. Alla varor och råma-
terial ier måste fraktas per oxvagn från
Houston och Jefferson med en frakt-
kostnad af från tre till fem dollars per
hundra pund.. Då vägarne voro goda,
kunde resan göras till och från Houston
på fyra veckor. Om samhällslifvet be-
rättas att det var enkelt och anspråks-
löst. Man använde sig mest af majs-
bröd. En gammal handkvarn, som
en nybyggare bringat med sig till sam-

hället, var så anlitad, att den som ön-
skade mala fick engagera den på för-

hand för endast en dag. En enda syma-
skin användes i nybygget under flera år.

För sofvel användes mest höns, rapp-
höns och vildkalkon

;
vildsvin slaktades

på vintern. Äfven fanns god tillgäng

på hjortkött. Hjorten ströfvade vildt

i stora hjordar, som med lätthet infån-
gades i stort antal medels nät. Vildho-
nung fanns i stor myckenhet, och var
för nybyggaren af stort värde för dess
rika näring, liksom vaxet hvaraf man
stöpte ljus.

De flesta nvbyggarne hade kommit
från Kentucky, Missouri, Ohio, Tennes-
see, Alabama, Georgia och Mississippi.
Laglydnad och grannsämja var sär-
skildt betecknande bland detta folk.

Det första företag i manufakturväg
i norra Texas var uppbyggandet af en
vagnfabrik i Dallas omkring 1850. Tid-
ningen Dallas Herald etablerades på hö-
sten 1849; Dallas State Fair (utställ-

ningen) daterar sig tillbaka från tidi-

ga dagar eller år 1859. Vid denna tid

hade kvarnar byggts och Dallas hade
en god mjöl- och ullmarknad. Mexikan-
ska fordon kommo den långa vägen af
omkring trehundra mil från San Anto-
nio till Dallas efter mjöl för den södra
marknaden.
De ekonomiska förhållandena under

kriget på 60-talet förstås delvis af data,
publicerade af Dallas Herald i juni 1861
och september 1863. Pris å socker var
1861 12c till 15c per pundet, och hvetet
60c per bushel ; 1863 var priset pa soc-
ker från 20c till 35c och hvetet per
bushel $2.50.

Den 17 juni 1872 var för Dallas en
betydelsefull dag, då Houston & Texas
Central banan, Dallas första järnväg,
var färdig och första tåget anlände till

Dallas. Ett halft sekel har gått och
Dallas är nu ett af statens största järn-
väges-centra, och som redan nämndt,
lörst i handel och industri, med en be-
lolkning al öfver 120,000. Produkter
Hån Dallas faktori 1909 beräknades till

ett värde af 826,959,000 med en arbets-
lön af $1,435.000. Dallas säljer från

$35,000,000. till $37,000.000 landtbruks-
redskap ärligen, för att icke tala om an-
dra handelsgrenar. Nästan hvarje
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manufakturhandlare i Förenta staterna
af betydenhet har en filial i Dallas.

Dallas gör älven anspråk på att vara
världens största inlandsmarknad i bom-
ull (spot cotton). Dallas "Cotton Ex-
change” köpte och sålde af bomullsskör-
den 1912—13 ej mindre än 1,500,000 ba-

lar.

Här äro förlagda några af statens
mest ansedda skolor; 1913 hade Dallas
trettiotre allmänna skolor med 400 lä-

rare och ett egendomsvärd af $1,600,-

000 utom privata lärdomsanstalter, så-

som St. Marys College, Ursuline Aka-
demien af södra metodistkyrkans uni-

versitet, samt flera medicinska institut.

Under det pågående kriget har här
upprättats några af Förenta staternas
större armeläger och krigsskolor.

Svenskar anlände till Dallas redan på
70-talet. Bland de första voro John

Tomson år 1871, John Peterson och Os-
car Peterson år 1872, John Levlon 1873.
John och Oscar Peterson köpte snart
land och bosatte sig vid Keller, norr om
Ft. Worth, där de ännu bo. John Levlon
bor ännu i Dallas, trogen vid sin läst;

John Tomson lefde att blifva en fram-
stående affärsman i Dallas. Han dog
på sommaren 1918. Bland dem som
kommo tidigt på 80-talet voro mr. och
mrs. C. A. Holmquist, Sven Johnson,
1880: E. W. Erikson kom 1881: Au-
gust Hägg med föräldrar 1882; Lars
Johnson och Fred Meren 1883 ;

Lars
Larson 1884 och A. W. Swanson 1886;
J. D. Johnson och Carl Nelson kommo
1887. Med 90-talet gick inflyttningen
lifligare, men här som i Ft. Worth och
andra Texas-städer bo jämförelsevis ett

fåtal svenskar. Lutheranerna och me-
todisterna ha hvar sin kyrka i staden.
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S. G. Anderson med familj.

SIMOX GOTFRID ANDERSON. Bland
skickliga yrkesmän i Dallas räknas också
mr. Anderson, som ehuru född och uppväxt
i detta land, dock är af äkta svensk här-
komst . Föräldrarne voro snickaren Gotfrid
Anderson och hans hustru Kristina, och Si-

mon föddes i New Sweden, Travis county,
1SS0. Hans uppväxtår tillbringades dock
mestadels i Austin, dit föräldrarne senare
flyttade. Efter fem års anställning i kött-
handel lärde A. målaryrket, hvari han sedan
arbetat och kontrakterat på olika platser,
såsom Austin, Tavlor, Fort AVorth och Dal-
las. I sist nämnda stad äger han en stor
och ändamålsenlig verkstad och ägnar sig
dessutom uteslutande åt automobiimaining.

Mrs. Anderson är af dansk börd, född i Kö-
penhamn 18S2. I sällskap med föräldrarne.
Christian och Petriea Hansen, kom hon till

Austin, Texas, vid ett års ålder. Fadern
var skicklig i muraryrlcet men ägnade sig
också åt landtbruk efter ankomsten hit. Han
dog efter kort tid, och modern inträdde i

nytt äktenskap. Hon har fyra halfbröder,
Eiler, Alfred, Clarence och Wesley Hansen.
Andersons hafva fyra barn, två söner och två
döttrar. David f. 1902, Myrtle, f. 1903, Law-
rence, f. 1906, och Emelia, f. 190S.

Familjens kyrkliga hem är svenska meto-
ditförsamlingen, i hvilken makarne taga
varmt intresse och A. tjänar som en af om-
budsmännen.



.
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J. B. Blomberg.

JOHN' BLOMBERG, stockholmare och föcld

i Maria församling 187.1, har varit bosatt

1 Dallas omkring tretton år. Utrustad med
teknisk bildning tran hemlandet, har han
haft förmånliga anställningar i detta land så-

väl i östern som i södern. Fadern, Carl .lo-

han Ang. Blomberg, var kakelugnsmakare.
Vid aderton ars ålder lämnade B. Sverige och
reste till New York. 1 \Vorcester, Mass.,
erhöll han anställning vid mekanisk verk-
stad och senare vid Westinghouse Electrical
Mfg. Co. som “Testing engineer”. Som elek-
trisk ingeniör tog han efter någon tid an-
ställning hos Bell Telephone Company att
förestå inspektering af trädledningar. Bä
grund af vacklande hälsa måste han söka kli-
ma tombyte och beordrades sa af bolaget till

Dallas, Texas, där han anförtroddes liknan-
de anställning hos Southwestern Telegraph

and Telephone Co. Bian är dessutom direk-
tör för bolagets korrespondensafdelning för

undervisning i telefonkonstruktion och ansva-
rig direkt till generalsuperintendenten för

Texas distrikt.

Blomberg är sedan 1901 gift med Sipha
May Walker, född 1S7G i Altona, Pennsyl-
vania. och af amerikansk börd. Äfven hon
fick en god skolbildning. Deras son Carl
Bernhard föddes 1903. År 1912 företog
familjen en resa till Europa, dä Sverige och
andra länder besöktes. Blombergs tvenne
systrar, Kelga och Thyra, bo fortfarande i

Stockholm. Familjen är af gammal meto-
distsläkt. ty både farfadern och morfadern
voro bland de första medlen marne i St. Paul
metodistförsamling i Stoi kholm. Mrs. B. är
medlem af amerikanska baptistförsamlingen.
B. är en 3 2 gradens frimurare och medlem
af “Hella Temple of tive Shrine.”
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Mr. och Mrs. Otto Bowman.

OTTO ISOWMAX. Bland de i den stora

staden Dallas vidt spridda svenskarne befin-

ner sig också denne landsman, som äger hem
och är bosatt ä Cedar Springs Road. Till

yrket är han målare och har under senare
år ägnat sig mest ät kontraktsarbete. Som
kontraktör har han lyckats väl, utfört stora
arbeten och blifvit känd som skicklig och på-
litlig i sitt fack.
Bowmans föräldrahem är Kristianstad,

Skåne, där han föddes år 1S82A Fadern. Ju-
lius Boman, var maskinist till yrket, men so-
nen lärde sig målaryrket därhemma, hvilket
äfven i detta land blifvit hans sysselsätt-
ning och näringsgren. Vid tjugo års ålder
lämnade han hem och skånska bygder och
styrde färden till den stora världsstaden Chi-

cago. Här och i andra städer i de norra
staterna fann han sysselsättning i sitt yrke.
och efter en tids vistelse i olika städer ham-
nade han i Dallas, Texas.

Hustrun Anna, som har samma födelseår
som sin man. är också från Kristianstads
län, men född i Fjälkestad socken, där fa-

dern, Anders Björkengren, var jordbrukare.
År 1905 anlände hon till detta land, och två
år senare ingick hon äktenskap med B. Hon
och en broder, Otto Nelson äro de enda bland
atta syskon i detta land. Bland mr. Bow-
mans syskon är han den ende som emigrerade.
De öfriga fyra äro kvar i hemlandet.

B. har lyckats väl i Dallas. Genom goda
insättningar i stadsegendom och framgång i

sin affär har han på kort tid kommit i god
ekonomisk ställning.
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AUGUST HÄGG räknas bland de äldre Dal-

las-svenskarne, ly i mer än trettiofem års

tid liar han haft sitt hem därstädes. I Texas
har han varit farmare, snickare, elektriker,

m. m., men har nu på gamla dagar slagit

sig till ro, åtnjutande fridfull ålderdom i

sitt vackra licm å Munger ave.

Fadern, Johannes Hägg, var soldat för

gården Backen i Hofva socken, Västergöt-
land, och här föddes August 18'>2. Till

Stockholm reste den sextonårige gossen för
att lära tunnbindaryrket, men två är senare
medföljde han brodern Charles till Amerika
och uppsökte en annan broder, Andrew i

Montecello, Georgia. Följande år, 18 73, re-
ste bröderna till Fort Wortli, Texas. Tolf
mil norr om staden köpte Aug. och Andrew
Hägg 100 aeres land, hvilket odlades oeh
bebyggdes och sedan öfvertogs af August.
Han utarrenderade egendomen 187!) ocii re-

ste till Chicago, men återkom efter ett år.

Föräldrarna anlände ett par år senare och
flyttade med sonen till Dallas, där fyra af

systrarne, Augusta, Mary, Johanna och Ma-
thilda, voro bosatta. Systern Mathilda dog
i juli 18S2.

Med Amanda Johnson från Jönköping,
Småland, ingick H. äktenskap 1SS5. Född
1862 kom hon till Dallas 18S4, där hon allt-

sedan varit bosatt. Makarne hafva åtta
barn, bland hvillca äldsta dottern, Lillian. f.

1886, är gift med A. E. Lindblom, elektriker
i Dallas. De öfriga äro: Esther, f. 1SS8,
Clara, f. 1891, Olga, f. 1S93, Alma, f. 1896,
Albert, f. 1899, Virgil. f. 1902, och Mildred,
f. 19u">. Sonen Gustaf är död. De hafva
fått en god fostran och skolbildning, och
tvenne af döttrarne, Alma och Olga, äro
skollärarinnor.

Mr. Ilägg har tre bröder och fem systrar
i Amerika.





SVENSKARNE I TEXAS952

^y?,TTn?^>i;v?rygreaprs^^^vrrt m.ijiw^iw ATBIHW^yqpwqr^ 4 ».".'^i-ny.

v

- 1

‘'T- v-tf- T H. c
+'

/-

v €*

./

V \
f

/jj.'**'-

'

% % •

.. ‘.V-

-*V,.'

Lrfrdftlttfjftflt {uabåutZa*x*, vX&2täjtti£i£iii

Mr. och Mrs. C. A. Holmquist.

CAHL A. HOLMQUIST och miss Hilda
Anderson förenade sina lefnadsöden i äkten-
skap är 1SS3. Under de sista tjugofem aren
liar denna familj haft sitt hem i Hallas, där
barnen uppvuxit, fatt sin skolbildning och
somliga af dem satt eget ho. Dottern Me-
lina, f. 18S4, är gift med Paul V. Iliegel; L.
IJurda, f. 1 S S

'
) .

gift med R. E. Ellis; Filesta,
f. 1892. Sidney och Alfred, tvillingar, födda
1898. Tre barn äro döda. Dessutom hafva
Holmquists sex barnbarn.

Till sin kyrkliga tro och bekännelse till-

hör familjen metodistkyrkan. Från den
svenska kyrkliga verksamhetens första tid

hafva makarne tagit varmt intresse för sa-

ken och alltid gladts öfver tecken till fram-
gång.

H. är bördig från Kalmar län och föddes
1854 i Åby. Fadern, Isak Israelson, var snic-
kare och sonen fick tidigt lära sig samma yr-
ke och medfölja fadern pä arbete. Då han
1871 emigrerade, stannade han en kort tid i

New York, därefter i Pennsylvania och kom
år 1876 till Texas. Såväl i östra staterna
som i Texas har han arbetat i sitt yrke. och
i förening med detta började han efter några
år i Texas att uppsätta ginmaskiner. Vid den-
na tid bodde han i Palmer, Texas, men tog
kort därpå anställning vid Murrays stora
ginmaskinverkstad i Dallas, där han förestår

uppsättning af maskiner. For denna firma
har han arbetat i tjugofem år.

I Tjällmo, Östergötland, föddes mrs. H.
1861. Fadern, Anders Peterson, var murare
och järnhandlare. Han emigrerade också
till Texas så tidigt som 1S68, bodde i Huteh-
ins flera år och dog i El Paso 1886. Dottern
ankom 1880, och efter en tids vistelse i Chi-
cago, reste hon till Dallas samma år. Bland
fyra syskon är hon den enda nu lefvande.
En broder, August Holmquist, och tvenne sy-

stersöner till mr. H. bo i Dallas.
Sedan detta skrefs har mrs. Holmquist af-

lidit i oktober 1918.
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SVEN’ JOHNSON med familj räknas bland
de första svenska settlarne i Dallas. Han
torde vara den tredje i ordningen bland
dem som i slutet af 18 70-talet och början af
1880 inflyttade och bildade hem. Den tiden
var den stora affärsstaden blott en köping
jämförd med dess nuvarande storlek och
rörelse. Johnson kom hit direkt fran Sve-
rige 1880. Ilan sysselsatte sig den första
tiden med järnvägsarbete. hade en tid an-
ställning hos Philip Sanger, men började se-
dan egen affär. Han har under mänga år
tagit kontrakt för stadsköring och ägnar sig
fortfarande åt denna affärsgren. Omkring
trettio år sedan köpte han den egendom ä Pe-
can st., som ännu är familjens hem.

J. är skåning till börd, född 1S60 i Fjälke-
stad, Kristianstad län. Fadern var jordbru-
kare och hette Jöns Olson. En broder. Lars
Johnson, är bosatt i Dallas. År 188"» in-

trädde han i äkta stånd med Hilda Hall. född
samma är som .1., men i Småland. Fadern,
Johan Johanson Hall, var husar och bodde
i Sjösås, Kronobergs län. Hon lämnade hem
och fosterjord 1883 och reste till Dallas, Tex-
as, hvarest hon alltsedan varit bosatt.

Makarnes son Oscar, f. 188 7, och döttrar-
ne Ella, f. 1S8S, och Hellen, f. 1891, äro alla

gifta. Oscar är maskinarbetare vid Mur-
rays C.inverkstad, gift med Willie Williams
och bosatt i Oak Cliff. Ella är förenad i

äktenskap med Frank Corvey, och Hellen,
mrs. Walter Hess, har sedan mr. Hess dog
haft sitt hem hos föräldrarne.

Familjen Johnson har varit ett godt stöd
för den svenska kyrkliga verksamheten.
Plemmet var alltid öppet för besökande pre-
dikanter, och mrs. Johnson har som kvinno-
föreningens ordförande under många är bi-

dragit till befrämjandet af svenska metodist-
församlingens framgang i staden.



.
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JOHN' ]). JOHXSOX, bosatt i Oak Lavin, en
af Dallas vackraste stadsdelar, är bördig från
Lamhult, Kronobergs län, Småland, ocli född
1SG5. Fadern, Jolian S. Svenson, som nu är
bosatt i Dallas hos dottern, mrs. A. W. Swan-
son, var jordbrukare, och sonen uppväxte på
landthemmet och arbetade med jordbruk, tills

han år 1SS3 emigrerade hit till landet. Till

Round Rock, Texas, styrdes färden, och de två
första åren tillbringades på farm i närheten
af Georgetown. Andra tvenne år hade han
anställning på S. M. Svensons ranch i Jones
county, men kom till Dallas 1SS7 och har bott
här i öfver trettio ar. Han fick anställning
hos den stora handelsfirman Sanger Brothers
och har varit i denna firmas tjänst alltse-
dan. Omtyckt af principaler och aktad bland
landsfolk och andra, innehar mr. J. en an-
sedd ställning bland Dallas svenskar. Han
har också kommit i god finansiell ställning
och äger en del stadsfastigheter.

Med sin familj tillhör Johnson svenska lu-
therska församlingen. Han är diakon inom
densamma, och makarne hafva på olika sätt
varit verksamheten till stöd och uppmuntran.
Innan svenska lutherska församlingen bilda-
des voro Johnsons med uti svenska metodist-
församlingen.

Mrs. Johnson, som före äktenskapet hette
Adelina Johanson, hade sitt föräldrahem i

Herrmanstorp, Algutsboda, Kronobergs län,
Småland, och föddes samma är som maken.
År 1 S S G lämnade hon fäderneslandet och re-
ste till Förenta staterna och vistades de två
första åren i Columbia Institute, Tennessee.
I Dallas ingick hon äktenskap med J. 1891,
och makarnes tvenne döttrar äro Wendla,
f. 1S92 och gift med ingeniören Carl Bro-
gren, son till Carl Brogren invid Austin, och
bosatt i Dallas; Selma, f. 1S9Ö. En son och
en dotter äro döda. Mrs. Johnsons moder
kom till Texas 1895 och dog 1913 i Denver,
Colo.



.
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1

Ludwig Johnson.

CARL JOHAX LUDVIG JOHXSOX. Invan-

dringen frän Sverige till Texas det sista år-

tiondet har varit mycket ringa, och blott i

enstaka fall ha svenska yrkesmän styrt sin

färd till soliga södern. Bland detta fåtal

befinner sig dock denne unge landsman, som
anlände till Austin, Texas, 1915, och sedan

flyttade till Dallas.
Johnson är skräddare till yrket och Inne-

har en förmånlig anställning hos skräddar-
firman Cray & Graharn, en af de största och
mest kända i södern. Sitt goda yrke lärde
han i Sverige och arbetade däri tills han e-

migrerade.

J. är smålänning och född i Nässjö 1S94.
Föräldrarne, Johan och Ingrid Gustafson, do-
go då sonen, som var enda barnet, var helt

ung. Fadern var bryggare. Carl fick dock en
vårdad uppfostran och en god allmän bildning
både teoretiskt och praktiskt. Nykter och
skötsam samt i besittning af godt yrke äro
framtidsutsikterna goda för honom. 1 Dal-
las finnes en social förening bland skandina-
verna, som går under namnet “Scandinavian-
American Social Society”, ocli mr. Johnson är
en af dess medlemmar och finanssekreterare
sedan en längre tid. Är medlem af “Journey-
men Tailors Union of America”. Han är nu
i Förenta staternas arme.



'
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Fredrik P. Meren.

FHEDHIK PEKSOX 3IEREX, sedan flera år
tillbaka bosatt i Dallas ocli till yrket skräd-
dare, föddes i ett bondhem i Brunskog soc-

ken, Värmland, 1S57. Faderns namn var
Per Bengtson, och sonens tillfällen för bild-

ning i uppväxtåren voro af det slag, som soc-

kenskolan hade att erbjuda. Meren emigre-
rade 18S1 och bosatte sig först i Chicago,
men lämnade staden efter ett par år oeh re-

ste till Texas. I Weatherford startade han
egen skrädderirörelse, men upphörde efter

tvenne är och flyttade till Dallas, där han
varit bosatt allt sedan och arbetat i sitt yrke.
Lik de flesta andra som emigrera hit, närde
han en önskan att återse fosterjorden och
det mångbesjungna Värmland, och 1884 af-

lade han ett besök i hemlandet.
Sin hustru fann Meren i sin hembygd i

Värmland, och med Christina Erikson knöt
han äktenskapliga band 1SSG. Född 1S66 är
hon dotter till hemmansägaren Erik Jolin-

Mrs. Fredrik P. Meren.

son och hans maka Kajsa, född Jonsdotter.
Till Chicago reste hon som emigrant 18S4.
Sonen Arthur, född 1S87, är sedan år 1915
gift med Dora May Oivance från Golden, Co-
lorado. Han innehar en förmånlig anställ-
ning för Hartford Assuransbolag med huf-
vudkontor i Chicago, 111.

Genom sitt goda yrke, visliga insättningar
i stadsfastigheter och sin skötsamhet har mr.
Meren kommit i god finansiell ställning. I

den vackra förstaden Oak Cliff har familjen
sitt hem ä Jefferson st. Sitt andliga hem
ha makarna i Central Christian Church, men
ehuru de tillhöra amerikansk församling, ha
de dock visat rätt mycket intresse för den
svenska verksamheten under gångna år. LTn-

der svenska metodistförsamlingens första
verksamhetstid i Dallas ställde sig mrs. M. i

spetsen för kvinnoföreningens arbete, som då
var rätt betydande, emedan det då fanns blott

en svensk församling i staden.



.
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Oscar Olson med familj.

OSCAR F. OLSON, maskinist, med förmån-
lig anställning hos firman Continental Gin
Co., hvilken plats han innehaft de sista fjorton
åren, kom vid tolf års ålder till detta land.
En morbroder var bosatt i San Francisco, Ca-
lifornien, och till dennes hem styrde den un-
ge gossen kosan. Här hade han tillfälle att

besöka aftonskola och lära sitt yrke, hvilka
båda förmåner blefvo honom till stort gagn
i fortsättningen. Senare reste O. till Chica-
go och vistades där omkring fyra är och kom
sedan till Dallas. Texas, 1904. Han aflade
ett besök till hem och fosterland år 190?.

Olson är barnfödd i Stockholm, i Kungs-
holms församling 1S79, och son till snickaren
A. Olson och hans hustru Hedvig. Fadern

emigrerade också och vistades i Chicago en
kort tid, men återvände sedan till hemlandet.
Olson har en syster och en broder. Den
senare, Andrew Lindblom, är bosatt i Dallas.

Med mrs. Clara Harrman inträdde han i

äkta stånd 1905. Hon är född i Jönköping,
Sverige, 1873, och fadern, Jonas Jonson, var
modellsnickare. Till Dallas, Texas, reste

hon 1894 och blef där gift med Albert Harr-
man, som sedermera dog i New Orleans 1904.
Han var bördig från Skåne; och i detta äk-
tenskap föddes döttrarne Ruby, 1S99 och
Pearl, 1902. Barnen i andra giftet äro; Os-
car, f. 1906, och Virgil, f. 1908. I mrs, Ol-

sons föräldrahem uppväxte fem syskon. En
syster, mrs. Hägg, är bosatt i Dallas.





958 SVENSKARXE 1 TEXAS

i

Mr. och Mrs. C. P. Petrini och dottern Greta

CAKTj PONTUS PETiaxr, professor i mu-
sik, fotografi och handelsresande, började
sin skiftesrika lefnad i Falun, Stora Kop-
parbergs län, Sverige, den 11 juni, 1849.
Yngst bland åtta barn till handlaren F. A.
Petrini och hans maka Elizabeth Catharina,
f. Polsk, sändes han vid åtta års ålder till

Stockholm för akademisk och musikalisk ut-
bildning. Denna fullbordades sedan i Falun,
hvarefter han ingick som elev vid Trollhät-
tans Mekaniska Verkstad. Här hade han
tillfälle att assistera uti byggandet af det
förstii lokomotiv, som förfärdigades i Sverige.

Vid tjugo ars ålder intogs han af begär
att se lite mera af världen, hvarför han gick
till sjös och tog hyra på ett fartyg, destine-
rat till Australien och Sydamerika. Efter
tvenne år hamnade han i New York och gick
därifrån åter till sjöss och kom till New Or-
leans, livarest hans sjömansbana ändades
1871. Ilär blef han musiklärare och tog
samtidigt en tvåårig kurs i “Dolbears Com-
mercial College”, ingick äktenskap med Eu-
niee Patterson, af amerikansk börd och dot-
ter till en presbyteriansk predikant, samt
var tvenne år kaplan vid skandinaviska sjö-
mansmissionen Bethel. År 1,876 företog han
en resa till Norge i missionens intresse. Åter-

kommen till New Orleans erbjöds Petrini an-
ställning som musikdirektör vid Quashita Fe-
male Academy i Monroe, La., hvilken befatt-
ning han innehade tvenne år. I sin förra
hemstad tog han därpå anställning som bok-
hållare och studerade samtidigt fotografi, ett

yrke som han sedan ägnade sig åt dels på
platsen och dels i Chicago. Till sistnämnda
stad flyttade han 1891. Anställd uti Mutual
Fuel Gas Co. tjänst sändes han af firman till

Belle Isle, Louisiana, för att tillse American
Salt Co. intressen därstädes. Efter fyra år
flyttade han till Dallas, hvar han bott allt-

sedan och haft anställning som räkenskapsfö-
rare och handelsresande.

Petrinis första hustru dog 1 890. I nytt
äktenskap ingick han följande år med Maria
Charlotta Petrini, en kusin från Falun. Från
första giftet lefva barnen Robert II., Mead-
ville, Pa., Carl P. Jr., tillhörande U. S. Ma-
rine Corps; Eunice M. Ilay och Esther Hue-
gel, Chicago. I andra äktenskapet föddes
tre barn, af hvilka blott Grace A. Margreta
lefver, nu nitton år gammal, med god bild-

ning och musikaliskt bogåfvad. Medlemskap
i svenska metodistkyrkan, uti hvilken P. är
lokalpredikant och ombudsman.
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E. K. QIIST, en af Dallas svenske affärs-

män, är skräddare till yrket och delägare i fir-

man Grav & Graham. Redan i Sverige lärde
han detta yrke, arbetade däri under sju års
tid i Chicago och kom till Dallas 1907. Här
startade han egen affär under firmanamnet
Quist & Itoos, men afyttrade efter en tid sin
andel och ingick i förstnämnda affär.

Quist föddes i ett soldathem i Kälaby, Vä-
stergötland, 1 S S 0 , som ägdes af fadern, Au-
gust Quist. Blott to 1 f år gammal begaf sig
sonen till Borås för att ingå i skräddarlära.
Här lärde han ett godt yrke och blef skick-
lig i sitt fack, hvilket också blef honom till

stor nytta i detta land. Som emigrant an-
lände han till Chicago.

Ar 1902 företog Quist en några månaders
rekreationsresa till Sverige. På våren 1903,
i sällskap med sin nuvarande hustru, kom
han tillbaka till Chicago, diir han gifte sig

samma ar. Mrs. Quist är dotter till landt-
brukaren Sven Roos i Synnerby socken, Vä-
stergötland, och född 1S7S. Till Amerika
och Chicago reste hon 1903. Makarne haf-
va två döttrar och en son: Edith, f. 1904,
Elsie, f. 1906, och Emil. f. 1910.

Familjen reste till Sverige 1911 men kom
följande år tillbaka och bosatte sig i Dallas,
där Q. äger ett vackert hem å Henderson st.

Makarne äro medlemmar af svenska luther-
ska. församlingen; mr. Quist är en af dess om-
budsmän och hustrun medlem af kvinnoföre-
ningen. I Chicago var Quist en bland de
första medlemmarne af föreningen Västgöta
Gille och tillhör nu “Scandinavian Social So-
ciety” i Dallas. I hans föräldrahem upp-
växte åtta syskon, bland hvilka han är den
yngste. Brodern Arvid är bosatt i Chicago.
Mrs. Quists sju syskon bo alla i Sverige.

Sedan detta skrefs har Mr. Quist atlidit.

Han dog i Dec. 1918.



&

.



9G0 SVEXSKAKXE I TEXAS

A. \V. SWAXSOX, grosshandlare i grönsa-
ker och frukt i stadens centrum och väl känd
bland Dallas svenska befolkning, genomgick
olika erfarenheter och pröfvacle på litet af

livarje, innan han slog sig ned i denna stora

affärsstad. Redan vid sju års ålder fick han
börja hjälpa fadern på torpet; skolbildningen
blef mycket knapphändig, och vid tolf år in-

gick han som lärling vid repslageri i Karls-
hamn. Betalningen var Kr. 2 i månaden,
men genom att blanka skor och passa upp för

de andra gesällerna sparade han nog för en
kostym kläder. Vid sexton års ålder in-

gick hans i kronans tjänst som båtsman, men
blef efter ett par är sjöman och kom som
sådan till New York första gången 1885.
Här mönstrade han pä engelskt fartyg, blef

frånnarrad sina kläder och utstod manga be-

svärligheter. Frän Frankrike återkom han
till New Orleans 1SSG. Här afmönstrade
han, men kassan var nog tom. ty till fots gick
lian 250 mil inät landet till Welsh Station, La.

Här fick han anställning vid järnväg och nåd-

de efter olika erfarenheter Dallas två år se-
nare. Efter ett par år som jordbrukare, in-

kom han till staden och började egen affär,

först som gårdfarihandlare med grönsaker
och ice cream och sedan kommissionsaffär i

större skala.
S. föddes 1S6G i Asarum församling, Ble-

kinge, och föräldrarne voro Sven Månson och
Katarina, f. Gustafson. Med Wilhelmina
Christina Johnson inträdde han i äkta stånd
1891. Född i Aneboda, Småland, 1S6S, kom
hon till Dallas från Sverige 1SS9. I famil-
jen voro sex syskon, och fadein, Johan Gustaf
Swenson. kom till Dallas tio år sedan och bor
hos dottern. Swansons hafva tre barn: Carl,
f. 1892, Hjalmar, f. 1897, och Swedonia, f.

19 02. Sönerna äro gifta och bosatta i D.
Makarne tillhöra svenska metodistförsam-
lingen och hafva under åren tagit stort in-

tresse ocli uppoffrat mycket för densamma.
Liberal och företagsam, har S. sett på den
ljusa sidan och gripit arbetet an ined ifver

och hänförelse.



'
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John Tomsons Brunn.

JOHX TOMSON'. Denne landsman, som
afslutade ett skiftesrikt lif den 11 febr. 191S,
i Dallas. Texas, kom i tidiga år till detta land
för att söka lycka och bärgning. Han lycka-
des äfven liärutinnan och ådagalade sin små-
ländska ihärdighet och flit, ehuru han ej um-
gicks mycket bland sitt landsfolk eller var
vidare känd af detta.

Fädernehemmet i Ånaryd. Småland, inne-
hades af Mattias och Karin Larson, och so-
nen, som i Sverige var känd under namnet
Salomon, föddes 1849 och fick en bristfällig

skolbildning på åtta veckors tid. Vid upp-
nådda tjugo är reste han till Amerika, landa-
de i New York, fortsatte till Pennsylvania och
fann här anställning hos en garfvarfirma. Be-
sluten att fortsätta västerut, ankom han till

Chicago och fann här sin broder Andrew, och
tillsammans reste de till Kansas City. Här
upptog Tomson järnvägsarbete. hvarmed han
var sysselsatt i flera stater och kom så till

Texas 1871. Han bodde på olika platser så-
som Waco, Corsicana och Dallas, och deltog
uti Texas & Pacific järnvägens byggande till

sistnämnda stad år 1 8 72. Efter ett år som
specerihandlare i Stephenville, återkom han
till Dallas och bodde här till sin död.

Hvad som gjorde T. så känd på platsen och
bringade honom till finansiellt välstånd, var
den vattenaffär, som han bedref i Dallas i öf-
ver fyratio år. Det var liksom af ren hän-
delse, att Tomson tillsammans med sin svär-
fader, John B. Jarnett, långt innan Dallas
hade något vattenverk, gräfde en brunn på
den sistnämndes tomt, nära nog midt i af-

färsstaden, och fann otrytligt vatten på blott

tjugofyra fots djup. Här grundlädes nu en
affär, som med aren utvidgades alltmer, ty
nya brunnar gräfdes och kunderna blefvo
allt flera. Utom denna affär gjorde T. allt

större insättningar i stadsegendomar, sär-
skildt omkring sina brunnar a Cora st., där
han snart ägde öfver ett stadskvarter. Då
han år 1 9 1 C drog sig tillbaka från affärslif-

vet, sålde han frän denna egendom 253 fot

för $7)0,000. Affärerna öfvertogos då af so-
nen John B. Tomson, Jr. Vid hans död upp-
gick hans ägendom till ett värde af $150,000.

År 1875 inträdde Tomson i äkta stånd meo
miss Mary Ann De Jarnett, af amerikansk
börd och född i Missouri 1S55. Af famil-
jens elfva barn lefva åtta, hvilka alla äro
bosatta i Dallas. - Dessa äro mrs. Walter Bus-
by, mrs. Will H. Mitchell, mrs. George E.
Hamm, mrs. John H. Love, mrs. E. C. Lang,
mrs. J. W. Wilson, miss Viola Tomson och
John B. Tomson.

Tomson var under lifstiden medlem af a-
merikanska Christian kyrkan och tjänade i

många år som diakon. Han var dock en
vän till svenskarne och befrämjare af deras
kyrkliga verksamhet, ty då dessa behöfde
finansiell hjälp eller goda råd, var han alltid
färdig att gifva bådadera. Äfven mrs. T.
har genom sitt goda umgängessätt vunnit
många vänner bland det landsfolk, hon så
nära besläktats med. Med John Tomson
bortgick en annan smålandsson, som, ehuru
af fattig härkomst och med liten skolbildning,
dock genom företagsamhet, klok beräkning
och redbart handlingssätt kom till välmåga
och stort anseende i vida kretsar.

CARL EMIL ANDREN lärde i Sverige
målaryrket, livilket han ägnat sig åt äfven
i detta land. Efter ankomsten hit 1900 har
han varit bosatt i olika delar af landet samt
tillsammans med sin familj gjort påhälsning
i Sverige år 1911. Föräldrahemmet är i

Halmstad, Halland, där han föddes 1SS1. Fa-
dern, August Andren, var poliskonstapel.
Bland åtta syskon äro tre bröder i detta
land.

Som emigrant kom A. till Portland, Maine,
men reste kort därpå till New York och
kom till Dallas, Texas, 1905. Efter ett år
i Texas återvände han till New York, men
återkom efter några månader och stannade,
tills han reste till Sverige. Efter besöket i

hemlandet bodde familjen någon tid i Browns-
ville, Texas, innan den åter slog sig ned i

Dallas. Här äger den ett vackert hem ä Wil-
low st., och tillhör svenska lutherska kyr-
kan.

Andren ingick äktenskap år 1900 med miss
Anna Person, född 18S2 på Rögle herrgård
i Välinge socken, Skåne, och dotter till me-
jeristen Jöns Pearson och hans hustru Jo-
hanna. I familjen uppväxte tretton barn.
bland hvilka fyra systrar och två bröder
emigrerade till Amerika. Dessa bo alla i

New York utom mrs. A. Makarnes tre barn
äro: Florence, f. 1907, Dorris och Dorothy,
tvillingar, födda 1914.



'
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LARS JOHNSON har anställning vid polis-

kåren i Dallas och har uppsikt öfver stads-

parken. Rätt mänga år har han med sin

familj varit bosatt i denna stad; han kom dit

julaftonen lss3 med hustru och de t va äld-

sta barnen frän Big Rapids, Midi., dit de an-
ländt frän Sverige samma år. Vara emigran-
ter hafva nog gjort skiftande erfarenheter vid
ankomsten till detta okända land. John-
son har också en liten episod att berätta från
första dagen i Dallas. Då han kom dit pä
eftermiddagen, var ej brodern, som arbeta-
de på ett hotell, honom till mötes, hvarför J.

såg sig omkring i staden litet och träffade så
sin broder, ålen innan denne kunde taga
vara pä sin nyankomne broder och dennes
familj, måste lian först fullgöra sina plikter
på hotellet. Brodern gick med, och som
det var julafton, blefvo nog göromälen mera
trängande än vanligt, och först klockan tio

på kvällen kunde bröderna slippa undan för
att gå till stationen och se till de andra. Här
funno de visserligen de öfriga af familjen,
men naturligtvis var hustrun både trött ef-

ter lång resa och väntan samt orolig öfver
hvad som kunde hafva händt mannen som
gick och ej återkom på så länge. Ja, så
tillbringade denna familj sin första julafton
i Amerika.

Såväl Johnson som hans hustru Nilla, född
Nilsdotter, äro från Fjälkestad, Skåne. För-
äldrarne till båda voro bönder. Han föddes
1857 och hon tvä år senare. De ingingo äk-
tenskap 18 79. Af fem barn äro två flickor
döda. De andra äro: mrs. Sigrid Housman,
f. 1880, och bosatt i Oklahoma; mrs. Anna
Davis, f. 1S81, hem i Chicago; Lorence, f.

1890, innehar god anställning vid järnvä-
gen.

Johnsons tillhöra svenska lutherska för-
samlingen i Dallas. De hafva alltid intresse-
rat sig för svensk verksamhet i staden, och
sedan nämnda samfund började sådan, före-
nade de sig med denna och äro bland dess
verksammaste medlemmar. Johnson är
ombudsman i församlingen.

CARL XELSON kom första gången till Dal-
las, Texas, år 1S87, då som emigrant från
Sverige. Sedan doss har han varit bosatt
en kortare tid i Houston och Jones county,
men har återkommit till Dallas, där han har
en förmånlig anställning hos handelsfirman
Butler Bros. Då Xelson förstnämnda år
kom till denna stad, fick han plats hos San-
ger Bros., ett stort handelshus, där han stan-
nade i sex år, hvarefter han flyttade till

Houston och tog anställning hos Half New-
baur Bros. Efter tvenne års vistelse där
återvände han till Dallas och tog ånyo plats
hos sin gamla firma, i skodepartementet. Ef-
ter tjugo års vistelse i affärs- och stadslifvet
uppsökte mv. Xelson landet och började ägna
sig åt landtbruk. Han köpte en egendom i

Ericsdale svenska samhälle i Jones county
och flyttade dit, men efter blott två års vi-

stelse därstädes sålde han sitt landthem och
flyttade tillbaka till Dallas, hvar han med
sin familj bott alltsedan.

Xelsons barndomshem var i Forsebro soc-

ken, Skåne, där föräldrarne, Xels Xelson och
Bengta Jonsdotter, voro bondfolk. Fadern
dog dä sonen var blott tre ar gammal. Vid
sjutton års ålder lämnade unge Xelson sitt

hemland för Amerika. Ar 189 5 inträdde
han i äkta stånd med miss Emma Sätterberg,
född 1S72 i Linköping och dotter till smeden
Frans Kristoffer Sätterberg och hans hustru
Johanna Karolina. Till Förenta staterna,

med Massachusetts som mål, reste hon 1890
och två år senare till Texas. Makarnes barn
äro: Albert, gift med Lillie Ekdahl från
Ericsdale och bosatt i Fort IVorth, Edvard,
f. 1900, Sidney, f. 1903, Alfred, f. 1907, Erik,
f. 1909. Två söner äro döda. Familjen
tillhör svenska lutherska kyrkan och bebor
ett vackert hem åddndell ave.

O. I*. LEYLOX är en af de första svenskar-
ne som bosatte sig i Dallas, ty han har haft
sitt hem därstädes sedan 18 73, då han kom
dit från Minnesota. Till Falls City i nämn-
da stat anlände han från Sverige 186 7. Född
i Onslunda, Skåne, 1844, lärde han i barn-
domen slcomakaryrket, i hvilket han arbetat
äfven i detta land.

Hans hustru i andra giftet är af dansk
börd och har i detta äktenskap dottern Bes-
sie May. Hans barn i första giftet voro Royal
och Ernest.

GEORGE E. BAXTELS. Ehuru namnet lå-

ter lite utländskt, är han dock af äkta svensk
börd och därtill smålänning. Han är en
skicklig yrkesman och är medlem af “Loyal
Order of Moose’'.

Daniels födelseår är 1883, och föräldra-
hemmet är Huskvarna. Han är son till må-
laren Vilhelm Daniels och hans hustru Gu-
stafva. Unge D. lärde samma yrke som fa-

dern och troligtvis af honom.. År 1901 emi-
grerade han med Xew York som mål. I den-
na stad och på andra platser i östern uppe-
höll han sig till år 1912, då han kom till sö-

dern och bosatte sig i Dallas.

Med miss Tillie Carlson ingicks äktenskap-
lig förening år 1912 i Chicago, hvarfrån de
nygifta styrde färden till Dallas. De hafva
en dotter: Gerda IJorothea, född 1913. Mrs.
Daniels föräldrahem var i Svenstorp, Jers-

näs socken, Småland, där hon föddes år 1SS0.
Fadern var bruksarbetare och hette Carl
Svenson. År 1898 lämnade hon hem och fo-

sterland med Xew York som mål för att söka
sin framtida lycka i fjärran västerland.

ERIC ARVII) ERICKSOX, son till snicka-
ren Olof Erickson i Xordmaling församling,
Norrbottens län, föddes 1885 och emigrera-
de till detta land 1903. Efter några års vi-

stelse i Jamestown, X. Y., kom han år 1910
till Jones county, Texas., där han stannade
ett par år och kom sedan till Dallas. E. är

snickare till yrket. Med Hedda Lovisa Wes-
tin, f. 1894 i Byggerö, Ångermanland, inträd-

de han i äktenskap 1913. Till Amerika re-

ste hon 19 09. Fadern, Anders Westin, var
fiskare.



.
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KKIC WIL1AAM EKICKSOX, skräddare,
föddes 1S77 i Ljungby, Skane, där föräl-

drarne, Nils Krikson och Kersti Trulsdotter,
voro hemmansägare. År 18715 reste K. till

Chicago, stannade där atta ar och lärde sitt

yrke och kom sedan till Dallas, Texas. Hans
hustru, med hvilken han ingick äktenskap
1882, är af amerikansk börd och född i Ala-
bama. Faderns namn var Grissman och fa-

miljen kom till Texas 1880. Fricksons till-

höra Trinity Am. metodistkyrka och äro ak-
tiva inom sin församling. Barn: Willie,
Earnest, .Christian, llilma. De tre äldsta
barnen äro gifta och bosatta i Dallas.

AU(5. CERVIX, bosatt i Dallas i flera år
och skräddare till yrket, är bördig från
Gryts socken, Kristianstad län, och emigre-
rade till detta land och Texas 1894. 1 säll-

skap med frän Sverige var hans första hustru,
Emilv, f. Rosenberg, med hvilken han har en
dotter, Alma. Vid sjutton års ålder ingick
han som husar vid skånska husarregementet
och tjänade pa detta sätt sitt land i fem är.

Hustrun dog redan första året i Austin. Tex.,
och C. gifte om sig 1896 med Jennie Helge,
f. i Flisby, Smaland, 1S7S, och dotter till A.
E. Helgo, bosatt flera år i Decker. Barn:
Lester, Ethel, Alto, Walter och Elmer. Med-
lemskap i svenska metodistkyrkan.

Mi ss ANNA GALOX, graduerad sjuksköter-
ska, dog i Dallas i januari 191S på grund af
ådragen sjukdom under sjukvård. Hon
föddes i Domnarfvet. Dalarne, 1SS6, kom med
föräldrarne till Amerika vid tre års ålder
och uppväxte i Chicago, där hon fick sin skol-
bildning. Fadern, J. W. Galon, var af fransk
härkomst, och modern var sjuksköterska från
Sverige. Miss G. utbildades för sin kallelse
dels vid Universitv Hospital i Chicago och
dels vid Baptist Sanitarium i Dallas, och gra-
duerade från sistnämnda institution 1913.
Hon var medlem af svenska metodistförsam-
lingen i Fort Worth.

EtiOF .JOHNSON, Dallas, föddes 1S62 i

Algutsboda, Småland, emigrerade till Ameri-
ka 1.891 och kom till Dallas, där han ägnat
sig åt snickaryrket. Hustrun Anna, f. Vic-
tor, är bördig från Västra Vingåker, Söder-
manland. men barndomstid och uppväxtår
tillbringades i Sjögetorp, Skyllinge socken.
Hon kom med föräldrarne till detta land
1871, stannade tre ar i New York och kom
sedan till Missouri. Här gifte hon sig med
Swan Miller 18 7.7 och bodde sedan fyra år i

Verona. hvarefter de flyttade till Dallas, Tex-
as. Här dog M. och makan ingick i andra
gifte 1 900. Från förra äktenskapet lefva
kex barn och frän det senare ett. Medlem-
ska)) i luth. kyrkan.

GUDMUND TORBJÖRN LUNDBERG och
hans hustru Sigrid, f. Lindgren, äro båda
från Skåne, han född i Lomma, 1877. och hon
i Malmö, 1S80. I äktenskap förenades de
1 904. och två år senare emigrerade T,. Ef-
ter tre års vistelse i de östra staterna reste
han till Louisiana och kom sedan till Texas
1913 och bosatte sig i Dallas. Hustrun kom
från Sverige 1911. Barn: Helga, Elsa och
Gösta. Lundbergs fader, Aug. Valdemar,
var byggmästare och arkitekt. Modern var

af engelsk börd. Mrs. L:s fader var inge-
niör. De hade båda förmånen att få en god
skolbildning. Medlemskap i svenska luther-
ska kyrkan.

LARS .L LARSON, född 1842 i Flista. Vä-
stergötland, har sitt, hem på gamla dagar hotf

sin dotter, mrs. Gustaf Anderson i Dallas. I

Sverige ägnade han sig åt landtbruk, men i

detta land ät snickaryrket. L emigrerade år
1SS4 och hans hustru kom hit till landet
tio år senare. Hon dog i Dallas 1912. Ma-
karne hade åtta barn, bland hvilka fyra äro
bosatta i Sverige och fyra i detta land.

Mrs. MARY XOSCORDY, född Swanson,
kom i föräldrarnes sällskap till Tennessee
1867 från sin hembygd i Brunskog, Värm-
land, där hon föddes 1874. I nämnda stat

bodde familjen flera år och flyttade sedan
till Dallas. Texas, där föräldrarne dogo efter

omkring trettio års vistelse i staden. Maken,
Philip Noseordy, var italienare till börden
och innehade en speceriaffär i Dallas, där
han dog 1S96. Enda dottern, Theresia, är
gift med Otto Wise, automobilmålare, och bo-
satt i Dallas.

Änkefru EVA RUD1XE har varit bosatt i

Dallas sedan 1907, dä hon flyttade dit med si-

na barn från Rom, Wise county, Texas. Till

denna plats kom familjen från Sverige 1892,
började med landtbruk och stannade i fem-
ton år. Mr. Rudine dog därstädes 1902.
Mrs. R., född Sätterberg, är från Östergöt-
land och född 1S5 9 i Vårdnäs socken. Hen-
nes make, Alfred Rudine, var från Nvkil i

samman landskap. Barn: Ludvig, f. 188 6,

Walfred. f. 188S, Cliarley, f. 1S93, och Beuh-
la, f. 1896. De två äldsta sönerna äro föd-
da i Sverige, äro båda gifta och bosatta i

Dallas.

JOHN SJÖGREN, snickare till yrket och
bosatt i Dallas omkring trettio år, är bördig
från Småland och född 1860. Då han 1883
emigrerade, reste han till Louisiana, där han
arbetade en tid å S. M. Swensons sockerplan-
tage. Senare uppehöll han sig i Travis coun-
ty en kort tid. Han ingick äktenskap 1SS7
och har tvenne döttrar, Bessie och Anna.
FRANK V. SWANSON, optiker och delä-

gare i firman Thompson & Swanson, Opti-
cians, hade sitt barndomshem i Fort Worth
men har tillbringat större delen af sitt lif

i Dallas. Föräldrarne. John och Hilma Swan-
son, kommo till Amerika från Sverige i tidi-

gare år. Fadern kom omkring 1860. Unge
Swanson föddes 1 887.
Med Idell Adleta, f. 1 8 89 och af tysk börd.

ingick S. äktenskap 1912. Barn: Frank V.
,Tr., Idell .Tanette. Medlemskap i Grace Am.
metodistkyrka.

VIA RED WTCKLVXD, eldare på T. & P.

järnvägen och bosatt i Dallas, kom först till

Mineral Wells, Texas, då lian år 1896 kom
från Sverige. T nämnda stad har han tvenne
bröder bosatta. August ocli Gustaf Wicklund.
I Dallas bar han bott de sista tio åren och
haft anställning vid järnvägen det mesta af
denna tid. Wicklund är född i Åmål, Dals-
land, 18,84, där fadern var jordbrukare. T

famil ien uppväxte sju syskon, af hvilka som-
liga äro kvar i Sverige.
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WACO

räknar sin uppkomst från år 1849, då
under ledning' af major George B. Erath
de första kolonisterna undanträngde
den lilla skaran indianer af Caddoan-
stammen, som bodde vid Brazos-floden,

oeh efter hvilka staden fatt sitt namn.
Da indianerna fördrifvits, kommo ny-
byggare i stora skaror och slogo sig ned
vid floden, där åkerbruk och boskaps-
skötsel var en lönande inkomstkälla, och
inom kort uppblomstrade här en stad,

som lofvade blifva en af de mest bety-
dande i denna del af staten. Inbördes-
kriget hade dock här som annorstädes
sina svåra följder, och staden afstannade
under en följd af år alldeles i sin ut-

veckling. Då kriget var öfver började
invånarne i Waco att återuppbygga sin

stad, och mänga af dem visade härutin-
nan stor offervillighet och varm hänfö-
relse. Stora svårigheter funnos likväl

att öfverkomma, och det är först under
de senaste åren, som staden haft något
egentligt uppsving. År 1910 var in-

vånarantalet 26.425 och efter senaste
beräkning (1916) har siffran stigit till

45,237, alltså en ökning af 18,812 på sex
år.

Waco är belägen i McLennan county
vid Brazos-floden och på grund af dess
härliga parker, vackra trädgårdar och
skogsklädda omgifningar har den blifvit

kallad “A City Built in a Park”. Af
dess tolf parker är Cameron Park den
största och anses vara den vackraste i

Texas. Den skänktes tillsamman med
den vackra utsiktsplatsen Lover’s Leap
till staden af familjen Cameron.

Belägen ungefär midt i staten, utgör
Waco medelpunkten för ett stort järn-
vägsnät. Goda makadamiserade lands-
vägar hafva dessutom anlagts till en
kostnad af två millioner dollars och sät-

ta staden i förbindelse med rundtom-
kring liggande trakter, och i själfva sta-

den ombesörjes trafiken af ett väl utgre-
nadt spårvägssystem. Gatorna äro
breda och ofta bekransade af skuggrika
träd och vackra planteringar, och i af-

färsdistriktet resa sig manga praktful-
la byggnader, som gifva åt staden ett

fint utseende.

Handeln är blomstrande, och liksom
på de flesta andra orter i staten utgör

bomullsindustrien den största inkomst-
källan. I McLennan county har bomulls-
produktionen under de senaste fem aren
utgjort i medeltal 111.138 balar om å-

ret, och på grund af sitt läge och goda
kommunikationsmedel är Waco en af de
största marknadsplatserna för bomull i

Texas. Stadens affärshus hafva haft en
stor omsättning särskildt sedan Camp
McArthur förlädes här, och flera af dem
hafva uppfört nya moderna byggnader
för att kunna betjäna sina kunder.
En af de många saker, staden kan vara

särskildt stolt öfver, är dess skolor. Här
finnas elfva publika och två “grammar
schools” för den hvita och fyra publika
skolor för den färgade rasen. Dessu-
ton märkas : the Academy of the Sacred
Heart, the Hebrew School, East Waco
private school. So. Waco private school,

Gurley private school, Providence Sani-
tarium Training School, Paul Quinn och
Central Texas Colleges och dessutom
två handelsskolor. I de publika sko-
lorna undervisas årligen 8,148 barn.
Baylor university är den rikaste och en
af de äldsta kristna uppfostringsanstal-
ter i Texas. Universitetet underhålles
af baptistkyrkan och grundades ar 1845.
Genom sina goda lärarekrafter och mo-
derna undervisningsmetoder har univer-
sitetet vunnit stort anseende, och från
alla delar af staten komma studerande
för att här söka utbildning. I sam-
band med skolorna nämna vi också the
Public Library. Biblioteket hålles öppet
alla dagar, och med dess 20,000 böcker
till allmänhetens förfogande, utgör det
en stor hjälp för stadens studerande och
är en stor faktor för upplysnings spri-
dande.

I staden finnas sextiotvå kyrkor, re-
presenterande alla denominationer. Bl. a.

institutioner märkas: två Y. M. C. A.,
ett \. W. C. A. och bland de många
sjukhusen påminna vi särskildt om det
nyligen uppförda, the Baptist Sanita-
rium.

Bland förlustelseplatserna intager the
Cotton Palace främsta rummet. Det
hålles öppet sexton dagar hvarje novem-
ber månad och besökes af omkring tre
hundra tusen personer ärligen. Det
uppfördes 1910 och är kanske den stör-
sta och i finansiellt afseende bäst bäran-
de utställningsplatsen i Texas.
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förtjänster, som nu erbjuda sig, locka

många människor hit, och aldrig tillfö-

rene i stadens historia har det funnits
ett skede af sa kraftigt framåtskridan-
de och utveckling som nu.

I staden bo jämförelsevis ett fåtal

svenskar, somliga af dessa bosatte sig

här redan på 50-talet. Bland de första
voro bröderna Forsgard, Samuel Fors-
gard 1S57, och Oscar Forsgard 1867

;

Enbert Soerly kom på 70-talet; J. L.

Bergström, E. O. Anderson, dr. Kasseil,

A. S. Hart, på 80-talet. Sedan dess
ha med åren ansenligt flera svenskar in-

flyttat som vidare framgår af de bio-

grafiska teckningarna. Svensk kyrk-
lig verksamhet uppehälles af metodi-
sterna, som ha en vacker och värdefull
egendom i staden.

j i

Våren 1917 uppfördes alldeles i sta-

dens närhet en stor exercisplats, Camp
Mac Arthur, där omkring trettiofem tu-

sen soldater äro stationerade och utbil-

das för militärtjänst. På grund af det
goda läget och hälsosamma vattnet har
sjukligheten bland soldaterna på Camp
Travis varit ytterst ringa, och med an-
ledning häraf och de goda terrängför-
hållandena planerar man nu att betyd-
ligt förstora denna exercisplats. 1 sam-
band med Camp Mac Arthur har äfven
uppförts en aviationsskola, Rich Field,

där redan många skickliga aviatörer
hafva utbildats.

Att Camp Mac Arthur och Rich Field
haft en oerhörd inflytelse på staden och
särskildt på dess handel är lätt att för-

stå. De rika tillfällena till goda arbets-

Brazos Floden.





I’osque Floden.





Cameron Parken.
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K 1 1 1K OTTO A N 1) Kl tSOX. Svenska yrkes-
män ha också kommit till Texas, ehuru i fär-

re antal, och de llesta af dem som slagit sig

ned i de större städerna ha funnit en god
utkomst. Bland de landsmän, som tillbrin-

gat sina bästa dagar i Waco och där ägnat
sig åt snickareyrket finna vi O. E. Anderson,
som, ehuru ung, till en del lärt sitt yrke i

sitt hem i Sverige. Han anträdde resan till

Amerika, med Dallas som mål, år 1 S 7 S . Här
bodde han i sju år och flyttade lSSä därifrån
till Waco, livar han allt sedan bott.

Föräldrarne voro hemmansägaren Anders
Jonson, f. 1814 och Kristina Olofsdotter, f.

1815, i Flistad församling, Götlunda socken.

Skaraborgs län. Här föddes Eric Otto An-
derson 1SG0, åtnjöt en allmän skolbildning,
men vid aderton års ålder lämnade han hem
och fädernebygd för landet i väster.

Med Justina Matilda Danielson frän Mun-
kebo, Lekeryd socken. Småland, inträdde An-
derson i äkta stånd den 19 mars 1SSG. Hon
var född den 19 mars 1SG~>. Efter åtta års
äktenskap afled hon i Waco den 13 nov. 1S94.
I äktenskapet föddes dottern Ester är 1SSS
och Alma 1892. Äldsta dottern har anställ-
ning i staden och den yngre förestår hemmet.
De äro medlemmar af svenska metodistför-
samlingen i staden och taga intresse och del
uti dess verksamhet.
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J. L. Berg stn

J. L. BERGSTRÖM är också en bland de
svenska affärsmännen i staden, samt ägare och

affärsföreståndare för ‘'Central Electric Com-
pany” med affärslokal i centrala delen af sta-

den. B. föddes i östra Kamp socken i Hal-
land 1SG5 och kom år 1SS1 till Amerika, bo-

sättande sig först i Clifton, Bosque county,

Texas. Redan följande år bosatte han sig

i Waco. Hans föräldrar voro Jöns Peter och
Anna Bergström, och fadern var till yrket
målare.

I Waco sysselsatte sig Bergström med
hvarjehanda de första fem åren och lärde
bland annat till fotograf, i hvilken befattning
han sysselsatte sig i to 1 f är. Sedan vändes
hans håg till elektricitetens område och han
blef elektriker, och som sådan började han
snart egen affär. 1 vara dagar är nog den-
na affärsgren en af de mest lönande, ty dess
område vidgas ständigt genom nya uppfinnin-

[ii med familj

gar och ökade kraf. B. är också mycket in-

tresserad i biskötsel, och i hans vackra träd-
gård finnas stora bisamhällen, hvilka också
gifva ägaren en god inkomst. Mr. B. är
medlem af flera ordnar och är väl känd och
högt aktad inom sin krets.

Mrs. Bergström är bördig från Skåne och
föddes i Gislöf 1867. Före äktenskapet hette
hon Ellen Hanson, och föräldrarne voro Hans
och Carrva Person. Sitt föräldrahem lämna-
de hon vid sjutton års ålder, emigrerade
och kom till Weatherford, Texas, 18S4. Två
år senare flyttade hon till Waco. Sju barn till-

höra denna familj, nämligen Lillie, Rose,
Louis, Oscar, May, Ebba och Esther.

Bergströms äro medlemmar af svenska me-
todistförsamlingen och ha under åren varit
intresserade i dess verksamhet. Dottern
Lillie har varit församlingens organist i elfva
ar. Deras vackra hem är beläget nära intill

svenska kyrkan.
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Claus V. Carlson med familj

CLAUS VILHELM CARLSON. Bland de
mera välkända familjer, som bott en längre
tid i Waco, är också familjen Claus Vilhelm
Carlson. .Mr. Carlson är bördig fran Skara-
borgs län, Västergötland, och föddes den 22
april 18G9 i Gustaf Adolfs kapell. Hans för-

äldrar C. O. och Stina Lisa Gustafson, voro
välsituerade landtbrukare, och minnena från
barndomsår och hem äro endast behagliga
sådana.

Tidigt vaknade hos mr. Carlson längtan
att komma ut och se världen, och redan vid
sexton års ålder lämnade han fädernejorden
för att söka sin lycka i landet i väster. År
1SSG landsteg han i Philadelphia och fortsatte
härifrän resan till Round Rock, Texas. Här
och omkring Georgetown vistades han de för-

sta sju aren.
Med Anna Erika Klint inträdde C. i äkten-

skap i Georgetown 1891. Mrs. Carlson är
dotter till landtbrukaren .Tonas Klint i Svens-
torp, .Tersniis, Smaland, och född 1S6S. År
1S8G afreste hon till Amerika och bosatte sig
i Round Rock, Texas. Hennes tvenne bröder,
Carl och Albert Klint, äro också bosatta i sta-
ten.

I januari 1892 affyttade familjen Carlson
till Waco. Här har C. i tjugofyra års tid

haft anställning såsom affärsförestandare hos

den stcra grosshandelsfirman Rotan Grocery
Companv och under denna tid gjort sig

känd och aktad som en hedersman i alla af-

seenden. Inom Skandinaviska metodistkyr-
kan i staden, hvilken han och hans familj till-

hör, har han varit en aktiv medlem och ett

stöd i råd och dåd. Han är en af dess om-
budsmän samt tjänar som distriktskaffare.

Inom staden har han ofta haft höga förtro-
endeuppdrag och erhållit ett väl kändt namn i

vida kretsar. År 1910 företog C. en resa till

Sverige och tillbringade där sommarmånader-
na hos vänner och släktingar.

Bland mr. Carlsons ätta syskon reste han
och tvenne bröder till detta land. Bröder-
na August och Oscar bosatte sig i närheten
af Georgetown, Texas, där den senare dog
1S86. August Carlson är fortfarande bosatt
i trakten af Georgetown. I mr. och mrs.
Carlsons äktenskap har funnits åtta barn, af
h vilka fyra hafva dött. De öfriga äro: Ruth,
f. 1897, Mildred, f. 1 907, Robert, f. 1909, och
Annie, f. 1912.

Miss Ruth Carlson har erhållit en mycket
värdad uppfostran. År 191.7 inskrefs hon
vid metodisternas skola i Austin, Texas
Wesleyan College, och graduerade därifrån
våren 191G. De sista tre åren har hon
idkat studier i musik i sin hemstad.



'
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Severin Carlson

SI IVKK IX CAItLSOX ii r en af de yngre
svenska familjerna i Waco och verksamma
inom metodistkyrkan. I sällskap med för-

äldrar och fvra syskon kom Carlson vid fjor-

ton års ålder till Amerika frän Gällaryd, Hal-
land, diir han föddes IST.i. Föräldrarna,
Carl Petter och Josefina Carlson, dögo i lowa,-

hvarest familjen slog sig ned efter ankom-
sten hit. I Keokuk, lowa, stannade Carlson
i elfva år, där han också lärde till maski-
nist och hvarefter han bodde i sju år i St.

Louis. Till Waco kom C. 1898 och blef där
bofast, ty han fann där god anställning och
en präktig maka. Cnder de senare åren har

han haft förmånlig anställning uti Maelander
firmans stora möbelfabrik, väl känd öfver he-
la staten.

Severin Carlson och Lillie Roselia Hart in-
gingo äktenskap år 1910. Hon är yngsta
dottern till mr. Aug. S. Hart, väl känd bland
svenskarne i Texas, och född i Denver, Colo-
rado, 1892. Inom hem, skola och kyrka tick

hon en god och kristlig uppfostran, och med
sin man är hon fortfarande mycket verksam
och intresserad i det kyrkliga. En syster,
mrs. U. M. Rlomctuist, är bosatt i Tavlor.
Texas. Carlsons hafva tvenne barn: Norman,
f. 1911, och Carl. f. 1914.
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C1IAS. J. 1’OUSliKIKi liar haft sitt hem i

Waco en kortare tid, ty 1913 kom han med
sin hustru dit, tog anställnig uti Rotan Gro-
cery Co., och slog ned sina bopålar. Dess-

förinnan bodde Forsbergs i Fort Worth flera

år. F. är smålänning och bördig från For-
serum. Här föddes han 1S60, och föräldrar-
ne voro Johannes och Maria Peterson. Då
han reste till Amerika 1S83 kom han först
till Round Rock. Texas, och i trakten omkring
nämnda stad och Georgetovvn stannade lian i

flera år och ägnade sig ät landtbruk. På I.

& G. N. järnvägen arbetade han ett par års
tid och bodde i Austin i sex år.

Mrs. Forsberg är född i Kristiania, Norge.
1S64, och kom vid aderton års ålder till

Mexia, Texas. Hennes namn var då Hannah
Anderson och hon gifte sig med Charles Fro-
stad, äfven han norsk till börden, och hade
i detta äktenskap tvenne döttrar: Kersti, gift

med N. Rudd och bosatt i Fort Worth, samt
Annie, nu mrs. John Lindlöf i Waco. Fro-
stad dog i Houston för flera år sedan. I nytt
äktenskap inträdde hon med Forsberg år
1903. Makarnes kyrkliga hem är svenska
metodistkyrkan i staden.
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EDWAI51) F. FORSGARD, Waco, är son till

den gamle kände svenske banbrytaren, Sa-
muel J. Forsgard, som kom till Texas oeh
Waco 1857. Här föddes sonen Edward 1870.
I stadens skolor och Baylor universitet fick

han god bildning tor 1 i t vet, och som lefnads-
kall har han valt bomullsinspektörssvsslan.

Mr. Forsgard har vunnit världsrykte som
skytt. I träffsäkerhet vid målskjutning har
han äran att hålla världsrekordet, ty i den in-

ternationella täflingen, som hölls 1910, förlo-
rade F. endast 103 skott på 5.295, utgörande
98.5 procent; och i en annan täfling på 2.100
skott tog lian 98.90 procent, det högsta som
någon vunnit på två tusen. År 1914 vann
han i tre täflingar 14 medaljer och 5 silfver-

bägare och har för öfrigt hållit rekordet i fle-

ra på hvarandra följande ar. Hans son Sam
synes följa i faderns fotspår, ty ehuru ännu
ung, har lian redan vunnit utmärkelser på
samma område. Vid nio års ålder deltog
han i en internationell täflan och vann då öf-

ver somliga af världens bäste gosskyttar. Tre
år senare vann han högsta utmärkelse vid
statens täflingar, som då höllos i Waco. Detta
talar utmärkande för svensk-engelsk här-
komst.

Hiss Annie Weaver föddes i England 1S76,
kom med föräldrar till Louisiana, U. S., tre år
gammal och inträdde i äktenskap med Edv.
F. Forsgard är 1897. Makarne hafva fem
döttrar och en son. Dessa heta enligt ålder
Pearl, Sam, Mary, Annie, Rhodv och Eddie.
Familjen tillhör episkopalkyrkan.

Så kunna våra förste svenske banbrytare
i Texas räkna sina efterkommande i tredje
och fjärde led. Somliga ha visserligen vid
den tiden förlorat mycket af svenskheten
och det vackra nordiska språket, men karak-
tärsdragen och nationaltypen märkas nog.
Och i denna stat saväl som i andra delar af

landet har svensken gjort viktiga och ädla
insatser i den stora amerikanska samhälls-
byggnaden.
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Fdwaid F. Forsgrard och coen ?am

Troféer vunna al IM For.-gard och hans son vid kyttetiillingar.
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CARL OSCAR FORSfJARI). Bland de i

Waco nu lefvande äldste personerna af

skandinavisk härkomst är onekligen mr. C. O.

Forsgard en, ty i öfver femtio ar har han bott
i denna stad. Redan tidigare än hans an-
komst hit bodde hans broder Samuel här,
och hos honom fick han ett hem och hade
anställning som hnndelsbiträde de första å-

ren. Därefter lärde han sig snickaryrket,
hvilket han följt mer eller mindre under
dessa mänga är. För firman Barton & Fors-
gard byggde han en snickerifabrik och stan-
nade i denna affär i tjugofem år, drog sig

sedan tillbaka frän affärslifvet, men har dock
ej fullt nedlagt sitt yrke.

I stad och samhälle innehar Forsgard en
aktad ställning. Som han varit på platsen

under stadens tillväxt och utveckling, har han
också tagit intresse uti ders väl, varit stads-
råd under fyra ar, under hvilken tid det be-
ryktade “Cotton Palace” byggdes, och har
tjänat som en af dess första direktörer. E-
huru F. varit sä länge i detta land och um-
gåtts mest i amerikanska kretsar, är han
dock svensksinnad och tar intresse uti svensk-
hetens bevarande. Vid svenska settlarnes
årliga högtidsdag i Round Rock har han
varit närvarande och sammanträffat med vän-
ner frän hänsvunna dar. Med sin familj till-

hör han amerikanska presbyterianska kyrkan
samt är dessutom medlem i dera ordnar.

Forsgard föddes är 1850 i Forserum, Små-
land. Ilans fader var hemmansägaren och
riksdagsmannen Johan Samuelson, f. 1S03 i
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Forserums klockargård, där han också afied

88 ar gammal. Modern Anna Petersdotter
var från Haurida, Jönköpings län. Carl Os-
car är den yngste af tretton syskon, bland
hvilka fem bröder och tva systrar reste till

Amerika. Han lämnade fädernehemmet vid
sexton års ålder och slöt sig till ett af de stora
emigrantsällskapen, som landade i Texas.
1807. Som nämndt, kom ynglingen strax
till sin broder i Waco.

1 äkta stånd inträdde F'. 1S73 med Ellen
Amundsen frän Sands socken i Norge; hon
hade anländt till detta land tre år förut. Åt-
ta barn tillhöra denna familj, hvilka alla

lefva och fatt en omsorgsfull fostran i hem
och skola. Döttrarne Annie, .Tosie, Jennie
och Ellen äro skollärarinnor. Annie fick sin

skolbildning vid Chieago-universitetet och
Texas statsuniversitet; systrarna ha graduerat
från Baylor universitet i Waco. Sonen Char-
les har graduerat från A. & M. College som
elektrisk ingeniör, och som mekanisk inge-
niör har Lee utgått från statsuniversitetet;
John blef elektriker efter fullbordad högsko-
la och handelskurs, och James ingick i affärs-
lifvet. Vår i detta land uppväxande svensk-
amerikanska ungdom har stora tillfällen för
god bildning, om blott föräldrarna kunna och
vilja inse detta.

Änkefru KRISTINA MATTSON är bland
Wac-os äldste svenskar. Redan så tidigt som
1868 lämnade hon sin hembygd i Forserum
och aftjänade sin biljett hos mr, Forsgard
i Waco. Hennes födelseår är 1 S 4 5

.

Hennes make, Robert Mattson, göteborga-
re till börden och född 1842, var snickare
till yrket. Han kom till Texas 1S7 0, men
hade förut bott i andra stater. Han dog i

Waco 1905. Döttrarne Ida och Rose äro bå-
da gifta och bosatta i Waco.

Änkefru ERIK JOHNSON kom i sällskap
med sin make till Waco från Forserum, Små-
land, 1S69. Hennes syster, mrs. Forsgard,
var bosatt där förut. Född 1841 och dotter
till Johan Fröberg, inträdde hon i äkta stånd
samma år som hon emigrerade.

Mr. Johnson var född 1836 och son till

soldaten Braf i samma socken. Efter an-
komsten till Texas var han några år jordbru-
kare. men upptog snickaryrket och arbetade
i detta till sin död år 1913. Makarne hade
en son och en dotter.

JACOB LTNRLOE, snickare och gammal
Waco-bo. är gotlänning, född i Hablingbo
1867, och lärde sig i hemlandet skomakarvr-
ket. Han stannade dock ej länge vid sin-

läst utan reste till Amerika och upptog förut
nämnda yrke. I Boston landade han 1 890 ,

men reste till Texas samma år och har bott
i Waco hela tiden, utom tio är som han vista-
des i Oalveston, och har haft sitt hem hos iu-o-

dern, Matt Lindlöf. Han tillhör svenska me-
todistkyrkan och har varit mycket verksam
inom densamma och beklädt olika ämbeten

1

%

Sam Forsgard.

SAMUEL FORSGARD. död sedan år 1912,
kom år 1S5.5 till Boston, Mass., från Sverige
och efter en månads vistelse därstädes styrde
han färden till sydstaterna och uppehöll sig
ett par års tid i New Orleans, Galveston, Hou-
ston och Austin. I juni 1857 kom Forsgard
till Waco, Texas, där han sedan tillbringade
sitt lif.

Son till riksdagsmannen Johannes Samuel-
son i Forserums socken, Småland, och född
1S28, var han en bland tretton syskon af
hvilka. flera voro bland de första invandrarne
till Texas och äro väl kända inom staten.
Unge Forsgard lämnade Sverige i en segel-
skuta, och det tog sju månader att komma till

Texas, hvilken hela tid tillbringades på haf-
vet, utom en månad, som han före hitkomsten
tillbringade i Boston.

Då inbördeskriget utbröt tog F. värfning i

sydstaternas arme och tillhörde Gurleys rege-
mente med G. Goodrich som kapten. År 1856
inträdde F. i äktenskap med Maria Johnson
i Austin, som kom i hans sällskap till Texas
från Forserum året förut. Hon dog i Waco
år 1897. Af makarnes sex barn dogo fem
före modern, och ende sonen Edward är bo-
satt i Waco. Forsgard var affärsman under
många år.

J. E. STEEL, en af staden Wacos äldsta
svenskar, var född i Forserum, Småland,
184 6. och son till skräddaren Gustaf Stålil.

Han lämnade Sverige 1866 och kom till Hou-
ston, Texas, men bosatte sig två år senare i

Waco. där han var skräddare och bodde till

sin död.

Änkefru Steel är bördig från Höganäs,
Skåne, född 1S55 och kom med moder och
tre syskon till Bosque county 1S74. dit fa-
dern, Olof Petterson, anländt från Sverige
1869. År 1S75 ingick hon med S. äktenskap,
i livilket föddes barnen: Albert, Oscar, Ag-
nes, Mamie, Clara och Edna.

i

)

i

i

i
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Famijen Friedholm

AT GUST och LOVISA I II 1 1 1)1101 AT, båda
adidna, voro i inånga år bosatta i Wacn och
tillhörde det svenska samhället därstädes.
De voro båda frän Skarabo res län, Väster-
götland, han frän Versås församling och hon
från Ransberg. De inträdde i äktenskap
1865. I sällskap med sina tre yngsta barn
emigrerade makarne Friedholm 1890 och
komnio först till Temple. Texas, där de bodde
blott en kort tid och flyttade sedan till Del-
ton. Efter fem års vistelse därstädes slogo
de sig ned i Waco och bodde där till sin död.
Mr. Friendholm, född 1 840, dog 1908 och
hans hustru, som var född 184 4, atled år
1915. P. var till yrket skräddare.

I denna familj uppväxte fem barn. tre dött-
rar och två söner. Döttrarne äro alla gifta,
Ida, f. 1866, med C. If. Blum, Temple. Tex.;
Amelia, f. 1872, bor i Los Angeles, Cal., och
är gift med A. Rundberg; Alva, f. 1S87, är

mrs. C. A. G. Enge, och bor i Temple, Tex.
Sönerna George, f. 1880. och Gunnar, f. 1SS3,
äro bosatta i Waco. Mrs. Blum dog i juni
1918.

I denna stad, där sönerna uppvuxit, ha de
fått en god skolbildning och lyckats genom
skötsamhet och flit arbeta sig upp till goda
anställningar inom affärsvärlden. De äro
svensksinnade och taga stort intresse i sam-
hälls- och kyrkliga angelägenheter. Båda
började som helt unga att arbeta för vår lands-
man, dr. Kasseil. i hans apotek i staden.
George tog anställning hos Behrens Drug Co.
som resexpedit, men har de sista fem åren
haft anställning hos nämnda firma som tra-
fikchef. Gunnar tog plats hos järnhandla-
ren Ed. Strauss och stod kvar där i 1'em ar,

hvarefter han fick anställning som assiste-
rande uppköpare i McLendons stora järnhan-
del. hvilken plats han fortfarande innehar.
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Pastor F. L. Ilagberg.

Pastor FR. LUDVIG HAGP.EKG, predikant
inom svenska metodistkyrkan och statione-

rad i Waco. Texas, är, ehuru ännu ung i äm-
betet, redan känd inom sin kyrka som begaf-

vad talare och framgångsfull lärare. Han
föddes den 7 mars 1 IS 8 9 i .Malmbäck försam-
ling, Smaland, diir hans fader, Oscar Hag-
berg, under ett trettiotal ar bedrifvit en om-
fattande affärsverksamhet och numera är di-

rektör för bankaktiebolaget Smalands Ban-
ken. Redan vid tio ars älder erhöll Fritz, som
var äldste sonen, inträde vid Jönköpings Hög-
re Allmänna Läroverk, där han genomgick
sex klasser. Efter någon tids anställning
som bokhållare vid Halmstad-Xässjö järnvä-
gen, återupptog han studierna under privatlä-
rare i tre är och erhöll, efter aflagd student-

examen i erforderliga ämnen, inträde vid

Frans Schartaus handelsinstitut i Stockholm,
h vilket han genomgick läsåret 1912—13.

På hösten 1913 reste Hagberg till Ameri-
ka med tanke att blott stanna en kort tid,

men fann förhållandena här så tillfredsstäl-
lande att han beslöt att stanna kvar. Han
tog anställning som lärare i utländska språk
vid Texas Wesleyan College i Austin år 1911,
och här kom han i beröring med svenska me-
todismen, fattade kärlek till Gud och det
religiösa, med den påföljd att han, drifven
af en inre maning, beslöt att ägna tid och gåf-
vor i Herrens och kyrkans tjänst. I ang.
1915 erhöll han lokalpredikants fullmakt och
rekommenderades af svenska metodistför-
samlingen i Austin till Sv. Teol. Seminariet
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i Evanston, 111., hvarifrån han graduerade
på sommaren 1917. Under skoltiden luir be-
tjänade han församlingarne Ottawa och Ke-
wanee, 111., samt Chesterton. Ind. 1 okto-
ber 1917 upptog han församlingsarbetet i

skandinaviska metodistförsamlingen i Waco,
Texas, ordinerades af biskop W. O. Sheppard
vid konferensens i Hutto 1917 och intogs
vid samma tillfälle i Södra Svenska Missions-
konferensen. Vid sidan om församlingsar-
bete idkar han fortfarande studier och be-
drifver en välsignelserik verksamhet bland
soldaterna i Camp McArthur.

Föräldrar och fyra syskon äro bosatta i

Sverige. Systern Ruth Charlotte är gift
med grosshandlaren Ruben Åberg i Göte-
borg. Agnes är musik- och sånglärarinna.
Bröderna Knut Oscar och Thor Vilhelm äro
officerare i svenska armeen.

I augusti 1 9 1 S ingick Hagberg äktenskap
med miss Hilda Skog från Decker, Texas.

ALEXANDER BURSTRÖM, Waco. född
1847, kom till detta land från Sverige 1893.
I Peoria, 111., bodde han en kort tid och flyt-
tade sedan till Hubbard, Texas, där han köp-
te en landtegendom. Hans första hustru
dog 1908 efterd. mnande sex barn.
Med mrs. Maria Borg inträdde B. i äkten-

skap igen 1911. Hon är född i Falköping
1847, kom till Xew \ ork 1870 och efter åtta
års vistelse där flyttade hon till Round Rock,
där hon ingick äktenskap med A. F. Borg
som sedan afled. Hon har en son. Charles!
bosatt i Corsicana, Texas.

CARL A. KLINT är till yrket svarfvare,
med anställning i snickerifabriken “Waco
Sash and Door Co..” hvilken plats han inne-
haft de senare femton åren. Mr. Klint kom
till V aco år 1890 från Georgetown, där han
vistats dels på landet och dels i staden ett
Par års tid. Sverige och sin hembygd i

Jersnäs socken, Småland, lämnade han 1S88
och styrde lik sä många andra smålänningar
sin färd till Texas och hamnade i Round
Rock. Föräldrarne, Johannes och Maria
Kristina Klint, innehade en gård i Jersnäs.
I tom Carl lämnade också sönerna Albert och
Claus samt dottern Anna föräldrahemmet och
reste till Amerika. Anna är också bosatt i

Waco och gift med mr. Claus Carlson.
Klint inträdde i äktenskap med miss Julia

Sofia Peterson år 1 895. Hon är född i

detta land af svenska föräldrar, som tidigt
invandrade. Hennes barndomshem var i

Riehland, Missiouri, där hon föddes 1871,
och föräldrarna. John och Kristina Peterson,
ägnade sig åt landtbruk. Till Texas kom
hon 1889 och stannade en tid i Dallas. Ma-
karne hafva tre barn: Carl. f. 1897. Rudolph,
f. 1S99, och Rubv, i. 1901. De äro medlem-
mar af svenska metodist församlingen. Mr.
K. gjorde en resa till de norra staterna och
stannade i Kansas City och Colorado, men
återkom efter ett par års bortvaro till den
soliga södern.

(ISTAK MOLLBERG har varit bosatt i

Waco sedan 1895, då han kom från Austin,
Texas, där han bodde i fyra år efter ankom-
sten från Sverige. Han är född i Huskvarna
1872, lärde sig där till vapensmed och har
varit sysselsatt i liknande yrke också i detta
land.

Med Ida Carlson ingick M. äktenskap 1900.
Hon kom i föräldrars sällskap till Manor,
Texas. 1890, från Malmbäck i Småland, där
hon föddes 1874. Barn: Elin, Henry och
Arthur.

JOHN OHLSON, målare och kontraktör
i Waco, är bördig från Södra Äby, Småland,
och född 1S6C. Han utvandrade till Förenta
staterna år 1891 och har varit bosatt i Kan-
sas City, Chicago, Michigan och Tennessee
samt de senaste fyra åren i Waco. I Sveri-

ge var O. gift med Sofia Lind från Århus och
hade med henne två barn. Hon är död och
barnen bosatta i Sverige.

Ohlson är för andra gång gift med Alice
Finney, af amerikansk börd. O. är medlem
af flera föreningar.

CARL C. PEDERSON, plåtslagare och bo-
satt i Waco, är af norsk börd men född i det-
ta land. Hans föräldrahem var i Clifton, Tex-
as, där han föddes 18 85. Till Waco kom han
tillsammans med sin moder 189 0 efter fa-

derns frånfälle.

Med Helga Lindlöf, f. 1889, och dotter till

den i staden väl kända familjen Matt Lind-
löf, ingick han i äktenskap 1907. Barn:
Alfred. Le Roy och Francis. Pedersons ärc
medlemmar af svenska metodistförsamlingen.

FRED LEONARD STORM, en af de sven-
ska yrkesmannen i Waco, är född i Kellna
socken, Skåne, 1875, där fadern, Paul Storm,
var landtbrukare. Unge Storm uppväxte pä
landet men lärde sig i unga är smedyrket,
och i besittning af denna konst lämnade lian

sitt fädernesland 1892 och kom till Perry,
Iowa. Här stannade han dock en kort tid,

ty redan tvenne år därefter finna vi honom
i Waco, Texas. Här har han den stör-
sta delen af denna tid arbetat i sitt yrke.
Med sin familj tillhör Storm svenska meto-

distförsamlingen och är en af dess ombuds-
män. Han är musikalisk, tillhör stadens mu-
sikkar samt tjänar som sångledare i försam-
lingen. För öfrigt tar han varmt intresse
i verksamheten. Bland sina syskon är han
den ende som styrt färden till detta land, två
bröder och en syster ho i Sverige.

Hustrun. Hilda Johnson, med hvilken
Storm ingick äktenskap år 1902, kom vid tio

års ålder i sällskap med en syster till Mar-
Qtiet, Kansas. frän Sverige. Föräldrahem-
met var i Tuna socken. Kalmar län, där fa-
dern, Johan Carlson, var skomakare. I hem-
met uppväxte elfva syskon orh Hulda föddes
1 880. Bland dessa äro blott hon och sy-
stern Emely, bosatt i Galveston, i detta land.
Makarne Storms barn äro: Pauline. t'. 1902,
Vernie, f. 1904, Florence, f. 1907, Francis,
f. 1909, Fred, f. 1911, och Annie, f. 1913.
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AUGUST SA.MUI-X HAKT, sjöman, maski-
nist och lokalpredikan inom sv. m. e. kyrkan,
har haft ett skiftesrikt lif, sedan han helt ung
lämnade sitt föräldrahem i örkened socken.
Skåne. Uppväxt pä landet, ehuru fadern, Sa-
muel Hjort, var snickare, riktades sonens häg
i tidiga år till hafvet, och som sjöman be-
sökte han mänga europeiska hamnar och var
tvä gånger i Amerika. Han kom dock som
emigrant hit år 1SS1 och landade i Quebeo,
Canada, hvarifrån han styrde färden till

Kansas, U. S., där släktingar voro bosatta.
Här stannade han i två är, arbetade dels på
möbelfabrik och dels pä järnväg och kom
efter olika erfarenheter till Austin, Texas, på
våren 1881.

Här kom H. i beröring med svenska me-

todisterna och blef på deras lägermöte vid
Fiskville samma sommar omvänd, förenade
sig med kyrkan i Austin och blef senare
i Waco 1887 beviljad lokalpredikants full-

makt. Hart upptog kyrklig verksamhet i Clif-

ton, Bosque county, bland norrmännen ett års
tid och kom sedan tillbaka till Waco och
förestod svenska församlingen därstädes
1SS9. Här ombestyrde han den första kyr-
kotomtens inköp, hvarpa kyrka sedan upp-
fördes. Efter en tids verksamhet i Denver,
Colo., nedlade Hart predikoverksamheten u-
teslutande och upptog maskinistyrket, men
har alltid varit trogen och verksam inom
kyrkan samt ofta predikat vid pastorns bor-
tovaro eller dä han påkallats.

Till Denver flyttade H. med sin familj 1S91
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och tre år senare till Cetlarville, California.
År 1906 återkom familjen till Waco. där
hustrun afled 190 7. Hon, som före äkten-
skapet var Amanda Swenson, var född 1S65
i Småland och kom till Austin, Texas, om-
kring 1884. Tre ar senare gifte hon sig

med Hart, som var fem ar äldre. Tvä dött-

rar föddes i denna familj: Lydia, gift med R.
M. Blomquist och bosatt i Tavlor, Texas,
och Lillie, gift med Severin Carlson i Waco.
Han har alltid med största intresse ömmat

för Guds saks framgång och kyrkans väl.

I församlingen i Waco är han lokalpredikant,
ombudsman och kassör.

Hart inträdde i nytt äktenskap 1912 med
mrs. Carolina Spies från Illinois, född i det-

ta land men af tysk härkomst. De sista sex
åren har H. haft anställning som “chief engi-
neer” i den stora Amieable Life Insurance
byggnaden.

Mrs. E. SOHLEY har varit bosatt i Waco
sedan år 1S77, då hon kom frän sin hembygd,

Höganäs, Skåne, där hon föddes 1S54. Hen-
nes fader, Sven Polson, var maskinist vid

Höganäs stenkolsverk. Med Embert Sorley,

af norsk börd, ingick hon äktenskap 1881.

Han var plåtslagare till yrket. Sonen Sam
är gift och bosatt i Waco och hos honom har
modern sitt hem. Dottern Anna är död.

Mrs. S. har i många år varit en aktiv medlem
af svenska metodistförsamlingen.

Makarnc 17. >1. STKVEXSOX äro visserli-

gen båda af norsk börd men hafva vistats så
mycket bland svenskarne i Waco och deltagit
så troget och uppoffrande i den svenska kyrk-
liga verksamheten där, att de omnämnas i

detta arbete. Mr. S. är född i Helgeland
184 8 och hans hustru, Julia Johansen, i Kri-
stiania 1859. I äktenskap förenades de
188 5, bosatte sig i Waco, där mr. S. ägnat sig
åt speceriaffär. De hafva haft två foster-
döttrar, Julia och Annie, hvilka båda äro
gifta.
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D. J. M. T. Kasse] 1.

J. M. T. IvASSDLL, apotekare oeh en
bland de välkända och för sina råd mycket
anlitade svenskarne i Waco. Han är af prä-
sterlig släkt, ty fadern, E, G. Kasseil. var
präst inom svenska statskyrkan och kyrkoher-
de i Vickleby, Kalmar län. Modern. Victo-
ria, var född Sjöholm. I St. Sigfrids för-

samling i nämnda län föddes dr. Kassell 1859.
Utom vanlig folkskolebildning genomgick han
Kalmar högre elementarläroverk och tog an-
ställning pä apotek i Kalmar vid sjutton ars
ålder, som receptarie. I samma befattning
innehade han sedan plats ä apotek i Oskars-
hamn och Åmål. Inför kungi. medicinalsty-
relsen i Stockholm tog unge Kassell exa-
men och erhöll diplom i farmaci den 12 aug.
1S7S. Han har dessutom blifvit befullmäk-
tigad receptarie af medicinalstyrelsen i Rio
Do Janerio, Rrazilien, samt senare i Texas.

Till utlandet stod den unge svenskens håg,
och till det aflägsna Brazilien i Sydamerika
styrde han sin färd, då han år 18S1 lämnade
sitt fädernesland. Här vistades han om-
kring fyra år och följde sin professionella
bana; det sista året var han receptarie vid
kejserliga apoteket i Lage De St. Anna. År
188 5 reste K. till Förenta staterna och vista-

des ett par år i New Orleans, därefter ett

år i Cuero, Texas, och kom så till Waco, där
han blef bofast.

Här har dr. K. i trettio års tid haft eget a-

potek och dels innehaft anställningar som
farmaci receptarie, hvarunder han gjort sig

viil känd och högt aktad både bland lands-
män och stadens öfriga befolkning. I Rio
Grande dalen äger han en vacker landtegen-
dom och tillbringar vanligtvis en del af som-
maren därstädes. Ivasell är ogift.
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änkefru ALFUIDA LIXDLOF, Waco, har
haft sitt hem härstädes sedan 1886, då hon
med sin man flyttade hit från Galveston.
Texas, där inakarne bodde tvenne ar efter in-

gånget äktenskap 1884. Hon är född i Gö-
teborg, Sverige, 18 61 och dotter till möbel-
snickaren Sven Ovall. Hon har två brö-
der i detta land, Alfred och John Ovall, den
senare pastor inom svenska metodistkyrkan
och för närvarande stationerad i Oregon. Till

Amerika utvandrade mrs. L. 1SS3, kom först
till Galveston, diir hon bodde tre år. h varefter
hon flyttade till Waco, som redan nämnts.

I Galveston ingick Altrida Ovall äktenskap
med Matt Lindlöf. Till börden gotlänning
orh född 1860 emigrerade han omkring 1880
och kom till Galveston, där en syster bodde.
Han upptog snickaryrket och fortsatte där-
med dels som yrkesman och dels som kon-
traktör allt till sin död, hvilken inträffade i

Waco på hösten 191.7. Makarne Lindlöf ha-
de tolf barn, af hvilka den äldsta dottern Ol-

ga är död. De öfriga, John, Helga, Paul,
Matt, Julius, Hulda, Carl, Hildegard, Harry,
Harald och Albert. Bland dessa äro John,
Helga och Matt gifta och bosatta i Waco.

Lindlofs ha varit trogna och verksamma
medlemmar inom den svenska metodistför-
samlingen allt från dess början. Mr. L.
har under aren fyllt olika och viktiga syss-
lor inom densamma, och församlingen led
en stor förlust med hans bortgång.

Matt Lindlöf d. y., son till makarne Lind-
löfs, är född och uppväxt i Waco, där han
också fått sin skolbildning. Han har valt
affärslifvet och innebar anställning som han-
delsbiträde.

Är 1916 inträdde han i äkta stånd med miss
Ethel McGanglvey, född 1S97 i Waco och
af amerikansk börd. De hafva en son.

Matt Robert, f. 1917. Medlemskap i amerikan-
ska baptistkyrkan.

Julius har inmönstrat i Förenta staternas
arme för krigstjänst i Europa.
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Mr. och Mrs. John Lindlof

JOHN WAl/riiK IJ\l)l.öI\ till yrket snic-

kare och hemma i Waco, är äldsta sonen till

niakarne Matt Lindlöf, hvilka kunna räknas
bland stadens äldsta svenska bebvggare.
John är född i Galveston, Texas, 1SSG, men
kom redan samma ar med föräldrarna till

Waco, livarest lian varit bosatt sedan. Utom
allmän skolbildning har mr. L. också genom-
gått handelsskola, lian började redan som
ung arbeta för sin fader och lärde han yrke,
i hvilket han fortfarande är sysselsatt.

Lindlof gille sig år 191 G med miss Annie
Frostad eller bättre känd under namnet An-
nie Stevenson. Hon var nämligen uppfostrad
af makarne Stevensons i Waco. ty fadern dog,
då hon var helt ung. Hennes fader, Char-
les Frostad, var af norsk börd och dog i Hou-

ston. Texas. I Stevensonska hemmet stanna-
de Annie, tills hon gifte sig och satte eget
bo.

Såväl Lindlof som hans maka voro som
ungdomar väl kända bland Texas svensk-a-
merikanska ungdom särskildt inom metodist-
kyrkan. De voro båda mycket verksamma
inom lokalförsamlingen på platsen, både i sön-
dagsskolan och Epworth-föreningen. Miss
Stevenson tjänade som församlingens orga-
nist och gör det äfven som gift. De äro
fortfarande medlemmar af denna församling
och taga stort intresse i det kyrkliga arbetet.
Lindlof har tjänat som skaffare i flera år. De
unga makarne äga ett vackert hem å Lyle
st. och äro aktade och afhållna bland sina
unga vänner.
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OAIJL ARTHUR RYRKY och hans hustru
Reulah Celess, född Dahlberg, äro båda föd-
da och uppfostrade i detta land. Mr. Ryden
är född i Gibson, 111., 1SS9 och makan i

Tavlor, Texas, 1S92, där föräldrarne, Frank
och Amanda Dahlberg, fortfarande bo på
landthemmet strax intill staden. I äkten-
skap förenades de 1914.

I sin moders sällskap kom R. till Waco
1891. Här utrustades han med god skol-
bildning, ty utom den allmänna folkskolan ge-
nomgick han Tobv’s berömda affärsskola i

staden. Sin första anställning hade mr. Ry-
den i dr. Kasseils apotek, men bytte om ett
par ar principal och antog plats uti Behrens
Drug Co. som expedit. Här stannade han
i elfva år och avancerades till assisterande
uppköpare. Då han för några år sedan läm-
nade denna firma antog han en liknande sys-
selsättning hos McKnight Drug Co. Genom
godt affärshufvud. skötsamhet och tillmötes-
gående har Ryden vunnit aktning och anseen-
de hos principaler och kunder. Han är väl
känd och aktad bland såväl landsmän som
amerikaner.

I det kyrkliga har mr. R. gjort och gör

fortfarande en betydelsefull insats både i lo-

kalförsamling och i vidare kretsar, ty han
är en bland de mest verksamma lekmän inom
svenska metodismen i Texas. Såsom sön-
dagsskolföreståndare, epvvorthföreningsordfö-
rande och ombudsman i svenska metodist-
församlingen i Waco utför han ett mycket
välsignelserikt kristligt arbete. Som Ep-
\vorth förbundets distriktordförande har han
visat stor skicklighet i ledareskap och ådaga-
lagt nitälskan för ungdomsverksamheten på
distriktet. Denna sist nämnda befattning
har han innehaft tvenne år.

Mrs. Ryden har uppvuxit i Tavlor och Hut-
to, där föräldrarne varit bosatta. Utom all-

män skolbildning har hon en tid studerat
vid Texas Wesleyan College i Austin. I

flera år var hon församlingens i Tavlor or-

ganist och var verksam inom söndagsskola
och ungdomsförening. I sin nya hemförsam-
ling följer hon samma goda lifsriktning och
är mycket verksam på olika områden. Mr.
Rydéns moder, mrs. Charlotta Svenson, som
har sitt hem hos sonen, har tillhört försam-
lingen från dess första dagar och har uti

olika afseenden varit ett stöd för densamma.



.
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Sam Soerlv med familj

SAMUEL A. SORLEY såväl som hans hu-
stru, Minnie, född Swenson, äro födda och
uppfostrade i Waco, där de båda haft sina

föräldrahem, fått en god skolbildning och från
barnaåren haft den svenska metodistförsam-
lingen som sitt kyrkliga hem.
Han föddes 1SS4 och är son till makarne

Embert och Ida Sorley. Föräldrarna invan-

drade till Texas på 1870-talet, fadern från

Norge och modern från Höganäs i Skåne.
Utom en kort tid, som mr. Sorley bodde i

Austin, har Waco varit hans stadiga hem.
Som helt ung lärde han sig plåtslagaryrket
och ägnar sig fortfarande däråt. Skicklig i

sitt yrke. skötsam och omtyckt af principal

och arbetskamrater, har S. en ljus framtid
på sin valda lelnadsbana.

Är 1911 inträdde Sorley i äkta stånd med
miss Minnio Swemon, föld 1890 och dotter

till snickaren och byggnadskontraktören mr.
Charles Swenson. De unga makarne hafva
en son. Marion, född 1916.

Hvad som bidragit till svenskhetens beva-
rande i Waco såväl som på andra platser
är den svenska kyrkliga verksamheten. I

annat fall hade invandrarne och isynnerhet
deras barn redan förlorat sin nationalitet,
åtminstone där de icke bosatt sig i större an-
tal än de gjort i Waco. Den lilla skandina-
viskt! metodistförsamlingen på platsen har
varit en sammanhällningslänk och central-
plats, och icke blott svenskar ha här funnit
'ett andligt hem utan ej sä fä norrmän likaså.
Frän tidigaste år ha makarne Sorley stått i

förening med denna kyrkliga verksamhet och
t il lh ört söndagsskolan, ungdomsföreningen
och församlingen, beklädt olika sysslor och
tagit varmt intresse i verksamheten.
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John \V. Swenson med familj.

.JOHN \V. SWHXSO.V, bomullshandlaro och
bosatt i Waco, är en systerson till de äldre
bröderna Forsgard, som voro bland de första

svenske invandrarne till Texas. Bland fa-

miljens sju syskon kommo tre bröder till det-

ta land, föräldrarne och de öfriga stannade
kvar i Småland. Fadern, Sven Johanson,
ägnade sig åt landtbruk i öggestorp, Jönkö-
pings län, men sonen lärde sig till svarfvare
å bobinfabriken i Forserum.
Född 1859 lämnade unge Swenson foster-

landet 1SS1 och styrde sin färd till Waco,
Texas, där morbrodern Samuel Forsgard bod-

de. A dennes farm arbetade han de första

åren, men flyttade sedan till staden och har
där ägna* sig åt. bomnllsaffär i tjugosju ars

tid. Tillsammans med sin hustru har han
varit ett godt stöd för den svenska kyrkli-

;gn verksamheten på platsen. Mrs. S. har va-

rit kvinnoföreningens kassör under flera år
samt beklädt andra ämbeten.

Makarne Svvensons inträdde i äktenskap
1 S 9 S . Hustrun, Hulda Matilda, är dotter till

Peter Magnus och Martha Peterson i Ursliult,

Kronobergs län, där hon föddes 1875. Då
hen tjugo år gammal reste till Amerika, kom
hon till en morbroder Hagbergs hem i Coup-
1 and, Texas, där hon stannade en tid, men
flyttade till Waco ett par år senare, eller
1X97. Hon har en syster ännu bosatt i Sve-
rige.

Fadern, en broder och en moster emigrera-
de omkring 1 880, men ledo skeppsbrott på
Nordsjön. Swensons liafva tre barn: Edwin,
f. 1X99. Annie, f. 1 903, och Earl, f. 1905.
i)en äldsta sonen har graduerat från stadens
bästa handelsinstitutet och innehar en god
anställning.
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CARL LUDVIG SWENSON är en bland
de landsmän som bott i Waco flera år, där
förskaffat sig hem, arbetat som snickare och
på senare åren varit byggnadskontraktör.
År 1S8 8 lämnade han Sverige och reste till A-
nierika med Georgetown, Texas, som mål.
Här stannade han endast första året och kom
sedan till Waco. Swenson är född i Svart-
arp, Småland, 1861, men uppväxte i Leke-
ryd, där han i helt unga år lärde sig snickar-
yrket; äfven fadern, Swen Monson, var snic-

kare. De svenska yrkesmannen ha haft en
god framtid i detta land, ty livad de lärde

i fosterlandet, lärde de grundligt, och många
ha här från den vanliga yrkesgrenen blifvit

byggnadsentreprenörer i mindre och större
skala. Sä kom äfven yrket lärdt i hem-
landet väl till pass för mr. S., då han slog
sig ned i den lifliga affärsstaden Waco.

S. är sedan 1S90 gift med Amanda Ingeborg
Olson, född 1868 i Forserum, Småland, och
dotter till banmästaren Per Fredrik Olson.
Till Oscar Forsgards i Waco kom hon från
Sverige är 18 84. Af makarnes sex barn
äro tre döda. De öfriga äro: Minnie, f.

1890 och gift med Samuel Sorley; Mabel, f.

1900, och Joseph, f. 1905.
Svvensons äro mångåriga medlemmar af

svenska metodistförsamlingen i staden och
hafva tagit stort intresse och verksam del

i dess arbete. S. är en af dess ombudsmän.
Mrs. S. har varit sekreterare för kvinnoför-
eningen i flera år.

Mrs. Swenson hade elfva syskon af hvilka
somliga kommo till detta land. Uti mr. S.

hem voro fem barn, tre gossar och två flickor..

Han och hans yngste broder kommo till Waco,.
där brodern dog efter tjugo års vistelse.
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LUND och TYPE.

Lund svenska samhälle är beläget om-
kring åtta mil nordväst fran Elgin i Tra-
vis countv, och är ett af de yngre sam-
hällena. Som det i väster gränsar till

New Sweden, äro många af lundaborna
banbrytaresöner fran detta samhälle,
där deras föräldrar först bosatte sig

och där ännu någon af familjestammen
bor på fädernegården.

Trakten, nu kallad Lund, var tills på
80-talet en enda stor obebodd skogbe-
växt betesmark. Da en af traktens för-

sta svenskar hade köpt sitt land, sade
man att han slagit sig ned utom civili-

sationens gränser. Dock— historien
upprepar sig äfven i Lund. Endast nå-
gra år, och sida vid sida med modersam-
hället ligger nu denna trakt, hvars vilda

natur en gång var afskräckande, röjd,

odlad och prydd, med vackra landtgår-
dar omkring en präktig och ändamålsen-
lig luthersk landtkyrka.

Diversehandel äges och förestås af G.
R. Axell, en af New Swedens banbryta-
resöner. Tvenne moderna bomulls-
ginnar och en smedverkstad finnas rätt

vid Lund.
De första svenskarne inflyttade vid

slutet på 80-talet. Bland dessa näm-

nas N. M. Anderson, Aug. Thornquist,
Gustaf Seaholm m. fl.

Först pä 90-talet kommo C. W. Fors-
dahl, Axel Welander, A. J. Erikson, An-
ders Welander, Carl Skog, N. P. Lund-
gren, Ander Larson, Bengt Magnuson,
Gustaf Peterson, Magnus Gustafson,
Jno. A. Smith, Arvid Carlson.

Första bomullsginnen byggdes af

Gust. A. Seaholm och Aug. Thornquist,
och snart hade man äfven genom en
ny telefonlinie satt sig i förbindelse

med den öfriga världen.

Ansvariga för detta företag voro Gu-
staf Seaholm, C. J. .Berggren och Aug.
Thornquist. En stor och ändamålsen-
lig smedja byggdes af A. -J. Erikson
1890. Handel uppsattes först af An-
karstolpe på 80-talet, men köptes 1897
af bröderna Carl och Fred Bergman.
Då postkontoret grundades fick plat-

sen namnet Lund. Axel Welander var
brefbärare.
Med år 1900 gick inflyttningen forta-

re, så att samhället har vuxit i alla

riktningar och ett kapell fått lof att byg-
gas i den östra delen af samhället, kal-

ladt Type. Lund-samhället håller än-
nu på att växa åt detta håll, och ganska
många svenska familjer bo omkring ka-
pellet på Type.





99l> SVENSKARNE I TEXAS

NILS MAGXIS ANDERSON’. Hans fader,
Anders Anderson, var torpare under Ings-
bergs gård i Nässjö socken. Smaland, och där
föddes år 1844 sonen Nils Masiuts. Han lär-
de i sina gossar skomakaryrket. och med ge-
sällbref i fickan och vandringslust i sin barm
gick han från stad till stad i hela Svea land
och utsträckte sina gesällvandringar till Dan-
mark. Är 1871 inträdde han i äktenskap
med Elna Carlson. Hon föddes i Yanga soc-
ken, Skåne, 184ä. Med henne hade han
fyra barn: Carl Fredrik och Anders -Fred-
rik', (tvillingar) födda 187 1. Itobert Fred-
rik, född 1 874, Alma Maria 1881 ocu Fritz
Arthur ISSi). Anders, Robert och Alma äro
döda.

Till Förenta staterna utvandrade Anderson

18S1 och kom först till sin breder Gustaf
Wilhelm Anderson i Manor, Texas. Hans
familj kom aret därpå. Under första tiden
a t sin vistelse i detta land tjänade han som
dräng. Arrenderade i fyra år land af David
Epright vid Manor. Köpte år 1S86 det land
på h vil ket han ännu bor kvar. Då han bo-
satte sig därstädes var hela trakten mellan
Elgin och Carlson en enda stor ödemark
med Prickly Pears och skallerormar, och
man sade, att Anderson hade köpt land vid
' ändan af världen”. Texas’ cowboys gjorde
också lit vet obehagligt för nybyggarne nå
den tiden. Andersons första ko stupade för
kopojkarnes kulor. Denna osäkerhet fort-
for under flera ar.

Det är nu öfver 3 3 år sedan Anderson
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slog ned sina bopålar i vildmarken. Han
har varit med under daningsperioden. I den
svenska lutherska kyrkan i Lund är han
“charter member." Tillhörde med familj
den lutherska församlingen i New Sweden
frän 1883, tills församlingen i Lund stifta-

des. Han har inom kyrkan bekläöt liera

förtroendeposter.
Mrs. Elna Anderscn afled i Lund 1901, och

N. M. Anderson ingick 1906 nytt äktenskap
med Sophia Johnson. Hon föddes 1855 i

östra Ousby socken, Skåne, och emigrerade
till Amerika samt kom till Manor, Texas,
1885.

OSCAR ALMQUIST föddes i New Sweden,
Travis county, Texas, 1SS6. Hans föräldrar,
C. O. Almquist och dennes hustru Maria, vo-
ro landtbrukare och kommo till New Swe-
den 1883.

Han ingick 1911 äktenskap med Mary E-
rikson, dotter till smedmästaren A. .1. Erik-
son i Lund, Texas. Dottern Virginia föddes
1912.

Fadern är död, och Oscar Almquist arren-
derar en del af sin moders farm.

Familjen tillhör den lutherska kyrkan i

Lund.

NELS AXKARSTOLPE föddes 1861 i Hörs
socken, Skåne, och kom 1S90 till Lund. Tex..
samtidigt med föräldrarne, Anders Welander
och dennes maka Cecilia. Till yrket snickare
och smed från Sverige, arbetade han rom
smed det mesta af c in t

;d i detta lind. Han
var med då den första damm n öfver Colo-
rado-floden byggdes vid Austin. Tian flytta-

de senare till Lund, Texas, och byggde smed-
ja därstädes—densamma som nu aees af Ax-
el Erikson. Sålde sin egendom i Lund och
tillbrakte någon tid i Californien, men kom
1907 tillbaka till Texas och köpte land i

Ericsdale, .Tones county.
År 1914 träffades han under ett häftigt

åskväder, som drog fram öfver Ericsdale, af
blixten och ljöt en ögonblicklig död.

Ankarstolpe var ogift.

FRANS EMIL RIIRGLUM) föddes 1858 i

Marbäcks socken, Smaland, och emigrerade
till Förenta staterna 1890. Han ingick äk-
tenskap 1894 med Hulda Lindström, dotter
till Sven August Lindström och född i Svens-
torp socken, Småland, 1873.

Berglund har varit landtbrukare alltsedan
sin hitkomst. Större delen af tiden liar han
bott i New Sweden och Lund samt tillhört

församlingen i New Sweden, men tillhör nu
med familj Lund. Där har han tjänat som
söndagsskolföreståndare flera år. Sju barn
glädja familjen: Julia, f. 1895, Ebba 1S97,
Nels 1900, Anna 1903, Frances 1906 och Ru-
dolph 1912 samt Ethel 1916. Dottern Ju-
lia är gift med Rudolf Johnson och bor i Hou-
ston. Rudolph har. sedan engagerats af On-
kel Sam.

?

C. H. CH RISTIAXSOX föddes i Ringe. Fy-
en, Danmark, 1873, och kom i sina föräldrars
sällskap till Amerika 18S4. Förenades i äk-
tenskap med Hulda Christina Carlson 1901.
Hon är dotter till landtbrukaren A. J. Carl-

son i Lund och född i Brushy, Texas, 18 76.

I detta äktenskap födda äro Esther Emelia,
Rudolph, Ruby. Frances och Emmaree. Fa-
miljen tillhör den lutherska församlingen i

Lund.

ERXEST RICHARD CARLSON föddes i

Round Rock, Texas, 18 79. Hans fader, A.

J. Carlson, var landtbrukare. Han inträd-

de 1 907 i äktenskap med Beda Eklund från

Manor, Texas.
Makarne ha ett barn, Lorein, och äro med-

lemmar af den lutherska församlingen i

Lund.

HARRY O. CARLSON anlände år 1892 till

Texas frän Chicago, 111. Han ingick äkten-

skap med Amanda Samuelson 1911. Hon
föddes i Flisby socken. Småland, och kom i

sällskap med föräldrarna, Anders Johan Sa-

muelson till New Sweden, Texas, 1831. Ma-
karne Carlson ha ett barn, Glen Hilrner. Mrs.
Oarleon är medlem af den lutherska försam-

lingen i Lund.

Ivnil riustafsons hem vid l und.



Sr’’



SVENSKAKNE I TEXAS
;

094
j
i

Carl Fredrik Anderson med familj.

CARL FREDRIK ANDERSON emigrerade
i sin moders och sina syskons sällskap från

Sverige och kom till Manor, Texas, 1SS2.
Hans fader, N. M. Anderson, bosatt i Lund-
samhället, var här före dem. Han anlände
1SS1. Första aret af sin vistelse härstädes
fingo barnen lära sig söderns handtverk

—

bomullsplockning. Andra året arrenderade
fadern land nära Manor. Sonen Carl stan-
nade hemma och arbetade för sin fader, tills

han gifte sig och satte eget bo. Hnn har
arrenderat land i Carlson- och Lundsamhäl-
lena hela tiden utom ett par ar, da han bod-

de i McLennan county, där han köpt eget
land. Han sålde detsamma och flyttade
tillbaka till Lund.
Han föddes i Fin ja socken, Skåne, 1871;

ingick i äktenskap med Maria Carolina
Lundbäck 1894. Hon föddes 18 69 i Jönkö-
ping. Hennes fader var Johan Lundbäck,
till yrket klockjgjutare. Hon anlände till

Amerika och Manor, Texas, 1S91. Fyra barn
äro födda inom detta äktenskap, nämligen
Lillian, född 1897, Florence, f. 1900, Caro-
los, f. 1904, och Helmer, f. 1910.

Familjen tillhör den lutherska församlin-
gen i Lund.

I
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Mr. och Mrs. G. R. Axell, Miklred och Louis.
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G. It. AXIILL. Föräldralös i helt unga år,

fick Gustaf Robert Axell i likhet med sina
öfriga bröder snart nog taga vara på sig

själf. Föräldrarne voro Claus Altred Axell
i New Sweden och dennes maka Lovisa Char-
lotta, född Johnson. .Modern dog, när Ro-
bert var blott fem är gammal, och när han
uppnått nio är, dog älven fadern. Enär
barnen voro för unga att öfvertaga föräl-
drarnes homestead, så fingo de söka sig hem
hos andra.

G. R. Axell föddes i New Sweden. Texas,
1886. Sedan han fullbordat studierna i den
publika skolan och blifvit konfirmerad, ge-
nomgick han en kurs fullständigt vid Fort
Worth Business College i Fort Worth. Tog
omedelbart därpå anställning som handelsbi-
träde i Elgin, Texas, öppnade egen affär 1

Lund, Texas, år 1910. Genom sitt vänliga
och vinnande sätt, sina progressiva åsikter,

sin punktlighet i smått såväl som stort samt
med goda affärsanlag kommer Robert Axell
en vacker dag att hänga ut sin skylt såsom
grosshandlare i en af Texas' större städer.
Han är sedan 1910 i äktenskap förenad

med Gus. O. Seaholms i Lund dotter, Olga.
Hon föddes i New Sweden, Texas, ar 1S8T.

Makarnes barn: Mildred, f. 1912 och Louis,
f. 1916.

Både mr. och mrs. Axell äro verksamma
medlemmar af den lutherska kyrkan i Lund,
och mr. Axell är församlingens sekreterare.

Kl) AXELL, född i New Sweden. Travis
county, Texas, är 1SS4, förenades i äkten-
skap med Anna Belle Harnrn. som var af ame-
rikansk börd. Makarne voro bosatta i Lue-
ders, Jones county, där A. ägnade tig åt
landtbruk. I detta samhälle dog Axell den
15 november 1917 och makan en vecka se-
nare, efterlämnande fem minderåriga barn,
hvilka omluindertogos af farbröderna Ro-
bert och Tom Axell, bosatta i Travis county.
De upptogos sedan i olika hem för fo-
stran ocli vård. Viva Lee. f. 1909, har fun-
nit ett hem hos Robert Axell. Lund samhälle;
Louise, f. 1911, hos Tom Axell. New Sweden;
Rachel, f. 1918, bor hos Axel Veländer i

Lund. och May Belle, f. 1915. hos brodern
Carl Velander i samma samhälle; Edna, f.

1917, upptogs af makarne Oscar Sandströms
i Austin.

C, O. CARLSON, son till A J. Carlson i

Lund, Texas, föddes i Brushy, Texas, 1S74.
Han inträdde i äktenskan med Mathilda
Blomberg 1 904. Hon föddes 1883 i Austin,
Texas. Hennes fader. .1. A. Blomberg, är
jordbrukare i New Sweden. Barn: Carl. O t i

-

lia. Albin, Elmer. Rudolph och Theodor.
Familjen tillhör den lutherska församlin-

gen i Lund.

A. 1’. EKLFNl). Född i Nässjö socken,
Småland, 1867, utvandrade Eklund till Ame-
rika och till Chicago, 111., 1884 samt anlände
till Texas 1891. Bodde i Austin i tjugofyra
år, och af denna tid hade han anställning så-

som smed hos spårvagnsbolaget i fjorton år.

Flyttade ut pä landet vid Lund 1914, där han
äger en vacker landtegendom.
Han är sedan 1899 i äktenskap förenad

med Hulda 1’eterson, dotter till C. J. Peter-
son i Manda, och född 1876 i Forserum, Små-
land. Detta äktenskap har välsignats med
sju barn: Mabel, Emma, Elsa, Valter, Cla-
rence, Carl och Ruby.

ANDERS ENG15LOM föddes i Vasa, Fin-
land, 1853. Lärde i unga dagar snickaryr-
ket, blef sedan sjöman och kom 18S0 till Gal-
veston, Texas, och är nu välbeställd jord-
brukare i Lund, Travis county. Texas.
Han inträdde 1SS6 i äktenskap med Lot-

ten Westling, dotter till inspektor Jonas
Vestling och född i Slaka socKen, Östergöt-
land. Hon kom till Amerika. 1 880 och stan-
nade först i Bridgeport. Conn.

Makarna Engblom ha tre barn: Eleonora,
Theodor och Rudolph.

Familjen tillhör svenska lutherska kyrkan
i Lund.

ANDREV FLODEN föddes 1S60 i Fågel-
ås, Skaraborgs län, och utvandrade till För-
enta staterna oeh till Manor. Texas, 1S87.
Hans fader. August Flod, var snickare till

yrket, och sonen lärde i Sverige sin faders
yrke och har bedrifvit detsamma alltsedan
sin hitkomst. Han har byggt många af de
vackra boningshusen i de svenska samhälle-
na i Travis och Williamson counties. Han
har sitt hem i Lund-samhället.

OLOF GELLBERG och hans hustru Ker-
stin, född Hanson, utvandrade till Förenta
staterna och Clay Center, Kansas, 1834, hvar-
est de voro landtbrukare. Sönerna Andrew,
Olof. Hans, Erik och Jonas samt dottern An-
na föddes i Sverige och voro med föräldrarne
hit till landet. Dottern Carolina föddes i

Clav Center. Kans.
Olof Gullberg föddes i Rättvik socken, Da-

larne, 1S34 samt afled i New Sweden 1S94.
Mrs. Gullberg föddes likaledes i Rättviks

socken, Dalarne, 1841 och bor på gamla da-
gar på eget hemman i Lund. Hon är en tro-

gen medlem af den lutherska församlingen i

Lund. Vid sin ankomst till detta land för-
enade sig familjen Gullberg med lutherska
församlingen i Swedesburs. Kans.. och när de
kommo till Texas, gingo de in i New Sweden-
församlingen, och i Lund är mrs. Gullberg
nu en uppoffrande församlingsmedlem.

Mrs. HI LDA GI STXESOV föddes i L.iun-
garum socken, Småland. 1880 och anlände till

A mer i lia till en morbroder C. A. Gustafson
i New Sweden. Texas. 1891. Inträdde i äk-
tenskap med Fred Gustafson, bördig från Skå-
ne. år 1 902. Maken bW 1 908 illa slagen af en
neger och dog af de tillfogade skadorna. Mrs.
Gustafson bor med sina barn Mabel, Cecilia
och Carl Algot Franklin, ännu kvar på sam-
ma landtegendom. där do bodde vid Gustaf-
sons frånfälle. och hon sköter jordbruket på
ett berömvärdt sii 1 1 . Hon tillhör den luther-
ska. församlingen i Lund.
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Carls Levin Anderson med familj.

CARL LEVIN' ANDERSON utvandrade till

Förenta staterna 1886 och kom först tiil Wm.
Smith i Kimbro, Travis county, Texas, hos
hvilken han arbetade såsom dräng för sin

hitresa. Senare arrenderade han land af

Nels Pearson i fyra år. År 1894 köpte han
eget hemman i Lund, hvarest han nu bor.

Han föddes i Fågelås socken, Västergöt-
land, 1863. Hans fader, Aug. Anderson Fro,
var soldat och snickare. I äktenskap före-

nades han med Hilda Carolina Johnson 1891.
Hon var född i Sköfde, Västergötland, 1S67,
och kom till Amerika 1890. Deras äkten-
skap har välsignats med åtta barn, af hvilka
sex lefva: Agda, f. 1892 och gift med Paul
Plelgren, Anna, f. 1893 och gift med Henning
Gustafson, Oscar. f. 1895, Martha, f. 1899,
Edwin, f. 1902. och Elof. f. 1905. Två barn.
Carl och Albert, äro döda.

Mrs. Anderson afled 1911 och är begrafven
i Lund.



.
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August Adamson med familj.

AUGUST AOAMSOX föddes 1S61 i Lilla

Boda, Visttorps socken, Västergötland, där
hans fader, Adam Johanson, var hemmansä-
gare. Sonen August ägnade sig ät jordbruk,
tills han 1886 begaf sig till Förenta staterna.
Ilans första uppehållsort härstädes var Round
Rock, Texas. Två år efter sin hitkomst in-

trädde han i äktenskap med Edla Carlson,
som föddes i Sandsjö soc ken, Jönköpings län,
1871. Hon är dotter till Anders Johan Carl-
son, som föddes 1S31 i Jersnäs socken, Små-
land, och kom hit till landet frän Sandsjö
1882 samt bor på gamla dagar hos sin dotter
och måg—Adamsons— i Lund. Mrs. Adam-
son kom till detta land samma år som fa-

dern.
Adamson arrenderade land på olika platser

i Williamson eounty, flyttade 18 90 till Tra-
vis county, bodde i New Sweden-samhället en
följd af år och tillhörde med familj den lu-

therska församlingen därstädes. Adamson
är känd såsom en utmärkt farmare, och det
har aldrig varit någon svårighet för honom
att erhålla präktiga arrenden. Familjen
Adamson bor i den svenska Lund-kolonien
och tillhör den lutherska församlingen i

Lund. Barnen taga aktiv del i Lutherför-
bundets verksamhet.

Deras äktenskap har välsignats med nio
barn af hvilka sju lefva. nämligen Anton,
f. 1SS9, Carl, f. 1S92, Anna, f. 1S94, Bur-
dy, f. 1S9G, Agnes, f. 1S99, Elmer, f. 190S,
och Ethel, f. 1911. Två barn—Della och
Edward—äro döda.
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C. J. Berggren med familj.

C. J. BERGGREN' är till börden värmlän-
ning och föddes i Karlskoga 1S63. Hans
fader, Anders Anderson, var jordbrukare.
Han emigrerade till Förenta staterna 18S4
och försökte först sin lycka såsom dräng
och arrendator i Clifton, Kansas; tjänte för

andra i tre och ett halft år och inbärgade
såsom arrendator tre skördar. År 1888 in-

trädde han i äktenskap med Minnie Jakob-
son. Hon föddes i Karlskoga. Värmland,
1866 och kom till Amerika till Mullne, 1 1 x

.

,

18S6. Hennes fader. Jakob Anderson, var
landtbrukare. Makarne voro medlemmar af
den lutherska församlingen i Brantford un-
der sin vistelse i Kansas. Vid jultiden 1890
tog familjen Berggren farväl af Kansas och
reste till New Sweden, Texas. Till att börja
med arrenderade Berggren under ett år land
till hälften och sedan under nio år till en
tredje- och fjärdedel. År 1 S 9 9 köpte han
land öster om Manda, men sålde det fem år
därefter och köpte den landtegenom på hvil-

ken familjen nu bor. Den har ett utmärkt
läge och ligger blott ett litet stycke söder
om kyrkan i Lund. Det är intressant att
följa med den svenske emigranten på hans
lefnadsbana i den nya världen. Genom flit,

arbete, sparsamhet och affärsgeni slår han
sig fram till oberoende och välmåga. Berg-
gren tar aktiv del i alla samhällets och kyr-
kans angelägenheter. Familjein tillhörde
den lutherska församlingen i New Sweden
i nio år eller till dess den flyttade till Lund.
och Berggren var flera år diakon i församlin-
gen. De äro medlemmar af den lutherska
församlingen i Lund, och Berggren har be-
klädt flera ansvarsfulla sysslor i församlin-
gen. Han är f. n. trustee och kassör inom
densamma. Mrs. B. är en förträfflig maka
och en god moder for sina harn. Inom de-
ras äktenskap äro födda åtta barn: David, f.

1890, Ida, f. 1893 och gift med Carl Seaholm,
Edwin, f. 1S96, Oscar, f. 1898, Hilma, f.

1S99, .Tolian, f. 1901, Anna, f. 1905, och Ag-
nes, f. 1909.
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MAGNUS BENGTSON. Ett samhälles väl-

måga och sunda utveckling betingas alltid

af goda, rättskaffens medborgare. Den nyod-
ling, som samtidigt med uppbrytandet af den
åkerteg som skall gifva bröd till att äta, ock-
så bryter upp och besår det andliga åkerfäl-
tet, blir i dubbel bemärkelse en Herrens
plantering. I ett tredjedels sekel har fa-

miljen Bengtson varit med i detta arbete.
Han föddes 1845 i Ausås socken, Kristian-
stads län, Skåne. Hans fader, Bengt Ture-
son, var till yrket snickare. Magnus Bengt-
son emigrerade till Förenta staterna 1880
och kom först till Austin, Texas.

År 1883 trädde han i äktenskap med Jo-
hanna Swenson, hvilken föddes i Kattarps
socken. Malmöhus län, Skåne 18.53. Hen-
nes faders namn var Swen Bengtson. Hon
utvandrade till detta land och kom till Au-
stin, Texas, 18S2.

Inom detta äktenskap födda barn äro:

Betty, f. 1886, gift med Oscar Sandström,
Frida, f. 1888, gift med Bernhard Kelson,
Botvid, f. 1890, Oscar. f. 1S92, gift med Ag-
da Gustafson, och Esther, f. 1897.

År 1894 reste Bengtson med familj hem
till Sverige, och det var hans tanke att bo-

sätta sig där för framtiden. Han köpte
därför efter sin hemkomst en mindre gård,

men fann förhållandena där hemma alltför

olika mot de amerikanska, och snart var be-
slut fattadt att resa tillbaka till Texas. Vid
sin hitkomst för andra gången köpte han
den vackra landtegendomen vid kyrkan i

Lund, där familjen bott sedan 1S94. Han
var landägare redan innan han var hemma
i Sverige, men sålde den egendomen. Famil-
jen Bengtson tillhörde den lutherska försam-
lingen i New Sweden i elfva år och har till-

hört den lutherska församlingen i Lund se-

dan dess stiftelse. De äro alla verksamma
medlemmar i kyrkan och samhället.
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OSCAli AKXOLD m:\GTSOX föddes i

Manda, Travis county, Texas, 1S92, där hans
fader, Magnus Bengtson, var jordbrukare.
När föräldrarne köpte farm i Lund o 1 1 flyt-

tade dit, följde Oscar ined och vistades i för-

äldrahemmet och arbetade på farmen, tills

han satte eget bo. då han arrenderade fa-

derns landtegendom strax invid Lunds kyr-
ka.

Man är sedan 191." i lyckligt äktenskap
förenad med Agda Cornelia Gustafson. Hon
föddes i Manda, Texas, 1X9.">. Hennes fader,
Magnus Gustafson, är nu farmare i Type,

och mrs. Bengtson var hemma hos föräl-

drarne tills hon gifte sig.

L)e unga makarne tillhöra häda den luther-

ska kyrkan i Lund och ha alltid varit trogna
och verksamma medlemmar i församlingen.
Mrs. Bengtson var såsom flicka vice före-

ståndare för söndagsskolan i kapellet, tog

aktiv del i lutherförbundets arbete och höll

under fyra sommarterminer kristlig försarn-
lingsskola i Type. Lppfostrade i goda hem,
hafva dessa makar stora förutsättningar,
hvilka säkerligen skola komma både kommu-
nen och kyrkan till heders och gagn.





1002 SVENSICARNE I TEXAS

Dr. CARL AUGUST CARLSON. Med ve-
terinären C. A. Carlson bortgick en bland
svenskarne i Williamson och Travis counties
i Texas känd och afhållen landsman.
Född i Ekebyborna socken i Östergötland,

utvandrade lian, åtföljd af sin maka, till

Förenta staterna och anlände till New Jersey
18S5. Han sysselsatte sig här med vanligt
kroppsarbete. Träffad af solstygn, nödga-
des han söka klimatombyte och kom år 1S86
till Andrew Xelson i Rouncl Rock. Texas.
Han ägnade sig åt jordbruk, men blef myc-
ket anlitad såsom veterinär. År 1900 flyt-

tade han till Lund. Texas, och bodde där på
sin farm till 1913, då han flyttade på en ny-
odling i Bishop. Texas. Efter två års vistel-
se därstädes afled han 1915. Hans stoft
jordades på Lunds grafgård, där hans aflid-
na maka lagts till ro tolf år före mannens
död. Mrs. Carlson, född Matilda Person, var
äfven hon till börden östgöte och född i Ås-
bo socken. I makarnes äktenskap födda
barn: Verner, Anna. Arvid. Jennie, Elin,
Richard och Oscar. Tvenne barn: Nina och
Erik, äro döda.

Dr. Carlson tillhörde med sin familj den
lutherska kyrkan i Lund och tog verksam
del i församlingsarbetet.
Han hade mer än vanlig skolbildning från

Sverige, där han gick i privatskola, under-
hållen af grefvinnan Reuthersköld; bevista-
de landtbruksskola; genomgick skogvaktare-
skolan på Åmmeberg och innehade sedan
skogvaktaresysslan för baron Hermelin på
ett större gods i Östergötland; genomgick
äfven veterinärskola. Några år innan han
reste till Amerika, var han hufvuduppsv-
ningsman för några större sågverk. Inveck-
lad i större spekulationer, gjorde dr. Carlson
kännbara förluster och beslöt sig därför lik-
som många andra att emigrera till Amerika.

ARVID CARLSON' är son till den i vida
kretsar kände veterinären Carl Aug. Carlson,

som kom till Amerika 1S85 och till Texas
nästföljande år, bodde i Williamson county
till år 1900, då han flyttade till Lund, Travis
county, flyttade 1913 till Bishop, Texas, livar-

est han afled två är senare.
Arvid Carlson föddes i Hults socken, Små-

land, 187 8 och emigrerade till Förenta sta-

terna och Round Rock, Texas, 1SS8. Kom
till Lund, Texas, 189 7, där hans fader då
köpt land. Gifte sig 190S med Emelia .John-

son, dotter till framlidne Albert .Johnson i

Inind. Hon föddes i Hutto, Texas, 1S88.
Fyra duktiga barn glädja makarne: Hil-

dred, f. 1909, Helen, f. 1910, Arvie, f. 1912,
och Evelyn, f. 1915.

Carlson är en kraftig och glad natur, som
ser framtiden i ljus. Familjen tillhör den
lutherska kyrkan i -Lund.

CARL E. CARLSON är en af de landsmän,
som slagit ned sina bopålar i Tvpe samhället.
Han kom till detta land redan vid fjorton års
ålder från sin hemsocken Lindesberg, där
han föddes år 1S65. Fadern, Carl Johnson,
var skomakare till yrket och dog 18 7 4, me-
dan barnen i familjen voro minderåriga. År
18 80 emigrerade modern med sina barn till

Amerika, och alla medföljde utom Carl, som
stannade efter några månader för at.t full-

borda sin konfirmationsläsning.
Carlson lärde redan i Sverige till typograf,

men efter ankomsten hit började han intres-

sera sig för mälaryrket. Under de första
femton åren i detta land vistades C. i Penn-
sylvania och Chicago. Under denna tid be-
sökte han Texas tvenne gånger och reste
tillbaka igen, men tredje gången stannade
han i södern. År 190 7 köpte Carlson en
landtegendom invid Elgin, Texas, men sålde
den efter några år och intresserade sig i tom-
ter och hus i staden. I närheten af Thorn-
dale äger Carlson ett landtställe, som han
köpte 1916.

I äkta stånd inträdde C. år 1911, och hu-
strun var Sara Peterson från Kimbro i Travis
county. Dotter till landtbrukaren Gustaf
1’eterson, är hon född i nämnda samhälle år
1SS9 och var hemma hos föräldrarne till sitt

giftermål. Deras dotter, Agnes Adelia, är
född 1911.

Carlson har en broder, Victor, bosatt i

Travis county, och en syster, mrs. John Mat-
son. bosatt i San Antonio. Efter barnen
spridts åt olika håll, bodde modern hos sonen
Carl till sin död, som inträffade år 1909.

CARL VICTOR HÖLJER eller Helgeson
kom i ett större emigrantsällskap till Austin,
Texas, 1870. Född i Habo socken. Väster-
götland, 1S40. hör han således till de gamle.
TJnder dessa 4 7 åren i Amerika har han arbe-
tat i Travis county—ständigt för andra. Då
uppgifterna för denna biografi meddelades,
bodde den gamle i Tmnd. Texas, i ett litet hus
vid Luns “gin”. Han körde då sitt mulåsne-
soann och förtjänade nog för sin bärgning.
Då detta skrifves, har han måst lämna sin
koia och sina kära mulor. Han är en ungkarl
på 7 7 år, och hans arbetsdag torde snart vara
förlidcn.
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Victor Carlson.

VICTOR CARI.SOX föddes i Hammarn,
Lindesbergs socken, Västmanland, 1856. Fa-
derns namn var Carl Johnson. Carlson e-

migrerade till Förenta staterna 1SS0 och
kom först till Houtzdale, Fa., stannade där
ett år och reste därifrån till Ishpeming, Midi.
Från denna senare plats anlände han 1883
till Austin, arrenderade land omkring Manor
och Kimbro, tills han 1904 köpte eget hem-
man i Type och flyttade på detsamma-.

År 1879 vardt han i äktenskap förenad
med Johanna Lindroth, bördig från fhjus-
narsberg, Västmanland, och född därstädes

1S60. I detta äktenskap föddes: Ed. 1SS1,
Ruth 1S90, Daniel 1893, Elias 1895, Esther
1S97, Eva 1899, Josef 1901 och Richard
1903, Esther, död i Chicago och begrafven i

Lund, Texas, 1917. Mrs. Carlson afled den
17 oktober 1912 i Lund, hvar hon äfven är
jordad.

Familjen tillhör frikyrkan i Tvpe.
Carlson är en god farmare. De tankedig-

ra alster, som flutit ur hans pänna och cir-

kulerat i den svenska tidningspressen, bära
nogsamt vittnesbörd om att Carlson besitter
en mer än vanlig folkskolbildning och att

inom bondtröjan gömmer sig en pännfäktare.
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A. J. Carlson med familj.

A. J. CARLSON. I ett immigrantsällskap
på ett hundra af Smålands unga och kraft-
fulla söner och döttrar, som år 1809 bjödo
sitt gamla fosterland farväl och reste till

Manor, Texas, finna vi också Anders .Johan
Carlson och hans blifvande maka, Anna Chri-
stina Carlson. Enär de enligt uppgjordt ar-
betskontrakt med “Johan i Långåsa” hade att
under det första aret af sin vistelse i Texas
aftjäna sin biljett, så erhöll Carlson anställ-
ning hos “Bill” Gregg och hans blifvande
maka hos Capt. Gregg.

A. ,J. Carlson föddes 1843 i Vrigstads soc-
ken, Småland. Hans fader. Carl Johan
Frans, var soldat. År 1S72 inträdds han i

äktenskap med ofvannämnda Anna Christi-
na Carlson. Ilon föddes i Lekeryds soc-
ken, Småland, 1 S 4 r> . Hennes tader, Carl
Johan Carlson, var soldat. Åtta barn äro
födda i detta äktenskap, af hvilka sju lefva:
Carl, f. 1 S 4 7 , och gift med Tilda Blomberg,

Hulda, f. 1S76, och gift med Hans Cliristian-

son, Ernest, f. 1879, och gift med Bcda Ek-
lund, John, f. 1881, Frans, f. 18S3, Ester, f.

188 6, Josefina, f. 1SS8, och Anna Maria, f.

18 73, h vilken sistnämnda dog den 2 april

18 93. Carlsons moder, Helena Frans, dog i

New Sweden den 12 nov. 189 7 och är be-
grafven därstädes.

Under de sjutton första åren af sin vistelse

i Texas arrenderade Carlson land med un-
dantag af första och tredje året. År 1SS6
köpte han land i Kimbro och ingick samti-
digt tillika med familj i den lutherska för-

samlingen i New Sweden. Köpte 1904 land
i Type och flyttade dit samt förenade sig till-

lika med sin familj med den lutherska för-

samlingen i Lund. I båda församlingarna
har Carlson innehaft ansvarsfulla sysslor.

Bland annat har han beklädt diakon-ämbe-
tet. Familjen Carlson intager i svenskarnes
i Texas kulturistoria ett hedrande rum.
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Pastor G. A. EKMAX. I Texas-svenskar-
nes historia förtjänar den. som bär ofvan-
nämnda namn, ett tacksamt erkännande; ty

i sex och ett hälft års tid arbetade han tro-

get på det andliga åkerfältet i Austin och
Lund.
Han föddes i Lönsås, Östergötland, den 6

juni 1855. Hans föräldrar voro byggmä-
staren J. Ekman och dennes maka Anna Sti-

na Isakdotter. Till Amerika med Geneseo,
111., såsom resemål emigrerade han 1877.
Efter några års vistelse i detta land började
han studera vid Wheaton College, Wheaton.
Illinois; aflade därstädes mogenhetsexamen
1893; tjänstgjorde en tid som lärare vid
Rice Collegiate Institute i 1’axton. 111.; in-

trädde sedermera vid Augustana Telogiska
seminarium i Rock Island. 111. På kallelse
från församlingen i Gardner, Mass., prästvig-
des han i Moline, 111., på sin födelsedag 1897.
Utom ofvannämnda församling har han be-
tjänat församlingarna i Osage City, Kans.,
Gladstone, Mich., samt i Austin och Lund,
Texas. Han afsade sig pastorsämbetet i

sistnämnda församling för att vid någon häl-
soanstalt i Illinois söka läkarehjälp för sin
nedbrutna hälsa. Men han kom aldrig mera
från Texas. Under sitt afskedsbesök i sin
forna församling i Austin insjuknade han
och afled därstädes den 4 mars 1917, samt

lades till griftero i Oakwood grafgård i Au-
stin.

Ekman var af naturen gladlynt och um-
gängsam. Han var en uppriktig, trogen och
ä.del vän. Hans predikningar voro alltid

väl förberedda och lärorika. Den medfödda
enkla humorn följde ofta med på prediksto-
len. Han var en lyckad barntalare. Pa-
stor Ekman lefde, såsom han skrel' under
sin sista tid, “det lyckliga ungkarlslifvet”.
Hans syster, Charlotta Ekman, hushållade för
honom och vårdade honom under hans sista

sjukdom.

Miss HILDA CHARLOTTA EKMAX, sy-
ster till framlidne pastorn inom Augustana
synoden, G. A. Ekman, föddes 1851 i Klings-
bergs socken i Östergötland. Hon var hem-
ma hos sina föräldrar, så länge de lefde.

Hennes fader var byggmästaren Johan Ek-
man. Till detta land kom hon 1S90, och
hennes första uppehållsort var Geneseo, 111

Hade sitt hem under några år hos en faster
och farbroder. Under de senare sexton å-

ren har hon skött hushållet för sin broder,
pastor G. A. Ekman. Hon har troget stått

vid sin broders sida under alla dessa år, och
det var ett hårdt slag för henne, då Herren
kallade hennes broder hem till sig och hon
vardt lämnad ensam.
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Olof Edling med familj.

OLOF EDLING. Son till Jonas Edling—

-

nu bosatt i Ericsdale, Jones county, Texas,

—

föddes Olof Edling i Swedesburgs svenska
samhälle vid Clay Center, Kans., 1SS4. O-
lof kom i sina föräldrars sällskap till Pflu-
gerville, Texas. Föräldrarne bosatte sig i

Ericsdale 1911, men Olof stannade kvar i

Lund, där lian för närvarande arrenderar en
inkomstbringande land tegendom.

År 19 08 ingick han äktenskap med Elsa
Elizabeth Johnson, dotter till framlidne Per
Johnson i Lund och född i Sprinkle. Texas,
1S87. De unga trefliga makarnes hem för-

ljufvas af tre rosenkindade små flickor: Lo-
raine. f. 1909, Blanclie, f. 1911, och Gladys,
f. 1915.

De äro aktiva medlemmar af den luther-

ska kyrkan i Lund.

j

i
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AXEL J. ERIKSON. Det är nu många
år sedan hofslagaren ocli smeden Axel E-
rikson köpte Nels Ankarstolpes smedjeverk-
stad i Lund, Texas, och många väder lia tdåst

sedan dess; men Erikson har stått kvar på
sin post vid ässjan och städet, och sent och
bittida hörde man ännu hammarens otte- och
vespersång i smedjan i Lund.
Han föddes i Ousby socken, Skåne, 18 61.

Hans fader, Johan Swenson, var mjölnare.
Sonen Axel lärde sig smedyrket i Sverige
och arbetade i sitt yrke i omkring tio års
tid. Reste 18SS till Amerika och kom
först till en broder, Sven Johan Erikson,
som bodde vid Manor. Texas. Tjänte som
dräng i två år. Inträdde år 1S91 i äkten-
skap med Julia Augusta Peterson. Hon
föddes 1866 i Karlshamn, Blekinge. Hen-
nes fader, Carl Johan Peterson, var till yr-
ket snickare. Hon emigrerade till Förenta

staterna och kom till Manor, Texas, 1S90.
Sedan han inträdt i äktenskap började han
omedelbart därpå att arrendera land i New
Sweden och Lund och fortsatte därmed i tio

år eller tills han köpte egen smedja. Skick-
lig i sitt yrke och pålitlig i allt, har Erik-
son vunnit sina landsmäns förtroende, och
arbete har aldrig saknats honom. Famil-
jen Erikson har alltid tagit aktiv del i den
lutherska kyrkans verksamhet; tillhörde
församlingen i New Sweden, till dess försam-
lingen i Lund stiftades, af hvilken senare de
äro “charter members”. Erikson har inne-
haft många förtroendeposter i församlingen,
bland annat har han varit söndagsskolföre-
ständare. Mrs. Erikson är en gästfri och
gladlynt kvinna. En präktig familj. Bar-
nens namn: Mary, f. 1S93, och gift med
Oscar Almquist i New Sweden; Plelga, f.

1 896, och gift med Alfred Thornquist
Lund; Gustaf, f. 1S99, och Fred, f. 1902.

i
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Mr. och Mrs. A. \V. Fredrikson med son.

A. \V. FIIKDIJIKSOX. På Sundsholms
gård i Jernsnäs socken, Småland, födaes 1872
A. W. Fredrikson. Fadern, Fredrik Frans
Oscar Swartz, som var byggmästare, 'log när
Wilhelm var blott en liten gosse. Sonen
växte upp och vistades i hemmet, tills han
1890 emigrerade till Amerikas Förenta sta-
ter. Fredrikscn kom först till Manor, Tex.,
hvar han under nagra är arbetade på farm
såsom dräng. År 189 5 reste han till Sverige,
men återvände snart till Texas. Ingick
1898 äktenskap med Agda Charlotta Swen-
son. Hon föddes i Barkeryd socken, Små-

land, 18 76 cch är dotter till landtbrukaren
och organisten i Hofryda, J. V. Swenson.
Hon kom till Amerika och till Elgin, Texa?,
1S95. Sedan F. inträdt i äktenskap, arren-
derade han land i Hutto- och Taylortrakten.
Köpte 1904 eget hemman vid Lund, hvar
familjen nu bor. Fredrikson är en första
klassens jordbrukare, hvarom de välskötta
tegarne nogsamt vittna.

Två barn äro födda i deras äktenskap: Al-
bert Werner, f. 1906, och Leon Herbert Wil-
liam, som dog i späda år.

Familjen Fredrikson tillhör den lutherska
kyrkan i Lund.
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Carl Oscar Fredrikson med familj.

CA IlT, OSCAH I UEDHIKSOX föddes i

Jersniis socken, Småland, 1861. Hans fa-

der, Fredrik Frans Oscar Swartz, var allmänt

känd under namnet “byggmästare Swartz”.

Emigrerade till Förenta staterna ISST och

kom först till Gilden, Texas. Han har varit

sysselsatt med jordbruk, allt sedan sin hit-

komst. Sä snart han hunnit spara sä myc-
ket. att han kunde fä till uppsättning af dra-
gare och åkerbruksredskap började han ar-

rendera land. Hans första arrendeplats var
Gustaf Johnsons egendom vid ålanda. He-
ste 1889 i sällskap med tre andra unge män—Aug. Josefson, Frank Rosenquist och Carl
Anderson— till Victoria, Texas. Med undan-
tag af Fredriekson hade de alla köpt land
i Victoria. Han tog ett odlingskontrakt.
Skörden såg lofvande ut. Majsen gat' upp till

75 och 100 bushels per acre. Bomullen sag

också bra ut, men så kom bomullsmasken
och förstörde totalt hela skörden. Efter
blott tretton månaders vistelse i Victoria
lämnade han denna nyodling. År 190 4

köpte han land i närheten af Lund, och äger
han nu där tre vackra landtegendomar, som
vittna om att ihärdighet och möda har sin
belöning.

Han ingick äktenskap med Hanna Sophia
Carlson 1899. Hon är bördig från Malm-
bäcks socken, Småland, och född 187 3.

Hennes fader, Carl Abrahamson, var gästgif-
vare. Hon kom till Austin, Texas, från
Sverige 1896. Inom detta äktenskap äro
födda, Herbert, 1899, Signe 1900, Theodor
1904, Howard 1906, Ester 1908, Wesley
1910, Roy 1912 och Florence 1914. En
hicka, Ella, är död.

Familjen tillhör den lutherska församlin-
gen i Lund.
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Sigfrid Green med familj.

SIGFRID GREFX emigrerade till Förenta
staterna vid IS års ålder och kom först till

sin svågery Magnus Gustafson, som då bod-

de i grannskapet af Manor, Texas. Han
föddes i Ausås socken, Skåne, 1S7G, där

hans fader N. P. Green, var trädgårdsmä-
stare. Arbetade under de första 4 åren
på landet, ett år i Austin samt arrenderade
i 3 år land i Travis count.v. År 1904 köpte
han i Lund-samhället en delvis odlad landt-
egendom. Sedan dess har han uppröjt he-
la farmen samt byggt nya ändamålsenliga
hus och bor nu med sin familj på ett af de

vackraste hemman i Lund. Green är en sköt-
sam man och utmärkt god farmare.
Han ingick år 1901 äktenskap med Elida

Lundgren, dotter till hemmansägaren N. P.
Lundgren i Lund. Hon föddes i Asrnund-
torp socken, Skåne, 1879, och kom till detta
land i föräldrarnes sällskap 1S9 0. Hon är
en intelligent kvinna och en god husmoder.
Äktenskapet har välsignats med två rara
ilickor: Agnes, Sigrid, f. 1902, och Hilda
Marguerite, f. 1908.

Mr. Green har tagit verksam del i distrik-
tets allmänna skola och tjänat som skoltrus-
tee.
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Jlr. och Mrs. Hans Gullberg och son.

HANS GULLllERG är till börden dalkarl
och därtill från det historiska Rättvik. Där
föddes han 1S74 och kom vid tio års ålder
med sina föräldrar till Förenta staterna oeh
Clay Center, Kans. Det var 1S84 som han
utbytte den vackra Siljans strand mot Kan-
sas vidsträckta prärier. Sju år senare—

-

-—1891—finna vi familjen Olof Gullberg i

New Sweden, Texas, och sonen Hans är med.
Fadern afled 1S94, och Hans Gullberg har
sodan skött om farmen för mor Gullberg.
Han bor nu i Lund på den farm, som modern

först köpte, tillhör den lutherska försam-
lingen på platsen och är en aktad medlem
i samhället.

Ar 19 IG gifte han sig med en glad och
treflig småländska, Hanna Johnson, från
Lekeryds socken. Där föddes hon 1879 och
kom till Amerika och till Elgin, Texas. 1905.
I många år innehade hon anställnirg som
hushållerska för statens guvernörer—Camp-
bell och Colquitt. Makarne Gullberg ha ett

det vackraste hem i Lundsamhället. Makar-
na ha en son, Howard Erik Gunnar, f. 1917.
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MAGNUS GUSTAFSON. Född i östra
Ljungby socken. Skåne, 1866, där fadern Gu-
staf Monson—nu boende i Lund, Texas,

—

var hemmansägare, inträdde Gustafson 1S88
i äktenskap med Mathilda Green, född i Aus-
ås socken, Skåne, 1S6 2 och dotter till solda-
ten Per Green. År 1891 emigrerade makar-
ne till Förenta staterna och kommo först till

en svåger, August Green, som bodde nära
Manor, Texas. Under de första åren arbe-
tade Gustafson som dräng för andra men
arrenderade senare land i grannskapet af
New Sweden. Sju är efter sin hitkomst
köpte han 100 acres land i Type efter $30.00
per acre. Hade sparat $4 00 för första af-
betaln ingen på detsamma, och allt såg lof-

vande ut. Men så biet' Gustafson utsatt för
den olyckshändelsen, att han bröt af sitt ena

ben; och hälften af den sparpänning, som
skulle utgjort afbetalning på landet, fick nu
gå till läkare. Han nödgades därför gifva
inteckning i sitt land. Han har dock lyc-

kats komma i en oberoende ställning och är
ägare af tvenne landtegendomar—inalles 300
acres. Familjen bor nu i ett komfortabelt
hem. tillhör den lutherska församlingen i

Lund, och Gustafson har inom församlin-
gen tjänat som diakon och trustee samt
förestår söndagsskolan i kapellet i Type. En
aktad och värderad familj i samhället och för-
samlingen.

Nio barn äro födda i äktenskapet: Frida,
f. 1SS9, Henning, f. 1891, Hilding

,
f. 1S93,

Agda, f. 1895, Joel, f. 1S97, Edith, f. 1899,
Elof, f. 1901, Nora, f. 1905. Sonen David
föddes 19 02 och dog 1905.
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Olof Gustafson med familj.

OLOF GUSTAFSON' föddes 1S70 i östra
Ljungby socken. Skåne, och emigrerade vid
tjugoett års ålder till Förenta staterna An-
lände till Chicago, 111.. 1891, där han påföl-
jande år trädde i äktenskap med Eva Green,
hvilken föddes i Humlarp, Aitsäs socken,
Skåne, 18 72 samt anlände till detta land oc-n

till Chicago, 111., samma är som Gustafson.
År 1893 reste de unga makarna till New

Sweden, Texas. Under ätta års tid arrende-
rade Gustafson land på olika ställen i Travis
och Williamson counties, men köpte år 1901
hundra acres i Bennets pasture nära Type-
.samhället. Han uppbröt och odlade det
utan hyrd hjälp. År 1906 köpte han andra
100 acres af Carl Johan Peterson, som då
flyttade till Jones county. Gustafson har
sedan köpt en tredje farm pä 110 acres nära

Beaukiss, Texas. Det är sannt, att Gustaf-
son i likhet med de flesta svenske immigran-
ter hade god folkskolbildning från Sverige.
Men i den amerikanska täflingskampen gäl-

ler framför allt att vara arbetsam, flitig och
sparsam; och dessa egenskaper finna vi hos
makarne Gustafson. Det komfortabla, vack-
ra hemmet vittnar om att den som i detta
land vill arbeta och spara en tid, siutligen
blir välbärgad.
Makarne Gustafson ha en stor, duktig

familj på 10 barn. Olga, f. 1S94, Fritz. f.

1896, Clara, f. 1897, Axel, f. 1899, Hilma,
f. 1902. Maria. f. 1904. Olle, f. 1907, Her-
man, f. 1908, William, f. 1910, och Martina,
f. 1911.

Familjen tillhör den lutherska
gen i Lund.

försa mlin
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Mr. och Mrs. Henning Edwin Gustafson.

HEXX1XG EDWIN GIKTAFSOX. Son till

Magnus Gustafson i Type, föddos Henning
Edwin i Manda, Travis county, Texas, 1S91.
Han uppväxte i föräldrahemmet i Manda och
Type och biträdde fadern i landtbruket, tills

han satte eget bo. Gustafson är en präk-
tig ung man, god farmare, nykter och aktad
af alla.

Han trädde år 1915 i äktenskap med An-

na Carolina Anderson, dotter till hemmans-
ägaren C. L. Anderson. Hon föddes 1S93
i Manda, Texas. I söndagsskolan har hon
varit aktiv såsom lärarinna och bland ung-
domen mycket omtyckt.

De unga makarna tillhöra den lutherska
församlingen i Lund, och den goda fostran

de fått i föräldrahemmet, borgar för en lyck-

lig framtid.
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Pasior S. P. Holmberg med familj.

Pastor S. P. HOLMBERG föddes i ö, Frö-
lunda i Västergötland, den 28 juni 1875 och
anlände i sällskap med fadern och ende bro-

dern (numera pastor i Pomeroy, Iowa) till

Moline, 111., 1S90. Idkade studier vid Au-
gustana College i Rock Island, 111., och -ana-
de vid detta läroverk maturitetsexamen
190.r>. Studerade ett ar vid dr. Weidners
teologiska seminarium i Chicago och fullbor-
dade studierna vid seminariet i Rock Island,

111., samt prästvigdes i Red Wing, Minn., i

juni 1909. Under sin studietid var han
bland annat Augustana-synodens förste mis-
sionär till Alaska. Som pastor har han be-
tjänat församlingarna i Gardner, Mass, Mer-
rill. Wis., Cheyenne, Wyo., och sedan april

1918 Bethleliemsförsamlingen i Lund, Texas.
Han är i äktenskap förenad med Esther

Elvira Clementson frän Moline. 111. Deras
äktenskap har välsignats med två barn, sö-
nerna Earl, 11 år, och Arthur 9.
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EKI lv GUSTAF JOHNSON. Dst var år
1867, som snickaren Jno. Ljunggren gjorde
en vagga åt hemmansägarens, Jonas Swen-
sons i Frövik, Jersnäs socken, Smaland, ny-
födde son Erik Gustaf. Den lille växte upp,
och enär de voro nio syskon i familjen, an-
såg Erik att han borde emigrera til! Ame-
rika. Han försökte att fa resa mecl i ett
större emigrantsällskap—en S. ,M. Swenson-
exkursion— men blef förklarad vara för ung.
Men nu skulle den, som gjort hans vagga,
också hjälpa honom till Amerika. Denne
John Ljunggren var Eriks morbroder. Se-
dan arbetade han några är i Austin, först
för dr. Steiner och senare för biskop Kin-
solving.

Ingick år 1901 i Austin äktenskap med

Hannah Mathilda Fredrik son. Vigseln förrät-
tades af pastorn vid den svenska lutherska
kyrkan i Austin, C. G. Viden. Mrs. Johnson
föddes på Sundsliolm, Jersnäs socken, Små-
land, 1879, och anlände till Amerika och till

Elgin, Texas, 1904. Makarne Johnson flyt-

tade omedelbart därpå ut på landet i närhe-
ten af Austin. Senare voro de bosatta i

Hutto, Texas, omkring sex är. År 1907 köp-
te Johnson land i Lund-samhället, hvarest
de nu ha en vacker egendom och ett komfor-
tabelt hem.

Tre barn glädja familjen: Alice, f. 1903,
Francis, f. 1906, Margareth, f. 1910.

De ii ro medlemmar af den lutherska för-
samlingen i Lund, och Johnson är diakon
i församlingen. I samhället har han hedrats
med skoltrustee-sysslan.
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Claus Alf. Johnson med familj.

CIjAUS ALFltKI) JOHNSON stod i bom-
ullsplockningstiden 18 89 på perrongen vid
bangården i Manor, Texas, såsom immigrant
med $18 på fickan. Det var ingen liten
summa det för en nykomling, men sä var han
också skyldig för sin liitresa. Hans första
arbete blef att plocka bomull. Tjänade
dräng hos A. F. Anderson, .!( kn E. Rolf och
Johan Anderson i New Sweden. Arbetade
en tid vid packningsanläggningen i Arlington
Heights, Fort Worth, Texas. Af fabriks-
arbetaren vid Anneberg hade nu blifvit en
fullblodig Texas-farmare. Köpte eget land
i New Sweden 1892, men sålde det 8 ar sena-
re och flyttade med sin familj til! Lundsam-
hället, där de tre mil väster om Lund ännu
bo.

Claus Alfred Johnson föddes i Näfvelsjö
socken, Småland. 1809. Faderns namn var
Johannes Frans Svensson.

Ilan trädde år 1 893 i äktenskap med
äldsta dottern till C. J. Skog i New Sweden,
Johanna Rosalie. llon föddes i Manor,
Texas, 1872. Deras äktenskap är välsignadt
med sju barn, af hvilka sex lefva. 'Agnes,
f. 1894, Aleck, f. 1896, Erik, f. 1891. Hen-
ning, f. 1903, Laurence, f. 1 906, Ture, f

1909. En son—August—född 1S99, dog
1900.

Claus Johnson är banbrytare; ty när han
slog sig ned på det landområdet, som nu ut-

gör hemmet, var landet beväxt med mc-squite
och kaktus, och denna vildmark var ur-
sprungligen bebodd af skallerormar odi var-
gar. Det såg inte heller mycket lofvande
ut i början. Under de första 18 månader-
na af deras vistelse på nyodlingen föll intet
rägn. Somliga fingo köra vatten ända till S

mil. Skörden slog nästan fel. Men nu företer
denna förr såsom nästan värdelös ansedda
jord det vackraste landskap med cle fruktba-
raste tegar. Här bor Johnson med sin präk-
tiga hustru och en glad barnaskara i ett mo-
dernt och komfortabelt hem. Vattenlednin-
gar, såsom i staden, finnas öfver allt på plat-
sen både ute och inne.

I kyrkan och samhället har familjen John-
son alltid tagit aktiv del. Mrs. Johnson är
“charter member” af New Sweden församlin-
gen, och mr. Johnson förenade sig med sam-
ma församling efter sin hirkomst til! detta
land. Sedan 1908 har familjen tillhört den
lutherska församlingen i Lund, i hvilken för-
samling Johnson är diakon.
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CLAUS LIMS JOHNSON' föddes i Malm-
bäcks socken. Smaland, 1S4 7. Han emigre-

rade till Förenta staterna 1870 och bosatte
sig i Travis county, Texas, där han köpte
land i närheten af kyrkan i New Sweden. År
1SS7 inträdde han i äktenskap med Anna
Charlotta Johnson, som född i Lommaryd
socken, Småland, 18G4. utvandrade till Ame-
rika och anlände till sin syster mrs. Helgren
vid Oilden i Travis county 1886. På sin

landtegendom i New Sweden bodde makarne
Johnson tillhörande den lutherska kyrkan i

New Sweden alltifrån dess stiftelse. År 1907

sålde Johnson sin egendom i New Stveden
och köpte land i Type samt en annan vacker
lägenhet i själfva New Sweden. Då de flyt-

tade från sitt homestead, gjorde de New Swe-
den till sitt hem. Där insjuknade Johnson
och afled den 4 juli 1908 samt lades till hvila
i kyrkogården i New Sweden. Med foster-
barnen Selma Urania Johnson och Henning
Lundgren flyttade därpå mrs. Johnson på
land tegendomen i Type, och hon har där upp-
fört ett storslaget hem. Hon tillhör den lu-

therska församlingen i Lund och tager aktiv
del i dess verksamhet.

I

i

I
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CARL KYLRKKG föddes i Solberga socken,
Småland, 18 S ö . där lians fader, Johan Kyl-
berg, var jordbrukare. År 1903 emigrerade
han till Förenta staterna och kom först till

sin farbror (Just. Kvlberg i New Swedcn, Tex.
Tjänte som dräng hos farmare två år, arren-
derade sedan land omkring Elgin under någ-
ra är. reste hem till Sverige 1911 och stanna-
de där öfver sommaren, kom tillbaka till

Texas och slog sig åter på landtbruk i Lunds
samhället.

Ar 1916 ingick han äktenskap med Caroli-
na Gullberg, dotter till framlidne Olof Gull-
berg och dennes maka Kerstin Gullberg.
Hon föddes 18S4 i Swedesburg i närheten af
Clay Center, Kans., och kom till New Swedcn,
Texas, i sina föräldrars sällskap 1891. Efter
faderns död 1894 flyttade gamla mrs. Gull-
berg med barnen till Lund 1S97. Familjen
Carl Kvlberg tillhör den lutherska försam-
lingen i Lund.





3020 SVENSKARXK I TEXAS

George Lyckman med familj.

GEO. LYCKMAN är född i Austin. Texas,
1871 och är äldste sonen till vår välkände
banbrytare och landsman Sven Johan Lyck-
man, hvilken var en af de förste nybyggar-
ne i New Sweden. George Lyckman har ej

blott sett vildmarkens förvandling till frukt-
bärande åker. utan han har själf varit med
om att bryta bygd. Såsom 11-årig gosse var
han under ett helt års tid ( 1 S S 2 ) nästan
uteslutande sysselsatt med upplöjning af prä-
rieland. Det tog kraft att bryta land. i New
Sweden på den tiden. Men tned sex till åtta
par Texas-oxar för plogen, var det en latt sak
för George att bryta mark.
Han förenades 1S9G i äktenskap med 'Wil-

helmina Bengtson, dotter till A. .T. Bengtson
i New Sweden, Texas. Hon föddes i Åkers

socken, Småland, 186S och kom med sina

föräldrar till Brushy, Texas, 1883 och till New
Sweden 1S90. Deras barn äro: Rudolph,
född 1897, Harry, f. 1 898, Ethel. f. 1899,
Ervine, f. 1901 , Monroe, f. 1902, LeRoy, f.

1904, Rubv, f. 1905, Florence, f. 1907, och
Vivian, f. 1909.

I Lund-samliället äger Lyckman en vacker
landtegendom. Familjen tillhör den luther-
ska kyrkan i Lund och tar verksam del i ar-

betet. Lyckman har under flera år varit

trustee i församlingen och haft olika för-

troendeuppdrag, såsom trustee inom skoldi-

striktet. valdomare m. m. Mrs. Lyckman är
sekreterare inom församlingens kvinnoföre-
ning, och barnen äro med i söndagsskolan
och Lutherförbundet.
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Win. LYCKMAN. Son till Sven Johan
Lyckman, föddes Wm. Lyckman i Austin,

Texas, 1873. Föräldrarne voro blund de

första, som köpte land och slogo sig ned i

det svenska New Sweden nybygget. De voro
charter medlemmar af New Sweden försam-
lingen, oeh sonen Wilhelm var med under
New Sweden-samhällets daningsperiod. De
allmänna skolorna pä landsbygden voro den
tiden mycket ofullständiga, men man sökte
afhjälpa dessa brister med att sända sina
barn till nägon skola i staden, da de genom-
gått den publika skolan. Wm. Lyckman
hade förmånen att genomgå en kurs vid Ca-
pital Bnsuiess College, i Austin. Texas, hvil-
l:et varit honom till stor nytta i lifvel.

Han blef 1896 förenad i äktenskap med
Anna Erikson. Hon är dotter till banvakta-
ren Anders Petter Erikson i Barkeryds soc-
ken, Småland, och hon föddes därstädes 1870.
Till New Sweden, Texas, anlände hon från

Sverige 1S91. Inom detta äktenskap äro födda
åtta barn: Aldrick, f. 1896, Ruth, f. 1898,
Hildegard, f. 1899, Naomi, f. 1901,—födda i

New Sweden—Eugene, f. 19 04, Olga, f. 19 06,
Hartvind, f. 190S, och Louis. f. 1910—födda
i Lund.
Wm. Lyckman flyttade med sin familj till

Lund 1910. Häi' i hjärtat af det svenska
nybygget har han efter hårdt arbete förvand-
ladt vildmarken till åkerfält; han har här
skaffat sig hemman och ett inbjudande hem
för sig och sin familj. Men utan en duktig
och arbetsam hustru och därtill snälla och
flitiga barn skulle en svensk farmare i Texas
ej komma långt. Och Wm. Lyckmans familj
är en präktig sådan. Medlemmar af den
lutherska församlingen i Lund. taga de alla
verksam del i kyrkans angelägenheter. Mrs.
Lyckman är kassör i kvinnoföreningen. Mr.
Lyckman är diakon i församlingen, trustee
för den publika skolan samt Preciuct Chair-
nian of Elections.
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Mr. och Mrs. X. P. Lundgren.

X. 1*. IjUXDGKEX. Det fordras “kraft i

arm och mod i barm” att taga itu med det
arbete som föreligger en banbrytare. Lund-
gren var med på den tiden, då det gällde att

rödja både åker och väg i Lundsamhället.
Man kallade den platsen då “Pleasant Hill”.

Inte kunde det viil vara så angenamt att

slåss med skallerormar och kaktus ocli annat
otyg, men dä det gäller att kämpa för till-

varon, så blir människan stark och öfvervin-
ner alla hinder. Det är på det sättet vild-

marken eröfrats åt ett vinstgifvande åker-
bruk. Våra välburgna svenska hem i Tex-
as representera arbete-—hård t arbete.

N. 1’. Lundgren föddes 1853 i Landskrona.
Fadern, Sven Olson, var anstiilld vid tullver-

ket i Landskrona. Sonen lärde skomakarvr-

ket och sysselsatte sig därmed i 25 år i

Sverige. Han hade egen verkstat:. År
1S91 emigrerade han med sin familj till För-
enta staterna och kom direkt till Lund, Tex.,
till en svåger, Sven Martin. Med sin maka,
Annette Sjöholm, förenades han i äktenskap
18 77. Hon är dotter till framlidne distink-
tionskorpralen Per Sjöholm i Lund. Hon
föddes i Munkarps socken, Skåne, 1852. I

detta deras äktenskap äro födda Anton, f.

1 878, Elida, f. 1S79, gift med Sigfrid Green,
Carl, f. 1881, gift med Agnes Martin, Fred,
f. 1SS3, gift med Ellen Johnson. Hilda, f.

3 8 S S ,
gift med Wm. Thomas, och Ilulda, f.

1S90, gift med pastorn inom Augustana sy-
noden, O. B. Nelson.

Under de första fem åren i detta land ar-
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renderade Lundgren land af sin svåger, Sven
Martin. År 1890 köpte lian 100 acres land
i Kagle Lake, Texas, till $5.00 per acre.

Bodde där, tills den ödeläggande Galveston-
stormen 1000 härjat älven Eagle Lake. Lund-
gren gjorde genom denna storm en ansenlig
förlust och han flyttade tillbaka till Lund,
och efter att ha arrenderat land af svågern,
Gustaf Sjöholm i 4 ar. köpte han land där-
städes och har bott där allt sedan. År 1911
gjorde makarne Lundgren ett kort besök i

sina fäders land.

Lundgren dog i Xov. 191S.
OSCAR ILMIL JACOBSON föddes i .Jönkö-

ping, Småland, 1S7 6. Fadern, Johan Petter
Jacobson, var under en lang följd af är rät-
tare på Skärstads lierregård samt tjänade hos
dr. Casperson såsom kusk och trädgårdsmä-
stare i öfver 30 år.

Oscar Emil Jacobson utvandrade vid 18 års
ålder till Amerika och kom först till en far-
bror, Aug. Jacobson, Manor, Texas. Han ar-
betade som dräng hos farmare omkring Ma-
nor, New Sweden och Kimbro i nio års tid.

Har sedan dess arrenderat land i Travis och
Williamson counties. Hans närvarande vis-

telseort är Type.
Han är sedan 1903 i äktenskap förenad

med Anna Eleonora Nyman. Hon föddes i

New Sweden, Texas, 1885. Hennes fader, Jo-
hannes August Nyman, kom till Texas från
Småland 1876 och var en af stiftarne af den
lutherska församlingen i New Sweden.

Jacobson har en duktig hustru och en
präktig familj samt tillhör frikyrkan i Type.
Han har innehaft flera ansvarsfulla syss-
lor i församlingen. Under de senare tre åren
har han varit församlingens ordförande.

Barnens namn: Albert, f. 1904, Edward,
f. 1905, Amanda, f. 190S, Edith, f. 1911, och
Reymond, f. 1914.

Mrs. C. M. JOHNSON. Född Clara Sofia
Strand i öggestorp socken i Småland 1 863,
emigrerade hon 1882 till Amerika och bodde
i Nordstaterna till 1S84. då hon kom till

Brushy, Texas. Hon gifte sig med Carl Mar-
tin Johnson från Nässjö socken i Småland.
Makarna bodde på eget hemman i Lundsam-
hället i Travis county. Carl Johnson afled
1902, efterlämnande utom maka fem barn:
Julia, Elna, Arthur, Johra och Lillian. Mrs.
Johnson sköter nu själt' deras frihemman.

HTLBTNG JOHNSON stammar nå fädernet
från Småland och på mödernet från Östergöt-
land. Hans föräldrar, P. .T. .Johnson cch den-
nes maka. Maria Christina, tillhörde en lång
följd af år den lutherska New Sweden-försam-
lingen, af hvilken fadern var “charter” med-
lem.

Hilding Johnson föddes i New Sweden, Tox.,
1890, men var blott ett år gammal, då för-
äldrarne köpte land i Lund och flyttade dit.
öfvertog vid sin faders död fädernegården.

Trädde i äktenskap med Minnie Theresia
Johnson 1913. Hon föddes 1 892 oc h är dot-
ter till landtbrukaren C. ,T. Johnson i Manda,
Texas. Hon är en gladlynt treflig kvinna

och utmärkt husmoder. De förhoppningsful-
la makarne glädja sig öfver en hemmets sol-

stråle: Wilburn Eugene, som föddes 1915.
Hilding Johnson tar verksam del i samhäl-

lets och kyrkans angelägenheter och är med-
lem af den lutherska församlingen i Lund.

Cl TAII LEV JACOBSON, som är son till Au-
gust Jacobson i Manda, Texas, föddes i Näs-
sjö socken, Småland, 1877 och kom 1882 vid
fem års ålder i sin moders och sina syskons
sällskap till Gregg. Texas. Fadern var här
ett halft år förut, och han köpte land i när-
heten af Cele i Travis county, Texas, och fa-

miljen bodde där i många är. Charley tjä-

nade under några är i Austin, Texas. År
1903 trädde han i äktenskap med Elisabeth
Swenson. Hon föddes -i Säfsjö socken, Små-
land. 1877. Hennes faders namn vai Sven
Johanson. Till Amerika emigrerade hon
1899. Makarne hafva följande barn: Rolf,
f. 1905, Ruben, f. 1907, Reymond, f. 1910,
Clarence. f. 1911. och AI ilton, f. 1913. De
äro medlemmar af frikyrkan i Type.

Jacobson är en arbetsam och präktig man,
som med sin duktiga maka och sina välartade
barn bor på egen torfva i det vackra Type,
Texas.

HARYEY HANSON är den förste som köp-
te och odlade land i svenska samhället Type.
Detta var omkring 1S97. Förut hade han
ägnat sig åt landtbruk som arrendator i Wil-
liamson county under flera år. Vid sjutton
års ålder begaf han sig till sjös och seglade
i många år på utländska hamnar samt i

svenska farvatten. Då han år 1882 besökte
Amerika för sjunde gången med norskt far-

tyg, stannade han här.
Hon föddes 1S5S i Hille, Gefleborgs län,

och är son till fiskaren Hans Person. H. är
sedan 189 2 gift med Ellen Engdahl, född
1864 i Oderljunga, Skåne. Med föräldrarna
kom hon till Texas 18S2. Makarne hafva
tre barn: John, Edwin och Nellie.

PAUL HELLGREN föddes i närheten af
Manor, Texas, 1891, där fadern, J. A. Hell-
gren, är farmare. Han ingick 1913 äkten-
skap med Agda Anderson, dotter till Levin
Anderson i Lund, Texas, och född 1S94. De
unga makarne ha ett barn: Paulina, född
1915. Mrs. Hellgren tillhör den lutherska
församlingen i Lund. Familjen arrenderar
Andersons farm i Type.

CARL GUSTAF LARSRERG, bosatt ett par
mil söder om Lund. föddes i Barkeryds soc-
ken, Småland, 1857 och kom till Amerika
och till Manor, Texas. 18 73.

Ingick äktenskap med Anna Maria John-
son 1885. Hon föddes i Näfvelsjö socken,
Småland, 1S65 och kom till Manor, Tex., från
Sverige 1S81.

Barnens namn äro: Gertrud, Emma, Tuf-
ve, Harding, Anna, Ruth och Pearl. Tre barn
äro döda.

Familjen tillhör den lutherska församlin-
gen i Lund.
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Mr. och Mrs. Fred Lundgren.

FKKD LUMICUEN'. Son till X. P. Lund-

gren i Lund, Texas, och dotterson till fram-

lidne distinktionskorpralen Per Sjöholm i

Lund, föddes Fred Lundgren i Asmundtorps
socken, Skåne, 1883. I sina föräldrars säll-

skap kom han 1891 från Sverige till Lund,

Texas, och var hemma tills han ar 1900 träd-

de i äktenskap med Ellen Johnson och satte

eget ho. Mrs. Lundgren är dotter till F. O.

Johnson, som bor såsom jordbrukare norr
om Elgin, Texas. Hon föddes i Chicago, 111.,

1SSS och kem med sina föräldrar till Texas
1903.

År 19 OS köpte Lundgren eget land nära
sin faders egendom. Lundgren är en treflig

ung man och lyckad såsom landtbrukare, och
mrs. Lundgren är en intelligent och präktig
kvinna. C! enom sitt vinnande sätt har den-
na familj förvarfvat sig cn stor vänkrets.
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Anders Larson med familj.

AXDEI5S LAllSOX. Från kolgrufarbe-

tare i Skåne till storbonde i Texas kominer
man blott på arbetets väg. Anders Larson
har gått den vägen. När han Ar 1894 släng-

de stenkolshackan och med hustru och barn
begaf sig till Elgin. Texas, så tog han intet

med sig af Sveriges silfver och guld; men
b ^ 11 förd'5 m°d sig. livad som vai af större
värde—sin och sin familjs arbetskrafter samt
en orubblig tro på Herrens ledning och väl-

signelse.

Han föddes i Halmstad, Skåne. 1S62.
Fadern Lars Anderson var landtbrukare. År
1884 blef han i äktenskap förenad med An-
na Gustafson, född 1864 i östra Ljungby soc-
ken, Skåne, där fadern, Gustaf Monson, var
jordbrukare. Fadern kom vid 7 7 års ålder
till Texas och bor hos sina barn.

Makarna Larson ha t o 1 f barn: Garl, f.

1 884, Ellen. f. 1886, Sigfrid, f. 1888, Otto, f.

1890, Henning, f. 1S92, Oscar, f. 1S9.7, Sig-
ne, f. 1896, Ebba, f. 1899, Robert, f. 1901.

Amalia, f. 1903, Mildred, f. 1905, och Hil-

bert, f. 1909.
Under de första åren af sin vistelse i det-

ta land arrenderade Larson land a;' Louis
Pfluger i det svenska samhället vid Carlson.
År 1899 köpte han eget land och har ef-

ter hand förvärfvat mera, så att han nu är
ägare till ej mindre än 409 aeres i Lundsam-
hället—en del skogland ej inberäknadt. Så-
som arrendator fann familjen sig i att bo i

ett litet negerhus . Nu bo de efter tjugotre

års hårdt arbete i ett vackert modernt bo-

ningshus, där hemtrefnad och gästfrihet råda.
Larson har en gång efter sin liitkomst be-

sökt det gamla landet. Pä återresan följde

honom en hans systerdotter samt en broder
till mrs. Larson.

Familjen Larson tillhör den lutherska kyr-

kan i Lund oc h tar verksam del i dess arbete.

Larson liar varit diakon och haft flera andra
förtroendeuppdrag i församlingen. Denna
familjs insats i svenskarne i Texas odlingshi-

storia är af oskattbart värde.
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Carl J. Larson med familj.

CARL JOHAN ALBERT LARSON* är son
till den aktade och framgångsrike odalman-
nen Andrew Larson i Lund. Född i Bjufs
socken, Skåne, 1SS4, anlände Carl Larson
i sina föräldrars och syskons sällskap till El-

gin, Texas, 1894, och stannade i föräldrahem-
met tills han 190.1 öfvertog en arrendeplats.
Tvä år senare köpte han den landtegendom
i Lund, på livilken han byggt hem för sig och
familj. I likhet med fadern är Carl Larson
en lyckad landtbrukare.

Han ingick år 19 06 äktenskap med Anna
Victoria Carlson. Hon är dotter till landt-

brukaren och ginmästaren John Carlson i

New Sweden och född i Gregg, Travis county,
Texas, 1883. Hon var hemma hos föräldrar-
ne .tills hon gifte sig.

Makarne Larson ha fem barn: Ebba, Alma,
Albert, Hilma och Elida.

De tillhöra den lutherska församlingen i

Lund.
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FRAXK A. LAXDKlt föddes i Linderås soc-

ken, Småland. 1SG9. Efter sin uppväxt ar-
betade han den största delen af sin tid i Sve-
rige vid järnvägen. År 1893 tog han värf-
ning som soldat vid Jönköpings regemente och
tjänade kronan i nio år, eller tills han 1901
tog afsked och emigrerade tillika med sin
familj till Förenta staterna
Han inträdde 1891 i äktenskap mod Chri-

stina Josephina Åkerstedt, född i Säby soc-
ken, Småland, 1S69. Fyra barn äro födda
i Sverige, nämligen Signe. 1891. Frank, 1895.
Victoria 1897 och John 1900. I detta land
äro födda Charley 1902 och Theresia 1 906.

Familjen Lander kom först till brodern
Alfred Carlson, som da bodde på Gilden, norr
om Austin, Texas. Efter ett års vistelse i

landet började Lander arrendera land, och
med tillhjälp af sin duktiga hustru och sina
präktiga barn har han lyckats väl. Han bor
nu blott ett kort stycke väg nordost från
Coupland. LTnder sin vistelse i New Sveden-
samliället tillhörde familjen den lutherska
församlingen i New Sweden i åtta år. Efter
sin flyttning till Coupland hafva de medlem-
skap af församlingen i Lund.

Den 9 april 191S blef dottern Victoria ge-
nom en beklaglig olyckshändelse dödad.





1028 SVENSKARNE 1 TEXAS

1
"•f . V*»^

\

kv
"-.

m \i '

k\\

..

\ / X

oV* ^,x

(_. __ . A ÉT, . .... >.>. ./ '-*. .Va){,<£*. .5...

C. M. Lundberg med familj.

tifjjrvnå*. . .. ..'uijifc. .ä v» -.50

C. M. LUNDBERG föddes i Jönköping 1S54.
Hans fader, .Johan Lundberg, var skomakare.
Sonen lärde först bryggeri, men arbetade blott

en kort tid i detta yrke. Var i rnanga år
anställd vid Jönköpings Litografiska aktiebo-
lag.

Ar 1885 inträdde han i äktenskap med
Sophia Fred rikson, född 1850 i Rogberga,
Tenhult, Jönköpings län. Samma är emigre-
rade makarne till Förenta staterna och kom-

mo först till Manor, Texas. Omkring Manor
och New Sweden arrenderade Lundberg land
i sjutton år. Köpte år 1900 eget land i

Lund, där familjen än bor. Genom arbete och
flit har det lyckats dem väl. och de äro nu
betryggade i ekonomiskt hänseende. Gäst-
vänlighet och gifmildhet äro kännetecknande
drag af dessa makar.

Barn i lifvet: Anna. född 1S72 och E-
1 in 1S7 7. En sen är död.
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John Louis Xelson med familj.

JOHX LOUIS XELSOX är hemmansägare
och bosatt ett stycke fran Elgin i ett litet

svenskt samhälle, som kallas Type, dnr en del
svenskar bott i flera ar. Född 1 S ö T i Mellö-
sa socken, lärde han i unga är repslagaryr-
ket i Arboga och arbetade i detta yrke i tre
år i Sverige. Hans fader, Xels Xelson, var
hamnarbetare.

Xelson emigrerade till detta land 1SS1 och
kom nämnda år till Round Rock, Texas, där
han hade en morbroder. Erik Plahn,
bosatt. Ue första två aren tjänade han för må-
nadslön på landet, men tog sedan anställning
i Austin som hofslagare. I detta yrke arbe-
tade han sedan under flera ar. I Hempstead,
Texas, arbetade han i tre års tid i H. & T. C.
järnvägens mask inverks t ad.

Ar 1S8S flyttade mr. Xelson till Grogg, ej

långt från Manor, där han stannade några
år och ägnade sig ät smedyrket. I Cele, be-
läget mellan Manor och Hutto, satte X. upp
egen smedja och stannade där i fyra ar. men
sålde affären och flyttade till Type för att äg-
na sig åt farmning. Detta var ar 1-901.

Här köptes ett stycke ouppodladt land i

“Bennet Pasture”. och här började Xelson att

bereda sig och de sina ett framtida hem.
Landet i denna del af trakten var mycket
svårt att odla, ty det var öfverallt tätt-
bevuxet med kaktus och mesquit. Skaller-
ormar voro där i mängd; en allt annat än
treflig bygd att slä sig ned uti. Men den i-

härdige vinner, och efter några års hårdt
arbete och försakelse hade familjen här ett
trefligt och komfortabelt hem. Ihållande
torka de fyra första åren gjorde, att skörden
blef liten, men Xelson var den som icke gaf
upp vid första motgången, och bättre tider
kommo. Xu är familjen välbärgad och kan
njuta af livad den genom hårdt arbete och
försakelse förvärfvat.

Mrs. Xelson, som före giftermålet var
Anna Matilda Lundberg, föddes i öggcstorp,
Småland, år 1873. Hon kom till Amerika
1885 och ingick äktenskap med Xelson 18 90.
Makarne hafva adopterat ett tvillingpar: El-
mer och Ella.

Xelsons tillhöra frikyrkan i Type, i hvil-
ken församling han tjänar som kassör och
hon som söndagsskollärarinna och sekreterare
i kvinnoföreningen. De taga 1 i fligt intresse
i verksamheten på platsen.
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GEO. OLANDER emigrerade till Amerika
vid femton års ålder och kom först till sin

svåger Nels Nelson, som då var jordbrukare
i närheten af Manor, Texas. I detta iand har
han genom arbete och sparsamhet kommit
fram, så att han nu äger ej blott den landt-

egendom i Lundsamhället, på hvilken han bor
med sin familj, utan därtill äfven en farm i

Thrall.

George Olander föddes 1 S 7 7 i Linderöds
socken, Skåne, där hans föräldrar, Nels Olan-
der, voro landtbrukare. Til! detta land kom
han 1892. Under de sju första åren tjänte han
som dräng. Hade anställning i Prewitts
järnhandel i Elgin, Texas, i sju år. År 1908

köpte han den landtegendom där han sedan
gjort sitt hem. Uenna egendom har sedan
afyttrats och en större landtgård köpts i

Thrall 1912.

Han förenades 190 7 i äktenskap med Fri-
da Gustafson. Hon föddes i Sverige 1SS9
och var blott två år gammal, när hon med
sina föräldrar, Magnus Gustafsons i Type,
kom till Amerika.

Tre barn äro födda inom detta äktenskap
Rrby, född 190*7, Pearl, f. 1909, och Geo. Ir-

vine Hildur, som föddes 1912 och dog 1913.
Familjen Olander har ett trefligt hem,

tar verksam del i samhällets och kyrkans an-
gelägenheter samt tillhör den lutherska för-
samlingen i Lund.
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Gustaf Peterson med familj.

GUSTAF PETERSON föddes i Forstorp,

Risberga socken, Nerike, 1844, där hans fa-

der, Petter Lindholm, var smed. Gustaf kom
i unga år till Småland såsom kusk. Och
det var på den tiden, som det ena emigrant-
sällskapet efter det andra reste till Texas.
I ett sådant sällskap på närmare hundra per-
soner kom han 1SC9 till Manor. Texas. För
det första var det att aftjäna sin biljett, ocli

det gjorde Peterson hos mrs, Townsend. Det
tog ett år.

Han arbetade en tid vid ett sågverk i

Crosby, men fick ingen aflöning. livarför han
reste till Houston och hyrde ut sig såsom
kusk. Hade Peterson med knapp nöd slup-
pit undan att bli ilijälskuren af en irländare
i Crosby, så kom i Houston en annan fiende
honom till mötes—gula febein. som bortryck-
te tio af de tolf svenskar Peterson var bekant
med. Nu lämnade han Houston hals öfver
hufvud och kom tillbaka till Manor. Arren-
derade land några ar, tjänade hos guvernör
Sayers en tid, köpte, eget land i New Sweden

omkring 1ST5, sålde det och köpte farm i

Kimbro, sålde äfven det landet och köpte den
farm, där han med familj nu bor och hvarest
de bott i tjugo år. Peterson var charter med-
lem af den lutherska kyrkan i Lund. Har
varit och är en verksam medlein i kyrkan.

Peterson är sedan 1S8 4 i ett lyckligt äk-
tenskap förenad med Augusta Mathiida Jo-
hanson. Hon föddes i Vadstena ISöl, där
hennes fader var fiskare. Till Amerika ut-
vandrade hon 1SS0 och kom först till Chi-
cago. Detta äktenskap har välsignats med
följande barn: Gustaf Elliot, född 1S85 och
död 1S92, Ellen, f. 1S86, Sara, f. 18SS och
gift med Carl E. Carlson i Type, Berna, f.

1891 och gift med Carl Albert Johnson, Ar-
vid, f. 1S94, samt fostersonen Elof. Gustaf
Peterson var medlem af New Sweden försam-
lingen i tjugotre år och har efter sin flyttning
till Type varit medlem af församlingen i

Lund i tjugo år. Familjen Peterson är bland
de mest arbetsamma och uppoffrande för kyr-
kan och församlingen har också gifvit åt
denna familj många hedrande uppdrag.
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Gustaf O. Seaholm med familj.

Gl'ST. O. SEAHOLM föddes i Bosarps soc-

ken, Skåne, 1803. Hans fader var distink-
tionskorporalen vid Kongl. Skånska Husarre-
gementet, Per Sjöholm. Korporal Per Sjö-
holm var en äkta typ af en krigare. Den
kraftfulla, imponerande gestalten, det eldi-

ga temperamentet och den skarpa blicken—

-

allt påminde om Karl XIl:s karoliner. Så-
som utmärkande dygder hos den svenske
krigsmannen hafva alltid varit gudsfruktan,
fosterlandskärlek och plikttrohet, ocu dessa
funnos i rikt mått hos korporal Sjöholm.
Han var djupt religiöst anlagd och plikttro-

gen den lutherska kyrkan. Inom armeen be-

fordrades han till distinktionskorporal, erhöll
för god och trogen tjänst svärdsmedaljen
samt uppbar, så länge han lefde, årlig pension
från Sverige. Korporal S. föddes i Munk-
arps socken, Skåne, 1828. Emigrerade till A-
merika och kom till Rockford, 111, 1883. Hans
maka, Catharina, född Olson, 1827, anlände
188ä. Till New Sweden, Texas, kom famil-
jen 1 887. Ingick samma år i den 'Uther-
ska kyrkan i New Sweden. Flyttade till

Lundtrakten och var en af de första land-
ägarne i Lund. Var en af den lutherska
kyrkans i Lund charter medlemmar. Mrs.
Por Sjöholm var en god maka och moder.
Hon aflod år 1901 och är begrafven i Lund.
Hennes make afled i Austin, Texas, 1914 och

hvilar äfvenledes han i Lunds kyrkogård.
Sonen Gus. O. Seaholm emigrerade 1882

vid nitton års ålder till Förenta staterna.
Landsteg i New York och reste därifrån till

Bridgeport, Conn., hvarest han arbetade på
fabrik några år. Inträdde 1885 i äktenskap
med Emma Person, som född 1864 i Fryke-
ruds socken, Värmland, utvandrade till Ame-
rika 1SS2. Hennes fader var iandtbru karen
Per Nelson i Frykerud. De unga flyttade

1SS7 till New Sweden, Texas, där föräldrarne
och flera syskon redan voro före dem. Fadern,
korporal Sjöholm, samt sönerna Axc-1 och
Gus, arrenderade först dr. J. A. Stamlines
farm i New Sweden, tills Gust. köpte eget
land i Lund, Texas. 18S9, hvarest familjen
Gust. Seaholm ännu har sitt hem. Gust. O.
Seaholm har tvänne vackra landtegendomar
vid Lund. Han är progressiv och var bland
dem, som togo initiativet, då det blef fråga
om att bygga skolhus, bomullsgin och tele-

fonlinie mellan Lund och Elgin. I allt som
rör samhällets och kyrkans uppbyggande är
Gust. Seaholm en verksam deltagare. Han
tillhör med familj den lutherska församlin-
gen i Lund och har tjänat som trusfee och
kassör inom församlingen i många är.

Inom detta äktenskap äro födda: Olga 1887,
Carl, 1889, Arthur, 1.896, Hilma 1900 samt
Oscar, som afled i Bridgeport, Conn.
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Mr. och Mrs. C.irl Seaholra och dotter.

CA11L SEAHOI.M, sen till Gust. O. Sea-

holm i Lund. Texas, och sonson till framlidne
distinktionske rporalen Per Sjöholm, föddes i

New Sweden. Texas, 188!) och tillbragte sin

barndoms- och ungdomstid i föräldrahemmet
i Lund. Han erhöll en värdad uppfostran,
och utom allmän skolbildning hade han för-

månen af tvenne kurser vid Xixon Clav Com-
mercial College, i Austin. Texas.
Han trädde ar 1913 i äktenskap med Ida

Berggren, äldsta dottern till hemmansägaren
C. J. Berggren i Lund. Hon föddes 1 893 i

Lund, Texas. De unga makarues notter,
Alvina Viola, föddes 1915.

Carl Seaholm arrenderar en af sin faders
landtegendomar vid Lund. Han är en pro-
gressiv och duktig farmare samt vaken för
tidens kraf.

Den unga högt aktade familjen tillhör den
lutherska församlingen i Lund.



I
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CARL, HENRY SKOG. När Carl Skog
forslat lieni byggnadsvirke till boningshu-
set, som skulle uppföras på det land, hvilket
han köpt i Lund-nybygget, fick han, efter
hvad han själf säger, gå i tre dagar och leta

bland snår och kaktus, innan han hittade rätt

på sitt byggnadsmaterial. Så täta vore busk-
snåren och så fullt af kaktus var det, art man
nödgades rödja väg med en yxa och hacka för
att komma fram. I denna vildmark, nom då
nästan kröp af skallerormar, sitter nu ett
välbärgadt, förnöjdt svensk-amerikanskt folk
i lugn och ro i trefliga, moderna hem, och
kaktus och skallerormar ha mast gitva vika
för den vackra, grönskande bomullsplantan,
som växer, blommar och livitnar på de väl-
skötta plantagerna.

Carl Henry Skog föddes i Norrgård, Svart-
arps socken, Småland, 1S5S. Fadern, Jonas

Skog, var en mångkunnig man—snickare,
smed och äfven skomakare.

Carl H. Skog utvandrade till Förenta sta-
terna och till Manor, Texas, 18S1 och kom
först till sin broder, C. J. Skog. ’ likhet
med de flesta immigranterna från Småland,
arbetade han under de första fjorton må-
naderna för sin hitresa.
Han förenades 1893 i äktenskap med Al-

bertina Johnson. Hon föddes 1872 i Näf-
velsjö socken, Småland, där hennes fader,
Frans Johan Swenson, var hemmansägare.
Till Amerika och New Sweden, Texas, anlän-
de hon 1SS9. Hennes första vistelseort var
hos en svåger. Larsberg. Deras äktenskap
har välsignats med sju barn: Ella, f. 1894,
och gift med Albin Blomberg, Gustaf, f. 1896,
Alma, f. 1898, Axel, t'. 1901, Jobnnie, f. 1903,
Elisabeth, f. 1906, och Emelia, f. 1908. Fa-
miljen tillhör den lutherska kyrkan i Lund.
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August Smith med familj.

J. A. SMITH, som föddes i Hjo. Väster-
götland, 1S72 och kom till detta land till Lit-

tig. Travis county, Texas, i sällskap med sina
föräldrar 1S7 9, liar tagit en verksam del i

samhällets utveckling. Den fjärde i ord-
ningen af sex syskon, var Johan August vid
sin hitkomst till Texas en sju-årig gosse med
godt gry i sig. Hans fader, Erick M. Smith,
dog efter två års vistelse därstädes, och mo-
dern, blef således lämnad ensam att uppfo-
stra barnen. Under den första tiden af sin

vistelse i detta land arrenderade fadern land
af William Smith i Kimbro. Köpte strax fö-

re sin död land i Kimbro. men hade ej hun-
nit med att uppodla något af detsamma.
Men modern och barnen togo i tu med arbe-
tet. Senare såldes farmen tillbaka till Wm.
Smith. År 1898 köpte sonen John ut sin

broders farm i Type. Nästan allt var prä-

rie, men John röjde och uppbröt det, och den-
na landtegendom, pä hvillten familjen J. A.
Smith uppfört ett ståtligt boningshus, är nu
en af de vackraste och bäst skötta i det sven-
ska samhället i Type. Men Smith har varit
ej blott farmare. Han var några år hand-
lare i Type. Firmans namn var Smith &
Xelson. Dessutom var han postkontorets i

Type postmästare från dess grundläggning
tills samhället erhöll R. F. D. post. Sam-
hället erhöll sitt namn från postkontoret.
Han är sedan 1898 i äktenskap förenad med

Anna Maria Moden. Hon föddes 1S79 i

Austin, Texas, och är dotter till S. Moden i

New Sweden. Hon är en treflig och intelli-

gent kvinna, som väl förestår hemmet. De-
ras äktenskap har välsignats med följande
barn: Mildred. Maud. Margaret, Ida, Her-
bert, Alice, Wayland, Blanche, Nina och June.
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J. A. SMITH, som föddes i Hjo, Väster-
götland, 1872 och kom till detta land till Lit-

tig. Travis county, Texas, i sällskap med sina
föräldrar 1879, har tagit er, verksam del i

samhällets utveckling. Den fjärde i ord-
ningen af sex syskon, var Johan August vid
sin hitkomst till Texas en sju-årig gosse med
godt gry i sig. Hans fader, Erick M. Smith,
dog efter två års vistelse därstädes, och mo-
dern, blef således lämnad ensam att uppfo-
stra barnen. Under den första tiden af sin

vistelse i detta land arrenderade fadern land
af William Smith i Kimbro. Köpte strax fö-

re sin död land i Kimbro, men hade ej hun-
nit med att uppodla något af detsamma.
Men modern och barnen logo i tu med arbe-
tet. Senare såldes farmen tillhaka till Wm.
Smith. År 1898 köpte sonen John ut sin

broders farm i Type. Nästan allt var prä-

rie, men .John röjde och uppbröt det, och den-
na landtegendom, på hvilken familjen .J. A.
Smith uppfört ett ståtligt boningshus, är nu
en af de vackraste och bäst skötta i det sven-
ska samhället i Type. Men Smith liar varit
ej blott farmare. Han var några år hand-
lare i Type. Firmans namn var Smith &
Nelson. Dessutom var han postkontorets i

Type postmästare från dess grundläggning
tills samhället erhöll R. F. D. post. Sam-
hället erhöll sitt namn från postkontoret.
Han är sedan 1898 i äktenskap förenad med

Anna Maria Moden. Hon föddes IS 79 i

Austin. Texas, och är dotter till S. Moden i

New Sweden. Hon är en treflig och intelli-

gent kvinna, som väl förestår hemmet. De-
ras äktenskap har välsignats med följande
barn: Mildred. Maud. Margaret, Ida, Her-
bert, Alice, Wayland, Blanche, Nina och June.
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XELS SWEXSOX. Ingen immigrant vet

vid sin landstigning i detta land, hvad det

skall bli af honom i framtiden. Immigran-
ten har landstigit i möjligheternas land. Nels

Swenson reste direkt fran Glimäkra socken,

Skåne, till den svenska staden vid Miehigan-
sjöns strand—Chicago. Född i Glimäkra
1S8G, där hans föräldrar, Sven Monsons, voro
jordbrukare, var han vid sin ankomst till Chi-
cago 1905 en nittonårig yngling. Eihöll en
ganska förmånlig anställning vid de storä
Pullman verkstäderna och arbetade där om-
kring åtta är.

Han trädde 1914 i äktenskap med Elin Ol-
son, bördig fran Sunne socken. Värmland, och
född ISST. Hennes fader Olof Hakanson.
var landtbrukare. Mrs. Swenson hade i

Sverige lärt till sömmerska och fortsatte där-
med efter sin hitkomst till Chicago i åtta ars
tid. Till Amerika och Chicago anlände hon
vid IS års ålder. Makarnes barn, Joel Ilo-

land, föddes 1915, Leonard Archibald. 1917.
År 1915 reste en 8 eller 10 svenska famil-

jer från Chicago till Crystal City, Texas. De
hade köpt mindre sträckor land för träd-
gårdsodling. Swenson var en bland lycko-
sökarne . Crystal City ligger kvar, men de
flesta af dessa svenska Chicago-bor ha visst

lämnat sina trädgårdar. Familjen Nels
Swenson reste till Williamson county, hvar
han nu arrenderar land i Tvpe. Nelscn är en
treflig ung man, en god arbetare såväl på
farm som i sitt yrke, och i sin intelligenta hu-
stru har han den allra största hjälp.

Makarna tillhöra den lutherska kyrkan.



.



LUND KOLOX r K

X

1037

HEXXIXG WALFRED SWEXSOX, hem-
mansägare i Type, det svenska samhället ös-

ter om Coupland i Williamson county, var
en hland de första att köpa land i det s. k.

“Robins Pasture”. Ett mycket kostsamt röj-

nings- och odlingsarbete måste här nedläggas,
innan skördar kunde höstas på välskötta te-

gar. Men svensken ger ju icke gära upp,
isynnerhet ej smålänningen, och efter någon
tid hade såväl mr. S. som andra inflyttade

landsmän sina hemman odlade och i bästa
skick.

Swenson är bördig från Bälaryd i Små-
land, son till hemmansägaren Sven Johan Jo-
hanson och född 18 66. Han emigrerade år
1891 och kom först till Austin, Texas, där han
fann arbete dels på järnväg och deis någon
tid på landet för månadslön. Är 18 96 bör-
jade han arrendera land af mr. P. Gustafson
i Gliden ocli fortsatte som arrendator i sju
år. Sin landtegeiulom i Type köpte han år

19 02 och betalade för detta land $24.00 per
acre. Här var då en riktig vildmark, dåliga

eller inga vägar, långt till grannar och långt
till stad och handelsbutik. Men nu uppvisar
trakten ett helt annat utseende med sina väl-

skötta tegar och vackra svenska hem. Ehuru
landet här är bördigt och passande för bom-
ullsodling, ha dock ej många svenska slagit

sig ned här, och det torde aldrig blifva ett

större svenskt samhälle. Swenson har lyc-

kats väl som farmare och nått en tryggad
ekonomisk ställning.

Med Dina Maria Björklund förenades Swen-
son i äktenskap år 1896. Hon föddes i

Jersnäs, Småland, 1871, kom som emigrant
till Austin, Texas, 1S9 2. Hennes fader, som
i Sverige var mjölnare, kom vid 70 års ål-

der till sin dotter i detta land och bodde hos
henne intill sin död. Makarne Swensons
hafva sju barn: Esther, Lillie, Ruth. l.aura

Gottfrid, Lottie och Eric.



-
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Aug. Thornquist med familj.

AUGUST THORNQUIST. De föista ny-
byggare, som vågade sig så långt ut bland
“Prickle Pears”, som där det nuvarande sven-
ska Lundsamhället är, voro bröderna Carl
och Fred Bergman, Aug. Thornquist. Gust. O.
Seaholm, C. W. Forsdahl och Alfred Ander-
son. Thornquist är alltså en af banhrytarne
i Lundkolonien.

Han föddes i Hofsta socken, Örebro län,
1 8 r> 3 . Hans fader, Anders Petterson, var
till yrket snickare. Sonen August var i

Sverige liksom han är här i landet jordbru-
kare. År 1SS0 emigrerade han till Förenta
Staterna till Bridgeport, Conn.. och trädde
nästföljande år i äktenskap med Carolina Jo-
sephina Anderson, livilken föddes 1 S 5 5 i

Ekers socken, Örebro län. samt utvandrade
till Amerika och anlände till Brooklyn. X. Y.,
1879. I deras äktenskap äro födda följande
barn: Alfred, född lSStj, Alma, 1889, Theo-
dor 1 S92, Carl 1895, Alice 1S98 och Frida
1900.
Under de tre första åren i Bridgeport,

Conn., arbetade Thornquist i en mekanisk
verkstad därstädes. Gjorde en resa till

Sverige, men kom efter ett års tid tillbaka
och kom 188 4 till Manor, Texas. Arrendera-
de tillsammans med Fred och Carl Bergman
land af öfverste Rayne. Senare arrendera-
de han af Anders Kelson (Djerf) iand i fyra
år. Köpte 1889 land i Lund och flyttade
samma år på detsamma och har haft sitt hem
där alltsedan.

Thornquist har således varit med från bör-
jan i det odlingsarbete, som i både andligt
och materiellt hänseende gjort Lundkolonien
till hvad den nu är. Tillsammans med Gust.
O. Seaholm byggde han Lunds första bom-
ullsgin. Och den första telefon-linien från
Elgin till Lund byggdes omkring 1S99 af
Thornquist, Seaholm och Bergman, och
Thornquist har varit president för te'ofonbo-
laget. Bland andra förtroendeuppdrag i sam-
hället har han tre terminer tjänat som trustee
i The Public School Board samt i flera år
varit president i Farmers Gin Co. of Lund.
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AXEL WELWDKU kom i sina föräldrars
sällskap från Sverige 1S90. Hans lador, An-
ders Welander, köpte land i närheten af
Lund, och de gamla bodde där, så länge de
lefde. Efter deras död öfvertog sonen Axel
fädernegården och hor där.
Han föddes 18 76 i Nyrup, Munkarps soc-

ken, Skåne. Ingick 1908 äktenskap med
Esther Johnson, dotter till Alexander John-

son i New Sweden, Texas, och född i Varola,
Västergötland, 1884. Hon kom tid Amerika
1890 och till Texas nästföljande år. Två
barn äro födda i detta äktenskap, livilka dock
dogo i späda år.

Familjen Welander har ett komfortabelt
hem, tillhör den lutherska församlingen i

Lund, och Welander är diakon 1 församlin-
gen.
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SVEX AUGUST LINDSTRÖM föddes i Le
keryd socken, Smaland, 1847, och anlände
18 72 såsom immigrant till Andrew Nelson i

Brusliy, Williamson countv. Texas, hos hvil-

ken lian arbetade af sin biljett för bilresan.
År 1S82 ingick lian äktenskap med Anna
Margareta Josefina Beckman, som föddes
1847 i Flisby socken, Småland, och kom till

Round Rock, Texas, från Sverige 1881. I

detta äktenskap äro födda fem barn, af hvil-
ka tre lefva: Hulda, gift med Frans Berglund,

Nora, änka efter Carl Larson, och Amanda,
gift med P. A. Sandström. Ellen och Simon
äro döda. Familjen bodde i Williamson
county till 1S91. Sedan dess ha de bott

i New Sweden- och Lundsamhällena varit

medlemmar af församlingen i New Sweden i

nio år, och familjen tillhör nu församlingen
i Lund. Lindström har varit jordbrukare
alltsedan han kom till detta land.

Mrs. Lindström atled 1917 å A. T. Josef-

sons arrendeplats i närheten af Elgin.

Mrs. CARL ALBERT JOHNSON* föddes
1S56 i Järstad socken, Östergötland, oeh emi-
grerade till Amerika 1S84. Kom först till

Oakland. Nebr. År 1S87 gift hon sig med
Carl Albert Johnson, som dog 1905.

Barnens namn äro: Amelia, Carl, Roland,
Robert och Hulda.

Familjen Johnson arrenderade land om-
kring Hutto, Texas, i många år; köpte land
i Lundsamhället omkring är 18 96, livar mrs.
Johnson nu bor.

I

ALFRED JACOBSON är son till familjen
August Jacobson i Manda, och bosatt i när-
heten af Elgin, där han ägnar sig åt landt-
bruk. Han är född i Småland, men kom i

sällskap med modern till Texas vid två års
ålder. Fadern var här förut.

Jacobson ingick äktenskap ar 1902 med
Judith Johnson från Austin, Texas. Hon dog
två är senare, efterlämnande sonen Adolf,
född 1903. J. gifte sig fö r andra gången ar
1905 med Christina Nygaard, dansk till bör-
den och född i Lee county, Texas, 1 887. I

detta äktenskap äro fyra barn som lefva:
Agnes, Ruby, Gertrud och Lillian. Famil-
jen tillhör församlingen i Type.

Mrs. MARIA CHRISTINA JOHNSON föd-

des i Fristad, Östergötland, 1852. Kom till

New Sweden, Texas, 18S2. Ingick äktenskap
med Per Johan Johnson 1SS3. Födda i det-

ta äktenskap äro Anna, Nels, Elsa och Hil-

ding.
Johnson föddes 1847 i Flisby socken, Små-

land. Kom till Amerika 1S71. Han afledj

i Elgin, Texas, i december 1915 och är oegraf-
ven i Lund.

Familjen bodde, innan den flyttade till

Elgin, på sitt land i närheten af Lund.
Mrs. Johnson tillhör den luthersku försam-

lingen i Lund.

JOSEPH BERNHARD NELSON kem 1SS9
såsom en liten gosse med sina föräldrar. John
Nelson i New Sweden, till Texas, från Swe-
deburg, Nebr., där han föddes 1SS6. Han
var i föräldrahemmet, tills han 1912 började
diversehandel i Carlson.
Samma år inträdde han i äktenskap med

Frida Bengtson, dotter till Magnus Bengtson
i Lund samt född i New Sweden 1SS8. Ma-
karnes barn, Hartvind och Hazel äro födda
den förre 1913 och den senare 1915. Den
unga präktiga famil.ien tillhör den lutherska
församlingen i Lund.



ill
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LUDVIG KVLHIHUi föddes i Forserum.
Småland, 1S7 4. Emigrerade till detta land
och kom till sin morbroder Anders J. Ander-
son i New Sweden, Texas. 18 90. Köpte 1S98
det land i Lund, där han med familj nu bor.

Han ingick 1900 äktenskap med Augusta
Cecilia Abrahamson. dotter till framlidne Ot-
to Abrahamson i Lund. och född ISTö i Jön-
köping, Smaland. Kent i föräldrarues säll-

skap till .Manor, Texas, 1S90.
Makarne ha fyra barn: Carl, Hilding, Ma-

bel och Ernest. En flicka—Elin—är död.
De äro medlemmar af den lutherska för-

samlingen i Lund, och Kylberg är trustee
i densamma. Han tjänar äfven som trustee
i den publika skolstyrelsen.

CARL ALFRED LUNDGREN. Omkring
sex mil från Elgin österut finnes ett litet sam-
hälle, som kallas Post Oak Island, dar ensta-
ka svenska familjer slagit sig ned. Fn af

dessa är familjen Lundgren. Han föddes
1881 i Asmundstorp, och kom som helt ung
i sällskap med föräldrar till Texas. Famil-
jen kom till Lund 1890 och bodde sedan i

Eagle Lake i fyra år. Carl ingick i Förenta
staternas arme och var på Filippinerna ett

år.

Med miss Agnes Martin från Austin ingick
han äktenskap 1912. Makarne hafva tven-
ne barn: Marion och Carl. Ar 1914 köpte
mr. L. den plats, hvarpå han är bosatt.

GUSTAF MOXSOX föddes 1831 i östra
Ljungby, Skåne, och är fader till den välkän-
de Gustafsons-släkten i Lund. Texas Han
kom hit till landet till Lund 1908, hvar han
haft sitt hem hos sina barn. Har dock al-

drig känt sig riktigt hemma i detta land, men
stannar kvar, som han säger, för “gluttar-
es” skull. Monson förlorade redan tidigt
sin hörsel och har allt sedan dess måst tol-

ka språket på läpparne.
Monson har varit gift tvenne gånger och är

för andra gången änkeman. I första giftet
med Elna Olson från östra Ljungby hade han
4 barn: .Johanna, Anna, Magnus och Olof. I

sitt andra äktenskap med Petronella Johanson
från Rödeholme, Halland, hade han 9 barn:
Amanda. Gottfrid, Justina, .Johan, Alma. Eva.
Esther, Julius och Carl. Af dessa äro Gott-
frid, Justina, Alma och Johan döda. Af de
nio barn. som lefva, bo två i Sverige, ett i

Chicago och sex i I.und, Texas

AXDERS JOHAN SAMUELSON föddes i

Lommaryds socken, Småland, '13 4 9 oen är för-

enad i äktenskap med Hedda Johanson, äfven
hon född i J.ommarvds socken 1 842. Makarne
emigrerade 1891 till Amerika och Xexv Swe-
den. Texas. De bo nu hos sin son August
Samuelson i Type, Texas, och tillhöra den
lutherska församlingen i Lund. Makarna Sa-
muelson ha fyra barn: Oscar, August, Hul-
da och Amanda.

JOH.-VX AUGUST SAMUELSON’ föddes 1876
i Rälaryd socken, Småland, samt kom i för-
äldrarnos, Anders Johan Samuelsons, säll-

skap till Amerika och New Sweden, Texas,
1891. Har nu en af de vackraste landtegen-
domar i Type, Texas. Är medlem af den lu-

therska församlingen i Lund, Texas, samt dia-
kon i densamma.

JOHN' X. SWEXSOX är bördig frän Hal-
land och föddes 1 8 G 7 . Till Amerika kom han
1891 ocli tjänade såsom dräng i New Sweden,
Texas, några år. Inträdde i äktenskap med
Olivia Lindquist 1903. Hon föddes 1 S 8 1 i

Flisby socken, Småland, och anlände till Au-
stin, Texas, från Sverige 1902. Sonen AVay-
land Robert föddes 1904. År 1903 köpte
Swenson land och är i ekonomiskt hänseende
välbetryggad.

JOHN’ OSCAR SIvOG, äldste soner. till C.
.1. Skog i New Sweden. Texas, föddes 1874
i Manor, Texas, och har en vacker landtegen-
dom och ett komfortabelt hem två mil väster
om Lund.

Han ingick äktenskap med Emma Jonnson
1S97. Hon föddes 1S74 i Nvbbie, Nässjö,
Sverige. Med henne hade han fyra barn:
Ellen, Theodor. Dowie och Louis. Hon af-
led 1912. Plan ingick nytt äktenskap med
mrs Martha Abrahamson, född Edling, 1913.
Hon hade en son från föregående äktenskap,
Carl Julius Abrahamson.

Familjen tillhör den lutherska församlin-
gen i Lund.

CARL AVELAXDER, son till framlidne An-
ders AVelander i Lund, Texas, löddes 1868 i

Hörs socken. Malmöhus län. Plan utvandra-
de år 1SS8 till Förenta staterna och kom
först till New Sweden, Texas. Arbetade på
landet och i Austin de första sex åren. Köpte
är 190 0 det land i Lund, livar han och hans
hustru bo.
Han ingick år 1897 äktenskap med Anna

Rengtson från Elmhult. Kronobergs län. Hon
emigrerade till Am*rika och kom till Austin.
Texas, 1891, där hon hade anställning de för-
sta sex åren.
Makarna AVelander äro verksamma med-

lemmar af den lutherska kyrkan i Lund. och
AVelander tjänar såsom diakon i församlin-
gen.
AXDERS AVELAXDER och hans hustru

Cecilia A\relander. född Sjöholm, voro char-
ter medlemmar af den lutherska församlin-
gen i Lund. Texas.

Anders AVelander föddes i Hörs socken.
Skåne, 1 836. Plan ingick 1860 äktenskap
med Cecilia Sjöholm, född 183S 1 samma
församling som han. I detta äktenskap föd-
des Nels 1861. Amanda 1863. Mathilda 1865.
Carl 1868. Anna 1870, Anton 1S73, Axel
1 S 76, Emma 1S79 och Emil 1882.

År 1890 emigrerade familjen till Amerika
och kom till sönerna Carl och Anton AVelan-
der i Lund, Texas. Redan nästföljande år
köpte Anders AATelander en vacker landte-
gendom nära den lutherska kyrkan, pä hvil-
gen egendom de gamla makarna bodde till

sin död. Anders AVelander dog 1904 ocii mrs,
A\"elander 1905. Råda äro begrafna i Lund.
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John Westling.

JOHAX WESTLIXG emigrerade med sin fa-
milj till Förenta Staterna är 1S81. Han
lämnade sin familj i Bridgeport, Cona., och
reste ensam till New Sweden, Texas, där han
hade en broder, Anders Westling, och en son.
Efter att ha besett Texas, beslöt han sig för
att göra sitt hem härstädes och reste därför
följande år efter sin familj. Westling arren-
derade land i New Sweden-samhället några
år, men köpte 1S89 land i trakten af Lund.

Johan Westling föddes i Varola socken,
Västergötland, 1828; förenades i äktenskap
med Johanna Sophia Peterson. Hon föddes
183 4 i Vikingstads socken, Linköpings län.

Deras äktenskap välsignades med tio barn,
af hvilka sju lefva: Lotten, Esthrn , Anna,

Hilda, Theresia, Gerhard och Conrad. Mrs.
Westling afled 1894 och mr. Westling 1914.
Vid sin ankomst till Texas förenades de med
den lutherska församlingen i New Sweden,
men ingingo efter sin flyttning till Lund i

därvarande lutherska församling. EB.er ma-
kans död bodde Westling hos sin dotter och
måg, A Engblom, i Lund.

Westling erhöll i unga år en god skol-
bildning. Var i Sverige inspektor på flera

större gods, och vid sin hitkomst tdl detta
land var han känd under namnet “inspektor
Westling”.

ALFRED WILHELM THORXQl IST, son
till Aug. Tliornquist i Lund, föddes 1SS6 i

Lund. Han förenades i äktenskap med Helga
Sophia Erikson 1912. Hon är dotter till A.
J. Erikson i Lund och född därsammastädes
1896.

Tliornquist är en präktig ung man och
mrs. Tliornquist är en intelligent kvinna. De
äro medlemmar af den lutherska församlin-
gen i Lund. Makarnes barn: Bert!' il, född
1913 och Marian 1916.

SAM STEXSON föddes i Alster socken,
Värmland. 1859. Han kom till Whitehall,
Mich., 187 9. Efter fem års vistelse där-
städes, reste han till Chicago och kem 1S99
till Texas. Han har egen farm i Lundsam-
hället och tillhör med familj den lutherska
kyrkan i Lund.
Han ingick 18 88 äktenskap med Johanna

Gustafson. Hon föddes 1862 i östra Ljung-
by, Skåne, kom först till Chicago, 111., och till

Texas med sin man 1S99. Barnens namn
äre: Lillie, gift med Tom Axell, New Swe-
den, Harry. Magnhild, Judith och Weldon.

C. \V. Forsdahls hem vid Lund.
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KIMBRO.

Kimbro, Travis county, Texas, var

först kändt under namnet “C-otton

\\
r

ood”, ty trakten genomflöts af “Cot-

ton Wood Creek”, men fick senare nam-
net “Smiths Kote” efter William Smith,
som inflyttat från Littig. Namnet Kim-
bro tillkom först 1900, da platsen fick

sitt första postkontor, som uppkallades
efter en mexikansk landägare benämnd
Kimbro.
Den första svenska familjen på trak-

ten torde ha varit William Smith, som
inflyttade 1877. Samtidigt kommo ock
några ungkarlar, Emil Lundgren och
Johan Anderson. Det säges att Ander-
son blef så skrämd af skallerormarne,
att han lämnade trakten redan efter en
kort tid. Manne Gustafson, en broder
till William S., inflyttade 1879 med fa-

milj.

Land köptes först af William Smith
1877, en sträcka på 113 acres till ett pris

af $5.30 per acre. Det säges att en viss

mr. Sampson hade köpt landet i trakten
af en doktor för ett pris af 60c per acre,

och att nämnda doktor hade fått denna
landsträckan på omkring 3,400 acres föl-

en doktorsräkning. Samtidigt med Wil-
liam Smith köpte äfven Emil Lundgren,
en broder till mrs. Smith, land här. Den
tredje att bosätta sig i Kimbro torde ha
varit Oscar Lundgren 1881, och ar 1884
inflyttade en nygift familj, Gustaf Pe-
terson, och 1887 en annan familj, A. J.

Carlson.

Odlingen var förbunden med stora
svårigheter och särskildt faran för skal-

lerormar. En af nybyggarne, Emil Gu-
stafson Smith, blef redan vid sin för-

sta skörd offer för en skallerorm.
Efter år 1888 blef inflyttningen me-

ra liflig, så att Kimbro snart började
likna en svensk bondby.

Nybyggaretiden var här som på an-
dra platser i Texas förenad med många
besvär och uppoffringar för den förste
nybyggaren. Inga grannar, inga tran-

sportmedel utom oxskjuts, inga vägar
utom “Cow Trails”, intet vatten för folk

eller djur utom hvad som kördes från
bäckar eller strömdrag, inga inhägnader
för kreaturen, som måste beta vildt på
prärien. Vågade nybyggaren inhägna

sitt land, hände icke sällan att en sådan
inhägnad klipptes ned och fördärfvades
af “the Cowman”, kreatursuppfödaren,
som da var kung i Texas.

Ingen kyrka eller skola fanns. William
Smith, Emil Lundgren och A. J. Carlson
voro de första att få en skola till stånd
i det nya samhället. Man besökte den
svenska lutherska kyrkan i det närgrän-
sande svenska samhället “New Sweden”,
som lag omkring fem mil väster om
Kimbro.
Den första bomullsginnen i Kimbro

byggdes 1886 af Batty & Fowler. Landet
skänktes af V illiam Smith. Man hade
förut fört sin bomull till Manor för att
fa den ginnad, då man körde sitt lass till

Manor ena veckan och afhemtade det
veckan därpå .

Med år 1900 började ett nytt skede
för Kimbro. En handelsbutik uppsat-
tes af A. F. Smith och Carl Sandahl.
Affären sköttes i förening med det nya
postkontoret, som inrättats samma år.
Nämnda affär fortgick under samma
ägare till 1911, då den såldes till Lind
& Lundgren, som ännu fortsätta därmed
och betydligt utvidgat densamma.

I kyrkligt hänseende torde samhället
få kallas frikyrkligt. En sådan kyrka
finnes på platsen, och år 1914 uppbyg-
des ett modernt skolhus.

Samhället är i alla afseenden progres-
sivt-

. Pet ä£ei ' en god förbindelse med
de öfriga samhällena genom “Farmers
Telephone Co.” ett svenskt företag.
Kimbro har en bland svenskarne i Texas
väl anlitad musikkår. I politiken ha
svenskarne i Kimbro tagit aktiv del och,
sig själfva till heder, alltid kastat sin
röst för hvarje samhällsförbättring som
afgjorts vid valurnan.

Inga mer mesquit buskar finnas å prä-
Nerna. Skallerormen är nu sällsynt.
Där förr voro kaktussnår med sina skal-
lerormsnästen, ser man nu vackra, bör-
diga tegar. Moderna hem, beskuggade
af ett halft sekel gamla träd, vittna
med allt öfrigt om den svenske invan-
drarens idoghet.

Den förste nybyggaren William Smith
med hustru lefver ännu; äfvenså hans
svåger Emil Lundgren. De gamle iil-

ska ännu att tala om gamla tider, men
bestyren ha lämnats åt ett yngre släkte.
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M. F. ABRAHAMSOX kora i likhet med så
mången annan emigrant till Amerika utan
några andra resurser än en god hälsa, små-
ländsk företagsamhet och starka svenska ar-
mar. Detta var det kapital som den 18-åri-
ge ynglingen förde med sig från moder Svea
och som lian satt in i Colombias hank på hög
ränta. Han har rönt framgång som jord-
brukare i Kimbro, har allaredan gjorde ett

värdefullt inlägg i sin orts utveckling inom
såväl samhället som kyrkan; och varande en
man i sina bästa år, kommer Abrahamson
säkerligen i framtiden att ännu mera gagna
odlingen i Texas.
Han är född i Agunnaryd socken, Småland,

1872. Till Förenta staterna och Manor,
Texas, anlände han 1890. Hans moder dog
i Sverige är 1905, men fadern, A. J. Abra-
hamson, kom till Texas år 1911 och har sitt

hem hos sin son M. F. Abrahamson. Efter
att i några är ha tjänat dräng i Kimbro, bör-
jade han att arrendera land. Genom spar-
samhet blef han redan omkring ar 1906 i

stånd att köpa eget land i Kimbro. Har se-

dan köpt mera land. så att han nu kan räk-
nas bland de mest välburgna svenskarne i

Travis county.
Han ingick i äktenskap med Ellen Mathil-

da Smith 1S99. Hon är född i Littig, Tex.,

1877 och dotter till det aktade banbrytare-
paret Wm. och Sophia Smith i Kimbro. Mrs.
Abrahamson är en präktig hustru och god
husmoder—sin makes stöd i arbetet.

Fyra barn glädja deras hem: Phoebe, Vir-
ginia. född 1900, Hildegard Walborg 1903,
Monroe LeRov 1904 och Carl Emerv Smith
1911.

I friförsamlingen i Kimbro, hvilken famil-
jen Abrahamson tillhör, äro de alla verk-
samma deltagare. Abrahamson har i om-
kring 10 års tid varit söndagsskoltorestån-
dare och innehaft flera andra förtroendesyss-
lor i församlingen. Men jämväl i samhälls-
angelägenheterna tar Abrahamson verksam
del. Han har varit skoltrustee inom Kimbro
distriktet, direktionsmedlem af Manor Sani-
tarium och Farmers Telephone Co. of New
Sweden.
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AL/FREI) CARLSON är en af de mänga e-

migranter, som kommit hit med två tomma
händer, men som genom ihärdigt arbete ocli

förståndig hushållning slagit sig igenom och
kommit i en oberoende ställning. Hade ej

en god maka statt stöljande vid mannens si-

da, så hade resultatet i de flesta fall blifvit

helt annorlunda. Alfred Carlson och hans
hustru ha lyckats väl.

Son till järnvägsarbetaren Alfred Carlson
är han bördig frän Linderas, Smaland, där
han föddes 187-1. Lärde såsom yngling ma-
skinistyrket. Till Amerika emigrerade han
1897 och kom först till John Lindholm
i Decker, Travis county, Texas, frän hvilket
hem han två är senare eller 1899 erhöll sin
ledsagarinna genom lifvet, då han blef i äk-

tenskap förenad med Ellen Lindblom, dotter
till nämnda John Lindblom. Hon föddes
1880 i Småland och kom vid 2 års ålder med
föräldrarne till Texas. Hennes fader John
Lindblom sysselsatte sig med jordbruk tills

för några år sedan, då han flyttade till Ma-
nor, Texas, där han har ett vackert hem.
Makarne Carlsons äktenskap har välsig-

nats med 9 barn, af hvilka 8 lefva: Walter,
Florence, Martin, Paul, Harry, Mabel och
Richard och Mildred. Dottern Ruth är död.

Familjen tillhör frikyrkan i Kimbro och
tar aktiv del i verksamheten och C. ar en af
församlingens ombudsmän.

De äga en af de vackraste och fruktbara-
ste landtegendomar i Kimbro, en landtegen-
dom i Bastrop county samt ett vackert kom-
fortabelt hem.
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Mr. och Mrs. C. \Y. Johnson.

C. AV. JOHNSON'. Son till landtbrukaren
C. Johnson i Manda, Travis county, föddes
Carl W. Johnson i Stugun socken. Jämtland,
1S8S och kom med föräldrarne till Amerika
och IJurnet, Texas, är 1X0 2. Kom senare
till Manda, i livilket samhälle han under de
senare sjutton aren dels följt sitt yrke som
snickare och dels sysselsatt sig med jord-
bru k.

Han ingick år 1011 äktenskap med Edith
Antonia Pearson, dotter till framlidne Nels
Pearson i Kimbro och född 1890. . Hon

bodde hemma hos föräldrarne, tills hon gif-

te sig. Makarna ha adopterat en syster-
dotter till mrs. Johnson, nämligen Esther
Loney, född i Kimbro 1908.

De äro verksamma medlemmar af friför-

samlingen i Kimbro.
Johnson har lyckats som farmare, skötsam

och aktad i samhället. Han arrenderar sin

svärfaders vackert belägna farm i Kimbro-
samhället.

Johnson är en af 13 syskon, af hvilka 12
lefva, en vacker syskonring.
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AUGUST LIM) hör visserligen ej till de ti-

digare svenska invandrarna till Texas, men
han kom hit tidigt nog för att fa vara med
om att uppodla den trakt, som nu är känd
under namnet Kimbro, och har han såväl i

den andliga som den materiella utvecklin-
gen af detta svenska samhälle inlagt ett ar-

bete af bestående värde. Han är ett annat
exempel pä, huru en fattig emigrant genom
idoghet och sparsamhet, parad med en god
omdömesförmåga, kan blifva ej blott obero-
ende, utan äfven välburgen i detta land.

I Svenarum socken, Småland, där han föd-
des 1862, förflöto hans barnaår. L»är var
hans fader. Claus Lind, soldat under Mörhult.
Där gick August Lind i folkskola, och där
härdades han i akerbru ksarbete. Vid 19 ars
ålder vaknade hos honom den lör svenskarne
så utmärkande vandringslusten, och han re-
ste år 1S82 till Amerika och kom på hösten
samma år till John Johnson i Decker, Travis
county, Texas.

1 18 år arbetade han nu på II. & T. C.
järnvägen, större delen af tiden som förman
för ett arbetarelag.

Fem år efter sin liitkomst eller 1887 in-
trädde han i äktenskap med Amelia Johnson,
bördig från Altnesakra, Smaland, och född
1865. Hon utvandrade till Amerika och
kom till New Sweden, Travis county, Texas,

1880. Bodde där blott ett halft år. Den
mesta tiden före sitt giftermål tillbrakte hon
i Austin. Hennes föräldrar, Johannes och
Maja Lena, kommo till detta land och till

New Sweden 1S81, där fadern afled 1S92 och
modern 1900. Båda äro begrafna i New
Sweden.

Deras äktenskap är välsignadt med sju
barn: Walter, gift med Amy Smith, Altrick,
gift med Beda Skog, Idella, Martin, Harry,
Enoc-k och Leon. Walter är handlande i

Kimbro, Altrick brukar en af faderns landt-
egendomar och Martin tjänar i Förenta sta-
ternas arme.

August Lind äger ej mindre än 419 acres
land i Kimbro. Redan efter blott 8 års
vistelse i detta land, köpte han jord i Kim-
bro, köpte mera land 189 4 och en tredje e-

gendom 1909. För att visa, huru egendoms-
värdet i Kimbro stigit, må nämnas, att han
för den första egendomen— 10 0 acres—betal-
te efter $20.00 acren, för den andra—154
acres—$26.00 acren och för den tredje— 165
acres—$112.00 acren. Köpesumman för
dessa tre landtegendomar, hvilka gränsa in-
till hvarandra och utgöra en fyrkant, belö-
per sig således till $2 1.300. Egendomen
kunde nu säljas för mer än tre gånger det-
ta pris. Anmärkningsvärdt är, att de två
första egendomarne, som han köpte, voro allt
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i vild prärie—samma hårdarbetade gräsvall
med mesquite och kaktus som den trakten
var känd för.

År 1900 flyttade familjen Lind på sitt land
i Kimbro och har allt sedan dess bott där.

I kyrkligt hänseende tillhörde familjen
Lind New Sweden församlingen frän 1S89
tills friförsamlingen i Kimbro stiftades, då
de förenade sig med densamma. I denna
församling hafva de varit mycket aktiva och
särdeles framstående. Lind säger, att han
Innehaft alla sysslor inom församlingen från
äldste till kvrkväktare. Få inom försam-
lingen torde bidraga så mycket till verksam-
hetens uppehållande som Lind.

I allt, som rör samhällets välfärd, tager
Lind verksam del. Han har varit skoltrus-
tee, inlagt stor förtjänst om landsvägarne,
och bland nykterhetens förkämpar har han
städse stått i främsta ledet. Han är ock
därför högt aktad inom både samhället och
kyrkan.

EFRAIM JACOBSON. Fadern ,T. P. Ja-
cobson föddes i Bankervds socken, Småland.
Han var kusk i 3 7 år för dr. C. P. Kasperson
i Jönköping och under många år rättare på
en större gård i samma trakt.

Sonen Efraim föddes i Jönköping 18 81.
Efter att hafva fullbordat folkskolan lärde
han yrket som maskinarbetare i Jönköping.
Lämnade vid IS års ålder hemmet och reste
till Stockholm, livarest han vistades, tills han
1903 emigrerade till Amerika. Hans för-
sta uppehålls ort var Providence, Rhode Is-
land. Där stannade han dock blott till

nästföljande år, då han begaf sig till Texas
till en broder E. Jacobson i Tvpe. Under
sin vistelse i Texas har han hela tiden sys-
selsatt sig med jordbruk och haft god fram-
gång. År 1913 köpte han en vacker landt-
egendom i Kenedy, Karnes countv.
Han trädde 1906 i äktenskap med Elin Gu-

stafson. Hon är född 1877 på Björneborg
herregård nära Jönköping. Hennes fader
Gustaf Anderson var arbetare på Björneborg.
Hon kom till Amerika och till Providence,
Rhode Island. 1902. Makarna Jacobson
vigdes af pastor G. Charnquist i Hutto, Tex

De äro medlemmar af frikyrkan i Kimbro
och taga aktiv del i församlingsarbetet.

Mrs. HEDVIG CHRISTINA ANDERSON
och hennes framlidne make Wrn. Theodor
Anderson utvandrade till Amerika och kommo
till Hillsbor.g i Californien 1SS7. Ägnade sie
där åt fruktodling, tills de 1889 reste till

Texas. Här bodde de ett ar vid Rices Cross-
ing i Williamson countv. Flyttade sedan till

Manda-samhället i Travis countv och arren-
derade land. Köpte eget land i Kimbro-
trakten 1905,

\Vm. Anderson var född i Sandsjö socken
18.72. Faderns namn var Anders Magnus An-
derson. Wm. Anderson afled i Kimbro 1909.

Mrs. Anderson föddes i Lekeryds socken
1877. Hennes fader var Sven Larson, snic-
kare till yrket.

Makarnes barn iiro: Esther. Albert, Hanna,
Fred, Frank, Ruth och Edward.

Familjen tillhör den svenska friförsamlin-
gen i Kimbro.

S. A. RUEKLUND är bördig från Småland
och född i öggestorp socken 1871. Till A-
merika och Palm Valley i Williamson countv,
Texas, anlände han från Sverige 1886 och
till Kimbro i Travis countv 1914. där han
är arrendator. Faderns namn var Carl
Burklund.

Ingick äktenskap med Pearl Rosengren
från Austin. Texas, 1904. Hon föddes i Au-
stin 1S87 och är dotter till Alfred Rosengren.

Födda i deras äktenskap äro: Harry, Laura,
Walter och Irene.

CARL .JOIIAX CARLSON. Född i Bet.tna

socken, Södermanland, 1S83, utvandrade Carl-
son 1901 till Amerika och kom till Elgin,
Texas. Efter tvenne års vistelse härstädes
började han arrendera land och är nu en
skötsam landtbrukare i närheten af Elgin.

Han gifte sig 1907 med Erika Aquilina
Carlson. Xfven hon från Södermanland och
född därstädes i Lerbo socken 1S80, men
uppväxt i Stockholm. Hon kom till Amerika
och Austin, Texas, 1903, hvarest hon hade
anställning tills hon trädde i äktenskap.

Makarna äro aktiva medlemmar af friför-

samlingen i Kimbro. och mrs. Carlson tjänar
som söndagsskollärarinna.

FRANS AUGUST CARLSON och hans hu-
stru Emma Sofia Victor utvandrade från Små-
land 18 96 och kommo till Decker i Travis
county, Texas.

Carlson föddes i Marbäcks socken 1866,
där hans fader Carl Johan Israelson var hem-
mansägare. Mrs. Carlson är född i Flisbv
socken, och .hennes fader Carl Anders Victor
var husar ooh landtbrukare.

Efter sin hitkomst ha de idkat jordbruk
8 år i Elgin, 5 i Brady och nu senast 5 år i

Kimbro, hvar de nu bo.

De ha fem barn. af hvillca Signe och Ima
äro födda i Sverige. Elsie, Verner och An-
nie äro födda i detta land.

De äro verksamma medlemmar af friför-

samlingen i Kimbro.

I RANK JOHN XELSOX bor sedan 1903
med sin familj på eget land i Lund-samhället
i Travis county. Han har gjort stora för-

bättringar på farmen och har ett ganska vac-
kert hem. Hit till landet kom han 1891
från Småland, där han föddes i Hultsjö soc-
ken 187 2. Hans fader Nels Swenson var rät-

tare å Barkeryds gård.

Han ingick 1912 äktenskap med Esther
Maria Anderson från Nässjö socken i Små-
land. Hon är dotter till framlidne Wm. An-
derson i Kimbro och född 1884.

De äro aktiva medlemmar af den svenska
friförsamlingcn i Kimbro. Nelson har inne-
haft mänga förtroendeuppdrag inom försam-
lingen. Har varit dess sekreterare ocli all-

tid en af stödjepelarna.



.
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Mr. och Mrs. Walter Lind.

WALTER LIM). Son till hemmansägaren
August Lind oeh dennes hustru Emelia John-

son i Kimbro, Travis countv. Taxas, föddes

Walter Lind år 1SSS i Littig, Texas, där

fadern under en lång följd af år hade an-

ställning som förman på H. & T. C. järnvä-

gen. Han kom med föräldrarna till Kimbro,

då de flyttade dit från Littig, och har upp-
växt på faderns landtegendom. satt i skola
och biträdt sin fader i jordbruket. Vid sidan
af den allmänna skolan besökte Walter Lind
äfven Xixon-Clay Business College.

På våren 1911 gick han i kompani med
Edwin Lundgren, och de köpte A, F. Smiths
affär i Kimbro, hvilken affär sedan under
namn af Lind iV Lundgren utvidgats och växt
till ganska ansenliga proportioner. Denna

affär har sedan Edwin inmönstrade i krigs-
tjänst, öfvertagits af Walter Lind.

Redbar som affärsman samt vänlig och
t limötesgående mot sina kunder, vinner Wal-
ter Lind alias förtroende och högaktning
Han är sedan 1915 förenad i äktenskap

med Amy Smith. Yngsta dottern till Kim-
brosamhällets första svenska nybyggare, Wm,
Smith oeh hans maka Sofia Birath, föddes
hon i Kimbro 1SSS. I detta samhälle har
hon växt upp. Hon har äfvenledes stude-
rat vid Xixon-Clay Business College i Austin.

De unga förhoppningsfulla makarna ha ba-
da godt påbrå, ha utgått från goda hem och
ha allaredan visat sig vara goda arbetare in-

om samhället.
De äro aktiva medlemmar af friförsamlin-

gen i Kimbro och äro verksamma i försarn-
Pngens sångkör och orkester.
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F. O. XVSTHöM, farmare och bosatt på
eget hemman i Lund-samhället i Travis coun-
ty, invandrade till Amerika 1887. Han är

född i lljurbäcks socken, Västergötland, 1800.
Hans fader Johannes Nyström var jordbru-
kare.

F. O. Nyström kom först till Brantford,
Kans., men bega f sig redan samma år 1887
till Texas och kom till mr. Sandberg vid Ma-
nor i Travis county. Under de första åren
af sin vistelse i Texas arbetade han dels på
landet och dels på järnvägen. Arrenderade
land i Lund-trakten i omkring 12 år. Köpte

19 05 farm i Lund, där han nu har ett vackert
hem.
Han gifte sig 1894 med Hulda Johnson

från Bottnaryd socken, Småland. Hon föd-
des 1865. Hennes fader Johannes Isakson
var jordbrukare. Till Amerika med Walt-
ham, Mass., som destinationsort, utvandrade
hon 1893, men kom samma år till Austin,
Texas, och bodde där tills hon trädde i äk-
tenskap.
Fem duktiga och arbetsamma barn äro för-

äldrarnes framtidshopp, nämligen Paul, Da-
vid, Edith, Gust och John.

Präktiga medlemmar i samhället, besöka
de frikyrkan i Kimbro.
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Mr. och Mrs. William Smith.

WM. SMITH är en af Kimbro-samhällets
mera bemärkta svenskar och den förste
svensk, som odlade mark och byggde ett hem
i denna trakt. Det är nu öfver 4 0 ar sodan
Smith tog de första spadtagen i Kimbro.
Han har varit med från början, liar sett den
vilda prärien förvandlas till bördiga fält, de
små oansenliga nybyggarestugorna maka åt
$ig för moderna byggnader och den förut
ödsliga prärien öfversällas med trefna sven-
ska hem. Inbäddadt i en löfskog af snart
halfsekelgamla träd, ligger det vackra lier-

regårdslika banbrytarehemmet—Wm. Smitlis
hem—på Kimbros höjd, från hvilken man har
en vacker utsikt.

Bördig från Västergötland, föddes Wm.
Smith i södra Fagelås socken 1847. lians
fader, Anders Gustafson, var smed till yrket.
År 1870 emigrerade Smith till Amerika.
Hitresan var ganska besvärlig. Det tog 7

veckor från Hamburg till Galveston. Far-
tygets ångpanna exploderade, och man var
nära att förlisa; och som allt dricksvatten
vid olyckshändelsen förstördes, höll man på
htt dö af törst. Att fara till Amerika på den
tiden var således ingen lustresa: men ange-
lägenheten om att skaffa sig en bättre ut-
komst för framtiden lockade honom som så
många andra att söka lyckan i det stora lan-
det i väster, och han har heller aldrig haft
orsak att ångra detta företag. Från Gal-

veston fortsattes resan medels den tidens

fortskaffningsmedel till Austin, Texas. Här
stod nu den 23-årige svenske ynglingen—en
fattig emigrant. Men han hade kommit till

möjligheternas land, ocli dessa möjligheter
gick lian att utnyttja.

De två första åren arbetade Smith i Au-
stin. Under denna tid, 18 71, ingick han
äktenskap med Sofia Birath från Hjo, Väster-
götland. Hennes fader, trädgårdsmästaren
Jakob Birath, var af tysk härkomst. Mrs.
Wm. Smith kom till detta land och till Au-
stin. Texas, samma år som mr. Smith. Från
Austin flyttade makarna till Littig, Texas,
hvar Smith arbetade pä järnväg i tre år. Ge-
nom idoghet och sparsamhet hade makarna
omkring år 1876 samlat en icke obetydlig
summa pänningar—$700.00—och de beslöto
sig för att insätta denna sparpänning i land.
Köpte således 113 acres raland i Kimbro
och betalte efter $5.30 per acren. Samti-
digt med Smith köpte äfven Emil Lundgren,
en broder till mrs. Smith, land i Kimbro.
Smith har under årens lopp köpt mera land,
sä att han nu äger omkring 300 acres, då de
landtegendomar, som han sålt under de se-

nare åren. fränräknats. Han är ej blott väl-
burgen, utan räknas bland de förmögna bnn-
brytarne frän 18 70-talet.

Har denna familj således lämnat ett rikligt
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bidrag till den materiella utvecklingens hi-

storia, sa har Smith-familjen heller icke statt

efter någon, da det varit fråga om den and-

liga odlingen. I New S weden-församlingen

—

den enda församlingen i trakten, då Sm th

kom till Kimbro—ingingo de redan ISIS

och tillhörde den i 17 år eller tills friförsam-

lingen i Kimbro stiftades. I New Sweden

innehade mr. Smith under flera år diakon-

och trustee-ämbetena. Sedan 1895 har

Smith familjen varit bland de ledande i fri-

församlingen både i fråga om arbete och upp-

offring.

I makarna Smiths äktenskap äro födda:

Selma Olivia, Carl William (död vid 2 7 års

ålder), Ellen Matliilda, Frank Albert, Edla
Sofia och Teckla Emelia.

År 1891 gjorde mr. Smith ett besök i Sve-

rige och stannad där ett år.

Mr. och mrs. Smith ha under de senaren
åren för mr. Smiths hälsas skull vistats i Co-
lorado i två somrar, i Chicago en sommar och
i Portland, Maine, tre somrar.
Tung var visserligen mödan under nybvg-

garelifvets dagar, men sä har också detta
banbrytarefolk fått skörda frukt af sitt arbe-
te. Och nu på gamla dagar kunna de se, hu-
ru deras barn och barnbarn växt upp omkring
dem och kommit till välmåga samt äro akta-
de inom kyrkan och samhället.

C. A. GUSTAFSON. Framgångsrik far-

mare med ett vackert modernt hem omlning
4 mil norr om Manda i Travis county, anlän-
de C. A. Gustafson tillsammans med sin hu-
stru Hanna Johnson-Sandahl samt sonen Erik
till New Sweden, Texas, år 1SSS. Två år
efter sin liitkomst köpte han den landtegen-
dom, på hvilken familjen sedan dess bott.
Utom förut nämnde son ha makarne sonen
Walter, som är i krigstjänst, och då detta
skrifves befinner han sig i Förenta staternas
arme i Frankrike, samt dottern Anna, som
vistas i föräldrahemmet. Pin gosse, Martin,
dog vid 2 års ålder.

Familjen tillhör den svenska friförsamlin-
gen i Kimbro. i hvilken församling Gustaf-
son innehaft flera förtroendesysslor, bland
dessa kassörsbefattningen.

Gustafson föddes i Jersnäs socken 1856
och hans hustru i samma socken 1S63. Hon
är dotter till mrs. PTedrika Sandahl i Elgin,
Texas.

En präktig familj, som gjort en vacker in-

sats i samhällsutvecklingen.

Mrs. Katarina Smith.

Mrs. KATARINA SMITH kom till Travis
county, Texas, 1S79. Hon var född i Sör-

dala, Skaraborgs län, 1836, och ingick äkten-
skap 18 61 med Erik M. Smith, född 1835 i

Hjo, Sverige. Familjen kom först till Lit-

tig, och senare till Kimbro. och voro med
Kimbros första nybyggare. Knappt hade fa-

miljen hunnit få sitt nybyggarehem i ordning,
då Smith råkade ut för olyckan att under
bomullsplockningen blifva biten af en skal-

lerorm med den påföljd att han dog.
I äktenskapet föddes barnen Carl, Emma,

Augusta, August, Anna och Ida.

Modern, mrs. Smith, har alltjämt haft sitt

hem hos barnen, som alla äro hemmansägare
i Travis county.

Familjen var då medlemmar af den sven-
ska lutherska församlingen i New Sweden.

AUGUST JACOBSON, född i Barkeryds
socken, Småland, 1843, och hans hustru Ca-
rolina Fredrikson, född i Rogberga, samma
landskap, 1853, emigrerade 1883 till Ame-
rika och kontmo först till Brushy i William-
son county, Texas. I deras äktenskap fö Ida

barn äro: Anna, Carl och Alfred, födda i

Sverige, samt Anders, Minnie och Esther,
födda i Amerika.

Mrs. Jacobson afled 1916.

August Jacobson har en vacker landtegen-
dom norr om Manda i Travis county. Han
är tillika med sin familj aktiv och trogen
medlem af den svenska friförsamlingen i

Kimbro.
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O. A. SAYEXSOX kom med sin familj till

detta land och till Decker, Travis county,

Texas, 1903. Flyttade sedan till New Swe-
den, där de bodde fyra är. Sedan till Kim-
bro och bodde där i åtta är. Köpte land i

Kimbro 1911, hvarest familjen Swenson ännu
bor.

O. A. Swenson föddes i Bredestad socken,
Småland, 1869. Hans fader Sven Gustaf
Lund var torpare under Torsjö. Efter sin

uppväxt var sonen O. A. Swenson mjölnare
i Flishult och arrenderade Flishults kvarn.

Flan trädde är 1S95 i äktenskap med Au-

gusta Maria Zalir, dotter till hemmansäga-
ren Anders Zahr i Olseryd i Jersnäs socken,
Småland, och född 1STC. I detta äktenskap
äro födda i Sverige: Gunnar. Arthur, Annie,
Edith och Oscar; i Amerika: Carl, Ivar. Era-
rick och Chester.

Under sin jämförelsevis korta vistelse i

detta land har denna präktiga familj genom
arbete och skötsamhet lyckats få en god
start. Medlemmar af frikyrkan i Kimbro
taga de aktiv del i församlingens verksam-
het. Mr. Swenson är söndagsskollärare och
trustee och har äfven haft andra sjsslor inom
församlingen.
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M. C. SWEXSOX. Son till Ola Swenson
och dennes hustru Christina, hvilka, bördiga
från Skåne, utvandrade till Amerika och
kommo till Texas, 1881, föddes M. C. Sven-
son i New Sweden, Texas, 18 88. Föräldrar-
ne köpte efter några års vistelse i detta land
eget hemman öster om Kimbro, Travis eoun-
ty, hvarest sonen Martin växte upp. Utom
den allmänna folkskolan genomgick han äf-
ven en kurs vid Port Arthur Business Col-
lege. Martin Swenson har öfvertagit fä-
dernegården, och fadern har med familj sla-
git sig till ro i Elgin, Texas.

Martin Swenson är sedan 1912 i äkten-

skap förenad med Laura Almquist. Hon
föddes 1891 i Manda. Travis county, där för-

ählrarne Carl Oscar och Maria Christina

Almquist voro hemmansägare. Laura bevi-

stade utom den publika skolan äfvenledes Tri-

nity College, Rouiul Rock, Texas, i två år.

I makarnes äktenskap äro födda två barn,
sonen Willford och dottern Marie.

De äro verksamma medlemmar af friför-

samlingen i Kimbro och utföra sina plikter
inom samhället och kyrkan.
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A. F. Smith med familj.

A. F. SMITII, son till de i vida kretsar väl

kända och högt aktade första svenska in-

byggarne i Kintbro, Travis county, Texas,

William och Sofia Smith, föddes A. F. Smith",

den femte af sju svskon, å nämnda plats år
1SS0.
En skildring af dens lefnad, som nu är i sin

krafts dagar, kan blifva på sin höjd blott

en inledning till den fullständigare lefnads-
historien, som kommer att skrifvas i fram-
tiden.

Uppfostrad i ett kristligt hem och utru-
stad för lifvets värt' med erforderliga kun-
skaper för ett gagnande deltagande i det
uppbyggande arbetet inom samhället, kyrkan
och staten, har A. F. Smith allaredan gjort
en vacker insats i Svenskarnes i Texas od-
lingshistoria, och samtiden har skäl att vänta
ännu mycket mera fran vår duglige landsman.
Utom sin skolbildning i den allmänna sko-

lan, studerade Smith ett är vid Bethany Col-
lege, Lindsborg, Kans., samt graduerade från
affärsafdelningen vid Southwestern Universi-
ty, Gcorgetown, Texas.
Han har ej blott som åskådare betraktat

huru det svenska Kimbro-samhället växt upp,
utan alltid varit den ledande i att utarbeta
planer och genomföra sådana företag, som
befordrat samhällets uppbyggande. Han

var den förste som öppnade handel i Kim-
bro, hvilken han ägde och förestod i elfva
år. Han sålde sedan ut till Lind & Lund-
gren. Genom hans bemedling upprättades
postkontoret, som fick utaf postverket i

Washington, U. C., det klingande namnet
Kintbro, hvilket också var namnet på den
förste hvite landägaren efter indianernas tid

i denna trakten. Var utom grundläggare
äfven postmästare under 8 års tid tills R.F.D.
systemet infördes. Bland annat var han
också en af dem som styrde om att Kimhro
fick den stora och prydliga skolbyggnaden,
hvilken är en af de största och mest tidsen-
liga skolbyggnader på landsbygden och är en
kredit för Travis county.
Men jämväl på det politiska området har

han tagit aktiv del. Hyllande den åsikten,
att en medborgare ingalunda fullgör sina
plikter genom att blott och bart teckna sitt

namn på valsedeln och så låta en sak bero,
har han alltid sökt utöfva sitt inflytande
bland sina landsmän att få dem att lägga sin
röst för sådana personer, som varit oförvit-
’iga, och för sådana företag, lnilka han an-
sett skola gagna staten och samhället. En
stark ifrare och outtröttlig arbetare för nyk-
terhet, har han i politiken städse arbetat för
att de offentliga ämbetena i staten måtte in-
nehafvas af nykterhetsvänliga män.
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I det kyrkliga är han en ieke mindre
ledande faktor, oeli såsom medlem af fri-

kyrkan i Kimbro är han en af dess stödjepe-

lare. Sårskildt har lian inlagt stor förtjänst

om sångens och musikens höjande i nämnda
församling, ocli under en lang följd af år har
han varit denna församlings kör- och orkes-

terledare.
A. F. Smith ingick år 19 05 i äktenskap

med Amanda Abrahamson. Hon är född i

Rysby socken, Småland, 1S79 och kom 7 8 88

till detta land och till Kimbro. Travis eoun-
ty, Texas, med föräldrarna, hemmansägaren
C. G. Abrahamson och hans hustru Emma,
född Carlson, samt systrarna Hilda (mrs. dr.

Nordlander, Bonlder, Colo..) och Mary Abra-
hamson. Mrs. Smith bodde, tills hon gifte

sig, i föräldrahemmet i Kimbro, där hon er-

höll en vårdad uppfostran. Hon studerade
ett år vid Betliany College, Lindsborg, Knns..
och har ailtid livar hon vistats gjort ett vär-
defullt inlägg i den kyrkliga verksamheten,
särskildt hvad sång, musik och ungdomsför-
eningsarbete beträffar.

Två barn glädja hemmet: Emma Sophia
Adeline, född 1907, Hallie Alberta, född 1910.
(dog vid späd ålder), och Evelyn Marie, född
1912.

Litet livar i Smiths familj äro de musika-
liskt anlagda. Mrs. Smith, en äkta nordisk
typ med blå ögon och gulgnlt hår, intresserar
sig varmt för sina små flickors utbildning äf-
ven i detta stycke, hvarpå de äfven gifva
öfverraskande prof ibland.

Strax inne vid föräldrahemmet bor familjen
i sitt vackra hem. livilket också är kändt för
att vara ett af de mest trefliga och gästfria
hem, livars bekantskap ocli påhälsning man
gärna förnyar.

Vid sidan af sina egna affärer öfvervakar
han äfven sin faders.

ALTKICK LIND. Son till de inom sam-
hället och kyrkan högt aktade makarna Au-
gust Lind i Kimbro, föddes Altrick Lind i

Littig, Travis county, Texas, 1891.
Han var hemma i föräldrahemmet, tills

han 1918 ingick äktenskap med Reda Skog,
dotter till banbrytaren C. .T. Skog i New Tive-
den. Hon föddes i New Sweden 1 892.

Utgångna ur goda familjer, äro de ett
präktigt ungt folk, som säkerligen komma
att göra en värdefull insats i samhällets fram-
tidshistoria.

Altrick Lind arrenderar för närvarande sin

faders farm i närheten af frikyrkan i Kim-
bro, och makarna besöka denna kyrka.

Sonen John Raymond föddes 191b.

C. J. JOHNSON, som är hemmansägare i

Kimbro, Travis county, föddes i Bringetofta
socken, Småland, 1SS6 och kom vid ett års
ålder med sina föräldrar, C. A. Johnson, .till

Amerika. De bodde tills 1S82 i Illinois, da
de flyttade till Texas. Stannade först hos
familjen Carl Lyckman i Manor. Flyttade
sedan till Victoria, Texas, livar de bodde i

många år. Återvände senare till Manor.
Sonen C. J. Johnson kom tillbaka till Manor
1907. Han köpte land i Kimbro 1912.
Han är sedan 189 5 i äktenskap förenad

med Hanna Lind. Dotter till Claus Lind
föddes hon i Svenarum socken, Småland, 1S77
och kom till Amerika 1S9 3. 1 deras äkten-
skap äro födda: Ed. 1900 och Alice 1905.

Pastor John Udd. vid Svenska Frikyrkan i

Kimbro, Texas.



'

*>



MANDA KOLONIEN 1057

MANDA.

Manda är ett af våra vnsre samhällen
i Travis county mellan New Sweden och
Elgin, med Lund i norr och Kimbro i sö-

der. Landet är rikt och svenskarne e-

konomiskt välmående. Odlingen och in-

flyttningen till denna trakt skedde nä-
stan samtidigt med bildandet af Lund-
samhället. Odlingsarbetet var styft.

Kaktus-klungor och mesquitbuskar väx-
te ymnigt pa detta rika land, och skal-

lerormen, som drifvits ut frän de närlig-

gande samhällena, hade här tagit sitt

hemvist.

De första svenskarne flyttade in i slu-

tet på 80-talet. Bland de första näm-
nas J. V. Morell, 1885, John Sanden och

Aron Johnson, 1887, Otto Bengtson,
1888. De flesta kommo under de föl-

jande tio åren och i början på 1900-talet.

Victor Morell byggde bomullsgin 1886
och strax därpå smedja. Handelsbod upp
och strax därpå smedja. Handelsbod
uppsattes af Otto Bengtson omkring
1893 och ägdes och förestods af honom
under många år. Postkontoret, som upp-
rättades i förening med handeln, be-

nämndes Manda efter mr. Bengtsons sy-

ster, miss Manda Bengtson, och härifrån
har äfven samhället fatt sitt namn.
Den vackra kvrkoegendomen, kyrka och
pastorsboställe, tillhör de svenska meto-
disterna. Strax väster om kyrkan ligger

det lutherska kapellet, som är annex
till New Sweden församlingen.

John Sandens residens.
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HANS AXDEIiSOX, landtbrukare å eget

hemman i Lund samhälle, Travis eounty, är

bördig från Lisselby, Mora, östra Dalarne.
Sverige, där han föddes är 1S5S. Fadern, An-
ders Erikson. var landtbrukare, hvilken sys-

selsättning sonen också lärde sig frän unga
åi*. Anderson reste till Amerika 1890 med
Burnet eounty. Texas, som mål. Här bodde
han till 1902, dä han med familj flyttade till

Travis eounty. I fem års tid arrenderade
han land, men köpte sedan den egendom i

Lund, där han alltsedan haft sitt hem.

Ar 1890 ingick Anderson äktenskap med
miss Christina Erikson, född 1871 i Mård-
sjön, Stugun, Jämtland, där fadern, Erik
Olson, var hemmansägare. Hon kom till

Texas samma år som hon gifte sig med A.
Af familjens nio barn har ett, dottern Jennie,
dött, 1892 vid ett ärs ålder. De öfriga äro:
Emil, f. 1893, Annie, f. 1S95, Martin, f. 1S97,
Selma, f. 1903, Albert, f. 1907, George, f.

1909, Levi, f. 1911, och Erik, f. 1915.

Familjen tillhör svenska metodistförsamlin-
gen i Manda och tager aktiv del i dess verk-
samhet.
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AXEL HELMA X EKLUND var blott fjor-

ton år gammal, då han kom till detta land
från Sverige. År 19 03 kom han till famil-
jen Forsdahl i Lund samhälle i närheten af
Elgin, Texas, där han hade ett godt hem i

fyra års tid. Som handelsbiträde arbetade
han i Manda butik men började sedan ägna
sig åt landtbruk.

Eklund är född i Forserums församling,
Jönköpings län, är 1SSS. Fadern, August
Eklund, var landtbrukare. Föräldrarne äro
döda och alla fem syskonen bosatta i detta
land.

År 1912 ingick Eklund äktenskap med
miss Vendla Anderson, dotter till familjen
Alfred Anderson i Lund, Tarvis county, Tex-
as. Hon föddes i detta samhälle år 1S90,
och här har hon uppvuxit och fått sin

skolbildning. Deras tvenne Varn äro:

Philip, f. 1913, och Hildegard, f. 1915.

Mr. Eklund har arrenderat land de sista

åtta åren i Lund. Han är en skicklig landt-

brukare, som lyckats väl i sin valda lefnads-
bana. Med sin hustru tillhör han svenska
metodistförsamlingen i Manda.



.
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Carl Eklund med familj.

CARL EKLI ND, en af de yngre laniltbru-

karne i Lund samhälle. Travis countv, är son
till August Eklund i Nässjö, Småland. Här
föddes Carl år 1S81, uppväxte, fick sin skol-

bildning och började sin lefnadsbana som
fabriksarbetare. Vid Jönköpings .Mekani-
ska verkstad arbetade unge Eklund ett par
års tid.

Amerika låg ynglingen i hågen, och år
1903 emigrerade han med Elgin, Texas, som
mål. Hos familjen C. W. Forsdahl stanna-
de han först och arbetade sedan i tre ars
tiil för tor. Emil Gustafson i samma samhäl-
le. Eklund lärde sig snart inse landtbru-

kets fördelar, särskildt bomullsodlingen,
hvarför han också tog itu därmed på egen
hand. Som de flesta andra började han
som arrendator; och nu arrenderar han af-

lidtte mr. Emil Gustafsons stora landtegen-
dom i Lund.

Med miss Anna Anderson från Lund, Tra-
vis countv, ingick Eklund äktenskap år 1910.
Hon är dotter till familjen Alfred Ander-
son och född 188$. Makarne hafva en son:
Carl Roland, f. 1910. Eklunds äro med-
lemmar i Manda metodistförsamling och ta-

ga aktiv del i verksamheten. Eklund tjä-

nar som skaffare i församlingen .
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Mr. och Mi Si C. \V. Forsclahl.

CLAUS WILHELM FOIiSDAHL, hemmans-
ägare i Lund, Travis county, är en bland de
många svenskar, som för flera år sedan slc-

go sig ned i denna trakt. Den som nu åker
genom detta vackra och bördiga svenska sam-
hälle ser ingenting som påminner om den “rin-

ga begynnelsens dag”. Om någon jord i Texas
varit svår att röja och odla, så var det
landsträckorna i denna del af Travis coun-
ty . Men den svenska företagsamheten och
fliten besegrade alla hinder. Mr. Forsdahl
äger här en halt' sektion vackert och bördigt
land samt dessutom en kvarts sektion i Mc-
Culloch county. Han är ej blott känd i sin

ontgifning som en framgångsfull farmare,
utan en i alla afseenden redbar, hjälpsam
och gudfru ktig man. Inom den församling

han tillhör—svenska metodistförsamlingen i

Manda—har han under mänga år beklädt vik-
tiga sysslor och alltid tagit stort intresse
uti verksamheten och gjort sin del att bära
dess bördor.

Forsdahl är bördig från Forseruin, Små-
land. Han föddes i denna församling 1S61
och är son till Anders Johan Swenson, inne-
hafvare af ett torp i socknen. Från tretton
års ålder tills han emigrerade till Amerika,
arbetade F. på trädspolsfabriken i Forserum.
Till Amerika reste han år 1880 och kom
först till Austin, Texas. Med bomullsod-
lingen blef han snart bekant, ty det första

dagsverket han gjorde i detta land var att

plocka bomull. I tre års tid arbetade han
för månadslön hos C. J. Monson i George-
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town. Snart började lian arrendera land
och förbättra sin ekonomiska ställning. I

detta hänseende han han lyckats väl, och han
stannade ej i nian ga är som arrendator utan
skaffade sig snart eget hem.

I äktenskap förenade sig Forsdahl 1S95
med Ida Josephina Johnson, född 1S65 i

Sandsjö socken. Smaland, och dotter till fa-

miljen Johan Eng. Till Round Rock, Texas,
kom hon från Sverige år 1887. Makarne
ha haft en son, Johan Wilhelm, som föddes
1897 och dog mycket hastigt den 5 sept.

1914, 17 år gammal. Han var en snäll,

gudfruktig och exemplarisk yngling och
hans frånfälle förorsakade föräldrarna stor

sorg. Han hade studerat ett år vid Texas
Wesleyan College i Austin och tycktes i alla

afseenden vara färdig för lifvet. Han lig-

ger begrafven i grafgården vid Manda, hvilken
församling han tillhörde, och där han. ehuru
ung, tog liflig del och stort intresse i verk-
samheten.

1
t

Mrs. BOTHILDA BEXGTSOX, moder till

mr. Otto Bengtson och mrs. John Sponberg
i Elgin samt mrs. Victor Morell och mrs. A-
ron Gustafson i Manda, var i Sverige gift

med Bengt Tufveson, som afled 1875, några

år innan hon med sina fem minderåriga

barn anträdde den långa färden till detta
land. Hon var född i Benarp socken, Skåne,
den 2 5 mars 183 5 och dog i sitt landthem
i Manda samhälle den 6 juli 1899.

Hennes yngste son David, som dog vid nio
års ålder i detta land, var blott sex månader
gammal då fadern, hemmets stöd och för-
sörjare, dog, och det blef hårdt för modern
att ensam uppfostra och försörja sina barn
i hemlandet. I tanke på att Amerika möj-
ligen kunde bjuda på bättre tillfällen för
henne och barnen, beslöt hon resa hit 1881,
kom till Texas och bosatte sig först i Gregg,
Travis county, och senare i Austin. Med si-

na barn flyttade hon sedan till Manda, köpte
ett vackert landthem och började affär, som
förestods och senare innehades i många år
af sonen Otto Bengtson.

I detta samhälle, i barns och anhörigas
krets, tillbringade hon de sista fem åren
af sin lefnad i stilla undergifvenhet och tålig

förbidan på ett bättre hem i en tillkommande
värld.



'
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Mr. och Mrs. Emil Gustafson.

JOHAN AVG. EMIL GUSTAFSON och hans
maka Annette Elisabeth, född Eng, clogo nä-
stan samtidigt i sitt hem i Lund, Travis coun-
ty, Texas, på sommaren 1913. De voro
mångåriga settlare i trakten, aktade oeh väl-
bärgade samt i sina hästa år. då döden sa
hastigt oeh oförmodadt bortryckte dem. Mrs.
Gustafson den 23 juni och maken den 4 juli.

De voro båda bördiga från Sandsjö socken,
Småland, han född ar 1867 och hon 1 S 7 t

.

Gustafsons föräldrar voro jordbrukare i

Sverige men dogo medan han var litet barn,
hvarför han uppfostrades och växte upp i

en mosters hem. Ar 1889 lämnade han Sve-
rige och reste till Texas, hvarest han slog;

sig ned i Lund samhälle, arbetade för må-
nadslön första tiden och blef senare hem-
mansägare. Ilan ägde vid sin död en myc-
ket vacker och värdefull egendom a 32.7 acres
i samhället, på hvilken han uppförde ett
stort residens, då han insjuknade oi h dog.

I Brady, MeCulloch county, hade han äfven
en landtegendom.

I äktenskap inträdde G. år 1895 med miss
Eng som med förildrarne, Johannes och Ma-
thilda Eng, kom till detta land och Texas år
1SS7. Familjen var en bland de första sett-

larne och landägarne i Lund samhälle. Här
dogo föräldrarne, men systrarne, mrs. Fors-
dahl och mrs. Alfred Anderson, äro fortfaran-
de bosatta därstädes. En broder dog i Cali-
fornien.

Makarne hade blott ett barn. dottern Elin,
som föddes 1S99. Vid föräldrarnes död fick

hon sitt hem hos morbroder och moster, mr.
och mrs. C. W. Forsdalil, där hon erhåller en
vårdad uppfostran och äger ett godt hem.
Hon har bedrifvit studier vid Texas Wesleyan
('ollege de senare tre åren. Gustafsons till-

hörde svenska metodistförsamlingen i Manda,
uti hvilken de båda voro verksamma och
uppoffrande för verksamhetens framgång.
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C. \V. JOHNSON', hemmansägare i Lund,
Travis county, föddes i Norra Sandsjö, Små-
land, 1861. Fadern, Johan Anderson, äg-

nade sig åt jordbruk, och sonen upptog sam-
ma arbete efter slutad folkskola. Men A-
merika läg ynglingen i hågen, och vid tju-

gofyra års alder styrde lian sin färd till det

stora landet i väster. Austin. Texas, var
målet för den långa resan, och i denna stad
stannade Johnson mer och mindre de när-
mast följande åren. Sä arbetade han nå
Asylen för Blinda i fyra års tid. På landet
arbetade han dels för månadslön och dels
som arrendator den första tiden. Nagra år
var han bosatt i Williamson county, i när-
heten af Tavlor, där han också ägnade sig

åt bomullsodlinu.
År 1901 köpte Johnson i Lund samhälle

en värdefull egendom, som blott till dels
var röjd och odlarl och dåligt bebygd. Hit
flyttade han med sin familj frun Taylor-
trakten ett par år senare. Sedan dess har

platsen fått ett annat utseende med vackra
hus och välskötta åkertegar. Här har fa-

miljen kommit i goda ekonomiska omstän-
digheter genom skötsamhet och idoghet, hvil-

ka äro utmärkande drag hos svensken i all-

mänhet.
Med miss Anna Westling ingick J. äkten-

skap år 1891. Hon är född 1S67 i Ljung-
hem socken, Västergötland, och dotter till

inspektorn Johan Westling. Hon lämnade
Sverige 1881 och vistades de första två åren
i Bridgeport, Conn., livarefter hon reste till

Texas, sitt framtida hem. Åtta barn till-

höra denna familj. Dessa äro: Walter,
född 1893, och sedan 1914 gift med miss
Alma Green; Anton. f. 1895, Harry, f. 1S97,
Lawrence, f. 1899, George och Clarence, tvil-

lingar, födda 1902, Edith, f. 1906, och El-
mer. f. 1909.

Familjens kyrkliga hem är svenska meto-
ditförsamlingen i Manda, uti hvilken den
tar stort intresse. Johnson är en af dess
ombudsmän.
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AUGUST A. JOHNSON', landtbrukare och
kreaturshandlare, äger och bebor ett vackert
landtställe i Travis county. ej lana t fran El-

gin, Texas. Han ar smålänning till börden
och föddes i Almesåkra år 1S74. I Sverige
lärde han skornakaryrket, men lämnade detta
och fädernejorden samtidigt och började
strax i detta land ägna sig at jordbruk.

Johnson emigrerade, till Amerika 1S91.
I Austin, Texas, hade han en broder, C. E.
Johnson, boende, och till denne reste -han.
I två års tid arbetade han för månadslön i

trakten, men började sedan som arrendator,
livilket han var i tolf är. År 1904 köpte
han land i Baylor county, men flyttade aldrig
dit. Tre år senare köpte han det landtstäl-
le, som han nu bebor, och livilket han be-

byggt, förbättrat och förskönat. J. dr en
framgångsfull farmare, som alltid lyckats
väl i sina företag. En icke ringa biförtjänst
har han skaffat sig genom siaktning samt
uppköp och försäljning af kreatur.

åled miss Anna Lovisa Johnson, född 1S70
i Kyrkefalla, Skaraborgs län, Sverige, ingick
Johnson äktenskap 1903. Hennes fader Gu-
staf Johnson, var jordbrukare. Till Ame-
rika reste hon 1S90 och kom först till Temp-
le, Texas, och sedan till Austin.

Sonen, llarrv August Emauel, föddes år
1904. Familjen tillhör svenska metodist-
kyrkan i Manda. Mr. Johnson är en af för-
samlingens ombudsmän, och både han och
mrs. Johnson taga aktiv del och intresse i

verksamheten.
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CARL JOHNSON, bosatt i Manda samhälle.
Travis county, strax intill skolhuset, arren-

derar land af mr. P. C. Wells i Austin. Han
har bott på denna plats de sista tolf åren.

I Sverige arbetade han i stenhuggaryrket,
hvarefter han reste till Texas och upptog
samma sysselsättning i Eurnet och Marble
Falls.

Son till hemmansägaren Jonas Anderson
i önums socken, Skarstad församling, föd-
des han 1850. I flera är vistades han i Norr-
land, där han ock fann sin brud. Är 1SS2
ingick lian äktenskap med Britta Katarina
Erikson, född 1 S *» 4 i Mardsjön, Stugun, Jämt-
land. Hennes fader var hemmansägare och
hette Erik Olson.

Familjen emigrerade till Amerika ar 1892
och stannade i Marble Falls och Burnet de
första 11 liren, hvarefter den flyttade till

Manda svenska samhälle. Xu lämnade

Johnson sitt yrke och började arrendera land,
de första tre åren af mr. Victor Morell, och
sedan i femton år af mr. Wells.

År 190S dog mrs. Johnson i Manda, efter-
lämnande make och tolf barn. Fem af dem
äro födda i Sverige och sju i detta land.
Äldsta sonen, John Stone. är predikant inom
metodistkyrkan ceh betjänar svensk försam-
ling i Minnesota. Barnens namn och ålder
äro som följer: John. f. 1881, Erik. f. 1SS5,
Jösepliina, f. 1SS0, Carl. f. 18SS, Axel, f.

1S90, Oscar. f. 1S9 3, Maria, f. 1895, Leo-
nard. f. 1896. Martha, f. 1897, Ester, f. 1899,
Theodor, f. 1 903, och Alma. f. 1905. Af des-
sa äro John. Erik. Carl. Josephina och Maria
gifta. Familjens fotografi togs 1897.

Familjen tillhör svenska metodistkyrkan.
Inom densamma har Johnson varit verksam
i många år och beklädt viktiga ämbeten, så-

som förmanare och biträdande söndagssltolfö-
reståndare.
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George il. Johnson med familj.

GEORGE H. JOHNSON' är en af fjorton

syskon, af livilka tolf lefva, och son till mr.
och mrs. Frank O. Johnson i Lund, Travis
county. George föddes i Chicago, 111.. år

18 91. Vid elfva års ålder kom han med si-

na föräldrar och syskon till Texas, där fa-

dern i nämnda samhälle började ägna sig

åt landtbruk. 1 hemmet uppväxte och ar-

betade sonen tills år 1912, då han började
arrendera land ej långt från föräldrahem-
met.

Med miss Esther Morell inträdde Johnson

i äkta stånd år 1913. Hon är dotter till den
vida och väl kände landthrukaren och gin-

ägaren. mr. Victor Morell i Manda, Travis
county. I hem, skola och kyrka har hon
fått en god bildning och uppfostran under
gudfruktiga föräldrars tillsyn; skatter, som
äro värdefullare för lifvet än något arf. Ma-
karnes lille son, George Edmund, föddes 1915.

Mr. Johnson med hustru tillhöra svenska
metodistförsamlingen i Manda. I frågor,

som beröra samhällets och kyrkans väl, ta-

ger han intresse och del, och som landtbru-
kare lyckas han väl.
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OSCAR I). JOHNSON’, arrendator i Lund,
Travis county, Texas, lämnade Sverige och
kom till Texas år 1901. Hos familjen John
Magnuson i New Sweden hade han sitt för-

sta hem och arbetade i fyra års tid för må-
nadslön hos landtbrukare i trakten.

I Lekeryds församling, Småland, föddes
Johnson år 1S82. Hans fader, John Larson,
är hemmansägare i Hestra gård. Två brö-
der och två systrar bo fortfarande kvar i

Sverige. År 19 09 aflade Johnson ett besök
i fäderneslandet, men kom tillbaka till

Texas samma ar. I flera ar har han arren-

derat land i Travis county och lyckats väl
som bomullsodlare.

Johnson är gift sedan år 19 09. Makans
namn är Ellen Carlson, och hon liksom sin

make bördig från Lekeryd i Småland. Hon
föddes 18 83 och emigrerade till Amerika
1909. I Lund, Travis county, hade hon till-

fälligt hem hos familjen Theodor Johnson,
tills hon satte eget bo. Hennes föräldrar
och fyra syskon bo alla i Sverige. Ma-
karne hafva tre barn: Birger, f. 1911, Se-

rena, f. 1913, och Florence, f. 1916.
Svenska metodistförsamlingen i Manda är

familjens kyrkliga hem.
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Gust Johnson med familj.
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Pastor Otto Martinson med familj.

()T I'o MARTINSON, predikant i svenska
metodist församlingen i Manda, Travis coun-
ty, Texas, (öddes i örkeneds församling i

Skåne är 1 s s

.

Pa hösten ar 1003 emigrerade han till A-
merika och kom först till Grand Rapids,
Mlch., diir han arbetade i fabrik ett par års
tid.

Ilan förenade sig med svenska missionsför-
samlingen pa platsen och verkade med intres-
se hade i söndagsskolan och ungdomsföre-
ningen.

Pa Rev. T. c. Hendersons rekommendation
1“ s!0t han ar l!m

, att ingå som student i

“(Teveland Rible Institute”, Cleveland. Oliio.
Efter att hat va ltillbordat en treårig kurs i

denna teologiska skola, algick han med gra-
dualklassen pa varen ltt lo. Cnder några år

betjänade pastor Martinson engelsk-talande
församlingar.

Det var på hösten 1915 som Martinson
ingick som student i svenska seminariet i

Evanston för att bättre kunna verka ibland
sina landsmän. Pä våren 191G afgick han
ifrån nämnda läroverk och kom därpå till

Texas.
Pastor Martinson ingick i äktenskap med

miss Anna Ahlberg år 190S. Hon föddes
l.sxi och kom i sällskap med sina föräldrar
till detta land vid fjorton års ålder. Hen-
nes fader, Jakob Ahlberg, var landtbrukare
i Sverige. Efter ankomsten till detta land
bosatte sig familjen i Grand Rapids, Mich.
En broder till mrs. Martinson, Carl Ahl-
berg. är predikant inom Missionsförbundet.
Makarna hafva två barn: Franklin, f. 1909,
och Hellen, f. 1911.
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John Victor Morell.

JOHN VlCTDIi MOlSKIilj, maskinist, landt-
brukare, ginägare, bankdirektör, m. m., är en
af de äldsta svenska settlarne i svenska sam-
hället Manda i Travis county. Han föddes i

Västra Löfsta, Västmanland, men kom till

Gestrikland vid fyra ars ålder. Han vi-
stades dock på olika platser i Sverige onder
ungdomstiden, innan han emigrerade till A.
nierika. Hans fader. Per Erik Morell. var
skogvaktare vid 1 lofors, men sonen lärde sig
både smed- och maskinyrket därhemma, dels
vid Hofors bruks och dels vid Geflo-frala
järnvägs verkstäder. Sista året i Sverige
arbetade unge Morell som ehlare vid en af
de större järnvägarne.

Det har alltid ansetts och varit fördelaktigt

att i unga år lära sig ett yrke, ty livart man
går, kommer ett sådant väl till pass. Så
var det för denne vår landsman, ty då han
ar 1882 kom till detta land och Texas, kun-
de han yrken, som blefvo honom och andra
till stor nytta. 1 Austin arbetade Morell
först en tid pa grunden till den stora kapi-
toliebyggnaden, men llyttade samma ar på
hösten till Gregg, Travis county, där han
skötte en bomullsgin och uppsatte en smedja.
Ar 1884 arrenderade han land pä Fiskville
af guvernör Roberts, dock flyttade han åter
till Gregg efter ett är för att ägna sig åt
smedyrket. Efter en kort tid flyttade han
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siu verkstad till New Sweden och stannade

där i tre års tid.

Dä sveuskarne pa 1880-talet började köpa
land i den del af Travis eountv som sedan

varit känd under namnet Manda, sag också

den unge smeden i New Sweden at dessa

bördiga slätter, och lSS.'. köpte han äfven

ett stycke land där. Redan följande år bygg-

de han där en bomullsgin och flyttade med sin

familj dit år 1887, på samma egendom som
de ännu bebo. Här, i själfva centrum af

samhället, har han vid sidan om jordbruket
ägnat sig at smedyrket, haft gin, tröskverk

m. m. Mr. Alorell har också innehaft affä-

rer i Elgin, en närgränsande stad, där han
fortfarande äger en hel del egendom, är

president för Farmers Gin Co. och vice pre-

sident i Merchants & Farmers State Bank i

nämnda stad.

Morell rr föddlSSS. Ar 1880 ingick han i

Gefle äktenskap med Mathilda Bengtson
från Eslöf, Skåne, född därstädes 1861. Hen-
nes fader var snickaren Bengt Tuveson. Två
år senare emigrerade makarne till detta land.

De hafva haft nio barn, af hvilka en son,

Eskil, dog 1891, två ar gammal. De öfriga

äro Walfred, f. 1S8 2, Mimmie, t'. 1S84, Ar-
thur, f. 1887, Wesley, f. 1891. Esther, f. 1S93,
Ruth. f. 1895, Edith, f. 189S. och Theodor,
f. 1901. Somliga af de äldre barnen äro
gifta. Utom familjens egna barn uppfostra-
des Alma Green, nu mrs. Walter Johnson, i

Morells hem. Sonen Wesley är nu i krigs-

tjänst i Frankrike.
I den kyrkliga verksamheten har Morell

med sin familj alltid tagit stort intresse.

Han var bland de få, som började svenska
metodistförsamlingen i Manda. Siälf bör-
jade han söndagsskola i det nya settlemen-
tet, och af denna ringa begynnelse har en
kraftig verksamhet utvecklats. Fnder des-

sa många år har Morell tjänat församlingen
med sina gåfvor som söndagsskclförestånda-
re, sång- och musikledare, ombudsman, bok-
förande skaffare, m. m. Såväl den gamla
som den nya kyrkan har han varit med att

bygga och i öfrigt visat sitt stora intresse i

kyrkans och samhällets utveckling och väl.

År 190.7 besökte Morell Sverige för att häl-

sa på släktingar och barndomsvänner.

HERBERT OSCAR JOHNSON, son till F.

O. Johnson i närheten af Lund samhälle. Tra-
vis county, föddes i Chicago, 111., ar 1893.
I sällskap med föräldrarne kom han till Tex-
as vid tio års ålder och har alltsedan bott
i nämnda trakt. I föräldrahemmet lärde
han sig arbeta och värdera landtlifvet. hvar-
för han, efter att hafva lämnat hemmets
hiird, på egen hand började ägna sig däråt.
Unge Johnson är en skötsam man och god
farma re.

Med mrs. Ellen Johnson ingick J. i äkta
stånd 1916. Hon är född i Sandsjö, Små-
land, 1890 och dotter till familjen Johanson.
Fadern var soldat i Sverige. I sällskap
med föräldrarne kom hon till Texas 1903
och stannade en tid lins familjen Emil Gu-
stafson i Lund. Föräldrarne trifdes dock ej

i detta land, och efter fem veckors vistelse

här återvände de till fädernejorden.
Makarne äro medlemmar af svenska meto-

dist kyrkan i Manda.
E. O. JOHNSON, landtbrukare och bosatt

ej långt från Elgin, Texas, kom är 1903 till

södern från Chicago för att söka sin lycka

bland landsmännen här. Som de flesta Tex-
as-svenskarne är han smålänning, och kom
således till sitt eget folk. I samma trakt,

där han ännu bor, började han som arren-
dator och har fortsatt därmed alltsedan.

Johnson föddes är 1866 i Bellö socken,
Jönköpings län, där fadern var jordbrukare.
Vid tjugo års ålder emigrerade han till

Amerika med Boston, Mass., som mål. Se-
nare slcg han ned s"ina bopålar i Chicago,
där han i sjutton års tid arbetade i skräd-
deriaffär.

I Chicago ingick han äktenskap år 1888
med miss Mathilda Nelson, bördig från Åby,
där hon föddes 18 6S. Hennes fader, Nels
Anderson, var till yrket skräddare. Till

Chicago kom hon år 1S87.
Af makarnes fjorton barn äro två döda.

Dessa äro: Edward, f. 1890, d. 1913; Olga,
f. 1895. d. 1897. De tolf, som lefva, äro:
Ellen. f. 1888, George, f. 1891, Herbert, f.

1893, Dewey, f. 1898, Mabel. f. 19 00, Lillie,

f. 1901, Francis, f. 1904, Clarence, f. 1906,
Roy, f. 1909, Howard, f. 1911, May, f. 1912,
och Viol et, f. 1915.

Familjen tillhör svenska metodistförsam-
lingen i Alanda. Med åren blir detta en
stor släkt, livars medlemmar komma att fyl-

la betydelsefulla platser i samhälle och kyr-
ka.

AUGUST CARI.SON, hvars fader, C. A.
Johnson, till yrket var garfvare därhemma
i Sverige, började sin lefnadsbana i Örebro,
Xerike, år 18 70. Vid ett års ålder flytta-

de han med föräldrarne till Stockholm och
året därpå till Sala. Efter slutad skolgång
lärde sig Carlson kakelugnsmakarevrket, i

hvilket han arbetade tills han år 1890 emi-
grerade till Amerika.

I Elgin, Texas, steg emigranten af efter

den långa resan, och i den trakten har han
alltsedan skaffat sig bärgning utom åren
1897—99, då han var på besök i Sverige.
Efter att i sex års tid hafva arbetat på
landsbygden omkring Elgin och Lund ar-

renderade Carlson land i tre år. Han lyc-

kades väl med iandtbruk på egen hand, ty

redan år 1904 köpte han en vacker egen-
dom strax invid kyrkan i Lund, Travis coun-
ty. Här äger han nu ett modernt, vackert
hem på omkring 200 acres.

I äkta stånd inträdde Carlson år 1904.
Hans hustru, Ida Charlotta Johnson, föddes
1878 i Näfvelsjö, Småland. Hennes fader,
K. J. Johnson, var soldat för Runneryd.
Till Amerika reste hon år 1904 och kom
först till familjen Emil Gustafson i Lund.
Travis county, Texas. Samma ar ingick hon
i äktenskap med August Carlson. Sex barn
tillhöra denna familj: Gunnar, f. 1906. Lillie,

i. 1908, Ruby, f. 1910, Mabel, f. 1912. Ast-
rid. f. 1914, och Axel, f. 1916.
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C. J. Peterson med familj.
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C. J. PETERSON. Carl Johan Peterson

föddes i Lekeryds socken, Småland, 1S52,

där hans fader, Petter Johanson, var hem-
mansägare. Sonen Carl stannade hemma,
tills han år 1S71 reste till Amerika. Kom
till Brushy, Texas, och stannade där tre år,

livarefter han reste tillbaka till Sverige och
gifte sig 1875 med Helena Maria Bengtson.
Hon föddes i Fryeleds socken, Småland,
1851, och var syster till A. .1. Bengtson i

New Sweden samt till framlidne August
Bengtson i New Sweden och Isak Bengtson i

Brushy.
År 1SS0 reste C. ,T. Peterson för andra

gången till Amerika och Brushy, Texas, den-
na gång åtföljd af familjen. Började strax
efter sin hitkomst arrendera land. Är 1SS8
köpte han det land nära Manda. Travis coun-
ty, på hvilket familjen bott alltsedan. Det

mesta af egendomen var då prärie. Men ge-

nom träget arbete har allt förvandlats, så att

ett vackert hus och skuggrika träd nu pryda
den förr så nakna prärien.

Familjen ingick strax efter sin hitkomst
till landet i den lutherska församlingen i

Brushy, och sedan de bosatt sig vid Manda
förenade de sig med den lutherska kyrkan
i New Sweden. Peterson har varit diakon
i församlingen i sex år.

Makarnes barn äro: Hulda och Carl, föd-
da i Forserum, Småland, samt Annie, Al-
bert, Emma, Ida, Tina och Esther, födda i

detta land.
Den 2 aug. 1915 afled mrs. Peterson och

är begrafven i New Sweden. Svärsonen Mar-
tin Berglund, gift med dottern Esther, samt
sonen Carl, bruka fädernegården, och C. .1.

Peterson bor tillsammans med dem i sitt eget
hem.



'
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John Sandeen med familj.

JOHN SAXDKKX, bosatt på en vacker landt-

egenclom i New Sweden, är en annan af de
många svenskar, som i Texas gjort sin lyc-

ka, ej på grund af tillfällig slump utan genom
hårdt arbete, skötsamliet och klok beräk-
ning. Han kom till detta land och Texas
som fattig emigrant från Småland, där han
föddes år 1S65 i Bringetofta församling.
Hans fader, Carl Peter Swenson. var landt-
brukare, och sonen arbetade på landet där-
hemma, tills han styrde lärden till Amerika.

Sandeen kom först till New Sweden, Tra-
vis county, Texas, där han strax gjorde sig

hemmastadd med bomullsodlingen, som så
godt som uteslutande utgör den traktens
landtbruk. I detta samhälle har han också
alltsedan bott med undantag af ett par år,

som han tillbringade i Fort Worth, Texas.

Efter att hafva arrenderat land i några år
köpte han eget hemman, på hvilket hän
uppfört ett vackert, modernt hem. Med sina
vackra planteringar liknar platsen mycket
ett verkligt svenskt hem. Dessutom har San-
deen köpt land och egendom i andra counties
i Texas.
Med miss Mary Carlson, född 1867 i Hol-

ma gård, Sandsjö, Småland, ingick Sandeen
äktenskap år 1S99. Hennes fader, Carl Jo-
han Carlson, var landtbrukare. Mrs. S. kom
till Austin, Texas, år 1892 och arbetade där
i sju års tid. eller tills hon förenade sina
lefnadsöden med .John Sandeen. Deras fem
barn äro: Gerda, f. 1900, Carl, f. 1901, Ada,
f. 1904, Della, f. IDOG, och Hellen, f. 1909.

Familjen tillhör svenska metodistförsam-
lingen i Manda.
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AUGUST AL11EKT SWENSOX, landtbruka-
re i Manda samhälle, Travis county, Texas,
emigrerade till Amerika år 190S. Han är
bördig från Småland, där han föddes år 1886
i Hullaryds by, Lommaryds socken. Fadern,
Anders Swenson, var till yrket garfvare, men
sonen sysselsatte sig den mesta tiden med
landtbruk, arbetade en tid vid järnvägen
samt innehade anställning som handelsbi-
träde.

Efter ankomsten till Texas arbetade Sven-
son först några år för mr. Andrew Martin-
son i Manda, men började därefter att ar-
rendera land, hvilket han allt sedan gjort.

I äkta stånd inträdde Swenson år 1911.
Hans hustru, Anna Theresia Martinson, föd-

des 1880 i Signesbo, Jersnäs socken, Små-
land. Fadern, Claus Martin Anderson, var
jordbrukare. Till Manda, Texas, ankom
hon år 190S, och stannade en tid hos sin

broder, Andrew Martinson.

Malcarne Swenson som liafva två barn:
Mauritz Weldon, f. 1913, och Edmond Aure-
lius, f. 1916, äro medlemmar af svenska me-
todistförsamlingen i Manda, där Swenson
tjänar som skaffare och som kassör i sön-
dagsskolan.
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HEXXIXG SWEXSOX, ägare af ett vac-
kert, välbygdt hemman i Manda samhälle, är
en framgångsfull farmare och aktad bland
sin omgitning. År 1900, "det goda året”,
köpte Swenson denna egendom, som då var
ouppodlad och bevuxen med mesquite och
kaktus. Dessförinnan arrenderade Swenson
land från mr. John Eng i Lund under ett års
tid.

S. kom till detta land från Sverige år 1S96.
Han kom först till mr. Axel Petersons hem i

närheten af Hutto, Texas. I tre års tid ar-

betade han för andra och började sedan att

ägna sig åt jordbruk på egen hand.

Är 1S77 föddes Swenson i Almesåkra soc-

ken, Småland, där fadern, Sven RIagnus I-

sakson, var landtbrukare. Efter genomgån-
gen skolkurs arbetade sonen på landet, tills

han styrde färden till Amerika.
Med miss Ellen Maria Eklund ingick Hen-

ning Swenson äktenskap år 1904. Hon föd-
des 1883 i Nässjö, Småland, emigrerade år
1904 och kom till Lund svenska samhälle
i Texas. De hafva två barn: George, f. 1904,
och Sonja, f. 1900.

Swensons äro medlemmar i svenska me-
todistkyrkan i Manda.



-
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C. T. Skoglund med familj.

C. T. SKOGLUND var blott nio år gam-
mal, tlå han med sina föräldrar kom till

systern oeh svågern, John Israelson i Brushy,
Williamson county, Texas. Det var år 1SS3,
som de emigrerade frän Svartorps socken.
Småland, till Förenta staterna. Föräldrar-
ne äro döda och begrafna i Brushy. C. T.

Skoglund uppväxte i det svenska Brushy-
samhället och har efter sin uppväxt ägnat
sin tid och sina krafter åt jordbruk i William-
son och Travis counties. Han är en god
farmare och brukar för närvarande en landt-
egendom några mil söder om Lund, Texas.

I äktenskap förenad med Alma Storm se-

dan 1904, har han med henne sex barn: Ol-
ga. Hanna, Vendela, John och tvillingsbarnen
Martha och Maria. En gosse—Elmer—är
död.

Familjen Skoglund tillhör metodistför-
samlingen i Manda. Skoglund innehar mån-
ga förtroendeposter och ämbeten i försam-
lingen, där han är söndagsskolföreståndare
och lokalpredikant. Och under pastorsva-
kans leder han mötena, ty han är en god ta-

lare och i besittning af rika andliga erfaren-
heter.
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Carl Youngren med familj.

CAltli VOr\'(iIIF,\, arrendator på änkefru
C. Almquists hemman i Manda, Travis coun-
ty, kom till samhället från Sverige år 1S9.7.

Hos sin morbroder, mr. John Anderson, hade
han sitt första hem i detta land, men arbeta-
de sedan under atta ars tid för olika farmare
i bygden. I Denver, Colo., tillbringade han
ett år och sysslade där med trädgårdsarbete
samt ett år i Austin, Texas.

Youngren är från Kronobergs län och född
vid Moheda station är 1S78. Son till sko-
makaremästaren C. A. Youngren. lärde Carl
samma yrke, men vid sjutton ars ålder lämna-
de han läst, tafla och fädernejord och begaf
sig till landet i väster. Han var dock till-

baka hemma igen år 1907 för att hälsa på
hem och anhöriga, men återvände till Texas
samma år.

År 1909 förenades han i äktenskap med
miss Julia Almquist, dotter till familjen Carl
Almquist i Manda. Hon föddes vid Gregg,
Travis county, Texas, 1SS8. Fadern är död
och modern bosatt i Austin. Makarnes tvenne
barn äro: Emery, f. 1910, och Estelia, f.

1912.
Youngren har två bröder i Chicago, sko-

makare till yrket, och fem syskon i Sverige.
Med sin hustru tillhör han metodistförsam-
lingen i Manda och tager aktiv del i verk-
samheten. Kan är skötsam, intelligent och
duglig landtbrukare.
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Mr. och Mrs. Axel Zahr.

AXEL ZAHH, bosatt i Manda, Travis coun-
ty, där han idkar joi dbruk, är en af de
smålänningar, som pä senare år hamnat i

Texas tor att förskaffa sig utkomst och bilda
framtida hem. Född 18S6 pä gården Olse-
ryd i Jersnäs socken, där fadern, Anders
Zahr, var landtbrukare. är lian en af tio sys-

kon, af hvilka åtta lefva. Sex af dessa äro
bosatta i detta land. I Sverige arbetade
Zahr med jordbruk efter att hafva genom-
gått. folkskolan.

Då han år 19 04 emigrerade till Amerika,
styrde han sin färd till Manor, Texas, där
han hade en sväger, Oscar Swenson, bosatt.
Här gjorde han sig bekant med amerikanska
förhållanden och bomullsodling, och efter att

hafva arbetat för andra ett par års tid bör-

jade han därmed på egen hand som arren-
dator. Som sådan har han bott i Manda
samhälle hela tiden. År 1912 besökte han
Sverige och kom tillbaka följande år.

Med miss Esther Free ingick Zahr i äkta
stånd 1916. Hon är född samma är och i

samma församling i Sverige som hennes man,
men emigrerade två är senare till Amerika.
Hon kom först till Austin, Texas, där hon
hade anställning omkring fem års tid. I

Palestine, Texas, innehade hon plats i fyra
år. Xfven hon besökte sitt hemland 1912.

Zahr är en god och skötsam farmare och
en aktad man i samhället. Båda äro med-
lemmar af svenska metodistförsamlingen i

Manda och taga aktiv del och varmt intresse

i verksamheten.
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ANDERS (il STAK MALMBERG föddes i

Jönköping 1S51 oeh utvandrade till Amerika
ocli Brushy, Texas, 1S95. I sjutton år bedref
han i Austin, Texas, egen skomakeriaffär.

Malmberg är för andra gången gift. Han
var först gift med Maria Josefina Zeilund,
bördig från Hultsjö. Han hade med henne
tio barn. Hon dog i Austin, Texas, 1910.
År 1912 inträdde han i nytt äktenskap med
mrs. Ida Christina Johnson vid Manda, Tex.

Mrs. Malmberg hade med sin förre man, C.

J. Johnson, atta barn.

Familjen Malmberg bor på sin vackra
landtegendom norr om Manda.

RUBEN ANDERSON, född 1889 i Almes-
åkra, Jönköpings län, Sverige, kom till Ma-
nor, Texas, år 1911. Hans fader, Anders
Johan Johnson, hade egen gård därhemma
och sonen lärde sig landtbruk i unga år.

Omkring Manor arbetade han hos farmare i

fyra års tid, tills han började arrendera
land. Detta gjode han först af mr. John
Sponberg. Nu sköter han mr. Aug. Jacob-
sons hemman i Kirnbro.

År 1914 ingick Anderson äktenskap med

miss Esther Jacobson, dotter till familjen
Aug. Jacobson. Hon föddes i Cele, Travis
county, Texas, 1892, i hvilket samhälle hon
uppvuxit och fått sin skolbildning. Makar-
ne liafva en son, Menard, född 1916.

Andersons äro medlemmar i svenska me-
todistförsamlingen i Manda.
FRANS WALFRED MORELL, äldsta sonen

till J. Victor Morell i Manda, Travis county,
Texas, föddes i Austin, Texas, 18 82. Som
litet barn flyttade han med föräldrarne ut till

den landsbygd, där han uppvuxit och allt

sedan bott. Han har i flera år arrenderat
land af sin fader, strax intill föräldrahemmet.
Med Josephina Johnson ingick Morell äk-

tenskap år 1906. Hon är äldsta dottern
till mr. Carl Johnson -i Manda och född i

Stugun, Jämtland, 1886. Med föräldrarne
kom hon till detta land vid sex års ålder.
Familjen Johnson var i några års tid bosatt
i Burnet och Marble Falls, Texas, tills den
flyttade till Manda.

Morells hafva fem barn: Francis, f. 1907,
Lillian, f. 1910, Adeline, f. 1911, Raymond,
f. 1912, och Estella, f. 1915.

Familjen tillhör svenska metodistförsam-
lingen.
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GANADO.

Jackson county, är ett med de äldsta

i Texas; distriktet utlades redan 1835
och erkändes som county strax efter

revolutionen 1837. Tidigt pa lS-hun-
dratalet, 1827—28, bosatte sig nybyg-
gare vid Lavaca viken och floderna La-
vaca och Navidad, som delvis utgjorde
gränslinierna till Austins, De Witfs och
DeLeon’s koloni 1 orläningar. Inflyttnin-

gen till dessa trakter har dock gått sak-
ta.

Stora trakter ligga ännu obebodda
och å de väldiga prärierna beta stora
boskapshjordar, hvarför kreatursafvel
är ännu en betydande näringskälla. Or-
saken till den sparsamma kolonisatio-
nen torde vara här som på andra kust-
trakter, det flacka låglandet med sin o-

tillräckliga dränering, som dock under
senare åren betydligt afhjälpts, hvarför

ris, bomull och majs odlas med stor för-

del.

Det svenska samhället är beläget
strax utanför staden Ganado och bär
samma namn. De flesta svenskarne
inflyttade från nordstaterna Nebraska,
Iowa och Illinois i början på 90-talet.

Många af dessa, eller deras föräldrar,

hade varit banbrytare i de trakter hvar-
ifrån de kommo. Deras biografier äro
intressanta och vittna om ett sträfsamt
lif, hvar efter hand den svenska idog-
heten segrat och gjort de ekonomiska
förhållandena drägligare i lifvets höst.

Svenskarne i staden äro ledande af-

färsmän. En svensk bank, en järn-
handel, en mekanisk verkstad, en mo-
dern bomullsgin med andra företag,

som kunde nämnas, ägas och förestås
af svenskar.

Samhället är svenskt lutherskt med
en präktiga kyrka i staden.

Anclrcw Caspers hem.



'



1082 SVENSKARNK I TEXAS

Andrew Ca sper med familj.

AXDItK.W CASPER. Bland svenska af-

färsmän i Ganado räknas också Andrew Cas-

per. Han är. lik inånga af de äldre i detta

samhälle, skåning till börden, men kom som
helt ung till Förenta staterna. Hans föräl-

drar voro Ola och Bengta Casper, hvars hem
i Sverige var i östra Espinge, Malmöhus län.

Skåne. Här föddes A. Casper. Redan vid

11 års ålder fick han plats i handel, och har
alltsedan haft sin häg ät affärslifvet och äg-

nat sin mesta tid däråt.

Till Argo, Nebraska, kom unge Casper som
emigrant år 1S6S. Här blef han sedan bo-
fast, tills lian år 1894 flyttade till Ganado,
Texas. I Argo var han postmästare i fiera år
och hade värdefull egendom där, hvilken han
senare afyttrade. 1 Ganado köpte han vid
ankomsten en lialf sektion land, men farmning
låg ej i hans häg, icke ens i Texas, utan han
sålde snart denna egendom och startade affär

i staden under namnet “Ganado Mercantile
Companv”. Han blef senare intresserad i ett

annat större affärsföretag, nämligen Ganado
Townsite Co., och hade i detta som kompan-
joner bankir Mauritz i Ganado och mr. El-

ving i Nebraska, W. A. Shult i Texas. Ef-
ter aderton års tid öfvertog han ensam detta
företag.

Med Bertlia Johnson från Argo, Neb., in-

gick Casper äktenskap 18S4. Hon föddes i

Kristianstad, Skåne, och kom med föräldrarne
till Argo på IS 70-talet. Fadern, Hans John-
son, var jordbrukare och dog i Argo, Nebr.,
1910. Barn i äktenskapet äro: Newton, f.

1891, och Clara, f. 1S94, båda döda; Edward,
f. 1896, har som frivillig ingått i landets
krigstjänst; Arthur, f. 1887, är maskinist i

sm hemstad. Mrs. Bertlia Casper dog i

november 1914 i Ganado, Texas. Caspers
hafva den svenska lutherska församlingen som
sitt kyrkliga hem.
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Albert Ilultquist med familj.

ALIiKRT HULTQUIST, en af sönerna till

niakarne John och Josefina Hultquist i Oli-

via, föddes i Stan ton, lovva, 1S72, där de äldre
Hultquists först slogo sig ned efter flyttnin-

gen västerut från Rockford, 111. De bosatte
sig sedan i Oakland. Xebr., därifrån de koin-
mo till Texas. Han kom med de öfriga af
familjen 1893, och pä faderns stora landt-
egendom invid Ganado blef det att taga uti

med odlingsarbete och farmning i stor skala.
Liksom de andra bröderna var han hemma
och hjälpte fadern i flera är med landtbruket.

År 1906 ingick Albert Hultquist äktenskap
med Lydia Oa k i Louise, Texas. Hon är
också af svensk härkomst, fastän född i detta
land. Föräldrahemmet var i Nebraska, där
hon föddes 18S3, men familjen flyttade till

södra Texas omkring år 1S95, då också hon
kom med. Fadern dog i Louise, Texas. Ma-
karne hafva sju barn; Clifford, Raymond,
Paul. Winnie, Adena, Jessie och May.

Mr. Hultquist ägnar sig fortfarande åt

landtbruk, är progressiv och skötsam lik de
andra brodsrna.



_
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Martin L. Ilultquist med familj.

MARTIN L. HRLTQU1ST, landtbrukare i

Ganailo trakten, är en annan af sönerna till

mr. John A. Ilultquist, numera bosatt i Oli-

via. Hans hustru, Rose Dahlström, med hvil-

ken han inträdde i äkta stånd år 1910, är

liksom Ilultquist född i Amerika af svenska

föräldrar. Hennes barndomshem var i Xew-
man Grove, Nebraska, där hon föddes 1S.S4.

Föräldrarne komrno till landet i tidigare år,

fadern frän lilekinge och modern från Skåne.
I Dahlström familjen uppväxte sex barn, tre

söner och tre döttrar. Dessa voro Nathan,
Herman, Otto, Sophie, Hulda och Rose. År

189.3 konimo Dahlströms till Texas och slogc

sig ned i det nybildade svenska samhället vid
Ganado. Här var Dahlström den äldre jord-
brukare så länge han lefde.

Hultquist föddes år 1SS6 i Oakland, Neb.,
och var blott sju år gammal, då familjen flyt-

tade till Texas och Ganado. På faderns hem-
man uppväxte han och arbetade, tills han bör-
jade ägna sig åt landtbruk på egen hand. I

detta samhälle har han bott alltsedan ankom-
sten bit i barnaåren. Familjen har medlem-
skap i den svenska lutherska församlingen på
platsen. Makarne lmfva tre barn: Ruben,
f. 1911, Violet, f. 1912, och Willard, f. 1915.
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JOHX HKLAXDER, hemmansägare och od-

lare af ris, bomull och majs, bor på sitt landt-

ställe i närheten af Ganado, dit han flyttade i

koloniens första dagar, eller år 1803. Detta
år komrao de flesta settlarne bade till detta

samhälle, såväl som till Olivia och andra plat-

ser vid kusten frän lowa och Nebraska och
äfven andra stater i norr. Helander lärde
i Sverige smedyrket och sysselsatte sig visser-
ligen något därmed etter ankomsten till det-
ta land, men snart riktades hans håg till

landtbruk. Innan han med familj flyttade

till Texas, var han landtbrukare i Nebraska
i femton år.

H. föddes och uppväxte i Stora Kopparbergs
län, där föräldrarne, Anders och Kristina Kil-
ström, voro bondfolk. Fadern var också mu-
rare till yrket. John föddes i Falun 1S4 7

och stannade i föräldrahemmet till sitt ader-
tonde år, dä han upptog smedyrket. År 1S71
inträdde han i äktenskap med Carin Ax, född
1S4S i Asunda socken, Gestrikland. Sju är
senare, eller år 1S7S, emigrerade familjen,
bestående då af föräldrar och fyra barn, till

Oakland, Neb., där. som redan nämnts, H.
började arbeta i sitt yrke. Mrs. Helanders
föräldrar anlände dit frän Sverige två år se-

nare och bodde där till sin död. En syster
är fortfarande bosatt i Oakland.

Helanders halva fem barn och flera barn-
barn. Dottern Kristina, f. 1871, är gift med
N. A. Servin och bosatt i Nebraska; Albert, f.

187 5, bor i Ganado och är gift med Pearl
Gillam; Ferdinand, f. 1877, gift med Minnie
Ebert, är bosatt på samma plats; Wilhelmina,
f. 1873, Jennie, f. 1882. Familjen tillhör
amerikanska baptistkyrkan i Ganado.
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P. X. IjAXPIX. Bland dem som i början
af 1890-talet inflyttade till södra Texas från
de norra staterna var också Landin-familjen.
Denna, bestående af föräldrar och fem barn,
kom från Nebraska, där den bott i mänga år
och pröfvat nybyggarelifvets umbäranden.
Vid Ganado köpte mr. Landin en kvarts sek-
tion land att börja med. men äfven i denna
trakt mötte motgångar och skrala skördar
de första åren. Många bland nysettlarne
från norr tröttnade och återvände, men L. var
bland dem som stannade kvar och förbidade
bättre tider. Familjen äger nu 941 aeres
och ägnar sig särskildt åt risodling.

Mr. Landin, som var född i Sörby, Skåne,
1837, kom till Nebraska 1S6S, dog i Ganado
1911. Hans hustru, Sissa Person, med h vil-

ken han ingick äktenskap 1870, lefver fort-
farande. Hon är född i Gumlösa församling,
Skåne, 1S49. Fadern, Per Person, var tor-

pare under baron Gyllenkrok på Sinclairsholm.
År 1S70 reste hon till Amerika och kom till

Nebraska, där hon samma är gifte sig. Den
unga familjen tog här regeringsland, men
hade att utstå många vedervärdigheter den
första tiden. Farmarehemmen voro ej så
stora och bekväma då som nu, det. gällde då
att bo i jordkulor och taga sig fram så godt
man kunde. Men de som på detta sätt trot-

sade hindren och underkastade sig försakel-
serna ha grundat samhällen och blifvit ban-
brytare i stat och kyrka, förmåner, som nu
ett yngre släkte få åtnjuta.

T Ganado voro Landins med vid den svenska
lutherska församlingens stiftelse och ha allt-

sen tagit intresse i verksamheten. Barnen
äro: Nellie, f. 1871, Nels, f. 1S73, Alfred, f.

1879, Emil, f. 1884, och Alvin, f. 1S90. Al-
la äro gifta utom Emil. Dottern Nellie har
sitt hem i Clear Lake, Wis.
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Miss Xellie Landin.

JOHN' A. HULTQUIST och hans hustru
Josephina, båda födda i Sverige, i Hults soc-

ken, Jönköpings län. 1S45, äro stamföräldrar
till en stor släkt, ty af deras elfva barn äro
åtta gifta och ha familjer. Hultquist var
jordbruksarbetare i Sverige, och då han år
1867 styrde sin färd till Amerika slog han sig

först ned i Roekford, 111. Här ingick han
också äktenskap två år senare.
Som hemmansägare och landtbrukare finna

vid denna landsman sedan i Stanton, Iowa.
hvarest han könte ett landthem ocli bodde i

elfva år. Därifrån flyttade familjen till Oak-
land, Xebraska, och vistades där flera år. Till

Ganado, Texas, kornmo de 1S93, i koloniens
grundläggningsdagar, och att Hultquist kom
dit med stora förhoppningar på settlementets
framtid och i goda ekonomiska omständighe-
ter framgår tydligt däraf, att han köpte en
landsträcka på 600 acres. Med flera <=öner.i

tillhjälp lades detta snart under plogen, och
familjen liar ägnat sig åt odling af ris, bom-
ull och majs med god framgång. Egendo-
men har nu öfvertagits af barnen och föräl-
drarna bo i Olivia, där de slagit sig i ro pa
gamla dagar. De äro medlemmar af svenska
lutherska kyrkan.

Barnen äro: Oscar, f. 1871, Albert, f. 1872,
Anna, f. 1S73, David, f. 187.7. Alma. f. 1877,
Josef, f. 1878. Edward, f. 1880, Carl, f. 1 882,
Hulda, f. 1SS4, Martin, f. 1S86, Gilbcrt, f.

1889.

WILLIAM C. ANDERSON, sedan 1912

bosatt i Ganado, kom först till Beasley, Tex-

as, från Xebraska nämnda år, där han har

sitt föräldrahem och fadern, Albert Ander-

son, varit jordbrukare i fyratio år. William

föddes i Iowa 18 77 och är en bland tio sy-

skon och den ende i Texas. Fadern kom
från Östergötland och modern från Småland

och båda invandrade till landet i yngre år.

Anderson är landtbrukare.

H. OTTO 15AKT), hvars föräldrar invandra-

de till landet från Småland, föddes i Laport,

Ind., 1870. Fadern, .1. M. Bard, kom med
familj till Ganado 1894, började här med
landtbruk, men sålde sin egendom och flytta-

de till staden, då makan dog 1902.

Unge Bard är affärsman, de första sju å-

ren i Midfield, Matagorda county, och sedan

i Ganado. 1904 gifte han sig med Edna
Fitzgerald från Lampasas, Texas. Tre barn

tillhöra familjen: Calvin, Lula och Oliver.

VICTOR E. CHRIST, järnarbetare med e-

gen verkstad i Ganado, kom till Texas 1893

med föräldrarne. Familjen bodde först i

Edna men flyttade sedan till denna plats.

Brodern Charles har bleckslageriaffär och är

också hemma i smedyrket.
C. föddes i Princeton, 111., 1878, dit föräl-

drarne emigrerade frän Göteborg, fadern re-

dan så tidigt som 187 S och modern något se-

nare. Modern lefver ännu och bor i Ganado
men fadern dog därstädes 1899.

ANDERS JOHNSON, bosatt i Ganado se-

dan tio år tillbaka, kom med hustru och sö-

nerna August och Carl till Stanton, Iowa,
1SS1. De kommo från Hofva socken, Vä-
stergötland, där de innehaft en landtegendom
i Storhult i flera års tid. Han föddes 1840
och hon tre år senare. I äktenskap ingingo
de 1868. Hennes namn var Britta Kristina
Andersdotter. En dotter, Sara, och en son,
Gustaf, bo fortfarande i Sverige. Till Ga-
nado kommo Johnsons 1893, där de köpte
land och bosatte sig. Johnson har sedan
detta skrefs a fl i cl it.

EREN E. WILLIAMS och hans hustru El-

len, f. Lind, äro båda födda i detta land, han
i Knox county, 111.. 1874, och hon i Polk
county, Xeb.. 1879. Hans föräldrar kom-
mo till Altona. 111., på sextiotalet. Familjen
Lind var från Västergötland och var bland
de tidigare invandrarne. Till Texas kommo
båda dessa familjer i början af ISOO-talet,
Williams till Bee county och Linds till Oli-

via. De unge Williams ingingo äktenskap
är 1 906, bodde först i El Campo trakten,
hvarifrån de flyttade till Ganado 1909. Här
har W. ägnat sig mest åt risodling. Makar-
ne hafva en dotter, Ruth, f. 1909, och äro
medlemmar af svenska lutherska kyrkan.



'
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Mr. och Mrs. X. II. I.andin.

XILS HEXIIV LAXDIN och hans hustru

Elenora, född Wendcll, äro bada töelda i det-

ta land och barn till barnbrytarefamiljer,

hvilka tidigt kommu Iran Sverige och ha pröf-

vat nybyggarelifvet både i nordstaterna och

Texas. Han föddes i Dodge countv, Nebraska,
1873, och är son till familjen Per Lundin,
hvilken kom till Oanado 1S93 i koloniens för-

sta dagar. Hustrun är äldsta dottern till

makarne John och Hanna Wendell. hvilka in-

flyttade till Oanado 1907 fran Paxtori, 111.

Paxton är ett gammalt svenskt samhälle, som
tidigt togs i besittning af svenska invandrar-
ne, och från detta settlement har ett yngre

släkte spridts åt olika håll. Här föddes mrs.
L. 1 S 8 5 ,

uppväxte och fick sin bildning i

skola och kyrka.
Landins förenade sina öden i äktenskap år

1908. En dotter föddes dem, Lillian Levern,
men dog i späda år. De äro medlemmar af

den svenska lutherska församlingen i Gana-
do.

Varande äldste sonen i familjen, fick Nels
Henry tidigt med de andra bröderna lära sig

arbeta och hjälpa fadern med odling och iandt-
bruk. Efter att hafva tillsett föräldrahem-
mets väl i flera år, köpte han eget land, en
vacker egendom pä 200 acres, som makarne
bebo och sköta.
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ALFRED ERIK LAXDIX, son till makarne
Per och Sissa Lundin, som ar 1S93 inflyttade
till Ganado, föddes 18 7!) i Dodge county, Ne-
braska. I nämnda stat uppväxte han och fick

sin skolbildning, och då han kom till Texas vid
fjorton års ålder, fick han börja med jord-
bruksarbete i föräldrahemmet. Lik många
andra af de svenska farmarsönerna i Texas,
för hvilka landtlif och jordbruk fallit i hågen,
började unge I,and in snart syssla därmed pa
egen hand. Han har förnämligast ägnat sig
åt risodling. Som antydt, är det mänga
bland den sv.-amerikanska ungdomen, som
blir kvar på landet. Visserligen star en och

annans håg till staden och i enstaka fall väl-

jas professionella banor, men stadslifvet har
icke den framtid och gifver vanligtvis icke

den finansiella trygghet, som landtbon röner.
Den svenska farmarbefolkningen i landet är
också ansedd som ett starkt och pålitligt släk-
te.

Landin inträdde i äkta stånd år 1916 med
miss Esther Wendell, dotter till familjen John
Wendell i Ganado. Hon föddes i Päxton.
111., 1890, och kom med de öfriga af famil-
jen till Texas och Ganado 1907. Makarne
liafva en son: Harry Melvin. Medlemskap
i svenska lutherska kyrkan.
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JOHN TJXI), ginägare och landtbrukare i

Ganado och bosatt i staden, torde vara den
förste svensken, som satte sin fot. eller kanske
rättare inflyttade, på Olivia samhälles mark.
Han var så mycket delaktig i dess grundlägg-
ning, att han var landtmätaren behjälplig att

uppmäta dess gränser och uppdela dess land
till de mänga svenska spekulanterna, som in-

kommo från de norra staterna. Detta var
1S93. Föräldrarne, Andreas Johnson och
ta Stina Lind, kommo hit samtidigt och bod-
de här till sin död, fadern 1S94 och modern
1896.

Lind var bosatt i Olivia flera år. Han var
den förste och ende handlaren på platsen en
längre tid, deltog i den första ginnens upp-
byggande och tog intresse uti det nya sam-
hällets alla angelägenheter. Han äger fort-
farande en större landtegendom därstädes. I

Ganado, dit han flyttade år 1906, har han en
större ginaffär och en landtegendom på 8 60
acres, där han förnämligast odlar ris och

bomull. I svenska samhällens och svensk
kyrklig verksamhets uppbyggande ocn väl-

färd har Lind alltid tagit varmt intresse och
varit frikostig med att hjälpa goda företag.
Han tillhör den engelska lutherska kyrkan
sedan församlingen bytt om språk, och är dia-

kon i församlingen.
L. är sedan år 189 4 gift med Ellen Emelia

Nelson, född i Polk county, Nebraska 18 7‘>

af dit inflyttade svenska föräldrar. Fadern
var bördig från Skåne och modern från Vä-
stergötland. De lefva ännu och bo fortfa-
rande i nämnda stat. Malcarne Lind hafva
en son. Arthur Fernado. Mr. Linds födelse-
bvgd är Åsaka socken, Skaraborgs län. Väster-
götland, och födelseår 1 866. Endast nio år
gammal, fick han tillfälle att åtfölja föräl-

drarne på deras långa lärd till Amerika. Fa-
miljen slog ned sina bopålar i Howard county,
Neb., och här uppväxte sonen och fick sin

skolbildning. Han tog också en akademisk
kurs vid Luther Aeademy i Wahoo, Nebr.
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XEIjS JOHAN' OLSON'. Det var icke blott
på 1890-talet som svenskar inflyttade till

södra Texas och bildade samhällen här och
där, utan detta har pågått tidtals allt sedan,
dock kanske icke i så stor skala. Bland dem.
som slagit sig ned i Oanado svenska samhäl-
le på senare tid, befinner sig mr. Olson, som
med familj inflyttade 1909. Han började
strax ägna sig åt landtbruk, har arrenderat
land och bedrifvit särskildt risodling. Detta
är en lönande näringsgren under vanliga för-

hållanden. om passande land och tillräckligt
med vatten kan fås. Trakterna omkring El
Campo och Ganado ha varit särskildt passande
för detta slags jordbruk.

Olsons föräldrahem var i Lönshult, Skåne,
där fadern, Jöns Olson, var smed. I familjen

uppväxte fem syskon, bland hvilka Xels och
Sofia reste till Amerika. Född 1873, arbe-
tade Olson pä landet tills han år 1901 emigre-
rade till Paxton. 111., där han de första åtta å-

ren var jordbrukarbetare. I följande nio år

bodde han i Chicago och arbetade pä fabrik.

Häi' fann han sin brud och ingick äktenskap
med Jennie Blända Person år 1902. Äfven
hon är bördig från I.önshult i Skåne, men var
blott tio år gammal, då hon kom med brodern
Karl till Chicago. Faderns namn är Per
Ingemanson.

Olsons hafva fem barn. nämligen Elmer, f.

1903, Walter, f. 1905, Ruth, f. 1908, Grace f.

1911. och Hellen, f. 1915. De äro medlem-
mar af svenska lutherska församlingen, uti

hvilken O. tjänar som diakon.
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Mr. och Mrs. Albert Ros.

ALBERT ROS föddes 1S52 i Trehörna soc-
ken, Småland, i ett torparhem, som innehades
Uf fadern, Mons Johanson Ros. Under sin
lefnad har lian pröfvat på ett och annat, men
sitter nu välbergad på äldre dagar i sitt vackra
landthem invid Ganado, Texas, i kretsen af
barn och barnbarn. Med sin hustru, Hanna,
född Erlandson, ingick han äktenskap år
18S2 i Des Moines, Iowa. Hon är bördig från
Halland och född 1863. Med sina föräldrar
kom hon till Eddyville, Iowa, vid fyra års ål-
der. Till denna plats kom också mr. Ros, då
han 18 73 lämnade sitt fädernesland och begaf
sig till Amerika.

De första nio åren var Ros järnvägsarbe-
tare i Iowa men upptog sedan landtbruk i

Platte county, Nebr., där han bodde i tolf år.

Han tog också regeringsland, hvilket han
sålde, då han år 1893 flyttade till Texas och
blef bosatt vid Ganado. Här köpte han sam-
ma år betydligt med land, som lian med sö-
nerna brukat, mestadels för risodling. En
del af egendomen har lian sålt, men äger fort-
farande en kvarts sektion i Ganado och en e-

gendom i South Dakota.
Åtta barn tillhöra denna familj, somliga af

dem gifta och bosatta på andra håll Anna,
f. 1884. Sofia, f. 1S86, Lydia, f. 1887, dessa
tre äro gifta och bosatta i S. Dakota; Willie
f. 18S9, och Leonard, f. 1S91, äro bosatta
i San Antonio. Texas; Alvin, f. 1893, Vida, f.

1S9.'), och Howard, f. 1S9S.
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JOHN' AVHNDKLL. Denne landsman, som är
skåning til! bord och har fått sin hustru från
samma provins, är hland de största svenska
landägare i Ganado-trakten. Han var iandt-
brukare i stort, redan förr än han kom till

Texas år 1907, ty i närheten af Faxton, 111.,

ägde han en lialf sektion land och arrenderade
dessutom omkring ett tusen acres. Hvad
som drog Wendell frän Illinois vackra oeh bör-
diga slätter, veta vi ej, men antagligen såg
han också i de vidsträckta landområdena å
Texas kustland stora möjligheter för idog
man. Då han kom till Ganado nämnda är.

köpte han SS7 acres ouppodladt land. hvilket
strax lades under plogen. Andra förbättringar
gjordes i öfverensstäinmelse med platsens
storlek, och det stora och moderna lnndthem-

met är en prydnad för platsen och heder till

dess ägare. Nog har det varit hårda år med
missväxt och missräkningar äfven för denne
landtman, men ihärdighet och förhoppningar
ha besjälat honom, och med bonden Paavo
har han sagt: “Jag vill gräfva dubbelt större
diken, men af Herren vill jag vänta växten”.
År 1917 hade han bomull på 500 acres och
gjorde en mycket stor skörd, då den på hösten
betingade ett pris på omkring 2 7 cents pun-
det. 1 samhällsförhållandena och kyrkliga
angelägenheter har Wendell tagit varmt in-

tresse. Han är ombudsman i svenska lu-

therska församlingen.
W. föddes 1N63 i Fjelkinge församling,

Kristianstad län, och var son till soldaten Erik
Wendell. År 1SS1 emigrerade han till II-
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linois. Med Hanna Frantz inträdde lian i

äkta stånd 1S84. Hon är bördig från
Ljungby, samma län, oeh född 1 v

ti 1 . Hen-
nes fader var skolläraren T. Frantz. Till

Paxton, 111., reste hon 1SS2, och föräldrar-
ne komnio dit senare och dogo där. Ma-
karne hafva tre barn, nämligen Nora, f.

1885, och gift med Xels Landin; Esther, f.

1890, och gift med Alfred Landin; Helge, f.

1880. En son, Hugo, dog i Ganado, tjugo-
ett år gammal.

Mrs. PERNILLA BRODI), född 1847 i Vån-
ga. Skåne, kom i sällskap med sina sex barn
till Madison county, Nebr., år 1883. Hit

hade maken, Bengt Brodd, rest året förut

och tagit regeringsland eller “homestead”.
Här bodde familjen tills 1893, då den flytta-

de till Texas och bosatte sig vid Ganado Fa-
dern var dä död, och äldste sonen, Nils, stan-
nade kvar i Nebraska. De öfriga barnen
äro Lina, Anna, August. Sofia och Amanda.
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CROSBY.

Detta längst i sydost liggande sven-

ska samhället i Texas är beläget tjugo

mil nordost om Houston, utmed South-

ern Pacific banan och endast omkring

elfva mil frän kusten.

Samhället koloniserades först af sven-

skar från Nebraska. Första sällska-

pet anlände 1892; tre sektioner af land

köptes genom landmäklarne Edling och

Hallgren från El Campo, Texas. De
första svenskarne voro Henry Wahl, en

mr. Brätten, dennes son Andrew, Claus

W. Pira, Joseph Anderson, Frank Lar-

son, John Larson, och en mr. Lundstedt.

Af dessa åtta familjer bo ännu i Crosby
änkan Pira och herrskapet Wahls samt
Andersons barn. Andra, som anlände

senare på 90-talet, voro familjerna F.

Dahlquist och C. A. Gustafson från Hut-
to, Williamson county, Lars Nelson och

A. Reidland frän Iowa, och Henry Pe-

terson från Nebraska. Med 1900-talet

ha ganska många från olika trakter

bosatt sig här.

De förnämsta näringarne äro bomull,

majs och risgryn, men vid sidan af

landtbruket ägna sig flera af svenskar-

ne åt affärer i staden. C. A. Gustaf-
son är ägare af Crosby gin, sågverk,
kvarn och virkesgård. Crosby Mercan-
tile Co., den förnämsta och största af-

fären i staden, äges nästan uteslutande

af svenskar.
Risodling har också varit en lönande

affär, åt hvilket flera af svenskarne äg-

nat sig med stor framgång.
Svenskarne ha här vant sig att använ-

da landets språk bade i kyrkan och po-

litiken. Nagon svensk kyrka fins ic-

ke på platsen, fast kyrkan som finnes

byggdes af svenskar, men som icke nå-
got svenskt kyrkligt samfund med all-

var tog hand om verksamheten utan den
betjänades af hvem som kom och be-

sökte platsen, blef det aldrig någon
svensk kyrkliga organisation. Sven-
ska metodistkyrkan har på senare ti-

den organiserat verksamhet här med
gudstjänster i skolans hörsal på engel-

ska språket. Crosby har en förträff-

lig skola med en skolbyggnad värd $20,-

000 .

I detta samhälle, som på andra plat-

ser, ha många af de svenska unga män-
nen inmönstrat i Förenta staternas ar-

me för krigstjänst under det pågående
europeiska kriget, hvarom vi nämna
mera utförligt å annat ställe.

Verksamma inom samhället för krigs-

intressena nämnes Oscar Reidland, som
förestår insamlingen för Röda Korset
och krigssparmärken, samt mrs. R. J.

Kenning, för frihetslånet. Mrs. O. J.

Nelson är president i föreningen för all-

män rösträtt åt kvinnorna.

C rosby.
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Riströskning vid Crosby.

Henry Petersons hem.

V
1

; 1

• 5

A. Lindströms hem.
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CAKL Al'(il ST GUSTAFSON. Denne väl

kände och företagsamme landsman inflytta-

de till Crosby samhälle ar 1 S t) t> . I sju ar
förut hade han sitt hem i närheten af Hutto,
Texas, där han var arrendator från det han
koin från Sverige med sin familj 18 S9.

Utom tvä präktiga landtegendomar utom sta-

den äger han i Crosby bonnillsgin, sågverk,
virkeshandel, smed verkstad, m. m. Från
barndomen van vid arbete och försakelser
har han genom ihärdighet, klok beräkning
och företagsamhet ej blott kommit till väl-

bärgad ställning, utan är också ett exempel
på hvad som kan uträttas i trots af mindre
gynsamma förhallanden i olika afseendcn.

Då Gustafson kom från Sverige till Hutto,
där syskon äro bosatta, var han i skuld för
sin biljett och hade $2.50 i fickan. Alen han
hade redan i Sverige sysselsatt sig med olika
företag och lärt sig sniekaryrket, livilket äf-

ven här kom honom väl till pass. Han föd-
des i Wallsjö socken, Småland, 1847, gifte
sig 18 75 med Mathilda Carlson från B.iör-

ke socken i samma landskap, i hvilket äk-
tenskap föddes sex barn. Af dessa ha tre

dött. I hemlandet var G. med och byggde
kaserner vid ölningslägren, broar och sta-
tionshus vid järnvägen samt andra allmänna-
re företag. Vid östra stambanans öppnan-
de innehade han plats vid Nässjö station.

Gustafson tillhörde missionsförbundet i

Sverige, men ingick i svenska metodistför-
samlingen i Hutto under vistelsen där, samt
förestod bygget af svenska metodistkyrkan.
I Crosby har Gustafson tagit intresse uti

kyrklig verksamhet alltjämt, fast det först

på de sista åren funnits stadgad svensk
verksamhet därstädes. Innan någon pastor
verkade på platsen, predikade G. ofta. var
söndagsskolföreståndare och skötte andra
kyrkliga sysslor. Han skänkte det land, hvar-
på kyrka och boställe sedan byggdes och ha-
de också byggnadsföretaget om hand. För-
sta mötet i denna kyrka hölls den 10 mars
1911 . Denna först bildade församling var
amerikansk metodistförsamling, och Gustaf-
son med sin familj ingingo som medlemmar
i densamma.

Mrs. G. dog 1916. Enda dottern, Anna,
är gift med pastor Edwin Sahlen, predikant
inom svenska metodistkyrkan och statione-
rad i Scandia, Kansas, Sönerna Carl och
John, den senare gift, äro fadern behjälpli-
ga uti arbetet och affärerna. En son, Albert,
råkade under bomullsplockning bli öfverhet-
tad och detta föranledde slutligen total för-
lamning. Efter ett mångårigt lidande slu-
tade han sina dagar i Crosby år 1900. Han
visade tidigt anlag till begåfning och ett
<stilla, gudfruktigt lif. Följande versar
skrefvos af honom en tid före hans död, livilka
visa med hvilket tålamod och hopp han bar
lidandena.

LIFVETS VÄXLING.

Jag blickar nu tillbaka
Uppå min vandringsstig;
Ty re

r

n har jag fått smaka
Hvad lif vet har med sig.

En tid har nu förflutit

Af tvä och tjugo år.

.Min barndomstid försvunnit.
Så ock min ungdoms var.

Båd’ sött och surt jag smakat
Ur lifvets bägare;
Men aldrig har jag saknat
Hjälp af min frälsare.

Han hafver mig bevarat
I hela denna tid

Och har ät mig förvarat
En ljuf och himmelsk frid.

.Tag föddes hit till världen
En gosse fri och glad.

Jag växte till vid härden
Och bodde i en stad.

Där jag bland gossar lekte

—

Dä frisk och glad jag var,
Och endast glädje lekte
I hvarje anletsdrag.

I hemmet fick jag lära
Om Jesus, barnens van,
Och att i bön frambära
Min nöd till frälsaren.

Jag gick i söndagsskolan,
Ty barn få lära där
Om Kristus, barnavännen,
Hur god och mild han är.

Min barndomstid var ljuflig

Tills .iag var tretton år.

Så långt var vägen treflig,

Alen sedan blef den svår.

Jag fick på kryckor vandra

—

Så får jag vandra än

—

Jag kan ej se som andra.
Alen får i himmelen.

Jag kan ej se att läsa
Det heliga Guds ord;
Dock skall det bättre blifva,

Om ej på denna jord.

I denna vida världen
Alig Herren Gud har ställt,

Och under pröfningstiden
Jag mången tår har fällt.

Om resan är besvärlig
I denna jämmerdal.
Dess mer blir hvilan härlig
1 himlens fröjdesal.

Jag är dock frälst och lycklig
I tron på Jesu namn.
Vår tid är kort och flyktig;
Snart seglar’n hunnit hamn.

I denna sälla hamnen
Där gråter ingen mer;
Där finns ej rum för sorgen,
Och sjukdoms finns ej där.

Snart är min vandring slutad
Och detta lifvets strid.

Af nåd jag blifver flyttad
Till himlens ljufva frid.

A. G.



.
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Pastor OSCAR EMANUEL LIXSTRUM, sv.

metodistpredikant med verksamhetsfält i

Houston och Crosby samt soldatöfningsläg-
ren Camp Logan och Travis, är son till pa-
stor O. F. Linstrum i Kingsburg, Cal., pre-
dikant under fyratio års tid bland svenska
metodisterna i detta land och väl känd och
högt aktad inom sin kyrka. Sonen valde i

unga år sin faders verksamhetsbana och har
redan tillbringat ilera år i kyrkans arbete i

Texas.
Han föddes 1S87 i Jamestown. X. Y., fick

sin publika skolbildning i Evanston, 111., samt
vid högskola i Georgetown, Tex. Senare ge-
nomgick han Southwestern University i sist-

nämnda stad ocli graduerade med A. B. gra-
den. Åren 1910-— 11 innehade han plats
som skollärare nära Stamford, Texas, men
upptog predikoverksamhet i Fort Wortl.i

1911. Då Texas Wesleyan College i Austin
öppnades i januari 1912 blef han en af dess
förste lärare och betjänade detta år också
församlingen i Waco. Till Galveston flytta-

de han i december 1913 och var pastor här
tre år, under hvilken tid han upptog kyrklig
verksamhet i Crosby och Houston. Han
flyttade till sist nämnda stad och pastorat i

dec. 1917.
I äktenskap inträdde han 1911 med Lillie

Lundblad från Georgetown. dotter till Hen-
ry Lundblad och född 188Ö i Brushy sam-
hälle, Williamson county. Barn: Gladvs Marie,
f. 1912, Oscar E. Jr., f. 1914, och Charles
Henry, f. 1917.

I besittning af god bildning och varmt
intresse för soldaternas väl, utför L. en väl-

signelserik verksamhet i öfningslägren. Han
har också vunnit godt anseende som talare
och predikant
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C. A. Lindström med familj.

CHARLES A. LINDSTRÖM och hans hu-
stru, Hilma, född Smedbäck, äro bland de
förste svenskar som slogo sig ned i Crosby
trakten, köpte land och började det svenska
samhället därstädes. Likt många andra af de
svenska nybyggena har det ej alltid varit
ljusa dagar för svenskarne här. Innan lan-
det blef uppodladt och dräneradt var detta
flata land vattendränkt och besvärligt att
sköta. För mycket rägn förstörde under-
stundom grödan, och många flyttade bort de
första åren. Men L. var en bland dem som
stannade, ty dels var han for fattig att läm-
na och börja på annan plats, och dels hyste
han nog den förhoppningen, att kommande
dagar skulle bli bättre, ocli häruti var han
icke misstagen. Ty äfven detta samhälle
har mycket förbättrats med åren genom vid-
sträcktare odling och dränering. Lindström
har sett samhället utvecklas i alla afseen-
den och äger en vacker och värdefull egen-
dom härstädes.

Såväl Lindström som hans hustru äro föd-
da i Ukna socken, Kalmar län, han 1864 och
hon sex är senare. L. uppväxte dock i Öster-
götland, där fadern, Jonas Petter Lindström,
var jordbrukare pä eget hemman. År 1S8S
emigrerade han till detta land och bodde de
första sex åren i Chicago. Mrs. L:s fader
var också jordbrukare därhemma i Smatand
och hette August Smedbäck. Hon reste till

Amerika och Chicago 1SS9 och hade där sitt

hem, tills hon med L. satte eget bo i Texas
18 95. Deras sju barn ha följande namn och
födelseår: David, f. 1S95, Ernest, f. 1S97,
FYidolph, f. 1901, Ruth, f. 1904, Elmer, f.

1905, Annie, f. 1909, och Harry, f. 1912.
Äldsta sonen är gift och bosatt i Crosby.
Lindström har gjort en påhälsning i foster-

landet och rest omkring äfven i detta land
de senare åren.

Familjen tillhör “The Church of Christ”
eller bibelstudenternas internationella före-
ning.

t
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Henry Peterson med familj.

HEXRY PETERSOX. Bland de tidigare

settlarne i Crosby samhälle märka vi denna
familj. År 1895 kom P. med hustru och

barn till Texas för att här söka göra sin lyc-

ka och timliga bärgning. Efter blott en kort

tids vistelse i Louis, flyttade han till Crosby
och köpte en landtegendom i Ellis League,
där familjen alltsedan bott. Ett par af sö-

nerna äro hemma och hjälpa till med jord-
bruket, som förnämligast består af ris-, bom-
ulls- och majsodling.

Peterson och hans hustru Kajsa, f. Larson,
äro båda från Gefleborgs län i Sverige, där
han föddes i Ofvansjö socken, 1850, och hon
i Åkerbo, 1855. Redan så tidigt som 1S67
emigrerade P. till detta land och bosatte sig
i Des Moines, lowa, men flyttade efter fyra

år till Nebraska, där han tog homestead och
timber claim. Här bodde familjen i tjugo-
två år eller tills uppbrott gjordes för Texas.
Makarne ingingo i äktenskap 1881. Fyra

af barnen äro döda, och de öfriga tre äro:
Will, f. 1SS1, Edward, f. 1890, och Adolph,
f. 1892. Mrs. P. kom till Nebraska frän
Sverige år 1S80. Modern dog i Sverige och
fadern, som i äldre dagar emigrerade till det-

ta land, dog i Nebraska.
Det har nog ej heller i Texas alltid varit

solskensdagar för denna familj, men den har
ej fällt modet utan ihärdigt sträfvat framåt
och tagit den ljusa dagen med den mörka.
Den har därför också kommit till ekonomiskt
oberoende. Aktade bland vänner och i sam-
hälle, tillhöra de svenska metodistförsamlin-
gen i Crosby.



.
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Sven Runneberg med familj.

SVEN IIUXXKI5ERG, hemmansägare och
landtbrukare i Crosby samhälle, kom rör nå-
gra år sedan hit fran de norra staterna. R.
är blekingsbo till börden, född 1S64 i Gam-
melstori), men kom åtta är gammal till Pax-
ton. 111., i sällskap med moder och syskon.
Fadern hade rest till samma plats tre ar för-

ut. Föräldrarne voro Anders och Elsa
Runneberg, hvilka slogo sig ned på farm i

Illinois och stannade där tills 1893, då de flyt-

tade till Pocahontas county, Iowa. Här
köptes land och brukades, men da modern
dog härstädes flyttade fadern tillbaka till

Hillside, 111., där sonen Sven bodde.
I Chicago fann Runneberg sin brud och

gifte sig 1894 med Sophia Anderson, född
1866 i samma församling som han. Till

Chicago kom också hon i föräldrarnes sällskap
1890

, och efter makarnes giftermål bosatte

de sig i Hillside, nära Chicago, där R. äg-

nade sig åt landtbruk närmare tjugotvå år.

Härifrån flyttade de till Texas 1915. So-
nen, Elton Cromwell, född 189 5, har univer-
sitetsbildning och graduerade 1917. Han
inmönstrade i Förenta staternas arme i okto-
ber 1917, och utnämndes som andre löjtnant
från officersskolan i Fört Worth, Texas, i

april 1918, och är nu i Frankrike.
R. köpte år 190S 3 20 acres land i närhe-

ten af Crosby, hvilka han, sedan han flyttat

dit, ytterligare bebyggt och förbättrat, sä

att egendomen nu är modern i alla afseen-

den.
Mrs. R. har en broder, August, och tre sy-

strar, Elsie, Tilda och Edith, bosatta i detta

land. Runneberg har fyra bröder och en
syster: Peter, Louis, Nels, Andrew och Em-
ma. Han är den ende som bor i Texas.
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Mr. och Mrs. A. Rcidland.

AMMtllAV IOIIV RKIDLAM) föddes i Rv-
daholm, Jönköiiings län. Sverige, 1S44, kom
till Amerika 1NG7 och bosatte sig först i JIo-
line. 111. Iliir ingick han äktenskap 186S
Med Malena Johnson, bördig från Mistelås,
Kronobergs län, Sverige, där hon föddes 1S4G.
Familjen bodde en tid i 1’omeroy, Iowa. och
konuno frän Iowa till Texas 1897. De bo-
satte sig i Crosby, där de alltsedan bott. Här
har familjen ägnat sig förnämligast at ris-

odling, hvari de siirskildt lyckats och kommit
till finansiell välmåga.

I äktenskapet föddes tio barn, Fred, John,
Charley, Oscar, David, Theodore, Louie, Ida
(mrs. Anderson), Amanda (mrs. Duerbeck),
och Mary.

Mr. Reidland dog i Crosby i december 1917
Mrs. Reidland som ännu lefver, bor i sta-

den. De flesta af barnen sysselsätta sig fort-

farande med risodling och bo på sina landt-
gärdar omkring Crosby, utom Oscar, Mary
och Amanda, som ägna sig åt affären “Crosby
Mercantile Co., samt systern, mrs. Ander-
son, som bor i Albert City, Iowa.
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John Ptter Sjölander.

JOHN’ HETER SJÖLANDER, sjökapten,
landtbrukare och poet, bebor sitt enkla men
trefliga hem i furuskogen vid Cedar Bayou.
några mil från Crosbv och närmare hafvet.
Bland sina landsmän i Texas är han icke
mycket känd. ty han har litet eller intet vi-

stats ibland dem. men för den stora amerikan-
ska läsekretsen är lian väl känd genom sitt

författareskap, och hans namn och poetiska
alster förekomma ofta i pressen. Antingen
det är hans egen tillbakadragenhet eller hans
landsmäns försummelse att uppsöka honom
som är orsaken, har emellertid en stor per-
sonlighet vistats ibland dem utan att de ha
vetat om det; och de själfva och svenskheten
i Texas har förlorat mycket därigenom.

Denne mångsidige och rikt begafvade man

föddes i Hudiksvall, Sverige, den 25 mars
1851. Föräldrarne voro Olof och Margareta
Sjölander, och fadern var sjökapten. Sin
skolbildning i hemlandet fullbordade han vid

Hudiksvall högre elementarläroverk. År 1S71
emigrerade han till Amerika och kom till

Galveston. Han hade dessförinnan seglat i

tre år med engelska fartyg, och sjölifvets

tjusning drog honom ofta ut på skummande
våg igen. Fastän han haft sitt hem i Cedar
Bayou, har han alltsedan 1874— tills för någ-
ra är sedan, da sönerna togo hand om sjö-

farten—fört eget fartyg mellan Cedar Bayou
och Galveston. Nu har lian på äldre dagar
dragit sig ännu mera undan det offentliga lif-

vet och njuter af landtlifvets stillhet.

Att han valde denna undangömda vrå till



' V

.



1104 SVENSKARNE I TEXAS

sitt framtida hem. torde ha varit en ren till-

fällighet. Vid framkomsten till Galveston
lämnade S. sjölifvet under en tid och tillsam-

mans med sin broder Olof begaf lian sig till

fots utmed kusten, och kommo de sa till

denna plats, som kallas Cedar Bayou. Det
var nog nagot här som tilltalade bröderna,
ty här beslöto de sig för att stanna, och det

är snart femtio ar sedan. En vacker landt-

egendom inköptes, hvilken ännu innehafves
af familjen . Sjölander gifte sig år ISIS
med Carolina Busli, af tysk börd. Deras
barn äro Erik och Frank, hvilka idka sjöfart

på faderns gamla farled; John och Sam, jord-

brukare. Paul sköter hemmanet, och dot-

tern Annie är skollärarinna. Sonen John är

gift med Ellen Dahlquist och Sam med Eli-

zabeth McGar.
Från Sjölanders panna hafva flutit mänga

värdefulla alster hade af poesi och prosa.

Största delen om icke allt har författats pä
engelska språket, och många af hans väl

skrifna stycken ha funnit plats i olika skol-

böcker. Frän ‘ The Hill Reader, Book Four”
återgifva vi följande: “John P. Sjölander
is an interesting character. Nothwithstand-
ing his foreign birth and education he is a
master of pure english. He is a farmer and
a sailor as well as a writer, and has been
called “a son of the sea and a son of the
soil”. He can build a sailingboat and can
steer it with the skill of a shipmaster. His
poems and prose writings have found their
way into sonte of the best periodicals of the
United States and eritics give him higli rank”.
Ett par af hans poem införas här:

To a Sparrow.
Ho! there you are. You do not seern to know.
Or if you know it, do not seem to care,
How cold the wind is, or the earth how hare,
But lceep on scratching, scratehing, heel and

toe.

You must find something that is good below
The dead leaves and the grass, to keep you

there.
Ho! coming out, and singing, I deciare!
And all the Earth is bare, and cold winds

blow.

Oh, little frier.d, you are about—so long,
And just about—yes, just about—so higli.

Oh! with a trust like yours in heart so true,
And with the faith you have, so great and

strong
Were you as big—nav, half as big—as I,

What wondrous things were possible for you!

Song of the Texas Corn.

I *was dry and dusty,
I was weak and weary;
Now Fm glad and lusty,

And the earth looks cheery.
Oh, the soaking,
Mirth-provoking,

Laughter-making rain!
Soft and silky,

Mild and milky,
Grows my gohlen grain.

Listen to the laughter
That my leaves are making,
When the wind comes after
Kisses, softly shaking.

Oh, health-giving,
Breathing, living,

Heaven-pouring rain.

Come, caress me,
Kiss me, bless me,

Once, and once again.

Let your hearts be singing,
Peal your pecans, peoples;
Set the joy bells ringing
In the lofty steeples.

Praises render
To the sender

Of the joyous rain;—
Of the living,

The live-giving,

Of the precious rain.

ANDREW M. DAHLQUIST. I ett bonde-
hem i örs socken i Dalsland föddes och upp-
växte denne landsman, som i detta land fa-
rit vida omkring och pröfvat på ett och
annat. Slutligen fann han en lugn plats
i den soliga södern, där han med familj slog
sig i ro. och där han vistats sedan år 1S94.
Denna plats var Crosby, Texas. Här köpte
han 160 aeres, byggde och förbättrade hem-
manet i olika afseenden, så att det blef både
värdefullt och inbjudande. Familjens sju
barn äro alla gifta och bosatta i Texas. De-
ras namn och födelseår äro som följer:

Albert, f. 1884, Minnie, f. 1886, Charles, f.

18.88, Ellen, f. 1890, Mabel, f 1S92, Elmer,
f. 1894, och Esther, f. 1S96.
Då Dahlquist lämnade Sverige 1870 vid

tjugo års ålder, styrde han sin färd till

Marquette, Mich. Som grufarbetare arbe-
tade han sedan ett par år i Islipeming, bod-
de under längre och kortare tid i Duluth,
Minneapolis och Chicago. Tog därefter
upp farmarbete i Illinois och Nebraska, vid
Fort Corney; blef grufarbetare igen i Lead-
ville, Colorado, men uppsökte ånyo landt-
lifvet vid Holdredge, Nebraska. Här köp-
te han land och idkade jordbruk i sexton är,

men torkan var ihängsen och han beslöt att
utbyta Nebraska för Texas.

Under sin vistelse i Holdredge gifte han
sig med Ida Erikson, född 18 5 6 i Jönkö-
pings landtförsamling, Småland. Redan
vid tolf års ålder följde hon med föräldrarne
till Amerika. Familjen bosatte sig först i

Illinois, men flyttade säkerligen västerut, lik

så många andra Illinois-svenskar gjorde på
den tiden, ty fadern dog i Falun, Iowa. och
modern i Nebraska. Makarne Dahlquist
ingingo äktenskap 1882.
JOHN Win. PETERSON, landtbrukare å

faderns hemman nära Crosby, kom med för-
äldrarne till denna plats 1895. Han var
då blott fyra år gammal, sä att han upp-
vuxit och fått sin skolbildning i Crosby. Fa-
miljen Kom från Orleans county, Nebr..
där John föddes. P. är gift sedan 1915 med
Anna Mueller. af tysk börd. men född i Chi-
cago 188 7. Barn: Thelma, f. 1916.





CROSBY KOLONIEN 110 .)

Mr. och Mrs. A. J. Sarulquist, mag och bai n.

ANDREW J. SAXDQUIST, landtbrukare i

närheten af Crosby, kom till Texas oeh den-
na plats år 1907. Dessförinnan hade Sand-
quist arbetat dels i grufvor och dels på
järnväg och varit bosatt i Des Moines, Iowa.
i tjugotre år.

S. är bördig från östra Tollstad. Östergöt-
land, där föräldrarna Johan och Lovisa Jo-
hanson, voro torpare. Här föddes han 1858,
uppväxte på landet och arbetade där, tills

han år 1882 lämnade fosterjorden och styr-

de sin färd till Amerika. I Xew York och
Brooklyn stannade han de första åren och
arbetade bland annat i Arbuckle Bros. stora
kaffeaffär. Härifrån reste han västerut
och kom att slå sig ned i lowa.

Med Maria Catharina Watts, född 1855
i Krigsberg, Östergötland, inträdde Land-
quist äktenskap år 1S83. Hennes fader.
Arvid Watts, var skomakare till yrket. Hon
lämnade Sverige 1881, kom till Brooklyn,
N. Y., och hade plats därstädes, tills hon
gifte sig förutnämnda ar. En son. George,
f. 1883, är gift med Martha Adamson från
Källmo i Östergötland oc'n bosatt i Enter-
price, lowa. Dessa makar hafva fem barn.
En dotter till Andrew J. Sandquists, Clara,
är död.

Sandquists äro adventister till sin trosbe-
kännelse och tillhöra svenska adventistför-
samlingen i Des Moines, Iowa, livarifrån de
kommo.

Clara Sandquist.

-
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Mr. H. Wahl.

HEX11Y WAHL. Bland tidigare settlare

på landet omkring Crosby räknas också ma-
karne Henry och Eva Charlotta Wahl. De
ingingo äktenskap i Sverige år 1877, emi-
grerade till Amerika cch bosatte sig i Oak-
land, Nebraska. I Gothenburg samma stat

togo de liomestead, byggde och odlade samt
bodde på platsen i nio år. Till Crosby,
Texas, kommo de 1892. W. köpte först
land i El Campo, Texas, hvilket senare sål-

des. Sin egendom i Crosby har han utar-
renderad och bor med sin hustru i staden
på gamla dagar. Makarne ha inga barn,
men ha uppfostrat tvenne brorsdöttrar, Ot-
tilia, f. 18S2 och gift med mr. .Ehrlund i

Crosby, samt Edith, f. 1871, gift med mr. Hil-
lingsworth och bosatt i Pliiladelphia, Pa.

Mrs. H. Wahl.

Ottilia har sedan fyra månader gammal haft
sitt hem hos familjen Wahl, och är för dem
en tröst på gamla dagar.
Wahls äro båda födda och uppvuxna i As-

kers församling, Örebro län. Hans fader
var arbetare under Bysta och hette Anders
Johan Wahl. Sonen Henry föddes 1S46.
Som ung man var han artillerist, men upp-
tog sedan stenlmggeriet. I örebi o hade
han eget stenluiggeri och var en tid inspek-
tor vid ett annat. Han har tvenne bröder,
Elias, bosatt i Nebr., ocli Carl i Sverige.

Mrs. Wahls fader, Carl Johan Malmsten,
var snickare och murare under Bysta herre-
gård. I familjen voro flera barn. och Eva
föddes 1835. Två bröder och två systrar
bo i detta land. Wahls tillhöra bibelstu-
denterna eller “Church of Christ.”

!
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Claus \V. Pira.

Änkefru MARIA 1*111.\, bosatt i Crosby,
var i äktenskap förenad med Claus W. Pira,
tills 1910, då han dog i Crosby. Deras barn
äro Lydia, Oscar, Walter och David. Pira
kom till Texas och Nebraska 1S93, och fa-

miljen kom påföljande ar. I nämnda stat
hade den haft sitt hem omkring tio år. Hon
är född i Hinnervd, Kronobergs län, 1S62,
kom till Boston. Mass., 1S79, där hon vista-

des fyra år. Pira var bördig från Askers
socken, Örebro län, och son till en baptist-
pastor i Askersby. Han fick en god skol-
bildning och lämnade Sverige för Boston,
Mass., år 1S77.

T. L. AXDFRSOX, delägare och förestån-
dare för Crosby Mercantile Co., är född i

Dawson countv, Neb., 1S83. Föräldrarne,
Josef och Lydia Anderson, bodde många år
i nämnda stat, men flyttade till Texas 1S92.
Fadern var landägare och handlare i Crosby,
och både han och hustrun dogo därstädes
några år tillbaka.

Anderson är gift med Mary Xelson född
1890 i Iowa, där hennes föräldrar, Lars Xel-
sons, bodde en längre tid. Barn: LeRov,
MadePne och Alice. A. har fyra bröder i

Texas.

JOHX E. BI.OOM. risodlare i Ellis Leasrue.
föddes i Orleans countv. Xebr.. 1877. För-
äldrarne hade några ar förut kommit dit från
Gefleborgs iän. Till Crosby, Texas, kom B.
1911 och köpte vid förut nämnda plats först
en mindre landtegendom men sedan mera
land, sä att han nu är ägare af 800 acres.
Bloom är ogift och lians syster Olive förestår
hushållet.

CARL AXEL E1IRLUXD, landtbrukare i

närheten af Crosby, var i Sverige gardist och
bodde i Stockholm sju är. Hans föräldra-
hem var i Åkers socken, Södermanland, där
han föddes 1872. Han ingick äktenskap i

Sverige med Charlotta Carlson 1895. Hon
är bördig från Eksjö, Smaland, och född 1871.
Tillsammans emigrerade de till Amerika 1902
och slogo sig ned i Crosby-trakten. I famil-
jen äro sju barn: Knut, f. 1896, Judith, f.

1898, Greta, f. 1900, Edith, f. 1902, Bertil,

f. 1905, Arthur, f. 1907, och Henry, f. 1910.

JACOB X. JACOBSON' har under några år
varit predikant inom svenska missionsför-
bundet, och sedan 1916 bosatt i Crosby, där
han sysselsätter sig med jordbruk. J. är
bördig från Hejde på Gotland, emigrerade
och kom till Seattle, Wash., 1888, tillbringa-

de åren 1S92— 9 4 vid förbundets predikant-
skola och förestod församlingar i Red Wing,
Minn., och Gladstone, Midi., de följande sex
åren. Bruten hälsa förorsakade flyttning
till Silverhill, Ala.. där .J. dels ägnade sig

åt landtbruk och dels åt församlingsvård.
Kom till Texas 1912 och bodde fyra är i Sea
Breeze.

J. gifte sig 1896 med Emma Johnson från
Hastings, Midi., och barnen i familjen äro:
Elmer, Ruben, Reinhold, Dora, Herbert,
Vendla, Alice, Clifford.

ERIK OLSOX och hans hustru, Anna Ma-
ria, f. Lincoln, inflyttade till Crosby svenska
samhälle 1917, där O. ägnar sig åt jordbruk.
Familjen bodde fyra år i Lyford, dit den kom
från Canada 1913. Född 1874 i Koppar-
bergs län, emigrerade O. till Quebec, 19 0 6,

arbetade i Cobolt grufdistrikt en tid, var
smed vid spårvagnsbolaget i Port Arthur och
tog seclan homestead, hvilket han afyttrade,
då han flyttade till Lyford, Texas.

Mrs. O. föddes i Helsingland 1883 och kom
till Cobolt, Canada, 1907. Följande år in-

trädde hon i äktenskap med Olson. Barn:
Ellen och Welma. Makarne ha i flera år till-

hört frälsningsarmeen.

GUSTAF LIXDSTROM, landtbrukare i

Crosby samhälle, föddes 1864 i Hyeklinge,
Östergötland, och kom 188S till Chicago, där
han arbetade de första åren. Bodde ett par
år i Frankfort Station, 111., och besökte
Sverige 189 2—93. L gifte sig 1903, och
hans hustru, Betty Danielson, är från Åls soc-
ken i Dalarne och född 1866. Hon kom
från Sverige till Ottumwa, Iowa, 1S88 och
bodde sedan i Chicago. Äfven hon besökte
Sverige 1900. Barn: Adolf, Alma och Con-
rad.

L. kom till Crosby första gång 1894, men
lämnade sedan och bodde i nordstaterna tills

han efter flera är i sällskap med sin familj
bosatte sig i Texas. Medlemskap i svenska
metod istförsamlingen.

AUGUST A. AVY MAX, Ellis League, är
född i Des Moines, Iowa, 18 7S, dit föräldrarne
kotnmo frän Gestrikland. Med de öfriga af
familjen kom han till Crosby trakten 1S99,
upptog landtbruk och köpte ett landställe.
Modern är död, men fadern bor i Des Moines.
Hustrun, Mabel Dahlquist, är dotter till fa-

miljen Andrew Dahlquist, som kom till Cros-
by 1894. Mrs. W. är född i Nebraska och
gifte sig 1912. Malcarnes båda barn äro dö-
da.



.
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Änkefru AMANDA SWEXSOX bebor ett

vackert landthem nära Crosby, dit hon kom
sista gången 19u4. Hennes make, Gustaf
Swenson, med hvilken hon varit i äktenskap
förenad sedan 1SS4, dog är 1900. Af fa-

miljens fem barn äro tre gifta, nämligen
Anna, Elin och Carl. De andra äro Emil
och Andrew. Swensons liommo bada fran
Västergötland, hon från Tidaholm i sällskap
med föräldrarne Andreas och Anna Xylin
till Palm Valley, Texas, 1871, och han från
Kyrkefalla. 1SS2, till samma trakt. De ha
bott i olika delar af landet och i Canada.
Hon är född 1S65, och hans födelseår var
185S.

NELS OTTO WAHLBERG är en af de
svenska familjerna som nyligen flyttat till

Crosby. Efter att ha bott på olika platser
inom staten, såsom Austin, Olivia, Galves-
ton och Houston, kom familjen till Crosby
för omkring tre år sedan och köpte ett landt-
ställe. Makarne Wahlbergs äro båda frän
Östergötland, han född i Furingstad 18 62 och
hon i Vårdnäs, 1S66. W. kom till Galesburg,
111., 1884 och ingick äktenskap tvä år senare
med Augusta Larson. Deras sju barn äro:
Philip, Xellie, Martin, Herbert, Tlieodor, Lil-

lian, Elmer. Martin och Xellie äro gifta
och bosatta i Houston.

LARS XELSOX är en bland de förste
svenskar, som bosatte sig i Crosby, tjugo mil
öster om Houston. Han var en tid land-
mäklare och bidrog då mycket till platsens
kolonisering och svenskars inflyttning. Född
1842 i Gustafs församling, Skåne, lämnade
han Sverige vid tjugofyra ars ålder och bod-
de några är i Danmark och Tyskland. 18 73
emigrerade han till Amerika, var bosatt i

Delaware och sedan i Iowa. Till Texas kom
han 1896 och efter en kort vistelse i Hous-
ton slog han sig ned i Crosby.

Med Johanna Ros, af tysk börd och född
1849, ingick N. äktenskap 1874. Barnen
i familjen äro: Annie, John, Ida, Mary, Os-
car, Emil. De äro alla gifta och bosatta i

Crosby. Medlemskap i svenska metodist-
kyrkan.

JOHX JOHXSOX bor med sin familj ett
stycke från Crosby i ett litet samhälle som
kallas Ellis League, där han äger en farm.
Till detta samhälle flyttade han från Iowa
1903. Johnson, som är från Östergötland
och född 18 68, lämnade fäderneslandet vid
tjugo års ålder och kom till Des Moines,
Iowa. Här inträdde han i äktenskap med
Ida Niklasson 1899. Hon föddes i Madesjö,
Kalmar län, 1869 och kom till Des Moines
1896. Barn: Sigurd, f. 1900, och Reinhold,
f. 1903.

!

C. A. Gustafsons Säg och Gin.
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ELGIN.

Elgin, som utgör ett stationssamhälle
med omkring 2,000 invånare, är beläget

på gränslinien mellan Travis och Ba-
strop county, hvar Missouri. Kansas &
Texas samt Houston & Texas Central
banorna korsa hvarandra. Ä prärierna
i Travis county, mellan Austin och El-

gin, bo nästan uteslutande svenskar,

men med Elgin upphör den svenska be-

folkningen at öster, och man finner in-

ga svenska samhällen förr än på kusten
och i söder, Kenedy, Karnes county.

Norrut ligga Lund, Type och Post Oak
Island svenska landområden.

Elgin är en betydande handelstad
med en stor svensk kundkrets från det

rika svartlandsbältet i väster och norr.

Staden har en ansenlig bomullsmarknad.
Från sept. till januari äro dess torg

och gator fulla af bomullsvagnar. På
lördagarne lämnar den mörkhyade be-

folkningen de hvita bomullsfälten föi

att i staden göra sina uppköp. Deras

handel under bomullssäsongen belöper
sig till ansenliga summor, ty så länge
bomullstiden varar är lördagen för detta
folk en fästdag.

öster om staden ligga de stora tegel-

bruken, hvarest det berömda Elgin teg-

let tillverkas. Staden har sitt egna be-

lysningssystem, vattenverk och isfak-

tori, en progressiv veckotidningen “El-

gin Courier”, tva virkesgårdar, en olje-

press med flera andra nämnvärda indu-

striföretag.

En stor del af handeln kontrolleras af
de svenska handelsfirmorna Sellstrom
Hardware Co., Sandahl Mercantile Co.,

Sponberg & Bengtson Grocerv, Spon-
berg & Bengtson Automobile Supplv Co.,

och Arthur Morell automobilverkstad.
Den svenska fotografisten N. P. Smiths
atelier är icke minst värd sitt omnäm-
nande. Fast-.n ganska många svenskar
bo i staden, har där aldrig byggts någon
svensk kyrka, utan bevistar folket
gudstjänsterna i de närliggande sam-
fundskyrkorna på landet.
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A. F. AXIIEKSUX, .Ir., son till den bland
Texas-svenskarne välkände och högt aktade
samhäll: danaren ccii kyrklige simfundsman-
nen, A. F. Anderson i Xew Sweden, h vilken
sedan 1!»14 är bosatt i Austin. föddes A. F.
Anderson, .lr.

t i Xew Sweden, Texas, ar 1888.
Efter att ha genomgått den allmänna folk-
skolan bevistade han under tva ars tid He-
thany College, Lindsborg, Kans., och aflade
mogenhetsexamen i detta läroverks affärsaf-
delning. 1'nder sin uppväxt biträdde han sin
fader i dennes jordbruk. Enär hans häg var
riktad at affärslifvet, tog han anställning
som bokhållare hos firman Sellstrom Hard-
ware Co., i Elgin, i livilken firma han äfven

är aktieägare. Han lämnade senare denna
plats och blef biträdande kassör i Merch-
ants and Farmers State Bank i Elgin, af
hvars styrelse hans fader är ledamot. Han har
sedan vunnit befordran, sa att han nu är
nämnda banks kassör.

Oförvitlig till sin karaktär samt pälitlig

och samvetsgrann i alla sina handlingar, har
han vunnit allmänhetens och isynnerhet sina

landsmäns odelade aktning och fulla förtro-

ende.
1 likhet med sin fader har han en öppen

blick för samhällets och kyrkans intressen
och tillhör sasom föräldrarna den lutherska
kyrkan i New Sweden.
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Otto Bengtson med familj.

OTTO IiKXGTSOX, svensk affärsman i El-

gin och bosatt därstädes, är väl känd bland

sitt landsfolk i Texas. Efter ankomsten till

detta land har han pröfvat på litet af hvarje.

men hvad han ägnat sig åt har han lyckats

med genom sitt goda affärsgeni och skötsam
het.

Till Austin. Texas, kom Bengtson som emi-

grant år l.SSO. Född i Humlarp bv. Au sås,

Skåne, 1SG5, fick han i barndomen en god
skolbildning, hvilken vidare förbättrades
genom affärskurs vid handelsskola i Austin
efter ankomsten hit. Fadern, Bengt Tuveson,
var till yrket snickare. Han dog i Sverige,
men modern kom senare till detta land till

sina här bosatta barn. Sin första sysselsätt-
ning fann B. på landet invid Austin, och hos
mr. Oscar Monson i Decker arbetade han det
första året. Tog sedan anställning i Austin,
dels hos guvernörerna Roberts och .Tno. Ire-
land, och dels uti Gammels bokaffär. På den-
na senare plats arbetade han ett års tid. Ef-
ter modern kommit från Sverige, flyttade so-
nen med henne till Fiskvillc, några mil norr
om staden, dår han en tid bedref mejerirö-
relse. År 1.SSS flyttade han till det då nya
samhället Manda, beläget öster om New Swe-
den. Här köpte han en landtegendom och

öppnade sedan en affär härstädes. Denna
innehade han i femton år. lyckades väl där-
med och sålde den år 19(17 till mr. Fritz An-
derson och flyttade till Elgin, hvarest han
varit bosatt alltsedan.

I nämnda stad påbörjades en svensk bank
vid denna tid, och mr. Bengtson blef dess
förste president. Efter några år afsade han
sig denna befattning och började automobil-
affär. Tillsammans med sin svåger, mr. John
Sponberg, har han vid sidan af automobilaffä-
ren börjat specerihandel. Bengtson liar gjort
stora insatser i staden, har en hel del egen-
dom däribland tvä stora affärshus, livilka han
byggde 1911— 1913.
Med miss Roselia Regina Cliarnquist in-

gick Otto Bengtson äktenskap år 1901. Hon
är dotter till aflidne pastor C. Cliarnquist,
banbrvtare bland svenska metodisterna i Tex-
as. Hon är född i Austin, Texas, år 1S75.
Bengtsons hafva sex barn: Elmer, f. 1902,
Philip, f. 1903, Mildred. f. 1905, Winnie. f.

1907, Claymon, f. 1910, och Eunice, f. 1915.
I)e tillhöra svenska metodistförsamlingen i

Manda, hvarest B. varit en verksam och tro-
gen medlem i många dr. Han har här inne-
haft viktiga sysslor, såsom söndagsskolföre-
ståndare, ombudsman, m. m. I allt livad som
rör goda samhällsförhållanden och kyrkans
framgång tager mr. Bengtson stort intresse.
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Mr. och Mrs. John Biörkgren.

JOHN l?Iöl»K(iKE\. Bland svenska af-
färsmän i Elgin räknas denne landsman, som
är urmakare till yrket oeh bedrifver en lö-

nande guldsmedsaffär därstädes. Till denna
stad och Texas kom han från Mt. Carmel.
Pennsylvania, ar 1910. Pä nämnda plats
hade han vistats omkring fem ar, eller sedan
han som emigrant anliinde frän Sverige

Son till Xels Erik Björkgren föddes han i

Västervik 1S79. Fadern var vaktmästare
vid lasarettet diirstädes. Sonen fick en god
skolbildning och lärde sig i hemlandet det
yrke, han alltsedan följt. I hopp om att i

detta land finna bättre tillfällen för sin ny-

valda lefnadsbana, styrde unge Biörkgren sin
färd till Förenta staterna år 1904. Och ej

slogo dessa förhoppningar fel, ty ehuru hans
aftär i Elgin är jämförelsevis ung, så är den
dock god och har utvidgats alltmer med å-

ren. Bland sitt landsfolk är han afhållen
och aktad.

Biörkgren ingick i äkta stånd år 1911 med
miss Hilda Adina Lock, född 1884 i Väster-
vik och dotter till stenhuggaren J. V. Lock.
Är 1903 emigrerade hon till detta land med
Chicago som mål, och där vistades hon tills

hon flyttade till Elgin. Texas, där hon ingick
äktenskap.
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Mr. och Mrs. J. II. Peterson Lartberg.

J. H. PKTEHSOX LAKSISEKG har tillsam-

mans med sin hustru pa gamla dagar slagit sig

ned i Elgin, där lian äger ett vackert hem
med tillhörande fem aeres land. Han är en af

dem, som kom till dessa trakter i början af

sjuttiotalet och har fått vidkännas nybvgga-
relifvets försakelser. Född ISr.it i Långåsa,
Barkeryd, Småland, och son till husaren Per
Olof Larsberg, utvandrade han ar lsTl med
Austin. Texas, som mal. Hos Johannes Swen-
son i Brushy tog han tjänst och följde med
honom till Milam county, där han stannade
ett par år. Försökte sig sedan pa “cow-
boy” lifvet ett par ars tid, men sökte sedan
ett lugnare lif, kom till Manor-trakten och
arrenderade land tillsammans med sin sva-

ger. mr. Otto Danielson ett år och med en

annan s\åger, C. J. Skog, ett år. Omkring
tretton år var han arrendator i Travis ccuntv,

hvarefter han köpte eget land i Lund samhäl-

le, 1 S 9 1

.

Lund var vid denna tid en allt annat än
inbjudande trakt för nysettlarne. Het for-

drades mycket arbete och stora omkostnader
att odla dessa mesquit- och kaktusbevuxna
slätter, men svenskarna togo dock itu där-
med, och i dag visar trakten ett helt annat
utseende. Hvarje spår af den forna vild-

marken är utplånad. Här odlade och bygg-
de äfven Larsberg ett. vackert hemman för
sig och de sina och bebodde det i tjugo ar,

tills han sålde och flyttade till Elgin. L. be-



-
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talade $18.00 per aeren för landet och sålde

det för $100.00.

Med Johanna Louisa Johnson ingick mr.

Larsberg äktenskap ar 1ST7. Hon föddes

1847 i Göstorp, Malmbäcks socken, Småland.

Faderns namn var Johannes Abrahamson.

Till Amerika emigrerade hon år 1872, stanna-

de något öfver ett är i New \ ork, där hon

hade en syster boende. Kom så till Austin,

Texas, 1S74, där hon arbetade omkring fem

år eller tills hon ingick äktenskap. Af fa-

miljens fyra barn äro två döda. De kvar-

lefvande äro: Bessie, f. 1878, och Selma, f.

1881.

Mrs. Larsberg var en af de åtta första

personer, som förenade sig med svenska meto-

distförsamlingen i Austin, då den biidades

af pastor Charnquist år 1873. Nu äro ma-
karne gamla, men hafva det fridfullt och

lugnt i ålderns höst. De äro medlemmar af

amerikanska metodistkyrkan i Elgin.

FREDRIKA SAXPAHL, bördig från Frö-

vik, Jersnäs socken, Jönköpings län. kom hon

till Amerika år 1S8S. På New Sweden hade

hon sitt hem i de första elfva åren. men har

under de senare tio åren haft sitt hem i El-

gin. Mrs. Sandahl var född 1839 i Frövik,

där fadern, Erik L. Sandahl och modern Anna
voro hemmansägare.
Hon ingick i äktenskap i Sverige år 18 67

med Johannes Carlson, f. 1S35, död i Sverige

1888. I äktenskapet föddes barnen mrs. An-

ders Berkman, New Sweden. mrs. A. G. Berg-

ström, Austin, mrs. Randahl. Dallas, mrs. C.

Gustafson, New Sweden, och sonen Carl i

Elgin, Texas.

Utom en broder och en syster i Sverige

har hon en syster, mrs. Nygren i Austin. Tex-

as.

Mrs. Sandahl är medlem af den svenska fri-

församlingen i Kimbro.

CARL AUG. MARTINSON, Elgin, i flera år

landtbrukare i Lund samhälle, där han ännu
äger ett vackert hemman, liar de senare åren

bott i staden och ägnat sig åt snickarvrket.

Född 1866 i Barkeryd, bodde han sedan un-

der uppväxtåren i Jersnäs. där fadern. Claus

M. Anderson var landtbrukare. Till Manor,
Texas, kom M. som emigrant 18S7.
Med Anna Katarina .Johnson ingick han

äktenskap 1S9S. Hon föddes i New Sweden
samhälle 1S73 och är dotter till landtbruka-
ren Per Johnson. Deras tvenne döttrar äro:

Killian, f. 1899, och Violet. f. 1 902. Famil-

jen tillhör amerikanska metodistkyrkan.

Änkefru C HARLOTTA WAHLBERG är bo-

satt i Elgin, där hon drifver liotellrörelsé. Hon
var hustru till den för flera ar sedan aflidne

metodistpastorn Johan August Wahlberg,
hvars sista verksamhetsfält var Manda, Texas.

Hon föddes i Husby, Södermanland, år 1862,

emigrerade och kom till Galesburg, 111.. 1S81
och var bosatt där omkring 21 år. Här in-

gick hon äktenskap med mr. Wahlberg, som
i flera år var handlare i nämnda stad. Fa-

miljen bodde i Princeton, Minn., omkring ett

och ett halft år.

Johan Aug. Wahlberg var bördig från Ös-

tergötland och född 1S60. Till Galesburg,

111., anlände han från Sverige år 1881. God
skolbildning fick han i sitt hemland, och i

Knoxville, 111., tog han teologisk kurs. Han
ägnade sig dock icke åt predikoverksamheten
uteslutande på fiera år, fastän han var lokal-
predikant i svenska metodistförsamlingen i

Galesburg i mänga är och var mycket verk-
sam inom densamma. Han kom med sin fa-

milj till Texas år 1903 på grund af försvagad
hälsa, antog församlingsvård i Manda och
skötte föisamlingen plikttroget och fram-
gångsfullt i tvenne år. Men döden skördade
den gode mannen 1905, som det syntes allt

för tidigt från sin familj och kyrka. Han
ligger begrafven i Austin, Texas.

Efter Wahlbergs död bodde familjen en tid

i Dublin, Texas, men flyttade kort därefter till

Elgin, där den bott alltsedan. Lämnad en-
sam att uppfostra sex barn, har mrs. W. lyc-

kats väl genom arbetsamhet och försakelse,
så att de alla arta sig väl och inneha förmån-
liga platser. Barnens namn äro: Judith, gift

sedan några år tillbaka; Martin, Earl, Flo-
rence, Philip och David.

ERXEST FREDRIK SAMUELSON föddes i

Eksjö, Småland, 1865. Han lärde i Sverige
smedyrket och har sysselsatt sig med detta
yrke under hela tiden i detta land. Hit kom
han 188 4 och bodde såsom smedmästare i

New Sweden, Texas, i 15 år. De senare 11

åren har han bott i Elgin, Texas.

År 1S90 förenades han i äktenskap med
Augusta Gustafson, född 18 66 i Byarums soc-

ken, Småland. Hon kom till Amerika och
till Manor, Texas, 1889.

Samuelson har varit sekreterare i New
Sweden församlingen i fyra år och i brand-
stodsföreningen “Svea” i tio är. Han har e-

gen smedja i Elgin.

Elfva barn äro födda i familjen, af hvilka
fyra lefva: Walter, född 1891, Marina 1S99,
Philip 1901 och Lillian 1906.

CARL DANIEL CARLSON, son till mr. Vic-

tor Carlson i Type, föddes i Kimbro, Travis
countv, Texas, 1892. Han uppväxte pä lan-

det. fick god folkskolebildning och genomgick
affärsskolan i Port Arthur, Texas. Carlson
fick anställning i Elgin som bokhållare hos
den svenska handelsfirman Sandahl & Berg-
man år 1911. Han innehade denna plats i

tvenne år, då han erbjöds och antog anställ-

ning uti Elgin National Bank. Denna plats

har han alltsedan innehaft och skött tillfreds-

ställande och troget. Han är medlem af a-

merikanska baptistkyrkan, i Elgin. Innan
han inmönstrade i Förenta staternas arme, var

han sekreterare inom söndagsskolan i sin för-

samling, äfvensoni af föreningen “Svea”.
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Mr. och Mrs. D. Arthur Morell.

DAVID ARTHUR. MORELL. I Elgin bo
några svenska familjer, bland hvilka Morells
är en af de yngre. De flesta af dessa äro
affärsmän; och med åren torde Elgin blifva
väl representeradt af svenska affärsmän ocli f.

d. farmare. Ingen svensk kyrklig verksam-
het har dock ännu kommit till stånd där, fast-
än en svensk förening, Svea, uppehälles af
landsmännen därstädes.

Morell ii r maskinist och drifver “garage”-
rörelse. Från sin fader, Victor Morell - i

Manda, har han ärft mekaniska anlag, och
fastän ung är han väl hemma i sitt yrke. All
affär, som står i förbindelse med automo-

biler, har säkerligen en betryggad framtid.
Morell föddes 1887 i New Sweden, Travis

county. men som föräldrarne flyttade till

Manda samhälle, så uppväxte M. där och fick

där sin skolbildning. 1 föräldrahemmet stan-
nade han några år och hjälpte fadern med
landtbruk ocli ginning, men sedan bosatte
han sig i Elgin och upptog maskinyrket.

Morell är sedan år 1910 gift med Alfrida
Magdalena Björk, som föddes i Austin, Texas,
är 18S7. Hon är dotter till Carl August
Björk, smedmästare med egen verkstad i El-
gin. Makarne hafva en son, Arthur Melfrid,
född 1913.
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KELS I*. SMITH, fotograf och bosatt i El-

gin sedan ar 1906, är bördig från Lands-
krona, Skåne, där han föddes 187 7, men
lämnade vid tio ars ålder och kom till Manor,
Texas, i sällskap med föräldrarne. I Kim-
bro samhälle bodde familjen, diir också fa-

dern, Ber Gustafson Smith, dog 1 890. Unge
Smith studerade vid Bethany College fem år

och lärde sedan fotografyrket i Dallas, Texas,
hade anställning i Austin tre år och flyttade

därpå till Elgin och öppnade egen atelier.

Med Mathilda S. Johnson, född i Nässjö,
Småland, inträdde han i äkta stånd 1906.
Till Stamford, Texas, kom hon från Sverige
1902. Barn: Leonard och Elizabeth. Med-
lemskap i amerikanska metodistkyrkan, där S.

tjänar som skaffare och körledare.





1118 SVENSKAKXE 1 TEXAS

J. H. JOIIXSOX, snickare till yrke och bo-
satt i Elgin, har vistats i Texas de sista sjut-
ton åren. Dessförinnan bodde han i New
York i sex års tid. dit han kom från Sverige
år 1S90, blott fjorton år gammal.

Johnson är frän Vimmerby i Småland och
föddes 1 8 7 <J . J. P. Johnson, hans fader, var
landtbrukare pä österby. Till en i New York
boende broder reste unge Johnson nämnda är.

Här i dessa trakter är han väl känd som god
snickare och anlitad kontraktör. Han är
medlem af lutherska församlingen i Lund.

ALBERT SELLSTRÖM. Som framgångs-
rik affärsman har Albert Sellström gjort sig

bemärkt bland sina landsmän i Texas.

Hans föräldrar, Anders Sellström och den-
nes hustru Matliilda Sofia, voro födda, den
förre i Jersnäs och den senare i Malmbäcks
socken i Småland och voro bland de första
svenska emigranter, som slogo sig ned på det
så kallade “skollandet” öster om Pflugerville,
Texas. Där föddes Albert Sellström 1881.
Faderlös redan vid sex års ålder, har han i

likhet med sina syskon själf fått tasa sia:

fram. Och han har lyckats väl. Sedan han

vid Griffith Business College i Austin, Texas,
inhämtat kunskap i de stycken, som tillhöra
affärslifvet, slog han sig ifrån jordbruket och
började i kompanjonskap med Peterson i

Taylor, Texas, järnhandel under firmanamnet
Peterson & Sellström. Sålde 19 06 sin andel
i affären och organiserade samma år i Elgin,
Texas, den stora järnfirman Sellström Hard-
ware Co., som alltsedan stätt under hans led-

ning och tillväxt, så att den nu är en af de
största i sitt slag i trakten.

I sin hemstad Elgin har Sellström hedrats
med många förtroendeuppdrag. Bland andra
må nämnas att han beklädt åldermanssysslan
i sex ar. Han har frän sin barndom tillhört

den lutherska kyrkan i New Sweden, Texas,
och är ännu medlem af sina fäders kvrka.
Han är sedan 1913 i äktenskap förenad

med Amelia Nelson, som föddes i Austin, Tex.,

1S91 och är dotter till där boende snickar-
mästaren A. J. Nelson. Hon har god skol-
bildning, har studerat vid Texas State Uni-
versity och varit skollärarinna i flera är. Hon
är medlem af baptistkyrkan.

I makarnes äktenskap äro födda: John Ed-
ward 1914 och Vivian Alberta 1916, som
afled 1918.

N. P. Smitiis residens.
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LOUISE.

Denna plats, belägen omkring atta

mil sydväst tian El Campo a Southern
Pacific banan, var pa 90-talet ett ganska
ansenligt svenskt nybygge med svensk-
kyrklig verksamhet. De första nvbyg-
garne kommo från norra staterna, men
tröttnade snart pa det flacka landet, som
under långa vata årstider icke endast
förorsakade missväxt utan sjuklighet,

hvarför de fleste af de första nybyg-
garne flyttade därifrån. Med byggan-
det af nya vägar och diken har dräne-
ringen betydligt förbättrats, och de som
stannade kvar, och andra som flyttat

in, bo nu i flesta fall på präktiga landt-

gårdar. Landet är rikt och hufvudnä-
ringarne äro ris, bomull och majs.
Svenskarne på trakten bevista guds-
tjänsterna i de svenska kyrkorna i El
Campo.

Axel F. Ekvalls Risbevattningssystem. Kapacitet J 600 gallons i minuten.
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AXDEKK .IOHAX AXDERSOX, hemmansä-
gare och bosatt i svenska samhället Louise,
är bördig från Hornebo, Södra Vi socken,
Kalmar län, Småland, där fadern, Anders Pet-

ter Johansson, var arrendator. Han föddes
18 69 och lämnade vid sjutton års alder hem
och fosterland för det aflägsna Amerika, i

hopp och tanke att här bättre kunna skaffa
sig utkomst och upprätta framtida hem. Ef-
ter kort uppehåll i New York reste han väs-
terut och slog sig ned i Iloone oounty, Iowa,
en plats, dit många svenska emigranter styr-

de färden i de dagarne. Omkring tre år
stannade A. här ocli fann sysselsättning på
landet, hvarefter han flyttade till Dayton i

samma stat. Då i början af 1 S l) 0 -talet så
många svenska familjer flyttade frän dessa
trakter till Texas, särskildt till El Campo,
beslöt älven Anderson att följa hopen och
söka sin lycka i den soliga södern. I säll-

skap med tvenne andra ungkarlar. Oscar
Dahlberg och Charles Peterson, kom han

till Louise och köpte land 1892 och inflyttade

två år senare. Nu gällde det att bryta ny
mark och trotsa nybyggarelifvets umbäranden,
och fast ej så få tröttnade och återvände till

nordstaterna, förblef A. kvar och lyckades
med åren ej blott behålla sin egendom utan
tillöka den betydligt. Tvenne bröder, Oscar
och Axel Anderson, bo i samma samhäll, samt
en syster, mrs. A. W. Peterson.

1 äkta stånd trädde A. 1905 med Alma
Josepliina Saman, född i Neligh, Nebr., 1883
och dotter till John Ang. Saman, som dog i

El Campo 1910. Fadern var bördig från
Västerås och modern från Upland; som ny-
gifta kommo de till Nebraska, togo regerings-
land och bodde där tills de flyttade till El
Campo. Texas, 1899. Mrs. A. har två sy-
strar octi tre bröder bosatta i Danevang.
Barnen i denna familj äro: Delphia, f. 1906,
Elsie, f. 1907, Clara. f. 1913. Fosterdottern,
Lottie Dyke, föddes 1909. Medlemskap i

svenska lutherska församlingen i El Campo.
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Chas. J»loom med familj

CTIAKLKS BLOOM, hemmansägare och ris-

odlare i Louise, kom till Texas och detta
samhälle år 1901 på hösten. Han köpte dä
ett landstycke å SO ac-res, hvilket han senare
sålde och t illhandiade sig en större egendom,
som uppbröts, bebyggdes och sattes i bruk-
bart skick. Här bor han fortfarande med
sin familj och odlar ris. bomull och majs.

Bloom är son till sågmästaren Bengt Bloom
i Grafva socken, Värmland, och i unga år
sysselsatte också sonen sig med sågverksar-
bete. Född 1S79 medföljde han föräldrar
och syskon till Amerika 1S92. stannade i Chi-
cago ett ar men återvände till Sverige i säll-
skap med f?der, moder och en syster. För
andra gången kom B. till Chicago 1S98, då

i sällskap med brodern August, som varit i

hemlandet pa besök, och stannade där tills

han flyttade till Texas.
I äktenskap inträdde han är 19 06 med miss

Lina Wahlgren, bördig från Åmmeberg, Ne-
rike, och född 1878. Fadern var bruksarbe-
taren Anders Gustaf Wahlgren, och dottern
emigrerade 189-7 och bosatte sig i Chicago.
År 1902 reste hon tillbaka och stannade i

hemlandet ett ar, hvarefter hon återkom till

samma stad. Deras barn äro: Alice, f. 1907,
Signe, f. 190S, Charles, f. 1910, och Marion,
f. 1912..

Mrs. Bloom har tre bröder och två systrar
i Amerika och en syster i Sverige. Bloom
har en broder bosatt i Louise och en syster
och broder i Chicago.
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AUGUST liLOOM, född i Grafva socken,

Värmland, 1S69. är son till sågmästaren
Bengt Bloom och hans maka Maria. 1 hem-
landet fick han allmän skolbildning och ar-

betade i unga år vid sågverket. Han läm-

nade hem och fädernejord ar 1 887, då ader-

ton år gammal, och kom till South Chicago,

111., där han fann sysselsättning inom järnin-

dustrien och blef maskinist. Efter tjugo ars
vistelse i nämnda stad beslöt han att pröfva
landtlifvet och kom därför till Texas och bod-
de omkring El Campo ett ar. återvände till

Chicago, men kom till denna trakt igen 11)01)

och blef nu bofast. Han köpte ett stycke

land i närheten af Louise, lade det under
plog och uppbyggde ett hem för sig och fa-
milj.

Hustrun Gustafva, f. Anderson, är också
frän Värmland, men född i Ullerud socken,
IS Gä. Fadern var säga re och hette Bengt
Anderson. Till detta land emigrerade hon
år 1 8 8 ,ä och bosatte sig i Chicago, hvarest
hon hade sitt hem, tills hon satte eget bo.
Föräldrarne kommo också dit omkring fyra
år senare och dogo därstädes. Blooms in-

gingo äktenskap 1891) och hafva tvä barn:
Grace, f. 1 900, och Frances, f. 1902. Sven-
ska metodisttörsamlingen är familjens kyrkli-
ga hem.



'
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J[r. och Mrs. Axel F. Ekvall.

AA K I j FREDRIK EKWALL, son till torpa-
ren August Johanneson och hans maka Ma-
tilda, f. Högberg, vid Björkeryds herrgård i

Hylletofta socken, Småland, föddes därstä-
des år 1S7S, fick sin skolbildning i sockensko-
lan och lärde sig på torpet och vid herrgarden
jordbruksarbete i unga år. Framtidsutsik-
terna för hans klass i gamla landet syntes
honom ej så ljusa, hvarför han började tänka
på fjärran västerland, dit sä många af hans
landsmän styrt färden och gjort sin lycka.
Vid myndig ålder, eller 1899, lämnade han
därför hem och fädernebygd och reste till

El Campo, Texas, utan att först liafva försökt
nordstaterna, som de llesta i dessa trakter

gjort. Här fann han arbete på landsbyg-
den och hos kvastmakaren V. F. Lund. men
började farmning pä egen hand efter tvenne
är. I detta lyckades lian väl och kunde re-

dan år 1912 köpa en större egendom å 3 38

acres i Louise samhälle, hvilken plats sedan
förbättrats i flera afseenden. Här odlar han
förnämligast ris.

Med Edna Fedelia Peterson, dotter till

makarne Otto och Hulda Peterson, i samma
samhälle, ingick han i äktenskap 1912. Hon
föddes i Orion, 111., 1891 och kom med de
öfriga af familjen till Texas 1894. De till-

höra svenska lutherska församlingen. En
broder till Ekvall är bosatt i El Campo.





1124 SVENSKARNE I TEXAS

FREI) KXGSTROM, son till hemmansäga-

ren Peter Engström och hans maka, Bessie, f.

Nelson, i El Campo, är född och uppfostrad

i detta land. Föräldrarne emigrerade från

Sverige till Bishop Hill, 111., 1867, bodde där

i flera år och flyttade senare till Jowa, livarest

sonen Fred föddes i Hamilton county 1SS0.

Här uppväxte han, fick sin skolbildning och

stannade i föräldrahemmet, tills familjen

flyttade till El Campo, Texas, 1S99. Här
köptes land, samma egendom han ännu äger

och brukar. Föräldrarne ägna sig också åt
landtbruk .

Engström ingick äktenskap med Mamie
Sullivan år 1905. Hon är af amerikansk
börd, dotter till J. och Beulah Sullivan och
född i Limestone county, Texas. 1888. Hen-
nes fader var jordbrukare. I hennes föräl-

drahem uppväxte nio syskon, fyra söner och
fem döttrar. Makarnes tvenne barn äro:
Bessie, f. 1906, och Lynn, f. 1913. De till-

höra amerikanska Christian Church.

En broder till mr. Engström är bosatt i

McCulloch county, Texas, och en i Iowa.
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JOHN' A. PETERSON’, hemmansägare och
bosatt i svenska samhället Louise, Wharton
countv, kom till denna del af staten på va-

ren 1S93 efter att förut ha förskaffat sig land
i kolonien. Dä han är 18 80 anlände från
Sverige slog han sig ned i Essex, Iowa, där
han omkring sex ärs tid arbetade på landet,
hvarefter han flyttade till Xebraska, blef
arrendator och bodde i sju år. Genom hop-
sparade medel kunde han därför göra lite

insättningar i Texas-land, behålla det och
stanna kvar under de första hårda åren, då
så många andra fingo gifva upp och lämna.
Han har sedan lagt sig till med mera egen-
gendom och besitter nu ett par vackra landt-
hem å 400 acres af den bördigaste jordmån
i trakten.

Peterson föddes i Skepperstad socken.

Småland, 18 63, uppväxte på faderns hemman,
som innehades af Jonas Peterson, och som
nämndt utvandrade 1880. Hans första hu-
stru, Augusta Sofia, var från Ljunga socken i

Jönköpings län, och då hon dog efterlämnades
barnen Arthur, Lawrence, Mabel och Nellie.
Han inträdde i nytt äktenskap 19 08 med Lovi-
sa Josephina, f. 18 65 i Kalmar län. Hon af-

led i Louise 1913. I ett föregående gifte ha-
de hon barnen Axel, Lillie och Arthur. Pe-
terson gifte sig för tredje gången 1915 med
mrs. Lovisa Volek, af bömisk härkomst och
född i Lavaca county, Texas, år 1873, till

hvilken plats hennes föräldrar tidigt invan-
drade.

Mrs. Peterson har från ett föregående äk-
tenskap barnen: Frank, Mary, Albina, Julia,
Millia, Annie och Emil.
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ALFRED PETERSOX. Redan börja de
första svenska invandrarnes barn, födda i

detta land, bli till åren och räkna efterkom-
mande i andra och tredje led. Det är där-

för ej att undra på, att svenskheten och sven-

ska språket icke blott är i aftagande utan
utdöende i månget hem och i mindre svenska
samhällen; det är kanske mera förvånande,
att det fortlefvat så länge som det har. Hvar
så är fallet, är det vanligtvis till den svensk-
kyrkliga verksamhetens kredit. Alfred Pe-
tersons föräldrar kommo till Orion, 111., redan
så tidigt i svenska emigrationens historia
som 1849. De voro smålänningar, fadern.
Nels P. Peterson, från Lönnebevga och mo-
dern, Eva Karin, frän Södra Vi socken.

I Orion, 111., föddes P. 1856, uppväxte på
landet och fick tillfälle att studera vid Augu-
stana College tre år efter genomgången folk-
skola. Han ingick äktenskap 18S2 med Lo-
visa Carolina Karlson, dotter till makarne

Carl Otto och Kristina Katarina Karlson i

Rumskulla, Småland, där hon föddes 18 55
men lämnade för Orion, 111., 187 7. I famil-
jen liafva uppvuxit sex barn: Elsa, Ada, Ed-
win, Julius, Lydia, Carolina och Arvid. Den
äldsta dottern, mrs. Victor S »venson, är bo-
satt i Kansas; sonen Edwin sköter faderns
affär i Louise, Julius som var i järnvaruhan-
del i El Campo är nu soldat i Förenta stater-
nas arme, och då detta skrifves är han i kri-
get i Frankrike. Arvid har anställning som
mekaniker vid A. & M. College.

Peterson kom till Louise 1894, köpte land-
egendom och började samtidigt med jordbru-
ket äfven järnvaruhandel och virkesaffär.
Han har gjort en betydelsefull insättning i

samhällets uppbyggande, är skoltrustee för
countvet och har varit fredsdomare i tret-

ton år. IWcd sin familj tillhör han svenska
lutherska församlingen i El Campo. En bro-
der Otto Peterson, är bosatt i samma sam-
hälle.
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OTTO EDWAIU) PETERSON, en annan af

den gamla banbrytaren Xels Petter Peter-
sons söner, föddes i Orion, Henry eounty. 111.,

1862, till hvilken plats föräldrarne invandrat
från Sverige 1 S 4 9 och bodde till sin död. Här
uppväxte sonen och vistades nästan hela ti-

den, tills han kom till El Campo 1894. En
kort tid var han bosatt i Iowa. Tillsam-
mans med sin broder, Alfred Peterson, köpte
han en större landsträcka i det nya samhället,
från hvilken egendom en del sålts, men fort-

farande är det 212 ac-res kvar i landthemmet,
som äges och bebos af Peterson. Här odlas
förnämligast ris och bomull. En annan bro-
der vistas i staten Oregon, och en syster, mrs.
A. P. Falk, är bosatt i Council Cluffs, Iowa.

Mrs. Peterson var före äktenskapet Hulda
Carlson, född i Rumskulla, Kalmar län, Små-
land, och syster till mrs. Alfred Peterson i

Louise. Fadern, Carl Otto Xelson, var
bonde i Källeberg i nämnda socken, och här
föddes hon år 1S69. Till Amerika reste hon
1SS6 och slog sig ned i Orion, 111., där hon
ingick äktenskap med Peterson 189 0. En
dotter till denna familj är död, men följande
åtta barn lefva: Edna. f. 1891, är gift med
Axel Ekdabl i Louise; Walter, f. 1892, Alice,
f. 1898, George, f. 1900, Annie, f. 1903, Ire-
ne, f. 1905, Florence, f. 1908, och Nina, f.

1911. Petersons tillhöra svenska lutherska
församlingen i El Campo.



.



1128 SVENSKARNE I TEXAS

ANDERS WILHELM PETERSON, landt-

brukare, kom med föräldrarne till denna
trakt på 1890-talet och har varit bosatt här
alltsedan. Hans fader, Per .lohan Peterson,
dog i El Campo 1908, men hans åldriga moder
lefver i samhället fortfarande. P. är bördig
från Södra Vi socken, Småland, där han föd-

des 1875. Tio år gammal, medföljde han för-

äldrar och syskon till detta land, hvar famil-
jen slog sig ned i Boone county, lova, och
hade sitt hem, tills den flyttade till den sven-
ska kolonien vid El Campo. Här köpte fa-

dern land, och fädernehemmet skötes nu af
sonen, som dessutom har en egen landtgård i

settlementet.

P. är sedan år 1905 gift med Kristina An-
derson och makarnes sex döttrar hafva föl-

jande namn och födelseår: Alice, f. 19 06, Ju-
ditli, f. 190S, Edna, f. 1910, Tilda, f. 1912,
Velma, f. 1914, och Rosa, f. 1916. Familjen
besöker svenska lutherska församlingens
gudstjänster i El Campo.

Mrs. Peterson är barnfödd i Södra Vi soc-
ken, Kalmar län, Småland, år 1880. Då hon
år 19 02 lämnade Sverige, reste hon till Dav-
ton, lova, och följande år till El Campo,
hvarest tre bröder äro bosatta: Oscar, Andrew
och Axel Anderson. Mr. Peterson har en
broder boende i Oklahoma samt en broder
och en syster i Omaha, Nebr.
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VICTOR ERXFST POULSON, hemmansäga-
re och bosatt i Louise, där han ägnar sig åt

majs- och bomullsodling, är född i detta land

af svenska föräldrar. Till Texas anlände

han från Iowa år 1897, slog sig ned i El

Campo-trakten och blef landtbrukare. Han
köpte första delen af sin egendom i Louise

samhälle 1902 och tillökte sedermera jorda-
realen genom förnyade köp.

Hustrun, Bertlia Lundberg, föddes 1SS0 i

Williamson countv, Texas, där föräldrarne,
Carl och Mathilda Lundberg, voro landtbru-
kare. Familjen flyttade till El Campo om-
kring år 1895. Hon inträdde i äktenskap
med Poulson år 1900 och tillsammans hafva

de barnen: Mathilda, f. 1901, Anna, f. 1903,

Inez, f. 1903. Beaulah, f. 1908, Edith, f. 1911,
Edgar, f. 1914, och Charles, f. 1917. Mr.
Poulson var först gift med Kristina Peterson
från Dayton. Iowa, född i Södra Vi socken.
Småland. Hon dog i nämnda samhälle 1896,
efterlämnande sönerna Ernest och Roy, födda
1 S93 och 1S94.

Poulsons barndomshem var i Webster coun-
ty, Iowa, där han föddes 1S69. Fadern, Lars
Poulson, snickare och landtbrukare, var
bördig frän Helsingland och modern Annie, f.

Forsberg, frän Linköping, Östergötland. De
emigrerade till Amerika i unga är och bosat-
te sig i Iowa. Modern och två bröder bo i

Californien och en son i South Dakota.



.
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AXEL II. ANDERSON, en y.igre broder till

Oscar C. Anderson i Louise, koin som emi-
grant till Iioone county, Iowa, 1 S 9 2 och tio

år senare till Texas, där han valde detta sam-
hälle i Wharton county som framtida hem.
Här köpte han först SO acres men har sedan
tillökt sin egendom, så att den nu utgör öfver
200. Ar 1907 ingick han äktenskaplig för-

ening med Annie Peterson, född i Xebraska
1S90. Barn: Clifford och Viola. Medlem-
skap i svenska lutherska församlingen.

A. föddes 1878 i Södra Vi socken. Småland,
och är son till landtbruka ren Anders Petter
Johansson.

OSCAR C. ANDERSON, bördig från Södra
Vi socken, Kalmar län, kom 1892 vid tjugo
års ålder till Dayton, Iowa, där han först fann
sysselsättning på landet för månadslön och
senare som arrendator. Efter atta års vistel-

se i denna trakt flyttade han till Texas och
bosatte sig i Louise, upptog landtbruk och
blef om några år hemmansägare.
Med Esther Isaacson, född 1891 i St. Croix

Falls, Vis., ingick han äktenskap 1912. Hon
är dotter till makarne P. J. Isaacson i El Cam-
po. De liafva ett barn, Francis, f. 1913. Mrs.
A. var först gift med mr. A. Stadig, som dog
i El Campo och efterlämnade dottern Emelia,
f. 1910. Medlemskap i svenska luth. kyr-
kan.

JOHX P. RROWN, svensk smedmästare i

Louise, har, sedan han år 1881 kom till detta
land, bott i olika delar af Förenta staterna,
och ägnat sig dels åt sitt yrke och dels åt
landtbruk. Född i Falkenberg, Halland,
1856, lärde han yrket i barndomen, men då
han kom till Pennsylvanien och bodde tre år,
tog han anställning vid järnvägen. Sedan
vistades han längre eller kortare tid i Colo-

rado, California och Missouri och kom däri-

från till Pierce, Texas, i vagn 1S97. Hans
första hustru, Hedvig Olson, var från Stock-
holm, ocli från detta äktenskap Iefva barnen
Arthur och Tillie. Hon dog 1902 och Olson
omgifte sig med Elizabeth Lindholm och har
med henne tre barn.

JOHAX GUSTAF CARLSON, bördig från
Östergötland och född 1858, emigrerade 1879
och kom till Henry county. 111., där han arbe-
tade första aren i sågverk. Flyttade senare
till Oakland, Xeb., hvar han upptog landtbruk
och bodde, tills han flyttade till Texas 1893.
Han var postmästare i Louise i nitton år,

men ägnar sig nu åt handel. Med Jessie
Ansley inträdde han i äkta stånd 19 06 och
har med henne barnen Lueile, f. 1906, och
Clyde, f. 1911.

ARTHUR G. PETERSON föddes 1887 i

Oakland, Xeb., kom med föräldrarne till

Louise, Texas, 1S93 och har uppvuxit i detta
samhälle. Han är son till makarne John A.
och Sophia Peterson och var sin fader behjälp-
lig med landtbruket, tills han började denna
sysselsättning på egen hand. Modern dog
flera år tillbaka.

P. gifte sig 19 09 med Katy Langdon och
har sonen John Arthur, f. 1912. Makarne
tillhöra amerikanska metodistförsamlingen.

LAWRENCE PETERSON, son till John A.
Peterson i Louise, kom med föräldrarne från
nordstaterna år 18 93 vid fyra års ålder. Fa-
dern emigrerade till Iowa på ISSO-talet och
bodde senare i Xebraska. I Oakland, sist-

nämnda stat, föddes Lawrence 1889, har sys-
selsatt sig med landtbruk och äger egen gård
I äktenskap ingick han 1913 med Lillian An-
derson från Oakland, Xeb., och född därstädes
1892. De liafva en son, Edward, f. 1914.
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GALVESTON.

Denna stad pa Galveston-öns östra
udde vid Mexikanska viken, är söderns
mest betydande sjöstad. Handel, fis-

ke och sjöfart utgöra stadens betydan-
de näringsgrenar.

Galveston-ön var tidigt känd för sin

utmärkta hamn och besöktes redan un-
der upptäcktstiden, men blef mera upp-
märksammad genom större händelser i

Texas tidigare dagar. I början pa a-

dertonhundra-talet var ön ett tillhåll

för slafsmugglare och sjöröfvare. År
1816 hade kommodor Aury sitt tillhåll

här under smuggling af slafvar från
Kuba till Förenta staterna, och strax
efteråt 1817 tog sjöröfvaren Lafavette
ön i besittning, hvarefter han och hans
följe hade sitt tillhall här i tre år, tills

i maj 1820, da hans stad nedbrändes
och han drefs därifrån af Förenta sta-
ternas regering.

Såsom sjöstad uppmärksammades
Galveston officiellt först 1830, då Mexi-
ko här förläde en militärpost och upp-
rättade ett tullhus på ön, på samma
plats där förut Lafayettes fästning
stått.

Strax före slaget vid San Jacinto år
1836, hade president Burnett med ka-
binettet nödgats fly frän San Felipi till

Galveston för att icke falla i händerna
på Santa Anna, en händelse som gjor-
de att Galveston under tre veckors tid

var den nya Texas republikens rege-
ringssäte.

Man uppmärksammade snart Galves-
tons fördelaktiga läge och att dess hamn
var den bästa pa Texas kusten, och ef-
ter många underhandlingar lyckades
det slutligen ett bolag representeradt
af Michael B. Menard att i december
1836 köpa den östra delen af ön från
regeringen för en summa af 850,000,
då Galveston City Company organisera-
des.

Bolaget var liberalt mot nybyggare
och gaf dem icke blott byggnadstomter,
utan äfven hamnprivilegier, sa att den
som ville eller kunde bygga sig en
landningsplats eller kaj, fick därmed en
egendom, som med tiden blef ganska
värdefull. Det första varfvet bygg-
des troligen ar 1839.

Det största hindret för Galvestons
kommersiella tillväxt var den två mil
breda viken mellan staden och fastlan-

det. För att utveckla handeln måste
staden ha förbindelse med fastlandet
och järnväg. Den första järnvägen
öfver Galveston-viken till Houston var
färdig 1858 förmedelst en ångfärja öf-

ver viken. Året därpå byggdes den
första bryggan, som förstördes genom
stormen år 1867. Den uppbyggdes i-

gen 1S68 och järnvägsbolagen byggde
andra bryggor, och år 1892—93 bygg-
de Galveston county en stålbrygga öf-

ver viken, men allå fyra bryggorna för-

stördes under den stora stormen i sep-

tember 1900. Man beslöt nu att göra
ett yttersta försök med att bygga en
brygga som icke kunde förstöras, en
så kallad “Causeway”. Denna bro, som
var af betong och kostade en och en
half million dollars, ansågs för ett rik-

tigt mästerverk. Den var öfver två
mil lång och ett hundra-femtiofyra fot

bred; fyra järnvägsspår och ett elek-

triskt spår samt en allmän väg ledde
öfver densamma. Men äfven denna
blef senare illa ramponerad under en
svar storm.

Galveston likt andra städer i Texas
hade gjort stora framsteg under fre-

dens dagar, men led ett betydligt bak-
slags under inbördeskriget, då nord-
statsflottan blockerade hamnen och hin-

drade all in- och utförsel. Belägringen
började 1S61 och staden intogs i okto-

ber 1862, då nordstatsflaggan hissades
öfver tullhuset. Kanonbåtarna lågo i

hamnen under flera månader men dref-

vos i januari 1863 ut från hamnen, men
blockaden fortsattes till i juni 1865.

Ingen kunde gärna skrifva om Gal-
veston utan att nämna den ödeläggan-
de stormen som rasade den 8 septem-
ber 1900, då öfver femtusen personer
förlorade lifvet, och en skada på öfver
sjutton millioner dollars tillfogades sta-

den, som nödgades för en kort tid öfver-
låta styrelsen at militära polisen, men
nästa ar antog staden en ny styrelse-

form, da ledningen öfverläts åt en kom-
mission.

Den stora sjömuren som sedan bygg-
des och förhöjning af stadsnivån, fem-
ton till tjugo fot, till toppen af muren,
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anses vara det största kommunala fö-

retag som utförts af någon stad inom
Förenta staterna under detta arhun-
drade. Den väldiga sjömuren bygg-
des för att förhindra hafvets inträng
och möjligen förekomma en liknande

olycka igen. Denna mur är af betong,
sexton fot bred vid dess bas, sjutton

fot hög och fem fot bred i toppen.

Muren hvilar på ett grundlag af pålar
drifna fyrtio fot ned i sanden. Detta
storartade företag börjades i oktober
1902 och fullbordades i september 1905,

till en kostnad för Galveston county af

en och en half million dollars, hvari ic-

ke beräknas kostnaden för den del af

muren som regeringen byggde. Förhöj-
ningen af stadens nivå kostade staden
tre millioner dollars. Arbetet började
1903 och fullbordades 1909— 10. Det-
ta jätteföretag försiggick genom an-
läggning af en kanal innanför sjömu-
ren, hvarpå ute i viken pråmar medels
muddermaskiner lastades med sand och
drogos upp genom kanalen, där sanden
pumpades ur pråmarna och genom led-

ningar fördes dit man ville ha den.

I trots af sina motgångar har Gal-

veston vuxit till en af Texas mest bety-
dande städer med en folkmängd 1910
af 52,289.

Exporten från Galveston, är näst

New York den största i Förenta sta-

terna, och i bomull den största i värl-

den. Denna export uppgick år 1913
till tvåhundra femtio millioner dollars

värde, och samma år utskeppades öfver

fyra millioner balar bomull.

Staden har många vackra kyrkor
och skolor. Den katolska kyrkan är

särdeles stark och Galveston var en lång

tid säte för kyrkans öfverhufvud i Tex-
as. Staden har två svenska kyrkor,

en luthersk och en metodistkyrka.
Bland skolorna märkes isynnerhet

medicinska institutet, som är en gren af

statens universitet i Austin.

Af andra byggnader må nämnas
Seamens Bethel, (sjömanshemmet),
där alla skandinaviska sjömän vanligen

stanna under sin vistelse i Galveston.
Hemmets kaplan och föreståndare är

pastor J. F. Sarner, som tjänat i denna
egenskap många år. Denna värdefulla

egendom skänktes för nämnda ändamål
af fadern till nuvarande svenska kon-
sul, Betrand Adoue. och det fina och dyr-

bara kaplansbostället strax inne vid

hemmet är en gåfva af sonen, konsul

John Adoue.

Svenskarne i staden ta aktiv del i af-

färerna och politiken. Bäst känd af

svenskarne torde stadsrådet Carl T.

Sutherman vara.

Sjömanshemmet (Adoue Seaman’s Bethel.)
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Konsul Betrand Adoue.

ni-THANI) ADOUE. Svenska konsulatet i

Galveston innehades under en tid af trettio-

tre ar af vice konsuln Betrand Adoue, som
tilltriidde befattningen den 20 febr. ISIS
och innehade den till sin död den 17 nov.

11)11. Under denna långa tjänstetid var
han svenska befolkningen i staten och de
manga svenska sjömännen i Galveston till

stor hjälp, och som erkänsla för lång och
trogen ämbetsutöfning blef lian år 1909 af

svenska regeringen utnämnd som Riddare af

Vasaordens första klass. Vid hans död öf-

vcrtogs sysslan af sonen Louis A. Adoue.
Mr. Adoue var af fransk börd. Han föddes

i Aurignae. Frankrike, den 9 september. 1 S
-1 1

.

emigrerade och kom till New Orleans, La.,

1 Sålt . Senare bosatte han sig i Galveston.
I äktenskap inträdde lian 1S71 med Albertina
Schneider, som var född 1 850, och i detta

äktenskap föddes barnen Pauline Adoue Mc-
Farland, 18S3, Louis A. Adoue, 1SS6, och
Minnie Adoue Crowdus, 1S89.

Adoue var bankir i Galveston under mån-
ga är. Förmögen och intresserad för väl-

görenhetsverk, utöfvade han under lifstiden

en vidsträckt filantropi, som af en tacksam
samtid och eftervärld erkännes. Strax efter

den stora tropiska stormen, som ödeläde sta-

den år 1900, invaldes han som medlem af

nödhjälpskomiteen och utöfvade i denna en
vidsträc kt hjälpsamhet för stadens lidande
befolkning. Det vackra sjömanshemmet,
Adoue SeameiFs Bethel, beläget nere i af-

larsstaden, är en vackert minnesstod till

den hiidangangne konsulns ära. Intresse-
rad i sina medmänniskors väl, insåg A. be-
hofvet af särskild verksamhet och ett hem
föi- de manga sjömän, som årligen besöka Gal-
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Konsul I.ouis Albert Adoue.

veston, och så blef han dessa hafvets söners
vän och beskyddare. Vid sin död testamen-
terade han $40,000 till ett nytt och ända-
målsenligt sjömanshem, scm sedan byggdes
af sonen. 1 detta hem, hvilket förestas af
kaplanen, pastor .J. F. Sarner, finna tusentals
sjömän årligen en lugn hvilostad, billigt lo-

gi och mycken fri betjäning. För att gifva
en föreställning om hvilken vidtomfattande
verksamhet en sådan inrättning utöfvar. kan
nämnas, att förlidet ar besöktes detta hem
af 73,000 personer, och nära 4.000 blottställ-
da sjömän erhöllo understöd i form af mat.
kläder eller husrum, (ludst jänster hällas
äfven reguliärt i hemmet för sjömännen. Ef-
ter faderns död har sonen. Louis A. Adoue.
blifvit missionens beskyddare och strax intill

låtit uppföra ett modernt residens för kapla-
nens bostad.

Adoue var uppfödd inom katolska kyrkan.

LOUIS ALBERT ADOUE, svenske vice kon-
suln i Galveston, efterträdde sin fader, Be-
trand Adoue. i denna befattning och mottog
utnämningen från svenska regeringen den 31
maj 1912. Fadern innehade sysslan om-
kring trettiotre ar och är känd för sina väl-

görenhetsverk och sjömansmissionens be-
skyddare.

L. A. Adoue är en stadens framgångsfulle
affärsmän, är grosshandlare och bankir och
är liksom fadern känd för frikostighet och
hjälpsamhet. Den vackra och ändamåls-
enliga Bethel missionen för sjömän. som
fick sådan hjälp ifran fadern, omfattas ock-
så varmt af sonen. Utom det allmänna un-
derstöd som institutionen har från honom,
lät han för några är sedan pä egen bekostnad
uppföra ett tva vaningars modernt hus invid
SeameiLs Bethel för kaplanens bostad. Som
svensk vice konsul star han vårt landsfolk
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till hjälp mod råd och dåd och har alltid

visat sig tillmötesgående och en vän till det

folk han representerar. Han innehar dess-

utom andra viktiga förtroendeposter i staden
såsom skoltrustee ocli lotskommissionär.
Han föddes i Galveston ar ISsO. fick här

sin skolunderbyggnad och affärsbildning.

Fransman till börden, önskade han äfven lä-

ra franska språket och reste därför till

Frankrike, där lian tog en tva ars studiekurs

i nämnda språk. Hans fader var född i

Frankrike men kom till detta land i unga
år. Sina första ar tillbringade han i Loui-
siana, men flyttade sedan till Texas och Gal-

veston, hvar han bodde till sin död. L. A.

Adoue ingick äktenskap den 21 februari
1918 med Fannie Kempner från Galveston.
Familjen tillhör episkopalkyrkan och Adoue
är en af dess ombudsmän.

Sedan detta skrefs har äfven Louis Adoue
aflidit. Han dog i Galveston i oktober 1918,
endast 32 år gammal, och med honom bort-

gick en folkets man och välgörare.

XELS JOHAX AXDERSOX föddes i Kors-
hamna, Sverige, 1850, utvandrade till Ame-
rika och landsteg i Philadelphia är 1873.
Han ingick äktenskap ar 1875 med Maria
Sophia Anderson, f. 18 43 i Enhörna försam-
ling, Södermanland. Mrs. Anderson kom
från Sverige till New York år 1873.

Familjen flyttade till Galveston, Texa^,
18 79, där Anderson, som var snickare till

yrket, fick anställning vid skeppsvarfvet.
Under åren 1SS1—91 var lian anställd som
förman och liar sedan under många år varit

direktör för skeppsvarfvet.
År 19 00 gjorde Anderson en resa till Sve-

rige för en påhälsning, men likt de flesta Tex-
as-svenskarne kom han snart tillbaka.

Makarne Andersons äro chartermedlemmar
af den svenska lutherska församlingen i Gal-
veston, och Anderson är sedan lång tid till-

baka församlingens kassör.
I samhället intar Anderson en aktad ställ-

ning och har genom sin arbetsduglighet, idog-

het och god omdömesförmåga kommit till

finansiell välmåga.
•T. I’. AXDERSOX, barnfödd på Öland år

1849, lämnade föräldrahemmet och fädernes-
landet vid femton års ålder gick han till sjöss.

Efter fem års tid på hafvet utmönstrade han
i Philadelphia 1870. Han kom efter någon
tid till Galveston, där lian allt sedan bott
och sysselsatt sig med ostronfiske.

Anderson ingick äktenskap 1878 med A-
nette Samuelson, född 1860 pä Öland. Hon
emigrerade till Amerika 1 373 ocli landade
först i Philadelphia, Pa. I äktenskapet föd-
des tretton barn: Albert. Louise, Agnes,
Johnnie. Albertina, Adolph, Hellen, Ralpli,
Bernhard, Stanley, Agda och Harold.
Makan och modern till denna stora fa-

milj dog år 1904, och det stora ansvaret af
fostran och bärgning föll med hennes bort-
gång på fadern och de äldre syskonen i famil-
jen.

Barnen besöka och iiro konfirmerade i den
skandinaviska metodistkyrkan i staden. An-
derson är medlem af episkopalkyrkan.

JOHX THEODORE CARLSOX, anställd

som vaktmästare vid statens medicinska in-

stitut i Galveston, föddes i Lur socken, Bo-
huslän, år 1801. Föräldrarne Carl Johan-
son och hans hustru Johanna Stina, f. Hans-
dotter, voro hemmansägare. Likt de flesta

svenskar, som bo i Galveston, var äfven Carl-

son sjöman under en följd af år. Under
sina resor var han tillbaka i Sverige åtskil-

liga gånger. Han har de sista 25 åren haft

sitt hem i Galveston.
Carlson är ogift, är aktad och skötsam och

medlem af den svenska metodistkyrkan i sta-

den.

C. A. CARLSOX, under flera år anställd vid

fästningsverken Fort Crockett, Fort Travis
och San Jacinto, hade öfverinseende af in-

riktningen af kanoiierna och dog i Galveston
den 2 8 maj 1918.

Carlson var bördig från Marbäcks försam-
ling, Jönköpings län, Sverige, där han föd-

des den sjätte april 1S56. Han ankom till

Amerika 1891. Antog plats i Förenta sta-

ternas Ordinans Department som “Resident
Maehinist”, en anställning han innehade till

sin död.
Sitt yrke hade han lärt och följt från goss-

åren och hade under en tid egen verkstad
vid Trädet i Västergötland.

Carlson ingick äktenskap år 1881 med Cla-
ra. Hultquist f. 1858 i Flisby, Småland. Pion
emigrerade till Amerika 1891. Barn i äk-
tenskapet äro Carl. Nels, James, Anna och
Otto. En dotter Beda och två söner, Oscar
och Erik äro döda.

Två af sönerna idka en storartad mejeri-
rörelse strax inne vid staden och en har valt
sin faders yrke och innehar en liknande an-
ställning i Louisiana.

AXEL CARLSOX, till börden smålänning,
född i Jersnäs socken, Jönköpings län, an-
kom från Sverige till Galveston, Texas, år
189 7. I Galveston har Carlson varit an-
ställd som maskinist i “Texas Star Flour
Mil!” under många år.

Är 1908 ingick han äktenskap med Estell
Moses, född 1S90 i Gonzales county, Texas.
Familjen tillhör första metodistkyrkan i Gal-
veston. Carlson är äfvenså medlem af or-
den Woodmen of America.

I äktenskapet har födts ett barn, dottern
Hazel.

J. \V. ERIKSON' är ett annat bevis på
svenskens ströfningslusta. Sitt hem lämna-
de han som gosse och började sjömanslifvet
vid 14 ars ålder. Erikson föddes å Väddö,
Stockholms län, år 1874, Han kom först
till Canada 1892 och till Texas 1904.

I Galveston ingick han äktenskap år 1910
med Augusta Margareta Anderson, född pa
Väddön i Stockholms vackra skärgård år
1S7S. Mrs. Erikson emigrerade- till Ame-
rika och anlände först till Boston är 1894.

Makarne Eriksons ha inga barn. De äro
medlemmar af den svenska metodistkyrkan
i staden och Erikson tjänar som en af för-
samlingens ombudsmän.
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PASTOR OSCAR CASSLING, pastor för

den lutherska församlingen i Galveston un-

der åren 1910— 16, är bördig från Söderman-
land, Sverige, där han föddes den 12 april

1867 oeh uppväxte i närheten af Nyköping.
Han kom till Amerika 1906 och var de för-

sta fyra åren pastor för missionsförsamlin-
gen i Lindsborg, Kansas. Han hade i Sve-
rige varit pastor inom missionsförbundet i

17 år. Pastor Cassling förenades med den
lutherska kyrkan år 1910. Från Galveston,
Texas, kallades pastor Cassling i juni 1916

till Stromsburg, Nebraska, där han betjänar
den lutherska församlingen på platsen.

I äktenskap inträdde Cassling år 1S91 med
Augusta Eugenia Åberg från Gestrikland, där
hon föddes i Gefle 1868. Barnen i äkten-
skapet äro Folke, Arthur. Eskil, Holger, Yng-
ve och Helge.

Arthur och Folke ha båda förmånlig an-
ställning som bokhållare i Första National-
banken i Galveston, och Eskil som stenograf
och bokhållare för firman Sprunt & Co. i

Houston, Texas. Arthur och Erik Inmön-
strade i armeen 1918 och började sin mili-

tärtjänstöfning i Camp Logan, Texas.
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Epworth Förbundets Kabinett, Metodistkyrkan i Galveston, år 1916,
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G. A. Jacobson med familj.

GUSTAF ALFREl) JACOI5SOX anlände
till Amerika och till Austin, Texas, år 1S91.
Han är bördig frän Toresund socken, Nykö-
pings län, där han var född år 1S73.

Jacobson är i Galveston sysselsatt som
snickare och sedan år 1901 gift med Augu-
sta Wilhelmina Gustafson, f. 1870 i ögges-
torp, Jönköpings län. Mrs. Jacobson anlän-

de till Austin. Texas, år 1893. Till makar-
na ha födts fyra barn: Ture, Arthur, Law-
rence och Hellen.

Familjens medlemmar tillhöra den svenska
metodistkyrkan i Galveston, och Jacobson är
en af församlingens ombudsmän, är medlem
af metodisternas hjälpförening och orden
“Carpenters & Joiners of Amerika” No. 526.



.
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Mr. och Mrs. Bernt Johnson.

BERNT JOHNSON, 918 Ave. H., var född

18 57 i Stenkyrka socken, Bohuslän, Sverige,

och anlände till Galveston, Texas, 1SS1. Likt

de flesta af svenskarne, som bo och bvgga
1 denna sjöstad, var Johnson i yngre år sjö-

man. Han lämnade Sverige vid 21 års ål-

der och seglade på olika fartyg till olika

delar af världen och kom till Galveston som
sjöman.

Johnson är till yrket ångpannesmed med
egen verkstad. Han ingick år 1888 äk-

tenskap med Emma Johnson från Borås. Sve-
rige. Hon anlände till Amerika från Sveri-

ge IS 83. I detta äktenskap äro tvenne barn
i lifvet; sonen Knut, som är gift, med hem
i Houston, och sysselsatt som fastighetsmäk-
lare, samt dottern Camelia, som är hemma
hos fadern och förestår hemmet. Mrs.
Johnson dog 1912.

Familjen tillhör den svenska lutherska
församlingen och Johnson var en af dess char-
ter medlemmar och är ännu en af dess om-
budsmän.



/
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Pastor J. F. Sarner med familj.

Pastor JOHAN FREDRIK SARNER. Få
predikanter stanna så länge på en plats och
äro så väl kända, ej blott i egen omgifning
utan i vida kretsar, som pastor J. F. Sarner,
kaplan i Adoue Seamen’s Bethel och sjömans-
missionär i Galveston. Han har innehaft
denna syssla sedan år 189 7, och största de-

len af denna tid har han också betjänat sven-

ska metodistförsamlingen på platsen som dess
pastor. Vida omkring är han känd, ty de
tusentals sjömän, som årligen under denna
långa tid besökt sjömanshemmet och som re-

presentera folk från alla jordens ändar, ha
i honom funnit en vän och broder, som bistått
dem i råd och dåd. Sådana tjänster värde-
ras och bäras i tacksamt minne till fjärran
länder. Sjömansmissionen inrymdes i mån-
ga år i svenska metodistkyrkan, men sedan
den nu aflidne svenske konsuln, Betrand
Adoue, testamenterat $49,000 för ett nytt
och ändamålsenligt sjömanshem, förlädes
detta i centrala delen af staden. Pastor
Sarner hade öfverinseende af detta stora ar-

bete, och genom hans triigna och visa åtgö-
randen lyckades detta företag i alla afseen-
den. Han bor strax intill missionen i ett

vackert hem, skänkt af nuvarande vice kon-
suln, B. A. Adoue. Här utförer han en
mångsidig mission bland hafvets söner. För-

lidet år besöktes hemmet af 73,000 af dessa,

och omkring 4,000 af dem blefvo hulpna
med mat, kläder och husrum fritt.

S. föddes i Vissefjärda socken, Kalmar län,

1S64 och är son till aflidne snickaren .1. P.

Gustafson i Anneberg. I Sverige hade han
tillfälle att ga i elementarläroverk samt er-

höll också militärisk skolbildning. År 1S92
kom han till detta land och Texas, stannade
någon tid i Georgetown-trakten. där han för-

enade sig med svenska metodistförsamlingen.
Här gafs honom predikofullmakt och utsän-
des han på fältet som predikant. Ar 1S94
kallades han till Fort Worth för att blifva

militär-instruktör vid universitetet, men bl ef

strax därpå beordrad till Waco att blifva

pastor i skandinaviska metodistförsamlingen.
Sedan betjänade han Vietoria-lcretsen i söd-

ra Texas med sina nio predikoplatser under
tre är, hvarifrån han flyttade till Galveston
i december 189 7 för att taga vård om för-

samlingen och förestå sjömansmissionen.
Är 1899 ingick Sarner äktenskap med miss

Hilma G. Sand, född 1871 i Solberga, Små-
land. Makarnes fyra barn äro: Raymond,
f. 1899, Killian, f. 1902, Marion, f. 1904,
och Fay, f. 1907. Mrs. S. har naturlig be-

gå fning såsom pastorsfru och har varit sin

make till stor hjälp både i missionens arbete
och i den kyrkliga verksamheten.
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CHARLES TIIKODOKE SHM.RMAX. Bland
affärsman och kontraktör i Galveston in-

tager mr. S. en framstående plats. Man är
svensk och f öcltl i Ramsjö, Västra Karup
socken, Skane. ar 18.79, men har sedan dess
farit vida omkring och varit bosatt i Galves-
ton mänga ar. Lik “Vikingen” kände han,
att vid “femton ars alder blef stugan mig
träng” ocli gossen, som da hette Söderman,
tog hyra pä svenska skeppet “Hedvig”, och
pä denna sin sjöresa, som räckte tre är, fick

han tillfälle att se manga länder, däribland
Australien och Kina. Efter kort vistelse i

hemmet tog han ater hyra på svenskt fartyg
och besökte med detta Amerika för första
gången. Sedan seglade han med engelska
och tyska fartyg några år och kom med a-

merikanska fartyget “Rockey Gland” tiil

Galveston ar ls79, gick härifrån åter till

sjöss som andre styrman och återkom ar

1881, dä han afmönstrade och bosatte sig i

sjöstaden.
S. har en intressant lefnadssaga och är ett

annat exempel uppå, huru svensk företagsam-
het och ihärdighet kunnat trotsa många hin-

der och bringa personer till framgång och
anseende. I hans föräldrahem uppväxte tio

barn, af hvilka fem lefva, däribland sy-

stern, mrs. Paul Xelson i Galveston. Skol-
underbyggnaden blef mycket knapp i hem-
landet, och da S. slutade sjömanslifvet, nöd-
gades han söka livad arbete som helst. Först
fann han sysselsättning som trädgardsdräng
hos en rik familj, men utbytte detta snart
mot arbete vid skeppsvarfvet för firman Dol-
son och Xelson. Här fick han sin start för

affärslifvet, ty snart ingick han som kom-
panjon i firman, livilken i öfver tjugo år va-
rit känd under namnet Suderman & Dolson,
hvilket ändrats till Suderman & Young den 1

april, 19 IS. Denna firma utför större kon-
traktarbeten såsom järnvägsbyggen, mudd-
ring, skeppslastning och lotsnii g.

I äktenskap inträdde Suderman år 1S90
med Catharina Dolson. Ilen är född i detta
land och är af norsk-irländsk härkomst. Fa-
dern var född i Xorge, men kom tidigt till

detta land och deltog i inbördeskriget och
lefde till 1917. Modern, son. dog 1S97, var
född i Irland. Sudermans hafva fyra barn:
Charles, f. 1893, tillhör Förenta staternas
flotta: Adolph, f. 1S96, är löjtnant i Texas
kavalleri: Collis, f. 1S99, och ElMar. f. 190.',

I samhällets angelägenheter har också S.

tagit verksam del. Han är medlem af stads-
rådet, en syssla, som sökte honom, emedan
Suderman var väl känd och hade allmänhe-
tens förtroende. Han är en af ombuds-
männen för Sea men ’s Bethel missionen för
sjömännen, och som han själf i många ar fa-
rit på de stora hafven, torde han mer än män-
ga andra vara passande för den sysslan. Han
är medlem af svenska lutherska församlin-
gen.

VICTOR GCSTAI SON är bördig från Ham-
marlands församling, Åland, där han föddes
Ar 1870. Han landsteg 17 år senare i Gal-
veston, Texas. Gustafson, som helt ung tog

hyra och gick till sjös, seglade första året på
Xordsjön och Östersjön, men tog hyra redan
andra aret pä en bät, destinerad till Amerika.
De första aren i Galveston hade Gustafson
egen bat och ägnade sig åt ostronfiske men
har under de senare aren haft anställning
vid hamnen.

Gustafson är sedan år 189 7 gift med Ma-
ria Lindgren fran Motala, Sverige. Mrs.
Gustafson kom till Amerika 1895. I detta
äktenskap äro födda barnen Hazel, Hildur,
Eveline, Wesley, Marguerite, Fredrik, Julius,
Victoria och John. Gustafson var först gift

1S91 med Olga Sandberg, af finsk börd. Hon
dog i Galveston 1896. Med henne föddes
tvä barn. Jennie Victoria och John Victor.

Familjen tillhör den svenska metodistkyr-
kan i staden och tar aktiv del i församlin-
gens verksamhet. Gustafson är en af för-

samlingens ombudsmän.
Denna familjs hem var ett af dem som

härjades under den svåra Galveston-stormen
år 1900, dä allting bortsopades af harsva-
gorna, som bröto in i staden, och familjen med
knapp nöd räddade sig till lifvet. Detta
hem är nu ombygdt, höjdt öfver hafsytan,
och genom den väldiga sjövallen, som omgif-
ver staden, har det fått en härligt utsikt
öfver hafvet.

1*. E. HANSOX, en bland skandinaverna i

Galveston väl känd och aktad landsman, be-
drifver där en ansenlig affär som kontrak-
tör.

Hanson, norsk till börden, föddes i Galves-
ton. Texas, 1881. Han ingick äktenskap år
1900 med Celestine Sanderson, också född
i Galveston, ar 1882. I äktenskapet har
födts nio barn, af hvilka sju lefva, Ernily,
Celestine, Edwin, Harold, Raymond, Doro-
thy och Elvira.

I allmänna ärenden tar Hanson stort in-

tresse och är alltid villig och färdig att

utföra sin del af stadens och samhällets an-
gelägenheter.

Familjen tillhör Första Metodistkyrkan i

Galveston. Hanson är medlem af frimu-
rarlogen.

DAXIEIj OLOF JOIIXSOX, som redan vid
sexton års ålder kom till detta land med sin
moder, har nästan uteslutande haft sitt hem
i Galveston. där han är affärsman.

Dan, som Johnson nästan allmänt kallas,
var född 1S66 i Norra Mickelby, Öland, Sve-
rige, och son till A. P. Johnson, som utvan-
drade till Amerika från Mickelby samma är
sonen Dan föddes. Med undantag af några
är i Lake Charles, Louisiana, har fadern
haft sitt hem i Galveston hos sin son.

Johnson är förenad i äktenskap med Louise
Anderson från Brnzoria countv, Texas, dit
hennes föräldrar invandrade i början pa 7 0-

talet, men senare kommo till Galveston. där
modern dog men fadern ännu har sitt hem.

I äktenskapet äro födda barnen Annie. Ce-
cilia, Daniel, Ethel och Gladys.

Johnson, som bedrifver specerihandel, har
en ganska god affär, fast han led betydlig
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skada under den sista Galveston stormen
1915. Han är medlem af tlera föreningar:
Redmen, Eagles och T. & P. A.

Ij. P. LARSON', dansk till börden, föddes
1 Läsö, Danmark, är 1S60. Vikingablod må-
ste ha flutit i den unge Larsons ådror, ty re-

dan vid nio års ålder började lian sitt lif

på hafvet. Under trettio års tid som sjöman
blef lian vida berest oeli i tillfälle att se och
besöka nästan alla kända världsdelar och
blilva bekant med de olika folkens seder och
bruk. Han tjänade tre år pä krigsskeppet
“Chicago” i Förenta staternas flotta, och var
i åtta år “Quartermaster” för Cromwell S.

S. Co. linien mellan New York och New Or-
leans.

Larson kom till Galveston, där han ingick
äktenskap 1902 med Carrie Johnson, bördig
från Skåne, där hon föddes 1SS6. Familjen
tillhör den amerikanska baptistkyrkan i sta-

den och tar stort intresse i församlingsarbe-
tet.

Fastän medlemmar af en amerikansk för-

samling, ha Larsons alltid visat sig frikostigt
stämda mot den skandinaviska kyrkliga verk-
samheten i Galveston.

Familjens barn äro Edwin, Carl och LeRoy.

PAUL XELSOX, bosatt i Galveston sedan
år 1903, är bördig från Houf socken, Skå-
ne. I unga år gick han till sjöss och kom
som sjöman till Boston. Mass., år 1880. Han
bosatte sig vid denna tid i landet och vista-
des i Gardner, Mass., och Chicago, 111., i öfver
tjugo år, å hvilka platser han arbetade som
snickare 1 möbelfabriker.

Mrs. Paulina Christina Nelson, f. Söder-
man, föddes 185S i Ramsjö. Skåne, fick där
sin skolbildning och uppväxte, men 1S81 e-

migrerade hon och reste till Boston, Mass.,
där hon ingick äktenskap t ver ne år senare
med Paul Nelson. Hennes föräldrar voro
sjökaptenen Nels Petter Söderman och hans
maka Johanna. En son till dessa makar är
stadsrädet Carl Theodore Suderman i Gal-
veston.

Makarne hafva haft tre barn, af hvilka två
äro döda. Enda barnet, sonen Carl G. Nel-
son, innehar anställning i bankaffär i staden.
Nelsotis äro medlemmar af svenska luther-
ska församlingen, äro finansiellt, välbärgade
och bosatta å 172 0 Winnie st.

CARL GUSTAF XELSOX, son till makarne
John P. Nelson och Paulina Christina, f. Sö-
derman, är född och uppfostrad i detta land.
Föräldrarna voro bosatta i Gardner. Mass.,
flera år samt i Chicago, Til. I förstnämnda
stad föddes Carl G. år 1888 och i Chicago
fick han senare sin skolbildning, först f publi-
ka skolan och sedan i affärsskola. Han in-
nehar nu en förmånlig anställning i Modv
bankaffär i Galveston. Till Texas och den-
na plats kom han i föräldrarnos sällskap år
1903.

I äktenskap inträdde Nelson år 1912, Hu-
strun, Agnes Maria, är af tysk börd. men
född i Chicago, 111., år 1889. Hon har haft en

vårdad uppfostran och äger god bildning, och
fastän af tysk härkomst tillhör hon dock sven-
ska kyrkan och tager intresse uti dess verk-
samhet. Såväl hon som maken äro med-
lemmar af svenska lutherska församlingen.
Deras barn äro: Carl, f. 1913, och Agnes,
f. 1916.

Mr. Nelson är systerson till den väl kände
affärsmannen och kommissionären i Galves-
ton, Chas. Theo. Suderman.

KAPTEN OTTO C. OLSOX. År 18 67,
drifven kanhända af äfventyrslustan, läm-
nade Otto C. Olson, dä endast en sjuttonårig
yngling, sin födelsestad, Stockholm, för att
se sig om i världen. Han tog först hyra
på ett skepp, destineradt till Ostindien, och
den långresan, full af nya erfarenheter, var
endast en början af mer eller mindre äfven-
tyrliga tilldragelser i kapten Olsons 11 r.

Från Bombay, Ostindien, styrdes resan till-

baka till England och från England till Öst-
afrika, där Olson stannade omkring ett år
i .Johannesberg. Här gick han åter till sjöss
och kom efter en resa till England, Egypten
och New Orleans, La., till Galveston år 1S70.
Han har sedan dess besökt Europa tvenne
gånger, och trots sin höga ålder sköter han
ännu sin plats på kommandobryggan, men
gör numera inga utrikes resor. Olson föd-
des i Stockholm, Sverige, är 1850; han in-

gick äktenskap år 1875 med Elisabeth Beard
från Harris county, Texas. Af barnen i

äktenskapet lefva fem gossar och två flickor:

Dan, John, Chris, Otto, Theodore, Annie och
Jennie.

Kapten Olson är medlem af orden K. & P.
samt Master Mate & Pilot, Harbor No. 20.

J. A. PETERSON', bördig från Öland, där
han föddes i Vickleby socken, år 1855, emi-
grerade till Amerika, landsteg och bosatte
sig i Galveston, Texas, år 1S84. I denna
stad har han bott som ungkarl allt sedan.

Petersons cigarr- och tidningsliandel å
2504 Market st., är en populär och gärna
besökt plats af skandinaviska sjömän, hvil-

ka här tillhandahållas böcker och tidningar
på norska och svenska språken.

Gemytlig och språksam, har Peterson gjort
sig omtyckt och uppbyggt en ganska god af-
fär. Han är medlem af svenska lutherska
kyrkan och “Woodmen of tlie World.”

J. P. PETERSON, som varit bosatt i Gal-
veston sedan år 1897, räknas också bland
stadens svenska affärsmän. Under firm-
namnet Stolz & Peterson bedrifver han en
betydande sädes- och foderhandel samt äger
kvarn och foderblandare, uppförda enligt e-
gen plan och öfverinseende. Till yrke är Pe-
terson kvarn byggare och arbetade i detta
omkring tjugotre år. Han lärde detta af sin

fader, som också arbetade i denna yrkes-
gren. Dä I*, kom till Galveston, tog han
först anställning som förman vid skeppsvarf-
vet, men slutade denna befattning efter sju
år och ingick i nyss nämnda affär.

Petersons barndomshem var i Björnlunda



'
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socken, Nyköpings län, där han föddes 185$.
Han fick god skolbildning, ty utom folkskola
hade han fem ars privatskola. I sällskap
med moder oih fyra syskon lämnade han
Sverige ar 1869 och kom till Knoi county,
111., flyttade senare till Altona och Swedona
kolonien i nämnda stat, där unge P. kon-
firmerades i svenska luth. kyrkan. Här bod-
de föräldrarne till sin död.

År 18S6 inträdde P. i äkta stand med Ma-
thilda Van Salam frän St. Louis. llo. Hon
föddes i Bruxelles, Belgien, och kom med för-

äldrarne till detta land 1876. Makarne haf-
va två söner: Arthur och Lester. Uen äld-
ste är gift och bosatt i Waco, där han inne-
har anställning som biträdande kassör i Cen-
tral Texas Exchange National Bank. Den
andre sonen är löjtnant i Förenta staternas
arme.

Peterson är mycket intresserad i förenings-
väsendet och är medlem af flera ordnar. Så
har han tagit 32 graden i frimurarorden, är
medlem af "The Shriners”, är "Past Master
of the Harmony Lodge No. 6,’’ ‘‘High Priest
of San Philippi clmpter No. 1” oeh "Past
Eminent Commander” af samma sällskap för
Galveston.

J. A. JOHXSTOX var barnfödd i Helsing-
borg, Sverige, år 1858. Han emigrerade
18S0 och landsteg i New York. Han begaf
sig därifrån till Denver, Colorado, där han
bodde till 18S2, då han igen kom till de
östra staterna och en tid var sysselsatt i

Pennsylvanien. År 1S83 bosatte han sig
i Lincoln, Nebraska, där han bodde till 1896,
då han kom till Galveston och där han allt

sedan varit sysselsatt som snickare. År
1915 ingick han i bolag med en annan yr-
kesman i byggnadsindustrien med verkstad
i Galveston.

Johnston är medlem af flera föreningar.
Har tjänat som "Noble Grand” och vid flera

tillfällen varit invald att representera "The

Grand Lodge of Texas”. Han är äfven med-
lem af First Chief Patriark of Lone Star En-
campment No. 1.

XELS SIGFRID XELSOX, af gammal sjö-

manssläkt frun Sverige, kom till Amerika
18 9 7. Han föddes i Västra Karup socken,
Sverige, 1S74. Fadern var sjökapten, och
farfadern, som seglat i 44 år, förde eget far-
tyg.

Nelsons håg låg dock icke åt hafvet, men
ryktet om landet i väster, dess rikedom och
lättheten att här förvärfva en förmögenhet,
utöfvade äfven på Nelson sin verkan, och
med första klass biljett pa fickan stod han
färdig att pröfva sin lycka. Likt de flesta
har äfven han funnit sin lycka, om också
icke på samma sätt som den svenske emi-
granten föreställde sig.

Nelson ingick år 1914 äktenskap med
Gunda Johnson, f. 1886 i Hönfors, Finland.
Mrs. Nelson emigrerade till Amerika år 1911.
Makarne ha ett barn Nellie Christina, och
äro medlemmar af den svenska lutherska
församlingen i staden.

JOIIX M. CLASOX, anställd sedan 1915 af
Förenta staternas regering som “Armament
Machinist” vid fästningsverken i Galveston
och Houston, emigrerade till Amerika 18 9 0.

Han stannade först någon tid i Boston, Mass.,
och god mekaniker som han var från Sve-
rige, fick han snart god anställning. Han
arbetade bland andra platser å Edisons me-
kaniska verkstäder i Chicago, 111., i tio års
tid, och slutade där för att antaga den plats,
som erbjöds honom af regeringen.

Clason föddes är 1869 i Brismene socken,
Västergötland. Han ingick äktenskap 1901
med Ellen Forsell, en bildad och intelligent
dam, f. 1S77 i Göteborg, Sverige. Mr. Cla-
son emigrerade till Amerika år 1891 och
bodde första tiden i Boston, Mass.
Makarne Clasons ha fem barn; Ella, Vio-

la, John, Elmer och Walter.
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OLIVIA.

Samhället med detta namn ligger ut-

med södra kusten af Texas i Calhoun

county, mellan Carancahua bukten i ö-

ster och Lavaca viken i väster. Fjorton

mil i väster öfver sjön ligger staden

Port Lavaca, och fjorton mil i norr öf-

ver land ligger La Ward, ett stations-

samhälle. Grundläggaren af samhäl-

let, dr. C. J. Haterius, nämnde samhäl-

let efter sin fru “Olivia” redan år 1893.

Jordbruk och kreatursskötsel ha från

början varit den viktigaste näringsgre-

nen, men äfven fiske och sjöfart ha i ic-

ke ringa mån bidragit till samhällets

utveckling.

John Lind, nu bosatt i Ganado, var

icke endast den förste svenske handla-

ren utan den ende handlaren under ny-

byggaretiden, och var de förste kolo-

nisterna till stor hjälp. Den gamla va-

nan likt, klagade man öfver att varor-

na voro dyra, men vanligen måste Lind
vänta flera år på betalning, hvarför han
såväl som jordbrukaren fick öfva tåla-

mod under de första svåra åren. och

hans tåliga lynne stod honom väl bi och

vann för honom både aktning och kär-

lek. År 1906 köpte mr. E. Wilson och

sonen Hartwin Linds handel och ha allt-

sedan fortsatt med nämnda affär.

Fastän det under de tidigare dagarne
såg ut som Olivia skulle blifva ett stör-

re svenskt samhälle, äro blott ett tjugo-

tal svenska jordbrukare kvar, och af

dessa äga sexton sina egna hem.
Den svenska inflyttningen började år

1891. Dessa svenskar kommo från de
norra staterna. Klimatet var ovant
för dem och bomullsodling ett experi-

ment som de till början föga tyckte om;
många hade aldrig ens arbetat på farm,
hvarför naturligtvis arbetet, såsom
bomullsplockning, isynnerhet för de äl-

dre, befanns tråkigt. Men man lärde
äfven här, och isynnerhet det yngie
släktet lärde sig snart att tycka om
allt hvad bomull heter, och flera af des-
sa nordens ättlingar bo nu i Olivia och
trifvas väl under söderns varma sol.

Samhällets banbrytare voro familjer-
na A. G. Bergström. Williams, M. Ca-
vallin, John Lind. Xels Larson, Chas.
Johnson, Pete Swenson, Gust Svenson,

C. Carlson, Eben Olson, Martinson och

Bengt Fyhr med dotter samt J. F.

Skogberg.

Den första att födas i samhället var

en dotter till familjen Chas. Johnson,

och benämndes Eva, ty naturligtvis

skulle det första barnet som föddes i

paradiset heta Eva. Det första brud-

paret var Hanna Lind och Robert Ut-

berg, som vigdes år 1900.

Mr. Linds fader var den förste att dö

år 1893, och strax därpå C. Carlson,

som omkom under en svår storm vid

Matagorda kusten.

Banbrytarnes första svårigheter vo-

ro många. Först besvärades man af en-

vis torka, och när det en gång började
rägna, ville det aldrig sluta, och med
allt detta rägnandet fattades likväl

dricksvatten. Man måste nöja sig med
att dricka samma vatten som kreaturen,
ur en pond eller damm, och kreaturen
icke bara drucko af vattnet utan stodo
i det. Trots allt detta var det ingen
sjuklighet bland nvbyggarne, utom dä
någon blifvit ormbiten, ty det var godt
om skallerormar. Då man var ute
och mötte ett af dessa odjur, blef aldrig

frågan, hvem som hade rättighet till vä-
gen, ty hade man ingenting att försvara
sig med, vek man gärna åt sidan.

En af de största svårigheter landt-

brukaren hade att möta var utrotandet
af bollmasken, som åstadkom stor ska-
da i bomullsfälten. Samfärdseln var
äfven en ganska besvärande faktor.

Port Lavaca var då den enda handels-
staden i trakten med järnvägsförbin-
delse, och för att komma dit måste man
färdas öfver sjön, hvilket icke alltid

lät sig göra utan faror och besvär. Men
mod och hopp fattades icke detta folk,

och omsider undanröjdes de flesta svå-
righeterna.

År 1894 byggdes den första bomulls-
ginnen till en kostnad af 8800, och kal-

lades “The Farmers Gin”. Innan den-
na byggdes måste man frakta bomullen
trettio mil för att få den ginnad, inalles

sextio mil fram och tillbaka efter oxar;
en bomullsbal betingade da vanligen en-
dast $20 och högst $25. O, hvilket tå-

lamod. Oliviaborna äga nu en mo-
dern gin till en kostnad af $10.000.
Bomullen skeppas nu antingen med båt
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direkt fran gir.nen till Port Lavaca el-

ler Galveston. Automobilen har äfven
i detta samhälle tagit oxens plats och
man fullbordar nu pa några timmar en
resa som under banbrytartiden kräfde
ett par dagar.
Pa det politiska området är en af 0-

livias banbrytare, VI. L. Cavallin, ena-
stående. Som county commissioner un-
der en lång följd af ar, har samhället
honom att tacka för mänga samhällsför-
bättringar, särskildt hvad allmänna vä-
gar beträffar. Och rörande samhällets
gemensamma affärsfragor, är nog ingen
som haft mer att göra och som tagit

större intresse däri än Fred Skogberg.
Bland ungdomar, som uppväxt i 0-

livia och som redan gjort sig bemärk-

ta, äro skolläraren och skollärarinnorna,

mr. Conrad Damstrom, Esther Larson,

Clara Damstrom, Susanna Haterius,

tvenne sjuksköterskor Ellen och Ella

Svenson, samt en präst, Hugo Hateri-

us. Här som på manga andra platser

ha många af de unga männen gatt i

tjänst hos Onkel Sam . Alla söka göra
sin plikt, men därför glömma vi icke

dem som måste stanna hemma och ta-

ga hand om samhällsbestyren.

Olivia är som ett helt ett trefligt sam-
hälle, vackert och omväxlande till sin

natur, och de som stannat här ha lyc-

kats väl. Till det kyrkliga är samhället
svenskt lutherskt med en präktig kyr-
ka.

Wilsons butik.
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Det nya skolhuset i Olivia.
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Pastor Damstrom med familj.

Pastor CARL JOHAN DAMSTROM. Bland
banbrytarne både inom kyrkan ocdi svenska
samhällen i detta land räknas denne gamle
hedersman och präst inom svenska luther-
ska kyrkan i Amerika. Han har under de
många år, som han varit predikant inom
nämnda kyrka, ej betjänat så många försam-
lingar, men nedlagt ett troget arbete på de
fält, där han varit anförtrodd hjorden, van-
ligtvis i nya settlementen, där försakelse och
missräkningar äfven tillhöra en själasörjares
kall. Född i ett bondhem i Säfsnäs socken.
Dalarne, är 1838, hade han först allmän
skolbildning i sin hemsocken, men vistades
sedan någon tid vid seminariet i Uppsala,
hvarefter han fick plats som skollärare i

Nås socken, Dalarne.
År 1868 emigrerade ett större sällskap

dalfolk från samma trakt till Moingona,
Iovva, dit de anlände vid midsommartiden.
Bland d essa var också den unge skollära-
ren Carl Johan Damstrom. Här organise-
rades redan första aret svensk församling,
som kallades Swede Valley.

Damstrom predikade och höll svensk sko-
la för nysettlarne här och i andra trakter i

nordvästra lowa och södra Dakota under de
första åren. Detta arbete var på den tiden
förenadt med mer än vanlig uppoffring, ty

här fanns dä hvarken järnvägar eller pan-
gar och hans resor maste göras till fots.

I besittning af god skolbyggnad beslöt lik-

väl Damstrom att taga en kurs vid teologi-
ska seminariet i Rock Island, 111., dit han
kom 1871, och där han graduerade efter ett

års studier.

Efter fullbordad utbildning vid seminariet
antog han kallelse till Swede Valley och
Moingona, där han verkade tills 1877, då
han antog församlingsvärd i Swedeburg och
Brantford. Kansas. I detta pastorat stan-
nade han till 1S90, dä lmn flyttade till Bee-
ville, Texas. Här blef han grundläggare för
en ny svensk koloni, som att börja med hade
alla tecken till en ljus framtid och varaktig-
het, men 1892—93 voro i många afseenden
hårda år, och kolonisterna skingrades. Des-
sa hade kommit dels från Kansas och dels
från andra delar af Texas. Men Damstrom
stannade dock kvar i denna trakt i tio år.

Till Olivia flyttade han 1900 efter att hafva
afyttrat sin egendom i Beeville. Samhället
var då ännu i sin ungdom, ocli D. köpte sig

ett vackert hemman, hvilket han skött med
tillhjälp af sina söner. Som pastor har han
betjänat församlingen i Olivia, sedan ankom-
sten dit, och ehuru han resignerade 191-',

bar han ofta predikat och tillsett dess vård.
Pastor Damstrom ingick äktenskap år 187a

med Hulda Carolina Bostrom, född 1S.74 i

Filipstad, Värmland. Hon kom till Amerika i

siillskap med föräldrarne och bosatte sig först
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i Hancock, Mich., men flyttade sedan till

Moingona, lovva. Fadern flyttade sedan till

Chicago och dog där. Modern dog i Swede
Valley, lovva.

Damstroms halva atta barn. Ida. f. 1S73;
Victor, f. 187S, Hulda, f. 1880, Emma, f.

1884 och gift med pastor Xordell, E! roy,
Texas; Clara, f. 1887, gitt med E. Anderson,
Galesburg, 111.; Richard, f. 1889, Conrad, f.

1891, och Esther, f. 1S94, gift med pastor
B. H. Samuelson, Lochridge, lovva. I kret-

sen af en lycklig familj åtnjuter pastor Dam-
strom en lugn ålderdom.

XELS LAIISOX', hemmansägare och sedan
1892 bosatt i Olivia, från 1S92 till 1917, da
han flyttade till Travis countv, Texas. Han
kom med familj till Iron Mountain, Mich.,

18S2, och var första tiden sysselsatt som
jordbrukare. Efter en kort tid flyttade han
till Lindsborg, Kan., och tog homestead i vä-
stra delen af staten. 1890 kom han till Tex-
as, arbetade en tid vid San Angelo ocb ar-

renderade land i Palm Valley ett par är. Här
tjänade han också som kyrkvaktare. Hans
hustru, Anna Maria, f. Magnuson. var från
Ransäter i Värmland och dog 1909. Larson
är också värmlänning, f. 184 7 i Gustaf Adolfs
församling. Till familjen höra sex barn.

OTTO PETERSOX', Olivia, är jordbrukare,
äger och bebor ett vackert hemman vid Kel-
lers Bay, en vacker liafsvik, som sträcker sig

upp till det svenska samhället. Han är en
bland de åtta syskon, som uppväxte i ett

bondhem i Norra Härened, Västergötland.
Tre af bröderna emigrerade. Född 1881,
tog han efter genomgången folkskola en tre-

årig militärkurs vid Axvalla hed. Men till

föräldrarne, Carl Petter och Ingegärd Johan-
son, samt fosterlandet sades farväl, och 1906
kom unge Peterson till en i Olivia bosatt bro-
der, mr. Charles Peterson. Här arbetade han
de första tre aren med landtbruk för brodern,
men köpte sedan land på förut nämnda plats,

bröt ny mark, bebyggde och förbättrade den-
na treFliga plats till ett modernt och vackert
landthem. P. är en god landtbrukare och
intelligent personlighet. Med sin hustru
tillhör han svenska lutherska kyrkan i Oli-

via.

Hustrun, Mabel Cavallin. har största delen
af sitt lif varit bosatt pa denna plats invid
mexikanska viken, ty föräldrarne kommc hit

från Kansas är 1S92. Dessa voro M. L. Ca-
vallin och hans hustru Kristina Beata. Ma-
bel, den yngsta af döttrarne, föddes i Wayne,
Kansas, 1884. År 1913 ingick miss C. äk-
tenskap med Otto Peterson. Sonen Arvid är
född 1915, Edwin, f. 1917.

CARL VICTOR IHMSTROM, landtbrukare
i Olivia svenska samhälle, är äldste sonen
till pastorn inom svenska lutherska kyrkan,
Carl Johan Damstrom, som i flera ar varit
bosatt i Texas och Olivia. Unge Damstrom
föddes i Clay Center, Kansas, 1 878. I för-
äldrarnes sällskap kom lian till Texas 1890
och bodde de första tio aren i Beeville, men
flyttade sedan till Olivia.

Wilson och har en dotter, Mildred Josefina,

f. 1913. Mrs. D. är dotter till familjen Edw.

Wilson i Olivia. Hon är född i Davenport,

lova, 1SS8. Medlemskap i svenska luther-

ska kyrkan.

AUGUST .JOIIXSOX, arrendator i Olivia

svenska samhälle, är värmlänning, född i Kila

socken 1855 och broder till mrs. Betty Sa-

muelson i Olivia, hvars farm han arrenderar.

Till 2 1. Paul, Minn., kom han från Sverige

1882, var skogsarbetare några år och bosatt

i Drummond, Wis., en längre tid. Johnson
kom först till Olivia 1902. men stannade då
blott ett par år. Sedan 1908 har han varit

bosatt därstädes. J. är ogift.

CARL KEXELL, soldatson och själf sol-

dat i Sverige i tio år, är bördig från Askeby,
Östergötland och född 185 7. Efter ankom-
sten till Amerika 1888, tog han värfning för

tre år vid flottan och bodde sedan i Newport,
R. I., där han var dels mälare och dels jord-

brukare. Gift 1892 med Mathilda Johnson,
f. 1863 i Varberg, Halland, har familjen bott

i Pittsburg, Pa., Tennessee Ridge, Tenn.,
Stromsburg, Nebr., och Froncitas, Texas, tills

år 1914, då den bosatte sig i Olivia. Här
dog hustru 1916. En son Charles Algot, f.

1893. Medlemskap i Fria Baptistkyrknn.

OLOF MARTTXSOX'. Nere vid sjöstran-
den, undanskymd af en skogsdunge i Olivia

samhälle, bor på egen täppa en åldrig lands-
man, Olof Martinson. Ensam i alla sina

dar, har han sysselsatt sig dels med bygg-
nadsarbete och dels med jordbruk. Han är

född 1S3S i Skåne och kom hit till landet
1880. Innan han kom till Olivia uppehöll
han sig i Illinois, Nebraska och Minnesota.
Medlemskap i svenska lutuerska kyrkan.

LINUS PETERSOX, född 1883 i Norra Hä-
rened, Västergötland, kom vid tjugo års ål-

der till Olivia, Texas. Efter ett par års
vistelse här och ett par i El Campo flyttade

han till Montana, där han arbetade vid smält-
ugn, men återkom till Olivia 1909, köpte land
följande år och har sedan varit bosatt här.

År 1916 ingick han äktenskap med Edith
Simmons, af amerikansk börd och med föräl-

drahem i Riley, Kansas.

CARL EMIL PETERSOX' har varit bosatt
i Olivia, Texas, i tjugofyra är. Hit kom
han från Michigans järngrufvor 1S93, köpte
land och biet’ jordbrukare samt är nu ägare
af trenne vackra landtegendomar vid Caran-
cahua viken och Olivia. Född 1S6S i Nor-
ra Ilärened, Västergötland, kom han 1889
till Iron Mountain, Mich.. och blef där gruf-
arbetare. Med Ellen Cavallin ingick han
äktenskap 1902. Hon är född 1877 i Oheri-
ton, Iowa, och kom till Texas med föräldrar-
ne 1892. Makarne hafva sju barn och äro
medlemmar af Christian Church.
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Änkefru Ilannah Ilaterius, Susanna, llugo och Mrs. Skogberg.

Änkefru HA WAII II ATI KU S äger och
bebor en vacker landtegendom a 200 acres

i Olivia vid stranden af Kellers Bav med den
allra vackraste utsikt öfver sjön. Hit kom
hon med make och barn vid jultiden 1904
frän Flattsmouth, Nebraska. Hennes ma-
ke. Anders Gustaf Håterius, dog i Olivia
1910.
Makarne Håterius gifte sig i Sverige 187 7

och emigrerade tillsammans mod en broder
till henne, Anders Severin Hakanson. 1879.
Efter nagra dagars uppehåll i Phiiadelphia
reste de till Salemsburg och därefter till

Lindsborg, Kausas, där brodern, pastor Ca-rl

J. E. Ilaterius, var bosatt. I svenska sam-
hället Mariadahl upptog H. landtbruk och
stannade i tvenne ar och flyttade diirpa. till

Saronville. Neb.. där han ägnade sig al hyr-
stallsaffär nagra ar. I något iifver sju ar
bodde familjen i IMattsmouth, hvarifran den
flyttade till Texas.

Tre barn tillhöra familjen: Emma, f. 1S79,
gift ‘med Fred Skogberg och bosatt i Olivia,
har varit svenska luth. församlingens orga-
nist sedan 189(1; Susanna, f. 1SS4, skollä-
rarinna; Hugo, f. 1SS6, pastor för svenska
lutherska församlingen i Fort Worth, Texas.
Susanna, som varit skollärarinna flera år,

studerade vid North Texas State Normal
samt vid Sam Houston Normal i Huntsville.
Texas. Sonen graduerade från Bethanv Col-
le och Augustana Seminary, Rock Island, 111.

En dotter. Hulda, I mrs. Bergström) dog i El
Ca tu po. Texas, 1912, efterlämnande trenne
barn: Helen. Lorence och Paul.

Såväl mrs. H. som hennes aflidne make
kommo från öfre Drängseied. Halland, och
föräldrarne å ömse sidor voro bönder. Här
föddes hon ls.72 och föräldrarne voro Hå-
kan Ivarson och Bengta Jonasdotter. Håterius
föräldrar hette Jöns Karlsson och Anna Gun-
narsdotter.
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CHARLES O. JOHXSOX är en af Olivia-
samhällets förste settlare och bland dem som
här upptog nybyggarelif ar 189 2. Först
köpte han 40 acres och sedan mera. och nu
äger han en vacker landtegendom pä 200 acres
midt i det svenska samhället. Från Sverige
kom han först till nordstaterna, och första
tiden ^ St. Paul, Minn., sysselsatte han sig

med hvarjehanda. I Drummond, Wis.. bod-
de han några är, hvilken tid han arbc f ade
vid sågverk. Trött på dagsarbete och de
norra staterna styrde han sin färd till Texas
och stannade eyförrän han nådde själfva haf-
vet; och här på Mexikanska vikens kust bör-
jade han med några flera landsmän anlägga
det idylliska samhället Olivia.

Johnson är bördig fran Borgvik socken i

Värmland och född 1803. Fadern, Johannes
Anderson, var jordbrukare, och i landtlifvet

uppväxte sonen och tillgodogjorde sig af

sockenskolans undervisning. Amerika låg
dock i hågen och vid nitton års ålder läm-
nades hem och fosterland för det stora lan-
det i väster. Hans första vistelseort här var
St. Paul, Minn.
Under sin vistelse i Wisconsin ingick .John-

son äktenskap med Wilhelmina Johanson från
Hayvood i samma stat. Dit kom hon året
förut från sitt föräldrahem i Elmeboda, Kro-
nobergs län, där hon töddes år 1867. Hon
har två bröder och en syster bosatta i Min-
nesota och två systrar och en broder i Sve-
rige. Fadern. Johan E. Johanson, var i

Amerika en kort tid. men återvände till Sve-
rige. Johnsons hafva fem barn, som lefva.
Dessa äro: Maria, f. 1893, Oscar, t'. 1S96.
Minnie, f. 1S9S, Knut, f. 1900, och Ellen, f.

1906. Tre barn hafva aflidit.

i



')
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Pehr Swensorfls hem.

PEHR SWEXSOX. Bland välbärgade
landsmän och stora hemmansägare i Olivia
märkes också denna landsman. Han och
hans hustru, Hanna, f. Kaun, äro båda bör-
diga fran Järnarp socken, Kristianstad län.

1 Sverige ingingo de äktenskap 1SS1, och S.

sysselsatte sig där med jordbruk. Hennes
föräldrar voro soldaten och smeden Ola Nel-
son Kaun och hans hustru Anna.

Swenson önskade som så många andra
söka sin lycka i västerlandet, ty han visste

att det var ett land med vida gränser och
bättre tillfällena för idog hand. Därför af-

reste han med familj till Amerika 18S7 och
slog sig först ned i St. Croix Falls. Wis., men
flyttade därifrån efter ett ar till Pineville och
senare till Drummoud, tillsammans omkring
sex år i denna stat. Under denna tid arbe-

tade S. dels vid sågverk och dels som smed,
ty med detta senare yrke hade han blifvit

bekant i faderns verkstad i Skåne.
Till Olivia, Texas, flyttade familjen Swen-

son år 1S93. Detta var under samhällets allra

första skede. Först köpte S. här en mindre
egendom, men har sedan ökat till den med
förnyade köp, så att den nu mäter 3 00 acres.
Xfven denna familj har gjort en betydelse-
full insats i detta samhälles bestånd och ut-

veckling samt den kyrkliga verksamhetens
befrämjande. I svenska lutherska försam-
lingen, hvilken familjen tillhör, tjänar Swen-
son som ombudsman.

Familjens nio barn heta: Ellen, Servin,
Goodvin, Olga, Arvid, Elvira, Andy, Rictor
och Hilding. Tre af dessa, Servin, Good-
vin och Elvira, äro gifta och bosatta i Texas.
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Mr. och Mr$. Fred Skogbertf.

FREI) SKOGMEIU;. Bland da yngre fa-

miljerna i Olivia samhälle kan också räknas

Fred Skogberg och hans hustru Emma. f.

Haterius. t huru ännu bland de yngre,

konimo de dock båda till detta samhälle i

dess första dagar på 1890-talet. Bada äro

födda i detta land af svenska föräldrar och
ha haft en god uppfostran. .Mrs. S. är dotter
till änkefru Hannah Haterius i Olivia, oeh ha-
de farbrodern o< h brodern äro präster inom
lutherska Augustana synoden i Amerika.
Ilon föddes 1 n 7 !) i Olsburg. Kan., dit löräl-
drarno emigrerade fran Halland. Till Olivia
kom hon med fö. iildrarne l X ! ) 4 . I äktenskap
inträdde hon med Skogberg ar 1904.

Han är född i Ishpenrng, älich.. 1873, och
föräldrarne voro värmlänningar, som bada
emigrerade till Amerika l.stis. Fadern var
bördig frän 1’ersberg och modern från Brun-
skog. I familjen voro fyra barn, bland iivil-

l:a en syster är död. Fadern arbetade i mån-
ga ar vid jäi ngrufvorna i nämnda stad och
innehade plats som kapten en längre tid.

Han bor nu hos sonen Fred. Modern dog i

Michigan 1908. År 1892 lämnade den äldre.
John F. Skogberg, Ishpeming och flyttade till

Te? as, och kort därefter, eller ar 1S94, kom
renen, och bada tillliandlade sig land i Oli-
via o! h blefvo landtbru kare. Unge S. äger
här en vacker och värdefull egendom ä 32 o

aeres, modernt bebvgd och förbättrad. Skog-
lera har intresserat sig och tagit verksam
del hade i det kyrkliga och samhällets väl.
Under de sista tio aren har han förestått
den svenska bomullsginnen

;
han är medlem

af countystyrel.-en samt af County Council
ef Defense, och ombudsman och sekreterare
i svenska lutherska församlingen. Sin skol-
bildning fick han i Ishpeming och vid Augu-
stana College, där han graduerade från al'-

färsskolan 1898.
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SKltVIX SWKXSOX i Olivia är son till

hemmansägaren i samma samhälle, Per
Swenson och lians hustru Hanna, född Kaun.
Lik fadern är han landtbrukare och hem-
mansägare, och sitt vackra landthem inköpte
han år 1900. Ehuru född i Sverige är han
dock uppfostrad i detta land och har här
fått sin skolbildning. Han var blott fyra år
gammal, da han med de öfriga af familjen
lämnade .Tärnarp socken, Skåne, där han föd-

des 1SS3, och reste till St. Groix Falls, Wis-
consin. Efter att ha bott längre eller kor-
tare tid å andra platser i samma stat kom
han vid tio ars ålder till Olivia. Texas, i för-

äldrarnes sällskap. Här stannade han i för-

äldrahemmet och hjälpte fadern med landt-
bruket, tills han började pä egen hand, för-

utom ett och ett halft års tid, som han till-

bringade i staten Arizona.
Swenson är sedan ar 1909 gift med Emma

Wilson, hvars föräldrahem också är i Olivia.

Äfven hon kom helt ung till detta samhälle
samma är som hennes man, eller 1893. den
tid, da samhället grundades. Hon är född i

Davenport. lowa, 188.1. och föräldrarne voro
Edward ocli Anna Wilson. Hon tillbringade
före giftermålet en kort tid i Austin, annars
var hon i föräldrahemmet, tills hon satte e-

get bo. Alakarne liafva två döttrar: Ethel,
f. 1910, och Gladis, f. 1914. De tillhöra
svenska lutherska kyrkan och taga stort in-

tresse och aktiv del i verksamheten. .Air.

Swenson är ombudsman och kassör i försam-
lingen och intager en aktad ställning i sam-
hället.
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Gustaf Svvensons hem.

GUSTAF SWEXSOX. Bland Olivias väl
kände och aktade familjer märkes också Gu-
staf Swensons. Inneliafvare af en större
landtegendom ä 28 0 acres i svenska samhället
och ett komfortabelt hem. tillses hemmanet
och jordbruket af sönerna Albin och Her-
bert. Den förre är född i Iron Mountain,
Mich., 1887, och den senare i Olivia, Texas,
1897. Dottern Ella, född i Iron Mountain,
1890, har graduerat som sjuksköterska vid
Sealy Hospital, Galveston. Den yngsta dot-
tern Florence, f. i Olivia 1S94. är hemma hos
föräldrarne. Familjen tillhör svenska lu-
therska församlingen på platsen. Swenson
har tagit varmt intresse både i samhällets
och kyrkans välfärd. Han var under flera

år diakon i församlingen och har tjänat som
trustee i skoldistriktet.

S. är västgöte till börden. I Ledsjö, Ska-

raborgs län, föddes han 1856. I Skara fick

han sin skolbildning och arbetade en tid på
landet, tills han emigrerade är 1882. För-
äldrarne, Sven och Britta Järf, voro bondfolk,
och fadern var dessutom auktionsförrättare.
Då Swenson kom som emigrant till Iron
Mountain, Mich., blef han grufarbetare, och
i därvarande järngrufvor arbetade han i tio

är och innehade plats som förman en längre
tid. Under sin vistelse här köpte han land
i Olivia och flyttade hit 1893.

På nämnda plats i Michigan gifte sig Swen-
son år 1SS6. Hustrun, Maria Lovisa Grahn,
kom dit samma år från Sverige. Hon är
född i Händene socken, Skaraborgs län, 18G1
och dotter till jordbrukaren Peter Grahn och
hans hustru, Katarina, född Pettersdotter.
Vid tjugofem års ålder lämnade hon sitt hem
och fädernesland och reste till Amerika.

;
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E1>\V.\1M> \VII,SOX, diversehandlare och
landtbrukare, är en af Olivia samhällets äld-
ste och mest kände svenskar. Med- från
grundläggningens tid. har han alltid tagit

stort intresse i samhällets olika förhållanden
både borgerliga och kyrkliga. Han äger en
större laiultgård, har ägnat sig at kreaturs-
afvel och de senare tio aren ät handel, hvil-

ken nu förestås af sonen Hartvin Wilson.
Wilson är bördig från Rolfstorp, Halland,

där han först säg dagens ljus 1S59. Föräl-
drarne, Gustaf och Johanna Wilson. voro in-

nehafvare af ett torp. Da unge Wilson emi-
grerade till detta land 1SS0, stannade han
de första aren i de östra staterna och var bo-

satt dels i New Jersey och dels i Pennsylva-
nia och New York. Han ägnade sig under
denna tid både at snickare- och garfvarevr-
ket. Då han senare reste västerut, slog

han sig ned i Iowa och bodde i Des Moincs
och Davenport, pä den senare platsen i nio

år, under hvilken tid han arbetade som tunn-
bindare. Frän nordliga stater och olika yr-

ken styrde han sin tärd till Texas och ankom

med sin familj till det nyupptagna svenska
settlementet i Olivia 1893. där han strax bör-

jade jordbruk. Här har han lyckats väl i

ekonomiskt hänseende. Fyra af hans barn
äro gifta och bosatta i samma trakt.

W. är gift för andra gången. Hans första
hustru var Anna Gunnerson, född i Gälla-
red socken, Halland, och död i El Campo,
Texas. 1902. 1 detta äktenskap föddes ätta
barn, af hvilka sju lefva. Dessa äro: Emma,
Hartwin, Jennie, Carl, Edna. Alma och Lil-

lian. I nytt äktenskap inträdde Wilson är
1907 med mrs. Augusta Anderson frän Sioux
City, lowa. Med henne har han dottern
Hazel. Hans maka i andra giftet är också
bördig frän Halland och kom till Amerika
1880. Hon var först gift med John Anderson
från Hvetlanda, Smaland, hvilken dog i Sioux
City, Iowa, 1906. I detta gifte hade hon
två barn, Claudia och Emma. samt en foster-
son. Carl. Hon kom till Texas året efter

ma kons död.
Familjen tillhör svenska lutherska kyrkan,

i hvilken W. innehar diakonsbefattning.
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Mrs. BETTY SAMUELSOX, hvars make,
Charles Samuelson, var född i Småland, har
varit bosatt i Olivia sedan år 1903, då hon
anlände frän Sverige. Hennes barndoms-
hem var i Kila, Värmland, och fadern, Jo-
hannes Johanson, var soldat. Hennes fö-

delseår är 1861. Hon har en dotter, Xellie
Maria, f. 1905. Medlemskap i svenska lu-

therska kyrkan.

GUSTAF H. WILSOX, affärsman och post-
mästare i Olivia, är son till familjen Edward
Wilson och född i Davenport, Iowa, 1SS7.
W. kom helt ung till Texas i sällskap med de
öfriga af familjen, fick sin skolbildning i

Olivia samt vid Trinity College, Round Rock.
År 1912 gifte han sig med Emma Anderson
från Sioux City, lowa, född 1891, som i mo-
derns sällskap kom till Texas 1907. Barn:
Elsie, Estell och Evelyn. Makarne äro med-
lemmar af svenska lutherska kyrkan.

MÄLCOLM LUDVIG CAVAJLLIX, född
184 7 i Skeda socken, Östergötland, och son
till hemmansägaren Carl J. Cavallin och .hans

hustru Karin, uppväxte i Linköping, där han
i unga är lärde sig garfvaryrket. Redan så
långt tillbaka som ar 1869 reste C. till detta
land och valde som första vistelseort St. Joe,
Mich., där hans första sysselsättning var
järnvägsarbete på den första järnvägen som
byggdes till staden.

År 1877 ingick Cavallin äktenskap med
Kristina Beata Larson, bördig från Hjo i

Västergötland, hvarifrån hon kom med för-

äldrarne i yngre är till lowa. Makarnes
sju barn äro: Ellen, Gustaf, John, Oscar, Ma-
bel, Guy, och Malcolm. En son är död. Fy-

ra af barnen äro gifta och bosatta i Texas.
Mrs. Cavallin dog i Olivia år 1909 efter nag-
ra års vistelse i samhället.

Familjen bodde i Wayne, Kansas, i femton
år, där C. ägnade sig ät landtbruk. Häri-
från flyttade den till Olivia, Texas, 1892, så-

ledes med de första nysettlarne därstädes.
Här har familjen varit bosatt alltsedan, och
här ha barnen uppvuxit och fått sin skolbild-
ning. Cavallins Iandtegendom på 480 acres
är belägen på öns östra strand vid den vackra
Carancahua viken med utsikt till Palacios
tvärs öfver sundet.

Mr. Cavallin har, under de många år han
varit bosatt pä denna plats, gjort en betydel-
sefull insats uti samhällets utveckling och
ledning. Han har haft tillfälle att betjäna
sitt samhälle pä många sätt, och han har ej

heller dragit sig undan plikterna och ansva-
ret. Utom andra förtroendesysslor tcan

nämnas, att han tjänat som eounty commissio-
ner i tjugotvå år och som skoltrustee i tju-

gofyra. Hans förtjänster erkännas också af

ett tacksamt samhälle.



.
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Mr. och Mrs. Brotherman med barnbarn.

EMANUEL GOTFRTD BROTHERMAN, vir-

keshandlare och byggnadskontraktör i Tem-
ple, Texas, liar varit bosatt och drifvit affär

därstädes sedan år 1891. Han föddes pä
Öland i Torslunda socken 1850, och föräl-

drarne voro Anders Petter och Clara Svens-
son, f. Brunner, som i sina unga dagar sys-

selsatte sig med jordbruk och sjöfart. So-
nen fick en god skolbildning och hade för-

utom folkskola, handels- och slöjdskola. Så-
lunda utrustad och förberedd att möta lif-

vets kraf begaf sig unge I?. till Stockholm,
där han ingick i läderhandel. Är 1868 re-

ste han till Tyskland, där han i Lybeck hade
anställning i dylik affär. Vid hemkomsten
lärde han sig garfvaryrket och efter någon
tid startade han läderhandel, hvilken han sål-

de till firman Anderson & Flodstrom 1 S 7 S

.

"Men äfven han tänkte på landet i väster
och skulle här lik så många andra af Sveas
söner nedlägga sin mannakraft och göra
praktiskt bruk af sin svenska utbildning.

I Sverige inträdde Brotherman år 1S74
i äkta stånd med Maria Lovisa Nelson, yng-
sta dottern till mjölnar Nils Nilson frän
Ryssby, Kalmar län. I Stockholm, där fa-

miljen bodde, föddes alla tre barnen. Gerda,
f. 1S75, är gift med Gustaf Hanstrom och
bor i Hutto; Hjalmar, f. 1876, gift med Hilda
Engstrand i Round Rock, har sitt hem i

Temple; så har också yngste sonen, Ragnar,
f. 1S79, och gift med Annie Brice.

Brotherman emigrerade ett år före sin fa-

milj eller år 1S79 och vistades första året
i de västra staterna, men kom sedan till Chi-
cago. dit familjen anlände 1SS0. Efter ett

par år flyttade Brothermans till Tex., först

t'11 Houston, där familjen var bosatt tvenne
ar. sedan till Austin och Tavlor. Efter fem
års vistelse i dessa sist nämnda platser valdes
Temple som familjens framtida hem. Här
byggde mr. Brotherman en snickerifabrik
och har i förening med den utfört byggnads-
kontrakt de sista tjugosex åren.

i

1
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Olof Engblad med familj.

OI.OI'' ENGIiL \I>. Temple är en liten lif-

lig affärsstad i liell county, som ligger norr
om Williamsons. Ehuru den ej ligger så
långt trän de svenska samhällena, har det
varit ett mycket ringa antal svenskar, som
bosatt sig här. En bland de äldste svenska
familjerna i denna stad är Engblads. Och
da det ej linnes nog svenskar på en plats att
bedrifva en svensk kyrklig verksamhet, så
förlorar värt folk snart sin nationalitet och
amerikaniseras mycket hastigt.

Olof Engblad är bördig från Göteborg,
född is:,s och lärde sig i Sverige möbelsnic-
karvrket. Vid tjugo ars älder emigrerade
han och landade i New Orleans, La., där han
fann sysselsättning i skeppsbyggeri. Efter
någon tid grep honom längtan till sjös, och
sä blef han sjöman i omkring sju års tid. då
han besökte olika länder och världsdelar.

Till Temple kom Engblad första gången 1SS2,
men flyttade efter ett år tillhaka till kusten
och bodde i Galveston, New Orleans och andra
platser. 1SS6 kom han tillbaka till Temple
och har där haft sitt hem allt sedan. Vid
Santa Fe järnvägens mekaniska verkstad
har han haft en mångårig anställning.

Engblad förenades i äktenskap med Aman-
da Kristina Anderson är 1SS4. Hon var född
på Öland 1S61 och dotter till landtbrukaren
Anders Göranson. Då bon lämnade sict fä-

dernesland 1SS3, reste hon till New Orleans.
Mrs. Engblad dog i Temple den 7 april 1917.

Familjens sju barn äro: Mamie, t'. 1SS9,
Olga. f. 1891, Hedvig, f. 1893, gift med mr.
Lehman och bosatt i Galveston; Hulda, f.

1895, Olof, f. 1897, Ada, f. 1S99. och Carl.
f. 1901. Engblads tillhöra tyska lutherska
kyrkan.



.
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Mrs. C. If. BLUM, född Friedholm, hade
sitt barndomshem i II jo, Västergötland, löd-

des där 1 S » > *j ,
emigrerade 1881 oeh stanna-

de första tiden i Austin, Texas, hos mrs.

Sandalil, nu mrs. Stamline, Round Rock.

Mrs. Blum dog i Juni 191S.

Mr. Blum föddes 1 S r> B i Strassburg, Tysk-
land, och innehar i Temple. där familjen bor,

affären “Blum Brothers Bottling 'Works”.
Blums tillhöra tyska lutherska kyrkan.

CARL BLOMQUIST, Temple, Texas, är gö-
teborgare och född 1SS4. Till Amerika och
Texas kom han i föräldrars sällskap som helt

ung och uppehöll sig liera ar omkring Geor-
getown.

Nelson är sedan 1906 gift med Annie Xel-
son, född 1 S S 7 i Hjelmseryd, Smaland, och
dotter till snickaren .John E. Nelson. 11a-

karne hafva fyra barn: Roy, Reymond, Le-
verne och Albert. Medlemskap i presbyteri-
anska kyrkan.

JOHN EMIL NELSON, bördig från Hjelm
seryd i Småland och son till soldaten Petter

Nelsson, föddes år 1S63 och lärde sig i Sve-
rige snickarv rket. Detta lianiltverk kom
honom väl tillhanda, da han ankom till detta
land.

Nelson emigrerade 1SS7 och kom till

Temple, Texas, där han varit bosatt alltse-

dan. Här har han anställning vid Santa Fe
järnvägens verkstäder. Med Glara Johnson
frän Asa i Kronobergs län ingick N. äktenskap
ISS 1. Hon föddes 1865 och kom till Temple
frän Sverige. Deras barn äro: Annie, Gustaf,
Edna, Paulina och Rudolf. Medlemskap i

presbyterianska kyrkan.
Mrs. LYDIA liKNIvEH, Temple, Texas, är

svensk till börd och född 1862 i Nybro kö-
ping, Kalmar län. Hennes fader, Aug. Ol-

son, var djurläkare. Hon emigrerade 1890,
kom först till Galveston, Texas, och sedan
till Belton, där hon tog anställning vid Bay-
lor universitet tillsammans med fyra andra
svenska flickor.

Hennes make, Chas. Renker, var af tysk
börd, f. 184S och dog i Temple 1906. Han
ägnade sig åt cigarrmakeri i flera år. Barn:
Arthur, Harry, Lee, Mona, Lorena, Lydia och
Erna.
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SWEDONIA.

Detta samhälle, beläget i Fisher coun-
ty, Texas, har sin egen historia, det vill

säga, knappt lik den af andra svenska
samhällen i Texas, Visst har jordbru-
ket varit, och torde delvis ännu vara, ett

experiment i vissa trakter af Texas,
dock gäller detta särskildt den första ny-
byggaretidens erfarenheter, då man
slog sig ned här och där och bildade min-
dre samhällen utan hänsyn till eller kän-
nedom om klimatförhållanden, såsom
tillräckligt eller otillräckligt rägnfall m.
m. Detta var förhållandet i Swedonia.
Klimatet var skönt, landet var billigt

och vackert, men rägnfallet var otill-

räckligt, och efter några år af hårdt
arbete och försakelse fanns endast två
svenska familjer kvar därstädes. De
andra hade antingen flyttat eller dött.

Denna koloni kom till stånd omkring
1884, då familjerna J. A. Young, Aug.
Johnson, Salomon Johnson, John Swen-
son, Henry Gustafson från Austin-trak-
ten, Travis county, samt ett par norska
familjer, J. A. Highland och Ole Nystal
samt P. O. Wickman från Bosque, Texas,
och en Erik Erikson. bördig frän norra
Sverige, flyttade till Fisher county och
köpte land där. De nämnde kolonien
Swedonia.

Något senare kommo andra från Wil-

liamson och Travis ; af dessa nämnas
C. Brady, F. A. Lundberg, Claus och E-

mil Monson med föräldrar, L. E. Oberg,

Carl Peterson och C. F. Blomquist, (ung-

karlar), samt några norrmän.

Den kyrkliga verksamheten upptogs

af metodistpastorn P. A. Julin omkring
1886 och som senare fortsattes ett par
år af pastor J. M. Ojerholm, sedan mån-
ga år redaktör för Texas Posten.

De två familjerna som stannade voro
J. A. Young och Salomon Johnson. De
började ägna sig mera at kreaturssköt-
sel och ha lyckats väl.

De första kolonisterna anlände till

platsen vid jultiden. Från Austin ha-
de de rest efter mulor. Ingen järnväg
närmare än Abilene, 50 mil från Swedo-
nia. Första sällskapet bestod af Salo-

mon Johnson och Aug. Johnson samt
sönerna Charles och Julius. Den för-

sta julottegudstjänsten hölls i Aug.
Johnsons hem, med L. E. Oberg som
ledare.

Bland de af kolonisterna som dogo
däruppe nämnas: Hilma, dotter till Aug.
Johnson, mrs. Erickson, C. Monson, mrs.
Mary Johnson, C. Carlson, Julius John-
son samt mrs. Salomon Johnson.
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Salomon Johnson. Mrs. Salomon Johnson.

SALOMON JOHNSON. Bland landsmän,
som påbörjade det svenska samhället Swe-
donia i Fislier county ocli som stannat kvar
där, då nästan alla de öfriga lämnat, är mr.
J. Hans hem i Sverige var Bråneryd socken i

Småland, hvarifrån också hans hustru Chri-
stina härstammade. Båda voro födda 18 41.
Gifta 1866 anträdde makarne färden till Tex-

as 1S70, bosatte sig först i och omkring San
Antonio, senare invid Austin och flyttade
1885 till Fisher. Hustrun dog 1914 och bar-
nen äro Malcolm, Charles, Amel, Mady, An-
nie, Alma, Martin och Ida. De äro alla gifta

och bosatta i olika delar af staten, och de
flesta tillhöra nazareernas kyrkosamfund.
Johnson bor hos dottern Alma Bairett.

Mrs. ALMA IJAIRETT, Hamlin, Texas, an-

kom med sina föräldrar till Swedonia, Fisher

county, då hon var helt ung. Hennes fader,

Salomon Johnson, var en af de första nybyg-

garne därstädes. Mrs. Bairett föddes 1879
och ingick äktenskap med mr. Newberry Bai-
rett år 19 07. Makarne hafva två barn: dött-
rarne Edith och Zella. Familjen tillhör

nazareernas kyrkosamfund.
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Mr. och Mrs. J. A. Voung.

J. A. VOlATi, Swedonia, Fisher county,

Texas, är en af de tvä nybyggare, som med
familjer stannade kvar i detta en gång sä

lofvande svenska samhälle, da alla de cfriga

lämnade och spriddes ät olika håll. I säll-

skap med August Johnson, Salomon Johnson,
John Swenson och Henry Gustafson kom
Young till Fisher county ar 18S4 för att pröf-

va på nybyggarelifvet. Han hade redan
köpt ett stycke skolland där för $2.00 per
acre; och tillsammans med de öfriga och an-
dra familjer, som senare inllyttade, lades
grunden till det svenska samhället Swedonia
och den svenska metodistförsamlingen, som
kort därefter bildades.

Ehuru klimatförhållandena äro de bästa
och trakten bördig, är den delen af staten
nog ej passande för bomullsodling, och da
våra svenskar ej lyckades sa bra därmed som
i mellersta Texas, hvarifran de kommo, trött-

nade de flesta och lämnade. Men de, som
började ägna sig åt kreat ursskötsel och
blandadt jordbruk, lyckades bättre, och
Young var en af dessa. Han äger nu om-
kring 800 acres och ett komfortabe.lt hem,
och makarne sitta i ro ocli lugn med upp-
vuxna söner och döttrar omkring sig. Ord-
språket besannas: “Den ihärdige vinner.”

Young är bördig från Katrineholm i Söder-
manland, där han föddes 1860. Till Amerika
emigrerade han vid 2 0 ärs ålder och kom
först till San Antonio, Texas. Till södern
styrde han sin färd, emedan han i Sverige
läst en liten broschyr, hvilken beslcref de
storartade förmåner, som Texas bjöd pa. Ef-
ter ett par års vistelse därstädes flyttade

han till Austin, där han en tid innehade
plats som vaktmästare vid statsuniversitetet,

och äfven arbetade på landet, dä han gjorde
sig hemmastadd med farmning.

År 1885 ingick Y. äkta stånd med Albertina
Wilhelmina Carlson, som ett par år förut an-
ländt till Austin, Texas, frän samma plats i

Sverige som han själf. Hennes födelseår var
1S5S. Deras äktenskap har välsignats med
sju barn. Äldsta dottern Laura, f. 1886, är

gift med T. E. Johnson och bosatt i Fisher;
Richard, f. 1888, Lillie, f. 1890, Fred, f. 1891,
Gertie, f. 1893, Ernest, f. 1S96, och Esther,
f. 1901. Mrs. Young atled ar 1917.

I det kyrkliga har familjen Young alltid

tagit stort intresse och aktiv del. Mr. Y.

har varit lokalpredikant i metodistkyrkan i

många år och innehaft många andra förtroen-
deposter. Sedan svenska verksamheten upp-
hörde har familjen ingått i amerikansk kvr-
kyrka och tillhör nu nazareernas samfund.
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BISHOP.

I denna trakt af Nueces county, Tex-
as, ha, sedan de stora prärierna började
uppstyckas och koloniseras, iifven

svenskarne slagit sig ned på senare a-

ren och upptagit jordbruk, men ännu
ligger mesta delen af landet i betes-

mark.
Nueces county organiserades 1846

och var en tid, hvad storlek beträffar,

ett konungarike i sig själft. År 1848

afsöndrades därifrån flera andra coun-

ties men Nueces hade ännu ett ytinne-

håll af nära tretusen kvadratmil. Två
andra counties ha sedan dess afstyc-

kats: Jim Wells år 1911 och Kleberg
1913, så att Nueces har nu en areal af
omkring elfvahundra kvadratmil.

Den förnämsta staden inom countvet
är sjöstaden Corpus Christi, med ett in-

vånarantal år 1910 af 8,222, och är för
sin badort och fiske en ganska besökt
plats af turister under sommarmåna-
derna.

Det svenska samhället är beläget i

södra delen af Nueces county, strax in-

vid den lilla trefliga staden Bishop å St.

Louis, Brownsville & Mexico järnvägen.
Ilufvudprodukterna äro kreaturssköt-
sel, majs och bomull. Den kyrkliga
verksamheten är svensk luthersk.

C. E. ANDERSON, född i Georgetown. Tex-

as, är son till Gustaf ocli Sophia Anderson,

nom invandrade til! Texas frän Sverige 18 i0.

fadern, som nästan uteslutande bott i Wil-

liamson county som jordbrukare, sedan lian

kom till landet, dog i Georgetown 1918, livar-

cm nämnes mera utförligt i moderns biografi

under Georgetown. C. E. Anderson har likt

föräldrarna ägnat sig åt jordbruket, först i

Williamson county och de sista fem aren i

Bishop, Texas.

Han ingick år 1913 äktenskap med Maria
Fast, f. 1S90 i Barkeryd socken, Småland.
Hon 'kom till Hutto, Texas, 1906 och dog i Bi-

sliop i februari 1917. Makarne hade två

barn: Clifford, f. 1914 o<dr Elmer. f. 1916. Fa-

miljen tillhörde metodistförsamlingen i Geor-
getown, Williamson county, Texas.

ROBERT I1ERKMA X, hvars föräldrar till-

höra den gamla banbrytarestammen i Texas,

föddes i Decker. Travis county, ar 1S86. I

Travis county har han uppväxt och fått sin

skolbildning, och hans sysselsättning har va-

rit uteslutande jordbruk. Hans föräldrar,

Andrew och Carin Berkman, hemmansägare
på New Sweden, kommo till Texas från Sveri-

ge år 1SS1.

Robert ingick äktenskap 1913 med Lillie

Carlson f. 1891 i New Sweden, Travis county,
dit föräldrarne immigrerat frän Sverige och
där fadern Peter Carlson ännu bor på sin

vackra land tege n d om

.

Den unga familjen har två barn, dottern
Estella. f. 19 14, ocli sonen Gilbert, f. 1917.
De äro medlemmar af den svenska lutherska
församlingen i Bishop, och Berkman är en af
församlingens dikoner.

CLAUS CARI.SOX kom till Amerika redan
1871. men kom ej till Texas förrän 1883. De
första aren tillbraktes i de norra staterna, där
han först stannade i l.afayette. Indiana. I

Texas liar han mest varit sysselsatt med jord-
bruk.

Xfven föräldrarne emigrerade till Amerika;

fadern Carl Carlson omkring 1869 ocli modern
med den öfriga familjen 1871. Äfven de
voro bosatta första tiden i Indiana men kom-
mo till Texas, där de voro jordbrukare om-
kring Georgetown, Williamson county, till sin
död.

Carlson ingick äktenskap år 1S95 med Lot-
ta Carlson frän Hjo, Skaraborgs län, där hon
föddes 1 70. Hon ankom till Georgetown,
Willmmscn county, Texas, 1891.

I äktenskapet äro födda barnen: Olga, f.

1897, Mn.be!. f. 1900, Anna, f. 1906 och
Dlanch, f. 1909. Familjen tillhör den luther-
ska församlingen i Bishop och Carlson är för-

samlingens kassör.

CARL VERXI1R CARLSOX, bördig från
Linderas, Småland, föddes där 1 874 och kom
till Round Rock, Texas, redan 1SS7. Mr.
Carlson, som är ogift, idkar jordbruk tillsam-
mans med syskonen Richard, Anna och Jennv.
Han var arrendator å Nelson estate i Wil-
liamson county omkring tjugofem år.

Föräldrarne voro dr. C. A. Carlson och
lians lnistru Mathilda. Fadern dog i Bishop,
Texas, i december 1915, och modern dog i

Lund, Travis county, i oktober 19 03.

Likt sina föräldrar äro de medlemmar af
den svenska lutherska församlingen i Bishop,
Texas, inom livilken församling de taga gan-
ska verksam del.

Mera utförliga uppgifter gifvas om famil-
jen som ett helt under rubriken dr. C. A.
Carlson, Lund, Texas.

JOHAWK.S PETERSON, bosatt i Corpus
Christi. Texas, sedan år 1911, ocli nu jord-
brukare å eget hemman vid Bishop, var född
i Hofinantorp, Kronobergs län, Småland, är
18 51. Han emisrrernde till Amerika 1883
och slog sig först ned i Alabama, men har
bott i Texas sedan 1911. Föräldrarne voro
Johannes och Lotta Peterson, båda aflidna i

Sverige.
Peterson ingick äktenskap 1888 med Jen-

ny Jolian nesdot ter. f. 1866 i Herråk ra, Kro-
nobergs län. Hon emigrerade till Amerika
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med Minneapolis som mål år 1S8S. Föräldrar-
ne Johannes och Lovisa Frank voro soldat-
folk.

I äktenskapet äro födda barnen Rudolf, f.

1889, Edith, f. 1 S 9 1 , Esther, f. 1894. Gerda,
f. 1S96, Hulda, f. 1899 ocli Jav, f. 1910.

Makarne äro medlemmar af den lutherska
församlingen i Bishop.

JOIIX S. ROLF, bördig från Åsenhöga soc-
ken, Jönköpings län, där föräldrarne voro
jordbrukare, och där Rolf var född år 1878,
kom till detta land ar 1902. Hans sysselsätt-
ning i Texas har varit jordbruksarbete i New

Sweden, Travis county, och Bishop, Nueces
eounty, där han brukar eget hemman. För-
äldrarne voro John och Maria Rolf, från Ti-

gerhof, Sverige, där fadern dog 1908, men där
modern ännu bor.

Rolf gifte sig år 1911 med Beda Hagstrom,
f. 1881 från Söderala, Söderhamn, Gefleborgs
län. Hon anlände till Amerika och New
Sweden, Texas, år 1907. Föräldrarne Erik
och Carin Hagstrom äro båda aflidna i Sve-
rige.

Makarne ha tre barn, Karin, Astrid och
Berniee, och äro medlemmar af svenska me-
todistförsamlingen i Manda, Texas.
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SWENSOXDALE.

Denna plats, belägen i Stephens coun-
ty, Texas, och för de flesta Texas sven-
skarne okänd, kunde gärna icke uteläm-
nas i detta arbete. Pa dessa slätter bo
banbrytare af den gamla stammen, först

i Minnesota och sedan i Texas.
Nels Swenson var den förste hvite ny-

byggaren i Swedes Forest. Redwood
county, Minn. Han föddes i Husensjö,
strax inne vid Helsingborg, den 23 maj,
1837, och kom till Förenta staterna
1863, och till Swedes Forest 1865, och
här, med den röde mannen till granne,
byggde han den första stockhyddan.
En yngre broder Peter f. 1841, kom till

Swedes Forest 1867, också han tog
homestead land och tillsammans ägde de
den största arealen af skogsland inom
sitt township. Peter Swenson blef

postmästare och Town clerk, en syssla
han innehade tills han afreste till Tex-
as år 1877.

Utvandringen från Minnesota till Tex-
as skedde på grund af brodern Nels sva-

ga hälsa. Han hade redan året förut
kommit till Texas och bosatt sig i Bos-
que county. Resan, som företogs i

vagn, tog nio veckor. I sällskapet vo-

ro Peter Swenson med hustru, dottern
Nellie, då fem år gammal, och sonen
Selmer, två är. I Bosque slog äfven

Nels sig ned och familjen bodde här i

två år innan landet köptes där de sedan
bott.

Endast hundra acres köptes att börja
med, det öfriga landet arrenderades men
köptes senare. Här har Peter Swenson
en vacker egendom a 3500 acres och so-

nen Selmer 1235 acres strax inne vid

faderns land. Denna landsträcka som
först användes för fårbete, har under
de sista åren uppdelats : Omkring 500
acres äro nu odlade och brukas enligt

nyare tidens mest moderna metoder.
Råsten användes för betesland. Utom
hästar och mulor beta här öfver 800
Heresford nötkreature. Brodern Nels,

som haft sitt hem hos Peter, dog under
sommaren 1918.

Utom Swensons bor på platsen en an-
nan gammal svensk släkt, som fastän o-

känd i centrala Texas, i denna trakt
gjort en stor insättning. Denna familj,

N. J. Rosenquist, emigrerade från Sve-
rige, och sonen N. N. Rosenquist, född
i Sverige och uppväxt på farmen, är
ingen mer eller mindre än f. d. härads-
domaren för Stephens county. Denna
syssla innehade han två terminer och
tjänar nu som District Attorney den
andra terminen. Förutom annan
grundlig skolunderbvggnad tog han en
tre års lagkurs vid statens universitet.

Peter Swensons residens
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LYFORD.

Lyford är Texas yngsta svenska sam-

hälle, beläget i Cameron county. Den-

na trakt med närgränsande county är

vanligen känd under namnet Browns-
ville trakten, äfven Rio Grande dalen.

För sitt sköna klimat och sina naturliga

resurser har denna trakt från början

af detta århundradet varit föremal för

många spekulativa företag. Pä grund

af sitt läge har denna trakt äfven spe-

lat en viktig roll i Texas historia. Den
utgör nämligen en del af det gränsområ-
de mellan Nueces och Rio Grande som
förorsakade tvisten mellan Mexico och
Texas-republiken, slutande med kriget
mellan Mexico och Förenta staterna ar
1846— 48. Texas gjorde nämligen an-
språk på eganderätten till allt landet
rpp till Rio Grande floden på Texas si-

dan. "Mexico protesterade och ville

göra pränslinien omkring hundrafemtio
mil från floden in på Texas sidan. Ge-
nom freden som slöts, afgjordes denna
tvist så, att Rio Grande floden skall va-
ra gränslinien mellan Mexico och Tex-
as. Den äldsta staden i Cameron coun-
ty är Brownsville. Da General Tavlor
vid början af det mexikanska kriget
1846 marscherade sina trupper från Cor-
pus Christi till Rio Grande, började han
anläggningen af en fästning å flodstran-

den rnidt emot den mexikanska staden
Matamoras och kallade den Fort Brown,
som blef början till det nuvarande
Brownsville. Man utrymde den fäst-

ningen för länge sedan och anlade en
ny med samma namn. Endast ett

stycke norr om staden utkämpades de
första två drabbningarne under det
mexikanska kriget vid Palo Alto och
Resaka de la Palma. General Tavlors
högkvarter var förlagdt vid Point Isa-

bel, vid hamnen af Brazos Santiago,
och det var för att afskära kommuni-
kationen mellan fästningen och hufvud-
kvarteret som den mexikanska armeen
kom till handgemäng med de amerikan-
ska trupperna.

I brist på kommunikation med det in-

re af Texas, var Cameron och närgrän-
sande härad upp till 1900-talet isole-

radt och obebodt. Å de ofantliga prä-

rierna betade stora boskapshjordar,
som då var den enda näringsgrenen.
Brownsville, Point Isabel och Santa Ma-
rie voro nästan de uteslutande nybyg-
gena. Med är 1903 börjades arbete å
St. Louis, Brownsville & Mexiko banan,
den första genom trakten, och öppna-
des den för trafik mellan Houston och
Brownsville 1905. Genom järnvägs-
förbindelse med det öfriga af Texas och
den civiliserade världen blef Rio Gran-
de dalen föremal för mycken uppmärk-
samhet och spekulation. Kapitalister in-
tresserades och anlade väldiga bevatt-
ningssystem, som bevattna tusentals
acres af detta bördiga land. År 1913
beräknades öfver 50.000 acres vara un-
der bevattning med öfver 80.000 acres
inom bevattningsområdet, cch ett be-
vattningssystem som kostat $3,000.000.
Stora sockerfabriker ha äfven anlagts
fc-r att kunna taga vara på råmateria-
berna från de stora sockerplantagerna.
Bland de mest nämnvärda städerna och
samhällena, som under senare tiden
uppstått som följd af samfärdsförbin-
delsen, nämnes Harlingen, som i handel
täflar med Brownsville. San Benito
är ett betydande centrum inom bevatt-
ningsdistriktet och äfven utgångspunk-
ten för den elektriska spårvägen utmed
floden. Raymondville, Lafarita och
Lyford äro bland de yngsta.

Lyford räknar sin betydelse från å-

ren 1913—14, med. den svenska inflytt-
ningen, som tog plats i följd af ett stör-
re kolonisationsföretag af ett svenskt
bolag från Minneapolis, Minn., med a-
gentur i Austin, Texas, hvarför äfven
många af svenskarne i centrala Texas
köpte land i den nya kolonien. Ett rätt
ansenligt samhälle kom till stand och
ganska många bosatte sig här. Den
väsentliga hufvudnäringen i kolonien är
bomull, majs, kaffir corn och en rätt
betydande mejerirörelse. Man har här
ingen bevattning. I det kyrkliga delas
verksamheten mellan de olika samfun-
den i Texas.

Till omkring etthundra trettio sven-
skar ha salts öfver 13,000 acres af land

i kolonien. Bland dem som inflyttat

nämnas

:
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Davis Johnson, Edward Fondell, A.
Wickström, A. H. Anderson, Amanda,
Johnson, H. Norman, John Hedberg,
M. P. Peterson, Ole Bronander. Carl
I. H. Baker, Carl E. Anderson, Aron
P. Sundin, C. J. Magnuson, Sven Fre-

derisks, J. E. Soblom, Gust Hammar-
beck, Gust Johnson, S. \V. Peterson,

J. P. Johnosn, Eng. Olson, C. O. Sund-

ling, Charlotta Johnson, Ed. Johnson,

J. A. Jackson, G. N. Larson.



,



1170 SVENSKARNE I TEXAS

SAN ANTONIO.

San Antonio kan icke räknas bland
Texas svenska samhällen, ty icke ens sa
många svenskar ha bosatt sig här att
någon svensk kyrklig verksamhet kun-
nat komma till stånd. Orsaken härför
är nästan obegriplig. Svenskame ha
ströfvat rundt och bosatt sig i mänga
andra mindre gynsamma trakter af
Texas, där de nödgats bryta mark,
bygga vägar, anlägga byar och lefva ett
inskränkt, försakande lif, långt från de
gamla svenska samhällena, medan Tex-
as största stad, San Antonio, endast
några timmars väg från dessa svenska
bygder, med knappt femton procent af
sitt rika land under odling, blifvit för-

bisedd. Några svenskar bo dock i

San Antonio, och framtiden torde här
komma att uppvisa ett af Texas största
svenska samhällen.
San Antonio, äfven benämnd “Alarno

City”, är den äldsta staden i Texas och
räknar sin början med anläggningen af
missionen San Antonio de Valero 1718.
Denna mission genomgick många väx-
lande öden. Den uppfördes på högra
banken af floden San Pedro, om-
kring tre kvarts mil från nuvarande
San Fernando katedralen.

Spanien hade gjort flera försök att

kolonisera Texas, men utan några vi-

dare resultat. Lyckades först 1729, då
ett sällskap på spanska regeringens or-

der lämnade Kanariöarna för att resa
till Texas. De anlände till Vera Cruz
året därpå och den 9 mars 1731 kommo
sexton familjer af nämnda sällskap till

San Antonio och slogo sig ned på den
plats som nu kallas “Main Plaza”. Om-
kring ett hundra år senare, ar 1821. då
Mexiko afkastade sig det spanska oket,

blef San Antonio hufvudstaden i den
då mexikanska provinsen Texas. I kri-

get mellan Texas och Mexiko för frihet

från det mexikanska öfverväldet ut-

kämpades åtta drabbningar i och rundt
San Antonio. Här finna vi den vidt

beryktade klosterruinen och fästnin-
gen Alamo, som gjordes oförgätlig ge-

nom blodbadet den G mars 183G, då
Colonel Travis med endast en hand full

eller 150 soldater försvarade fästningen
mot en öfvermakt af 1500 mexikaner
och dyrt sålde sina lif till sista man.

Strax inne vid Alamo se vi de öfver
två hundra år gamla “missionerna”,
byggda af spanjorerna för missionering
bland indianerna — endast ruinerna
kvarstå — men deras minnen äro in-

tressanta.

Rikt på historiska minnen och med
ett härligt klimat är San Antonio ett

söderns Mecka för turister. San An-
tonio är Amerikas militär-metropolis

;

här har regeringen förlagt nationens
största militärläger.

(1) Fort Sam Houston, divisionskvar-
ter för Förenta staternas reguliära arme
förlädes å “Guvernment Hill” i början
på 70-talet; arbete på fortet börjades
1877. Det har sedan med hvarje år
utvidgats till en kostnad af §5,000,000.
Fortet har ett ytinnehåll af 640 acres
och under normala förhållanden från
tre till fem tusen soldater.

(2) Camp Travis är ett af national-
lägren och innefattar ett ytinnehåll af
ett tusen åttahundra acres, med öfnings-
slätterna inberäknade minst fyra tusen
acres. Det anlades för att möta natio-
nens kraf under krigstid, har kostat
sex millioner dollars och inrymmer en
garnison på öfver femtiotusen man.

(3) Camp Stanley, som ursprungli-
gen var armeens reservläger, har ett

ytinnehåll af sjutton tusen acres vid
Leon Springs, och härtill har lagts yt-

terligare sexton tusen acres. Denna
väldiga slätt användes nu för exercis
och manövrer.

(4) Kelly Fields är namnet på tvenne
flygskolor med öfningsslätter. Kelly
Field No. 1 är flygafdelningens central-

kvarter med förrådsmagasin, verkstä-
der och baracker. Dess kostnad var
en och en half million dollars och har
under normala förhållanden från tolf

till femton tusen man stationerade här.
Kelly Field No. 2 är kanhända den

största flygskolan i armeen; den anla-

des för en kostnad af två millioner dol-

lars och har en öfningsslätt pa ett tu-

sen sjuhundratjugosex acres med möj-
lighet att utvidga den med andra tusen
acres. Vanligen äro från tre till fyra
tusen aeronauter under öfning här.

(5) Ilrooks Field, också en flygskola,

är belägen sydost om staden och inne-

fattar niohundra acres och represente-
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rar en kostnad af en och en half million

dollars. Har från ett tusen till femton-
hundra aeronauter under öfning.

(6) Camp John Wise, ballongskola, är
äfven förlagd här och är säkert en af
de mest intressanta armelägren om-
kring San Antonio. Det gränsar intill

staden i norr och förlädes här af rege-
ringen på hösten 1917, med endast en
ballong; skolan har nu fyra af dessa
observationsballonger och etthundra
acres till öfningsplats. De atmosfäri-
ska förhållandena äro här särskildt för-

delaktiga hvarför Camp John Wise står
framför alla liknande öfningsläger i

antal öfningstimmar. Ballongerna
som äro fästade vid stora motorvagnar

medelst starka kablar, manövreras me-
delst dessa vagnar från en plats till en
annan med stor hastighet. Från ett

tusen till femton hundra man äro under
öfning här; deras roll under kriget är
förnämligast att rikta och leda artille-

rielden.

Midt i själfva hjärtat af staden lig-

ger å Flora gatan arsenalen för södra
departementet af Förenta staternas ar-

me. Genom staden utbreder sig i alla

riktningar ett vackert parksystem. Den
stora och natursköna Brackenridge
parken är en naturlig skog, hvars svala
skuggor från sekelgamla träd erbjuda
en behaglig hviloplats till främlingen
såväl som stadsbon.
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HOUSTON.

Denna stad, belägen i Harris eounty,

sydöstra Texas, knappt femtio mil frän

den Mexikanska viken, är en af Texas
förnämsta städer. Nybyggare kommo
till trakten redan 1822, men ingenting

af någon vidare betydelse ägde rum förr-

än efter Texas revolutionen. Frågan
kom då före, hvar den nya republikens

regeringssäte skulle förläggas, och Hou-
ston valdes till Texas hufvudstad. Land-
området, som innefattar omkring 1,428

acres, köptes i augusti 1836. af mrs.

John Austin för en summa af 85,000,

knappast mer än som nu betalas för en

fotsbredd å Main st. i Houston.

En beskrifning om Houston i maj

då kongressen sammanträdde på hösten
1837. Det rägnade mycket, och vid

hvarje rägn förhindrades sessionerna

på grund af de bristfälliga byggnader-
na. Rägn, vatten och dy, bristfälliga

hus och sjuklighet gjorde förhållandena
nästan odrägliga, hvarför man i septem-
ber 1839 lastade regeringsarkiven pä
vagnar och flyttade till Austin, dit pre-

sidenten med kabinettet snart följde.

På denna historiska plats i Houston står

nu det fina Rice hotell, som byggdes föl-

en kostnad af tre millioner dollars.

Houston var - ar 1910 en stad med
78,800 invånare, men gör nu 1918 an-

språk pä 150,000. Kommersiellt har
Houston gjort jätteframsteg. Den är
icke endast ett af statens största järn-

San Jacinto Slagfält.

1836 af naturforskaren Adubons, ger
en inblick i tidigare förhallanden och
lyder som följer: “Vi sago omkring
oss en väldig prärie, utan ens ett träd,

jordmånen var mager och husen voro
endast till hälften färdiga, de flesta än-
nu utan tak ; nagra tält och en flagg-

stång utgjorde kapitoliestaden. Vi
närmade oss presidentens palats men
måste vada i vatten öfver fotknölarne.
Palatset bestod af en liten stockhydda
pä två rum med ett förmak. Här bod-
de general Sam Houston, Texas republi-

kens förste priseident.”
Förbättringarna gingo sakta på den

tiden, och statshuset var knappt färdigt,

vägscentra, med ett järnvägsnät af

sjutton järnvägar, utan har dessutom
med regeringens hjälp byggt en kana!
mellan Houston och Mexikanska viken,

ett afständ af omkring femtio mil, föl-

en kostnad af $5,000,000. Denna kanal
är stor och djup nog för de största oce-

anangare att passera igenom, hvarför
Houston nu star i direkt förbindelse med
världsmarknaden och täflar med Gal-
veston med hänsyn till transport.

I manufakturväg kommer Houston
näst den största staden i Texas. År
1909 hade Houston 229 faktorier och
etablissement med ett kapital af 816,-

000,000 och med $23,000,000 värde af
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produkter årligen samt en arbetsstyrka

på sextusen man.
Med krigets utbrott i Europa bygg-

des här stora skeppsvarf till en kostnad
af $3,000,000, där flera tusen man sys-

selsättas med skeppsbygge. Houston
var särskildt passande för denna indu-

stri, då öster om Houston i de stora

skogarne, finnes godt om skeppsvirke
och icke mindre än fyrahundra sågverk.
Här förlädes äfven stora soldatläger.

I juli 1917 börjades arbetet på lägerplat-

sen Camp Logan, fyra mil väster om
Houston. Fyra tusen man hyrdes att

uppföra byggnaderna till en kostnad af

$2,000,000. Under tiden ha dessutom
mänga andra förbättringar blifvit ge-

nomförda.

tut, benämndt efter William M. Rice,

som skänkt denna anstalt med ett egen-

domsvärde beräknaadt till $8,000,000,

men nu värderadt till $11,000,000.

Tjugo mil öster om Houston ligger

den historiska San .Jacinto-slätten, känd
från slaget 1836, då general Sam Hous-
ton dref den mexikanska generalen San-
ta Anna på flykten och vann en afgöran-

de seger och därmed frihet för Texas
från det mexikanska öfverväldet. Denna
plats är nu en vacker park med många
vackra statyer och minnesmärken. Man
kommer till denna park med bat från
Houston.
Mer än någon annan stad i Texas

är Houston förknippad med den första

l
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Administra titms Byggnaden

Rundt staden ligga de stora oljefälter.

Humble och Goose Creek, hvilka för
Houston, som högkvarter, varit en be-
tydande inkomstkälla.
Omkring sexton mil öster om staden

ligger Ellington flygskola med bortåt
fyratusen elever.

Med kyrkor och skolor är staden väl

lottad. I f.vratiofyra allmänna skolor
undervisa femhundrasjuttiofem lärare
och lärarinnor. Bland de högre läro-

verken märkes förnämligast Rice Insti-

svenska invandringen till Texas. Hit
kommo de första svenskarne och här
bor ännu en af immigranterna från
1818, mr. Gustaf A. Forsgard. Endast
nagra af svenskarne bosatte sig här.

Den kyrkliga verksamheten har först

under det sista aret betjänats af regu-
liär svensk pastor, metodistpastorn O.

E. Linstrum, som äfven användt
mycket af sin tid i soldatlägren. Nå-
gon svensk kyrka har ännu icke byggts
i Houston.



.
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Municipal Auditorium.





VARA GOSSAR UNDER FANORNA.

Innan detta historiska arbete afslutas

är det både rätt och passande att ägna
ett särskildt kapitel åt de svensk-ameri-
kanska unge män, och äfven kvinnor,

hvilka utgått från svenska hem i Texas
och ställt sig under landets fanor i kam-
pen för rättvisa, frihet och folkstyrelse,

och som antingen fått bära krigets bör-

dor och offrat sina lif på Europas slag-

fält eller ock fortfarande äro på öfnings-

lägren i detta land.

Svensk-Amerikanerna, “söner af ett

folk, som blödt på Narvas hed, på Po-
lens sand, på Leipzigs slätter, Lytzens
kullar,” härstamma från ett land. hvars
historia berättar om många blodiga

krig, som våra förfäder utkämpade för

egen och andras frihet, såväl för na-

tionens bestånd som för protestantis-

mens heliga sak. Från urminnes tider

har nordbon varit känd som krigisk och
tapper, men hundraårigt lugn och fred-

liga värf hafva danat svensken därhem-
ma och hans ättlingar i detta land till

ett fredsälskande släkte, scm i ställett

för härnadståg mot hotande granne mö-
ter densamma på medlande väg och
reser fredsstoder på landets gränser.

Dock står svensken ännu i dag rustad
och redo att försvara uråldrig frihet och
drager hellre i härnadståg än han låter

sig fvånröfvas älskadt fosterland.

I allt hvad scm angått landets förhal-

landen i detta krig har vårt svenska folk

i Texas varit lojalt och efterkommit de
anordningar och fordringar, som reger-

ingen funnit för godt att palägga lan-

dets undersatar. Detta har också varit
förhållandet, da det gällt att ställa sig

i de stridandes led. De flesta unga män
af svensk börd, som deltagit i detta krig
från Texas, äro födda i staten och äro
därför helt naturligt patriotiska och
hängifna detta lands intressen både på
grund af inneboende fosterlandskärlek
och den kunskap de fatt inhemta om
detta land, dess historia och demokratis-
ka principer.

Att så är förhållandet, visar det stora

antal frivilliga, som utgått från de

svenska hemmen och ej väntat på ut-

skrifning. De hafva inmönstrat i hären

och flottan, i luftförsvaret och sjukvår-

den, de tillhöra befälet såväl som
menige. Somliga voro bland de första

på Frankrikes jord
,
många af dem

hafva gått “over the top,” en och annan
lar gifvit sitt lif för frihetens sak och

stupat i striderna eller dukat under för

härjande sjukdomar i öfningslägren,

några komma att för lifstiden bära
märken efter blessyrer från krigets da-

gar. Alla, ehvad de hunnit till slagi i-

nien eller ej, komma att med stolthet o.

tillfredställelse för hela lifvet minnas
den tid, da de iklädde sig landets uni-

form och grepo till vapen för att rädda
världen från tyranni och militäriskt

öfvervälde.

Landet har också stått sitt unga och
tappra folk bi i alla afseenden under
dessa tider af krig och uppoffring. I

fält som i läger, i hemland som på
främmande jord, på land och på haf har
ingen möda sparats för soldaternas be-

skydd, vård, underhåll och uppmuntran
i timligt och andligt afseende. En ena-
stående och passande uppmärksamhet
har ägnats dem genom s. k. “Service
Flags,” eller krigstjänstflaggor, som för-

färdigats och upphängts i hem, kyrkor.
Skolor, affärslokaler och andra publika
platser. Denna vackra sed adopterades
strax af vårt svenska folk i Texas, och
näppeligen finnes det från vår stat nå-
gon soldat af svensk börd, som ej blifvit

uppmärksammad på detta sätt. Somli-
ga torde hafva sina stjärnor insydda
pa två eller flera krigstjänstflaggor, be-

roende pa det sakförhållandet, att de
tillhört olika föreningar, kyrkliga verk-
samhetsgrenar, skolor eller affärsin-

tressen. Andra hafva uppmärksam-
mats på grund af sitt medborgarskap i

samhället, eller föräldrars församlings-
gemenskap. Det hela bevisar dock, att
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de hemmavarande visat den största

aktning, sympati oeh intresse för söner
och döttrar, hvilka tjänat sitt land och
mänskligheten i detta krig. Dessa flag-

gor, med hederstecken i olika färger och
mönster, komma att blifva värdefulla

reliker från krigstiden. En och annan
blå stjärna eller Röda Korsets tecken
har försetts med guldglans, betecknande
att somliga med svenska namn och anor
fallit pä sin post genom sjukdom eller

blifvit dödade pa slagfältet. Må dessa
flaggor för kommande släkten tälja ej

blott om krig och orostid utan om be-

gynnelse?! till ett fredens tidehvarf, då
folken ej längre behöfva lära sig att

kriga, ty världsfred rader.

Utgifvaren af detta historiska arbete
har också skänkt särskild uppmärksam-
het åt våra gossar i landets tjänst gen-
om att i detsamma gifva rum för deras
fotografier, namn och tjänst, sä långt
som sådana uppgifter kunde anskaffas;
och skulle händelsevis orätta eller bri-

stanre uppgifter i något fall insmugit
sig, kan det ej läggas utgifvaren till

last.

När detta skrifves, är vapenhvila slu-

ten, hvarför vi hysa den förhoppningen,

att de allra flesta af dem, hvars namn
o. fotografier införas tillsammans med
krigstjänstflaggorna, skola lyckligt åter-

vända till sitt land, till hem och anhöri-
ga för att återupptaga fredliga värf.

Den dagen blir en af cle största och lyck-

ligaste i detta lands historia. Och de
återvändande segerskarorna skola med
jublande fröjd hälsas välkomna tillbaka

och hyllas af hela nationen för de upp-
offringar de gjort, för de segrar de vun-
nit, för de höga ideal de kämpat för och
för de lif, som de nedlagt för världskri-
gets lyckliga afslutning.

I de dagarné komma många af emi-
granternas söner och afkomlingar att

styra sin färd öfver samma djup och
mot samma mål, som fäderna gjorde
åratal tillbaka. Men hvilken skillnad!
De återvändande soldaterna komma ej

som främlingar till ett okändt land, där
inga eller få vänner äro dem till mötes.
Nej ! De komma som segervinnare, som
mänsklighetens befriare, som fredens
budbärare ; de komma som amerikanska
medborgare, med anspråk på och rätt
till “The Stars and Stripes” såsom sin

fana och som sitt fosterland “The Uni-
ted States of America.”



'
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HITTO MKTIIODIST ( HI IU II SKKVICK FLAG

Itank Xame Year Contpany Camp or Overseas

Edmond .Johnson Co. I. 360 Inf V E F
Private Oscar Oland er Co. A, 3 13 M. G. lin.. A. E. F.

Eric Eklund Co. 66, U, S. M. C V E F
Co. t; G, U. S. M. 0 \ E F
X Depot Dritf. Sin*. Cps New York.
Tr. K 303 Cav

Camp Travis, Texas.
Texas National Guard

Private Arthur Eimlquist 8 Depot ISrijr

1

A. E. F.
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gkokgktoww mkthoimst ciiiik ii service flag

Rank

First Lioutenant...
U. S. Army Xurse
U. S. Army Xurse

U. S. Army Xurse
Corporal

Xame

Gustaf 10. Ilenschen, AI. C.
Miss Ellen Johnson..
Miss Ebba C. Lindell

Miss Gertrude Anderson
Carl Itiiben Johnson

Ilorseshoer Frie Anderson

Yea r Company Camp or Overseas

1917 Camp hospital, Xo. 52 France.
19 17 lla.se Hospital Camp Bowie, Ft. Worth, Texas.
11* 1 8 Fort Sam Houston, San

Antonio, Texas.
Died in Camp Beauregard,

Alexandra. La., Oct. 15, 191$.
191$ F. S. Ai ulv Hospital Brownsville, Texas.
1917 Truck Co. C, 111 Supply

T ra in.

France.

1917 Company A, 111 Military France.

Private AA'esley Lundberg

Private
Private

Frank Mercer .

Arthur Afercer

Private J. AVilmer Munson

Private
Private

J. Wesley Blomquist ...

Adolph F. Anderson

Sergeant
Sergeant
Sergeant
Corporal
Corporal
Private .

Joseph F. Munson
Ben M. Moffatt
George Lundelius
A. Bernhard Strömberg..
Oscar AV. Gustafson
Swen A. Crone

Private John AA'. Sand

Private Paul AA'. Munson

Private Harry A. Swenson

Private .

Sergeant
Corporal
Private .

Private .

Private .

Private .

John E. Carlson
Axel Engdahl
Swen Swenson
Thomas E. Lundblad
John H. Lundblad ...

Carl E. Munson
H. Jalmar Swenson

Corporal
Private .

Sergeant
Private .

Private .

Private .

Private .

Private .

John A. Gustafson
Martin Johnson
Howard Peterson
Carl O. Munson
Sam E. Blomquist
Edwin Blomquist
Osborn .1. Blomquist
Robert Johnson —

Private C. AA'illiam Ryden

Private
Pri va te
Private
Private

Eric B. Forsvall ...

Gustaf Lundblad ...

AA'alter Swenson
Gustaf Holmstrom

Private Robert Ryden

Private Carl Freyden feld i

Pol ice.

1917 Battery D, 132 Field Ar-
til lery.

1917! Supply Co
1917

j

Company A, 111 Military
Poliee.

1917 Battery E. 129 Field Ar-
tillerv, 35th Div.

1917 Co. F, 23 Inf., 36 Div
1 y 1 7 Battery r.>, 129 Field Ar-

tilleri-
.

1917 163 Depot Brig.. 20 Co
1917 Co. C, 313 Eng. Sv. En
1917 Officers’ Training Camp....
1917: Motor Truck Co. 415
1917

1

Co. F„ 60 Inf
191$ Battery C, 110 Field Ar-

tillery, 29 Div.
191S H. Q. Motor Bn.. 102 Am-

munition Tr„ 27 Div.
1 9 1 S Q. AL AI. R. C. No. 304.

Military Band.
1 9 1 S S Reg., 9 Co.. U. S. X.

Training Station.
1918 Co. D, 343 Alaeh. Gun Bn.
191$ X. E. S. Div.. D. B
19 IS

j

Provost Guard
191$ 'Co. C, 143 Inf. 36 Div
191$ Q. M. C. Detachment
191$ Utilities Co
191 S LT

. S. X. Training Station,
Co. B, 7.

19 IS 8 Battery. A. A. R. D
191$ Xaval Training Station
1918 F. R. S. Xo. 333
1918 National Guard of Texas.
191$, Co. 34, Evacuat. Corps
191$ 1

Co. B. 122 I n fan
191$ R. U. Alotor Truck Co
191$ A'at. Guard of Texas, Co.

F. 9 Inf.
191S Xat. Guard of Texas, Co.

F. 9 Inf.
191$ Q. M. C. Détachment
191$ Q. M. C. Detachment
191S Q. M. C. Detachment
191$ Xat. Guard of Texas, Co.

F. 9 Inf.
191 S Xat. Guard of Texas, Co.

F. 9 Inf.
1918 Xat. Guard of Texas, Co

France.

Camp Bowie, Fort A\’orth.
France.

France.

France.
France. ( AA‘ounded in battle

Sept. 28. Died Sept. 30.)
Camp Travis, San Antonio.
France.
Camp AIcArthur, A\'aco.
France.-
France.
France.

France.

Camp Travis, San Antonio,

Xewport, R. I.

France.
Camp Travis, San Antonio.
Camp Travis, San Antonio.
France.
Camp Richfield, AVaco.
Camp AIcArthur, AA'aco.
Paul Jones Camp, San Fran-

cisco, Calif.
France.
Aiare Island, Calif.
France.

Camp Upton, Lg. Island. X'. T.
France.
Camp Xormoyle, San Antonio.

Camp AIcArthur, AA’aoo.
Camp AIcArthur, AA'aco.
Camp AIcArthur, AA'aco.

Private Robert Freydenfeldt

Private

Private
Private

I John A. Freydenfeldt

j

Royal Ryden
\'ictor Lindell

Private
Pri va te
Private
Pri va te

Oscar Ericson
Da v i,] R. Rrady
David R. Alunson .

Lawrence E. Alunson

E, 9 1 n f

.

191$ Co. il, 11 En., 163 Depot
Brigade.

191$ Co. 46, 12 Bn., 165 Depot
Brigade.

191$
i
F. R. F. 338

191$
|
Xot. Guard of Texas, Cav-j

alry, 3 Reg. Troop K.
191$ Xaval Rept., State Univ.J
191$
191S ' Motor Transport Corps

j

191$
j

Co. 35, Det. Camp
I I

Camp Travis, San Antonio.

Camp Travis, San Antonio.

Camp .Tohnston, Jacksonville,
Fl a.

Austin.
Camp AIcArthur, AVaco.

Camp Roivie, Fort AA'orth.
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PALM VAL KV LUT H KRA \ (TIURUH SKItVICK FLAG

Rank

Private
[

Sergeant !

Private I

Sergeant
Musieian !

Sergeant :

Sergeant
Captain
Corporal
Bugler
U. S. Army Xurse
Private
Private
Private
Private
Private
Lientenant
Corporal
Private

Private
Private

Private
Private
Private
Private

Private
Corporal
Private
Private
U. S. Army Xurse
Private
Private
Private
Private
Private
Private I

Musieian
Private !

IAeut., Chaplain ...,j

Private I

Private
Private
Corporal

Private

Private
Private
Private

Xante Vear Company Camp or Overseas

Knoek Martinson
j
1914 Torpedo Class Xewport, R. I.

Andrew Anderson 1917 Mach. Shop Truck Unit....
un

:

Btrv. B, K::: F. A A. E. F.
1917 A. E. F.

Tom 10. Burkman
|

1917 Co. C. s6 Inf i Ft ance.
1917 Hd. 71 Inf. Brig »...J A. E F.
1917 2 Kc;r . Co. K

A. L. Xelson 1917 1.7 1 Aero Sfjdn Am. Air Service, England.
Carl A. Anderson 1917 1 tis Aero Sqdn U. S. Air Service.
Rudolph A. Peterson 1917 60 7 Aero Scplti Camp Ft. AVayne, Mich.
Miss Xina Anderson 1917 Hosp. Unit Xo. 6 Gulfport, Miss.
Theodore Anderson 1917 Co. D (325) 21 Inf A. E. F.

1 9 1 ?
Axel K. Anderson 19 KS Co. A., 343 M. G. En A. E. F.

1 9 1 S Btrv. A. 345 F. A A. E F
Martin Anderson 1 91

S

Co. A. (22). 1 Bn. Eng A. E. F.
1918 Barron Field, Everman.

V. E. F.< iscar Peterson ms Co. C, 111 Inf
Knute AV. Johnson 1 91 s Motor Truck Co., 493 Tr.

420. A. E. F.
G. R. Lundeiius •191 S Co. 4, Replacment Det A. E. F.
Victor L. Anderson 19 IS 27 Co 7 Iln., 165 Depot

Brig.
Anton II. Burkman 1918 Q ]\I M K S 30 4 Ft Sam Houston.
John C. Jackson 1918 Repair Unit. 309 M. T. C. A. E. F.

John B. Xelson 191 S M. Q. r. Xo. 309, M. T A. E. F.

Oscar K. AVestberg 1 91 S Co B 73 Ft. Omaha, Xeb.
(Died of disease.

)

Carl G. Seth 1918 Co. B 7 5 Ft. Omaha. Xeb.
Lawrence J. AVestberg.... 1 9 1

S

Co. 12 Casual Dep t Kelly Field Xo. 1, Texas.
Oscar AV. Seth 1 9 1

S

165 Depot Brigade Camp Travis, Texas.
Km il Anderson 1918 Camp John Wise, Texas.

Ft. Sam Houston, Texas.Miss Mande Anderson... 1 9 1 S Armv Base Hospital
Simon A. Burklaml 1 9 1 S Co. H. 156 Inf A. E. IV
Hjalmar Bengston 1 9 1 S Co. H. 156 Inf A. E. F.

Kudolph Burkman 1918 Panama.
Oscar Burk 1918 Camp Travis, Texas.

Camp Travis, Texas.Tom Stark 1918 Co. E. st> Inf
Walter A. Xoren 1 91 s Btrv. F. 75.....

Walter K. Johnson 1918 1 1 Cav. Band. H<|. Troops (Died of disease.)
Tom O. Xoren 1918 Co. 6 C A. C 1’ t. McRie, Pensacola, Fla
O. M. Bloom 1 9 1 ,8 Texas Xat. Guard
Julius Anderson 1 9 1 S Texas Xat. Guard
Conrad Carlson 1918
Oliver .1. Carlson 1 91 S S. A. C. T. James Millican College.
Ueuben Gustafson 1 9 1 s S. A. T. C. ..

Oscar Lundelius 19 1

S

S. F. T. C Augustant College, Rock
,

land, 111.

Kr i c XV. Sunden 191 S Co. K, nä Inf
1 9 1 s Co. 1 Camp Freemont, Cal.

|

A us t in.Eric Johnston 19 IS Sehool of Military Aero...
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Ran k A'anie Vvar Company Camp or Overseas

I >a \ i < 1 Swenson .. Co. C. Ill Inf a. ro. F.
. Oo. C, 1 11 Inf A. K. F.

Private < hscar Anderson Truck Co.

Private Kutrene Perystroin .. P.trw a. i F. A A. E. F.
t i eors a.

a. i-:. F.
ltiä Depot Driv: Cam p

Camp
A. E.

Travis, Texas.
MaeArthur, Texas.1 : 1 1 npf 1 •: i hl 1 i(T"

IT. S. Armv XurselJIiss Frida Arnell
Private jClvcle .T:\colisnn * 1

‘

F.

i

I

Xo picture.
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Muut&&Ln :
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CKOSliY SKI1\ H K KLA(i

Rank Name Vcar

Kl tull Rurinebury 1 H 1 7

U. A. 1 ira HMS
Screeant 1

1

1 * n i v la-l-e
j
RUT

Arthur 1 ier^ ]:>!''

Private- Georjtr F. Ri-ra . .

1

i sus
Private Kr vin ‘.-ra PH S

Private Eddie Peterson ... .... POS
Private Kusxetn Ri-yiiold Ji ihnson I 91 s

2nd Class Seanian Kl mer Jacobson .. POs
Adoh.il i

1 1» 1 N

Company Camp or Overseas

i;-;, F. A. A. K. F.
Co. C. '!!') Kners., 90 Div... A. K. F.
191 Oonst. Sqdn A. K. F.
Co. i. :i(io in t". A. K. F.
Inf. Ueplart-nient t'amp. ... i 'amp MacArthur, Texas.
(\>. Fl, "> Kn^rs A. K F.
( >. M i s. ::o i Ft. S:im Houston, Texas.

A K J-’.

r. s. x
A. E. F.

Xo picture.
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AlSTIX METHOPIST CHl liCH SERVICE FLAG

RanU Xame Vtar Company Camp or Overseas

1917 Base Censor A. E. F.
11)17 Q. M. t 3 Armv Corps A. E. F.
1917 M. T. Co. Un it 312 A. E. F.

Watroner Clarence B. Quick 1917 Btry C. 131! F. A A. E. F.
1917 F. S. Air Service England.

Q. M. 1st Class Harrv A. SancUier.tr 19 17 U. S. Xaval Air Station.... Fromentine, Vendee.
Corporal Hairv Thompson 1917 Co. A.. M. T. C A. E. F.

I'mi 1 V Stolil
191 S F. R. S. 33 5 A. E. F.
lins Co. M, 45 Inf Camp Slieridan, Ala.
19 1 s A. E. F.

Hilding Hanson 191 S 50 Balloon Co Ft. Omaha. X’eb.
191S 165 Depot Brigade Camp Travis, Texas.
191 s Camp Travis, Texas.
191S Texas National Guard
191 s 3 F. S. 1 nfantrv Eagle Pass.
191 S Med. Dept. F. S. Armv Washington, P. C.
1917 Co. P», 50 4 Eru*rs A. E. F.

Private Ed nar Carlson A. E. F.

V. Eli Carlson 1917 U. S. S. Tullamook
1917

Filmore Peterson 1917 U. X. X. Gunner School.— Washington, D. C.
Private Frie Malmberg 1917 Tex. Truck Co. Xo. B A. E. F.

1 91 N

Private ... 1 9 1 S

Private Gabriel Larson 1918 360 Inf., 90 Dv A. E. F. (Died in battle.)
Private
Private .. Carl Quick Q M. C A. E. F.
Private Rov M. Quick Q. M. C Camp Travis, Texas.
Private ... S A. T. C Uni versi tv ot* Texas, Anstin.

University of Texas’ Austin.
Private Elmer < dson
Private Gustav Peterson
Private Camp Mabry, Texas.

i



'
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I

I .ank Xa me V c a i c nnp \ n y Cnrap or Overseas

Private l- rank .\. .lohmon Po. n, ms I n f \ is. F.
Private Co i r» > Inf \ K P.
1'rivate < 'a rl A. 1 c. Am Tr \ K.
Private Mal tin C i ri -t i* *n sen r. S. A. I osp is \\ a v tu stil le. X. C.
Private 1 i< i ea r 1 hnson Co. ll. A. . .. It n. in t

-

\ i:. •\

I 'ri va le Martin ti 1
'a r 1 s o ! ; .

.

.. Co. I
i ( imp Travis . Texas.

Private Williv A Silons i 'i r. Co.. r» t; a.: A K.
1 ‘ri vate Carl ti. 1 . Johnson Ma Ii. l'iiit :a Ii M. T. Co. \ K. .

P r i v n tc A. (i. AI I •; r» 1 >epot 1 i i \ ni|> T ra vis . Texas.
Private .1 Alltel r 1ISOT1 si \<|o St pin. K ell\ pifUi. Texas.
Private .1 ull II W Johnson s. M. (

’ mi]i Malin Texas.
Private Paulolpli lullIlSI 11

1

Sni . Co., v A M ( \ i m p Malm Texas.
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Rank Xame Year Company Camp or Overseas

Private HM S Q. M. c Ellington Fielcl, Texas.
A K FHMS Co. Al 1 :> 1 Inf.

Private O. E. Ahleren 1917 Co. H. Six. Cps A. E. F.
HMs a . k f.

Private Rov Johnson 1 !> 1 S S. A. T. C., A. & M. Col College Station.
Sergeant Major
Private

Gust. Johnson
Rtulolph .Tolmsoti

F. A
Co. It, 5 Engrs. Div

Camp Travis, Texas.
A. E. F.

Sergeant Clarenee Johnson * 1917 U. S. Air Service West Point, Miss.
England.Private George Erivkson * Iteserve Utry. Canadian G.

Xo picture.



.
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ERICSDALE LUTHERAX CHURCH SERVICE FLAG

Rank Name Year Company

Ilarrel Plansen
36 Div., Bty B 133 F A.

Soren Plansen
Pete Shurley

Corporal .. — — Pete Jensen Co. D, 53 Am. Coast Art...
Svlr Ernest Secrerstrom

Lieutenant Willie Swenson Field Remount Sqdn. 343..

116 Ensrr. Tram. Co
Co. 10, 114 Inf., 36 Div
Co. C. 14 Inf., 36 Div.
Btrv R, 1326 F. A.
33 Balloon Co
Co. B, 359 Inf
35 Co.. 9 Bn
Btrv. F, 132 F. A
Co. C, 41 En;r
Camp Codv
Btry. B, 71 Artillery

Sergeant Co. D, 90 Div
Private Co. A, 113 Inf

Co. G. 124 Tnf . .31 Piv
Private Co. TO, 144 Inf

Co. G. 112 Tuf.
M. G. Co.. 67 Inf

Private Aviator’s Field IIosp

Private Almer C. L. Shurley
(Died of pneumonia, Sept

15, 1 DIS.)
Private
Private Co. D, 134 Inf.

Train. Sch., Univ. of Tex.

Lenard Carlson

Camp or Overseas

Ft. Sill, Okla.

France.

Ft. Sill, Okla.

Kelly Field, Texas.
France.

Wichita Falls.

Austin.
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AlISTIX LUTHKRAN' CHI RCH SERVICE FLAG

Rank Xame Year Company Camp or Overseas

Eugene Blomquist U. S. S. Truxton
p" 1917 Hq. Brig. 71 Inf A. E. F.

Gustaf Ekström 1917 ! Co. C, 1 Reg. Engrs A. E. F.

Arthur Martin 1917 3 Co.. 20 Engr., Forestry.. A. E. F.
1917 601 Engr England.
1915 Ambulance Corps France.
1917 Truck Co. 117, 'Sup. Tr France.
1917 Xavy Virginia.

Herman Olson 1917 U. S. Xaval Air Sia. Sq. 3 Pensacola, Fla.
1917 H. A. Co. 345 A. E. F.
1917 Hq. Co. Supt. of Opr. Div. Camp Mahrv, Texas.

School for Auto. Mech.
Eric Crohn 1918 C. M. I. C. Xaval Air Sta. Miami. Fla.
Anton Ed b or q- 1918 4 1 F. A Camp Stanley, Texas.
Clarence Bergström - 19 IS Instructor S. A. M Camp Mabry, Texas.

Instructor S. A. M. Camp Mabry, Texas.
Co. 3, 21 S Engr. . Camp Travis, Texas.
Co. E, 3 Inf. Ft. Sam Houston, Texas

1917 Balloon Co. 75 .
Ft. Omaha, N'eb.

1913 Co. C 85 Inf. Camp Travis, Texas
1913 Co. D, 85 Inf. Camp Travis Texas

Arthur Palmquist 19 IS Kelly Field, Texas.
Edgar Bergström .... 191S

,
(Died of influenza Octo- Camp Travis, Texas.

ber 22, 1918.)

Lambert Jarl 191S Co. 45
U. S. Army Nurse Ruth Anderson 1917 Am. Nurse Corps, Replace- New York City, N. Y.

ment Unit X’o. 9,

1918 Co. A, S. A. T. C University of Texas Austin.
19 IS Co. D, U. S. Xavy University of Texas, Austin.
19 IS U. S. Marine Corps
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Rank Xame Year i Company Camp or Överstas

Private 1917 111 Sup. Train V E F
Private Arthur W. Berg: 1 1> 1 S Co. T, 360 Inf A E. F.
Corporal 19 18 16 Prov. Tr. Bn
Private Oscar J. Johnson HUS Co. F, 144 Inf A. E. F.
Private 191 S Co. A 143 Inf A E F
Private 1 9 1 S 165 Depot Brig* Camp Travis, Texas.

i
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MAXOll LUTHEKAX CHIT.CH SERVICE FLAG

Rank Name Y tar Companv .Camp or Overseas

Oscar Edward Ricliard.. I'. S. Xavv -

Private Fred Ausust Sponberg .. 53 Ammunition Train A. E. F.
Henrv C. Johnson
August Simon Anderson

A. E. F.
Co. I. 360 Inf A. E. F.

Trivate Conrad H. Anderson Co. G, IS Ammunition Tr. Camp Travis, Texas.
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LUND LUTHERAN' CHIRCH SERVICE FLAG

Rank Name Year

Oscar W. Anderson 1917
Arvid B. Peterson 1917
Carl E. Thornquist 1917
Henning "W. Larson 1917
Botvid H. Bengston 1917
Otto W. Larson 1917
David E. Berggren ISIS
Carl E. Berg-gren 19 IS
Hilding I. Gustafson 1918
Aleck G. N. Johnson 1918

Private Gustaf G. Skog 1918
Private Arthur W. Seahoim ... 1918
Private Rudolph Engblom 1 91S
Private G. Rudolph Lyckraan .... 1918

Alrik W. L. Lvckman 1918
Private Harrv Lvckman 1918
Private Gustaf R. Fredrikson .... 1917
Musician Theodor Thornquist 1917
Sailor Harry Stenson 1917
Private Fritz W. Gustafson 1918
Private - Carl Adam son 1917
Private ms
Corporal 191tj

Company Camp or Overseas

Co. L, 360 Inf A. E. F.
Co. A, 39 M. G. lin Camp Funston, Kan.
Btry. A. 345 F. A A. E. F.
Co. A, 315 M. P A. E. F.
Co. G., 143 Inf A. E. F.
Co. A, 315 M. P A. E. F.
Hq. Co. 55, Pioneer Inf A. E. F.
M. T. Co. 464, M. S. T. 417 A. E. F.
A. L. Co. 140. A. P. O. 909 A. E. F.
165 Depot Brig Camp Travis. Texas.
165 Depot Brig. Camp Travis, Texas.
School for Auto. Mech Camp Mabry, Texas.
Texas National Guard
Texas National Guard
Texas National Guard

Co. M. 327 Inf A. E. F.
U. S. Navy Minneapolis, Minn.
X. . S. S. Benkeladyk New York.
Co. G, Depot En. Sig. Cps. A. E. F.
165 Depot Bn Camp Travis, Texas.
Co. F Camp Travis, Texas.
Co. C, 141 Inf A. E. F.
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Rank Name Year Company Camp or Överstas

Musician Martin K. Lind 1917 3 45 P. A. Band A E. F.
Private . Walter L. Gustafson 1917 307 Engrs. Train A. E. F.
Private 1917 Co. A, 38 Engrs A E. F.
Private Harrv E. Lind 1 91 S Peacock Military College.. San Antonio.
Private George G. Abrahamson.... 1918 .Motor Trans. Co. 353 Camp Travis, Texas.
Private 1918 Co. E, 144 Inf A E. F.
Private lohn Nygård 191$ F. R. Sqdn. 324 A. E. F.
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Rank Xante Ycar Company Camp or Overseas

1917 Btrv. A, 1 11 F. A A. E. F
Gustaf Blomquist 1017 Btrv. I), 1 Bn. Tr. Alt A E F
Arthur D. Carlson 1 9 1 S SO Balloon Co
Harry L,. Blomquist 1918 S. A. M
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DECKER METHODIST CHUHCH SERVICE FLAG

Rank Xame Vear Company Camp or Overseas

Elmer Anderson 1 9 1

S

A. E. F.
Robert Anderson 19 IS A. E. F.
Norman Anderson 1 9 1 s A. E. F.
Edpar Anderson 1918 Texas Xational Guard
LeRoy Bergström 1 9 1 6 Co. D., 141 Division A. E. F.
Oscar Ceder 19)8 S. A. M Camp Mabry, Texas.
David Foster 1 91 S A. E. F.
Walter Hellgren 1918 A. E. F.
Weslev Hellgren 1918 A. E. F.
Eric Hedblom 1917 A. E. F.
Carl Johnson 19 IS A. E. F.
Ealph Eind 1917 A. E. F.
Robert Sandström 1917 Q ÅI. C. . A. E. F.
Rudolph Sandström 1917 Co. I, 360 Inf A. E. F.
Eugene Sjöberg 1917 Q. M C Camp Travis, Texas.
Oscar Swenson 1917 A. E. F.
John Westbrook 1917 Q. M. C., Co 322 . . V. E. F.



,
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FORT WORTH MKTHODIST CHIRCH SERVICE FLAG

Rank Name Ycar Company Camp or Overseas

Private Oscar T. J. Rofgren 1917 Ambulance Co. 359 7amp Travis, Texas. (Died of
pneumonia, May, 1918.)

Private loe Fo^relin - i 9 1 N Q. M. C Camp .Johnson. Fla.
Persey Kklund 1 9 1

N

I S . Xavy Mare Island, Calif.
Camp Hill, Va.Private Carl Smart 1 91 S Cavalry



.
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OLIVIA LUT II

1

:n \ \ (TIUIUII SEHVICK FljAG

Rank Xame Veai Company Camp or Overseas

Private Richardson T. Damstrom 1017 LIS Inf., 37 Div A. E. F.
Corporal Guv L. Cavallin 1917 Btrv. E, 3 11 F. A A E. F.

1 9 1

S

Btrv. !!. 15 F. A
1 9 1 X Btrv. B, -IT» F. A Texas.

Private 1 0

1

s F. S. Mari nes a. i-:, f.
Private Malcolm O. Cavallin 19 IX Co. 456 Casuals A. E. F.
Private Gustave A. Swonson 1 9 1 X Co. i. 123 Inl'., 31 Div A. E. F.
Private 1 9 1 X S. A. M Camp Mabry, Texas.

1





V-—

‘-"

'

•••





VARA GOSSAR UNDER FANORNA 1203

KRUSHY FREE CHIIU H SERVICE FLAO

Rank Xame Year Company Camp or Overseas

1017 Co. I 3f>0 Inf A. E. F.
1017 A. E. F.

ilrick B. Lax 1017 Co. I. 3 60 Inf A. E. F.
Cl us R. Peterson 1!MS 1 f>n Depot Brig Camp Travis, Texas.

Camp Travis, Texas.Corporal Carl A. H. Anderson 1018
1018

1U5 Depot P.rig

1018 A. E. F.
Private
Private

Arthur Youngblom
Hilding- Bergström
''kirence L. Peterson

1 0 1 8

1 0 1 8

1018

Texas National Guard
Texas National Guard
Co. F, 8 G Inf Camp Travis, Texas.

Camp Milo, Long Island.
Camp Travis, Texas.

3 9 is Co. P, 12 3 Inf
1018

Private 1 bert Rvden 1 0 1 8

Private
Private

'uhen Peterson 1018
10 18

Texas National Guard
Camp Travis, Texas.
Camp Travis, Texas.
A u s t in

.

1 0 1 8

Private ear Holm strom 1 01 8 Q. M. Dept
Private u be n Sandberg- 1 9 1

S

Camp Jolin Wise, Texas.
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GAL\ ESTOX METHOD1ST CHl RCH SERVICE I LAG

Rank Xame fear Company Carap or Overseas

Sergeant Adolph Johnson A. E. F.
Private
Baker Richard Strinyer Fort Crockett, Texas.
Private Ft. Sill, Okla.
Bugler Thure S. Swenson Camp Travis, Texas.
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BKADV M KTHODIST CHIIK II SKHVICK FJ.AG

Rank Xarae Year Company Camp or Overseas.
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NEW SNVEDEX LUTHEllAX CHURCH SERVICE FLAG

Rank Xante Year

Walter A. Smith 1914
Emil L. Johnson 1917

Private Uno Arnhamn 1917
Private John Walter Berkman .... 1917
Private Hilding- H. Carlson 1917
Private Carl O. Rolf 1917
Private Eric Gustafson 1917
Corporal Harry E. Stromquist 1 9 IS

Private Henning- Au g. Lundgren 191S

Private Harry L. Youngquist 191S
Private Edwin O. Lundgren 19 IS

Ernst W. Nelson 1918
Private Frank Herbert Johnson . 1 9 1

S

1 0

1

s

Albin T. Nelson 1 9 1 S

Private Hjalmar C. Anderson .... 1918

Cadet Paul G. Lundgren 1918

Contpany Camp or Overseas

13 M. G. Un. Hq. Co A. E. F.
Btry. A, 345...

_

A. E. F.
Co. 'G, 32 6 Inf. . A. E. F.
Btrv. A, 345 F. A.... A. E. F.
Btry i >. 129 F. A A. E. F.

A. E. F.
Co. C, 57 Inf Camp Logan, Texas.
Co. E, 360 Inf A. E. F.
(Killed in ac-tion, Septem-
ber 26, 1918.)

11. T. C. R. U. 312 Ft. Sam Houston.
Co. G, 8 Dep. Bat. Sig. A. E. F.

Corps. A. E. F.
Co. K. 1 (4 Inf A. ro. F.
Co. K, Dep. Bn Camp Beauregard, La.
Co. F, 55 1 nf. ... A. 10. I-'.

A. M. T. S. 871 E. St. Paul, Minn.
3S Co., 10 Bn. 165 Depot Camp Travis, Texas.

Brigade.
Co. .V, Peacock Mil. Col... San Antonio.
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ELROY LUTHER. \ \ CHURCH SERVICE FLAG

Rank Xame Vt ar Company Camp or Overseas

Private Gustaf Herrnanson
Oscar Larson

Co.
U.
Co.

I., (7 Inf. A. E. F.
U. S. Xaw.
A. E. F.Private Emil A. Hokanson . G, 327 Inf
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FRÅN SKILDA HÅLL.

Från de trakter i Texas hvarifrån vi, i flesta fall, fått ofullständiga upp-
gifter, nödgas vi uppgifva namnen endast på dem som inmönstrat under det nu
afslutade kriget.

WKST SWEDEX, MeCULLOCH COUXTV.

De som från det svenska samhället härstädes
inmönstrade voro:

Arthur Lyckman.
Edward Helge.
Emil Nelson.
Jim Rice.
Oscar Young.

EL CAMPO, WHARTOX COUXTV.

Från den lutherska kyrkan i El Campo in-

mönstrade för kriget:
P. Elmer W. Johnson.
John Elmer Bard.
Martin E. Bard.
Edwin E. Lund.
Edgar Ellwood.
Ernst Söderman.
Joseph A. Peterson.
Walter W. Peterson.
Victor L. Berglund.
N. C. Norden.
Clarence Berglund.
Jacl W. Noyd.
TI. S. Army Nurse, Adele Marie Noyd.

Från den svenska metodistkyrkan i El Campo
inmönstrade:

Walter Carlquist.
Ernest Theodore Recane.
Henry Ericson.
John Wenell.
Ed Casterson.
Knut Thompson.
Roy Carlquist.

GALVESTOX.

Från den svenska lutherska församlingen i

Galveston inmönstrade pastor Casslings
söner, Eskil och Arthur. Andra unga
män, som vi icke veta om, torde ha
utgått frän denna församling.

LYIORI).

Från den svenska missionskyrkan härstädes
inmönstrade:

Clarence Fondeil.

FORT WORTH.

Från den svenska lutherska kyrkan härstädes
inmönstrade

:

John Edborg.

DALLAS.

Från den lutherska församlingen i Dallas in-

mönstrade:
Ben Peterson.
Albert Pearson.
Ludvig Johnson.

Från metodistkyrkan i Dallas inmönstrade:
Carl P. Petrini, Jr.

Sidney B. Holmquist.
Hjalmar Swanson.
L. L. Johnson.
Chas. E. Rudine.
Swan Miller.

GAXADO.

Från det svenska lutherska samhället i Gana-
do inmönstrade:

Albin Ross.
Nathan Dahlström.
Gilbert Hultquist.
Otto Dahlström.
Arthur F. Lind.

CARAXCAHUA.

I detta lilla samhälle i Jackson county, hvar
ännu bo endast några svenska familjer,
inmönstrade följande unga män:

Ernest E. Abraham.
Adolpliy C. Abraham.
Lloyd E. Frankson.
Fluke A. Frankson.

WACO.

Från den svenska metodistkyrkan i Waco in-
mönstrade:

Knut Vilhelm Norin.
Carl Saustad.
Julius Lindloff.

Carl Larson.
Carl Lindloff.
Edvin Klint.
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REGISTER OFVER FÖRSTA DELEN.

Sidan

Abrahamson, C. G 382
Abrahamson, Änkefru Maria 199
Adolphson, John F 309
A. & M. College 41
Ahlberg, C. G 570
Ahlgren, Andrew 521
Ahlgren, August 524
Ahlgren, Axel 517
Ahlgren, Carl A 521
Ahlgren, Edward 523
Ahlgren, Frans Oscar 521
Ahlgren, Johan Emil 520
Ahlgren, Jonas 502
Ahlquist, Martin 378
Alamo Intages 6

Almquist, Carl 566
Almquist, C. E 525
Almquist, Mrs. Maria 198
Anderson, Anders Johan 316
Anderson, Andrewr 3 79
Anderson, A. F 3 74
Anderson, A. J 372
Anderson, A. K 365
Anderson, Aron 309
Anderson, August 452
Anderson, Axel Simon 453
Anderson, Carl 448
Anderson, Carl Algot 19 7

Anderson, Carl August... 493
Anderson, C. A 385
Anderson, Carl A 309
Anderson, C. D 316
Anderson, Carl Emil 471
Anderson, Carl Erik 304
Anderson, Carl G... 516
Anderson, C. G 309
Anderson, Carl Gustaf Adolph 451
Anderson, C. J 316
Anderson, Carl Wilgot 384
Anderson, Charles ,1 294
Anderson. Charles Claus 375
Anderson, Claus Rictor 303
Anderson, Claus Ferdinand... 450
Anderson, Claus Henning 449
Anderson, Emanuel 570
Anderson, Erik Martin 305
Anderson. Ernest 302
Anderson, E. W 373
Anderson. Fingal 522
Anderson, Frank 567
Anderson, Fredrik 4 75
Anderson, G. Alfred 570
Anderson, Gustaf S 265
Anderson, Henry 519
Anderson. Änkefru Ida 446
Anderson, Johannes Gustaf 570
Anderson, John 526
Anderson, John 3 60

Sidan

Anderson, John 309
Anderson, Oscar Emil 518
Anderson, Pastor Otto 196
Anderson, Mrs. Otto 196
Anderson, Oscar 306
Anderson, Oscar Ture 565
Anderson, Änkefru Sophia 279
Anderson, ÄnkefruSophia 493
Anderson, Sixtus 380
Anderson, Sven 316
Anderson, Sven Aug 307
Anderson, Tom Henry Fingal 447
Anderson. Walter 316
Anderson, William Fred 3 83
Anläggandet af Missioner i Williamson

County 161
Antal Svenska I Texas 152
Arnham, Uno Waldemar 398
Arnham, Axel H 381
Austin Kolonien 183
Austin Moses 3

Austin, Stephen F... 4

Avery, Mrs. Edla 178
Axell. Claus Alfred 376
Ax, Gustaf 376
Axell, Henry 373
Axell, John 390
Axel, Tom D 377
Banbrytareföreningen 141
Baylor Universitet 41
Bengtson, A. J 388
Bengtson, Carl J 316
Bengtson, Sven Aug 398
Bengtson, Victor 202
Bengtson, Victor 3 73
Berg, Gustaf 389
Berglund, Pastor Gustaf 314
Berglund, Oscar 4 80
Bergman . Frederick
Bergström, Albert
Bergströms, A., Hem
Bergström, G. A
Bergström. Johan Ignatius
Bergström, John
Bergström. Philip

Bergström, Ture Albert ...

267
527
515
200
568
201
521
4 5 4

Bergstrakter 19
Berkman, Andrew 386
Berkman, Albert 352
Berkman, Alfred 207
Berkman, C A 203
Berkman. Mrs. (’. A 203
Berkman, C. .1 204
Berkman, O F.. 203
Berkman, Oscar 496
Bethel-Forsamlingen i Ericsdale 90
Bethlehem- Forsamlingen i Lund 77
Blad, Axel 310
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Sidan Sidan

Blad, C. G 312
Blad, J. F 311
Black, Mrs. K. M 3 50

Blom, Ernest... 318
Blom, Oscar 350
Bloom, Fastor O. M 3 08
Blomquist, Albin Efraim 4 77

Blomquist, Aron 4 76
Blomquist, Hjalmar 350
Blomquist, R. M 521
Blomquist, Simon 478
Blomstedt, Carl Algot 341
Boman, John Adolph 455
Borg, John 267
Borg, John Ellis 493
Borg, Simon 457
Brady, Carl.. 493
Brady, O. L 315
Bragd, Ernest . 387
Brandstodsföreningen “Göta” 145
Brandstodsföreningen “Svea” 144
Bremond, 51 rs. Eugene 173
Brodin. P. A 265
Brogren, Carl 205
Brogren, Erik Johan 456
Brogren, Simon 205
Brushy, 444
Burk, Carl J 317
Burklund, Mrs. Christina 316
Burklund, Frans Oscar 350
Burkman, Gustaf Aug 313
Bush, John 479
Carlson, Albin 211
Carlson, Änkefru Alida 496
Carlson, August 450
Carlson, Carl A 329
Carlson, Carl Aug 471
Carlson, Carl Arthur 57 0

Carlson, Carl Edward 3 93
Carlson, Erik 482
Carlson, C. J 321
Carlson, Edward 521
Carlson, Frank 528
Carlson, Gustaf Aron 541
Carlson, J. F 3 54
Carlson, John Aug 489
Carlson, Johan Herman 390
Carlson, Johannes Gustaf. 570
Carlson, Lee 320
Carlson, Leonard 570
Carlson, Mrs. Mamie „ 276
Carlson, Oscar C 210
Carlson, Fastor O. F 209
Carlson. Otto 481
Carlson, Fete 392
Carlson. F. A 352
Carlson, Philip 471
Carlson, Änkefru S. A 276
Carlson, Victor G 529
Carlson. William F 574
Cederblom, Oscar 483
Charnquist, Carl C 569
Chidlstrom, Gunnar 574
Christianson, Carl 20S
Christianson, Mrs. Carl 208
Christerson, Mrs. Jonas 181
Clauson, Henry

, 391
Gollin, A. A 265

Crone, Gustaf Hjalmar
Crone, Sven Albin
Dahlberg, Frank
Dahlin, Mrs. A. M
Dahlin, A. M
Dahlström, Carl
Dahlströms, C. Residens
Dammen öfver Coloradofloden
Danielson, Otto
Danielson, Walter S
De Första Svenskarne I Texas
Den första Svenska Metodistkyrkan I

Texas
Den Nya Republiken .'...

Den Svenska Immigrationen och Tidi-

gare Förhållanden
Den Unge Banbrytarens Första Kyrkobe-
sök

Det Exekutiva eller Verkställande Depar-
tementet

Dränering
Dyer, Sven
Eden-Församlingen i Ollivia
Elektriska Spårvägsförbindelser

322
496
5 30
214
214
213
185
194
279
212
164

88
10

151

162

o o

17
323
7 0

32
Engblom. E. T 373
Engdahl, Carl 531
Engdahl, Claus P 484
Engquist. John R 235
Fngstrand, C. A 324
Engstrand, Mrs. Emely Mathilda 352
Ekdall, P. A 126
Ekdahl, Carl 471
Eklund, Ed - 5 71

Eklund, George, E. G 215
Eklund, John Alfred 459
Ekman, Mrs. Ellen 217
Ekström, Johan 279
Ekvall. Carl Johan 496
Ekvall. Joe 496
Engvall, Anders Johan 471
En Typ af den Hvites Första Grannar .... 152

En Amerikaresa För Femtio år Sedan .... 153

Emanuel-Församlingen i Dallas 80

Epworth Förbundet 11"
Ericson, Bengt Eric.... 265

Erikson, C. Alf 3 ->

4

Erikson, Erik 496
Ericson, .1. M 26.

>

Erikson, Victor 4 85

Erikson, Will 4 93

Ett Nvbyggareliem 159

Falk, Gustaf II 29 7

Flink, Axel E '41

Forsberg, Johan Adolph > ' 3

Forsman, Carl Anton 3 2.>

Forsman, C. A 3:>»>

Forsvall, Oscar 4 so

Franzén, Andrew .1 54 7

Freden i Velasco..
Fredonia Republiken 4

Fredrikson, Fritz E -- 4 9 '•

Fredrikson, John 4 9

o

Frejdenfeldt, Frank
Free, August
Free, Oscar A. E
Frick, J. L. i J. L. Frisk)
Fritiof. Änkefru Amanda
Fritz, G ustaf R.

2 1 X

: 5 o

>19

t 9 5
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Sidan

Fruktodling och Trädgårdsskötsel
Fröling, Carl J
Föreningar
Gatuscener I Austin
Georgetown
Georgetown Kolonien
Gethsemane Församlingen i Austin
Gillberg, Alfred John
Gillberg, Johan Alf
Goldstein, Änkefru Selma
Greek, C. A
Grufdrift ....

Gustaf Adolfs Församlingen i Ft. Worth
Gustafson, Anderson Johan
Gustafson, Mrs. A. G
Gustafson, A. G
Gustafson, Carl H
Gustafson, C. Eric
Gustafson, C. E
Gustafson, C. S
Gustafson, Elof
Gustafson, Ernest
Gustafson, G. E
Gustafson, J. E....

Gustafson, Sven Fredrik
Hagman, Carl Alex
Hallen, Oscar E
Hamilton, John J
Hammar, Aug, Hjalmar
Hammar, Carl August
Hammar, C. A
Hammar, Carl William
Hammar, Mrs. Hulda
Hammar, John Oscar
Hanson, Carl A
Hanson, Henry
Hanson, Sixtus
Hanstrom, Carl Evald
Hanstrom, Änkefru Clara.
Hanstrom, Gunnar
Hanstrom, Gustaf M
Harris',' Axel
Heard, J. W
Heffler, John Gottfrid
Hem För Söderns Soldatänkor
Henschen, Gustave Esaias
Hillyer, Sophia Josephina
Holmberg, August
Holmberg, Hjalmar
Holmberg, John
Holmberg, Oscar
Holmstrom, Edward A
Holmstrom, Ernst Edward
Houston, General Sam
Howe, B
Fl urd, Mrs. Carl
Hurd, Daniel
Hurd, Mrs. Daniel
Hutto
Hutto Kolonien
Hyltin, Arthur
Hyltin, Gustaf
Höglund, Henry O. H
Höglund, Gustaf
Indianernas Fientligheter
Industrirörelse
Invandringar Till Amerika
Israel, Gustaf

25
521
141
1 8 S

473
473
4 8

460
5 7 4

276
574
30
7 9

3 5 6

57 3

5 7 3

471
o 4 7

221
437
573
222
356
365
5 70
541
225
532
547
576
5 7 9

502
354
5 79
57 6

5 7 6

533
577
2 2 4

224
578
365
326
2 65
191
487
294
396
3 76
226
375
250
3 5 0

S

223
.17 5

174
174
562
562
5 7 6

5 7 5

350
50 2

159
28
44

3 65

Israelson, Johan -

Israelson, Johan
Israelson, Matilda Maria
Jackson, John C
Jarnquist, Carl Frithiof
Jacobson, A. Gustaf
Jacobson, Aleck
Jacobson, Mrs. Anna Olivia

Jacobson, Xels
Jakt och Fiske
Johnson, A. C 1

Johnson. Mrs. A. C
Johnson, A. Gustaf
Johnson, Adolph i

Johnson, A. M
Johnson, Alexander'
Johnson, Alfred
Johnson, Alf
Johnson, Albin W
Johnson, Alfred
Johnson, Albert
Johnson, Änkefru Anna Stina
Johnson, Anton
Johnson, Anna Christina
Johnson, Anders Emil
Johnson, Andrew
Johnson, Mrs. Aron
Johnson, Aug
Johnson, August
Johnson, Aug
Johnson, Aug
Johnson, Carl
Johnson, Carl
Johnson, C. A.

Johnson, C. A
Johnson, Carl Anton
Johnson, Carl August
Johnson, Carl Edwin
Johnson, Carl H
Johnson, Carl O.

Johnson, Änkefru Carolina Sophia _

Johnson, Charles A.

Johnson, Claus J

Johnson, Claus Levin
Johnson. Emil
Johnson, Emil
Johnson, Emil
Johnson, Mrs. Emelia
Johnson, Enock
Johnson, Eric .1.

Johnson, Erik ...

Johnson, Eric S .

Johnson, Ernest 16

Johnson, Frank
Johnson, Frank
Johnson, F. G
Johnson, F. H
Johnson, Mrs. F. H
Johnson, Gustaf
Johnson, Gustaf Albert
Johnson, Gustaf Edward
Johnson, Gustaf K
Johnson, Mrs. i ledda
Johnson, Hilding
Johnson. Henry Walter
Johnson, Johan .... .

Johnson, Johan Adolph
Johnson, Johan Alfred

Sidan

18 j.

327
3 75

... 367

... 576
555
53 5

366
...... 599

(

.
2s

537
53 7

425
57 6

587
400
352
366
489
536
245
588

581-584
239
397

... 576

... 366

... 535

... 489

... 227

... 592

... 366

... 260

... 228

... 235

... 502
.... 58 6

.... 328
... 461
.... 582
.... 229
.... 490

574
590

.... 588
555

.... 491

.... 227
488
547

... 367
.... 583
581-585

..... 401
3 66

.... 366

.... 230

.... 230

.... 591
5 8 0-5 S 2

... 463
.... 54 7

3 66
4S9

581-585
489
580

.... 462
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Sidan

Johnson, Johan Alf 366
Johnson, John Emil 581-583

Johnson, Änkefru Johanna 227
Johnson, J. J 179
Johnson, James P 535
Johnsons, J. A. och Söners hem 564
Johnson, Änkefru Kristina 267
Johnson, Miss Lotten 227
Johnson, Levin 434
Johnson, O. F 588
Johnson, Oscar F 366
Johnson, Oscar 471
Johnson, Oscar J 574
Johnson, Robert A 581-584
Johnson, Simon T 502
Johnsons, Walfred Hem 515
Johnson, Walfred 534
Jordmånens Beskaffenhet 20
Jordytans Beskaffenhet 17
Josefson, A. T 399
Kallgren, John W 231
Karling Theodor 238
Klimatförhållanden 19
Knape, Ben I. 233
Knape, Carl Johan Alfred 232
Knape, H. T 23 6

Knape, Julius Gotfrid 234
Knape, Otto . 237
Kolonisering i Texas 3

Kreatursafvel 27
Kylberg, Anders Gustaf 402
Kyrkor i Austin 189
Landsvägar 33
Lake Austin 19 5

Langford, Mrs. Christina 178
Langford, Änkefru Christina Katarina.. 492
Larson, A. D 240
Larson, Johannes Julius 472
Larson, Lars 40S
Larson, L. E 23 9

Larson, Sven 179
Larson, Sven 367
Lax, John 4 65
Lidell, Carl Alfred 576
Liedberg, Ernest 539
Lind, Card ! 502
Lind, Philip 464
Lindahl, C. A 538
Lindahl, C. 0 242
Lindahl, Gustaf 267
Lindahl, Mrs. Mathilda 241
Lindahl, W. T 243
Lindberg, C. G 500
Lindell, Änkefru Carolina 502
Lindell, Henry 499
Under, C. Ernest 23 0
Lindgren, Mrs. Bengta 256
Lindholm, Gustaf 555
Lindquist, Carl 546
Lindquist, Carl Henning 227
Lindquist, Clara Christina 546
Lindquist, Claus 471
Lindquist, Elmer Henry 466
Lindquist, John 561
Lindquist, Josef 546
Lindquist, Walfred J 54 6
Linstrum, O. F 497
Linstrum, Mrs. O. F 497

Sidan

Ljunggren, John 589
Lund, Carl 513
Lundberg, Änkefru Clara Lovisa 494
Lundberg, Dr. F. A 495
Lundberg, Mrs. F. A 495
Lundberg, Wesley 49 4

Lundahl, Anna 267
Lundblad, Änkefru Rebecka 509
Lundblad, Thomas E 496
Lundell, August R 498
Lundell, Carl Gustaf 540
Lundell, Charles 544
Lundell, Claus A 542
Lundell, C. Walter 543
Lundell, John 244
Lundell, Paul G. ....' 246
Lundelius, A. E 331
Lundelius, Änkefru Edla 513
Lundgren, Carl 405
Lundgren, Carl 247
Lundgren, Änkefru Carolina Christina.. 247
Lundgren, Chas. L 256
Lundgren, Edwin 0 404
Lundgren, Emil 403
Lundgren, Oscar 407
Lundgren, Robert 406
Lundin, C 545
Lundquist, August 329
Lyckman, Mrs. Ida 3 73
Lyckman, Sven Johan 409
Lyckman. Swante 39 8

Lyckman, Wesley 410
Läge öfver Hafsytan 17
Lägermöten 109
Madsen, Mrs. Ida 367
Magnuson, John F 411
Magnuson, Mrs. John F 411
Magnuson, Sven August 412
Malm, Enock 415
Malmberg, Axel A 513
Martin, Mrs. O. T 248
Martin, Swan 249
Martins Smedverkstad 185
Matison, Andreas 367
Maud. Mrs. Elizabeth Mathilda 291
Mercer, Joe 561
Mexikanerna göra nytt infall i Texas.... 11
Missioners anläggande 1

Moden, S 414
Moline-Församlingen i Elroy 75
Monson, Alex H 505
Monson, Carl Johan 501
Monson, Claus Henning 504
Monson, Gustaf 437
Monson, Mrs. Johanna 180
Monson, Sven 434
'Monson, Sven Emil 513
Monson, Wesley 503
Munson, Albert . 373
Munson, Gustaf Emanuel 513
Munson, Henry 413
Munson, John R 509
Mötet i San Felipe 5

Naturscener Utmed Coloradofloden Vid
Austin 193

Nelson, A. J 332
Nelson, Mrs. Andrew 334
Nelsons, Mrs. Andrew Res 33S





REGISTER ÖFVER FÖRSTA DELEN v

Nedson, Arvid
Nelson, Carl
Nelson, Carl Henry
Nelson, C. N
Nelson, Änkefru Christina

Nelson, Hedvig
Nelson, John
Nelson, John A
Nelson, Oscar
Nelson, Paul N
Nelson, Thomas
Nelson, Löjtnant Tom
Nelson, Victor E
Nelson, Walter
Newberg, A. S
New Sweden
New Sweden Församlingen
New Sweden Kolonien
Nord, Henry
Nyberg, Anders
Nygren, Carl
Nygren, C. M
Nyquist, David
Ojerholm, J. M
Olander, Dr. O. E
Olander, P. A
Oljetillgångar
Olsen, Lawrence
Olson, Mrs. Amanda
Olson, Anton
Olson, Mrs. Brita Christina
Olson, C. G
Olson, Frans Oscar
Olson, Gideon
Olson, Gustaf
Olson, Hugo
Olson, Irving
Olson, Johannes
Olson, John R
Olson, John
Olson, Oscar F
Olson, O. F
Olson, Sigfrid
Oman, J. M
Oman, Claus
Palm, Mrs. Anders
Palm, Aug. B
Palm, A. J

Palm, John G
Palm, konsul Swante
Palm, S. W. Residens (Caldwell

Heights)
Palm, Sven William
Palm, Mrs. Swante
Palm, Mrs. Susanna
Palm Valley
Palm Valley Församlingen
Palm Valley Kolonien
Palmberg, John
Pearson, Axel
Pearson, Carl
Pearson, J. Alfred
Pearson, Nels
Peterson, Albert
Peterson, August
Peterson, Axel
Peterson, C. A

Sidan

Peterson, Mrs. C. A 261
Peterson, Carl Aug. Theo 589
Peterson, Carl Edward 263
Peterson, Carl Gideon 541
Peterson, Claus 589
Peterson, C. J - 422
Peterson, C. W 347
Peterson, Emil 437
Peterson, Frank 488
Peterson, Gustaf L 506
Peterson, Mrs. Hilda Christina 265
Peterson, Jonas 597
Peterson, John 596
Peterson, John _ 595
Peterson, John 472
Peterson, Karl J 552
Peterson, Lars Albert .-. 34 5

Peterson, Luther 356
Peterson, Orlean 589
Peterson, Per J 346
Peterson, Sven 467
Peterson, Walter B 297
Peterson, William Martin 262
Philquist, S. A 264
Philippi-Församlingen I El Campo 65
Politisk Uppdelning 37
Regeringsform 3 3

Reischaw, Änkefru Matilda 279
Itekonstruktionstiden 14
Rolf, Johan Edwin 423
Rosen. Richard 513
Rosenblad, John 468
Rosengren, John och Hedvig 276
Rosengren, S. E 27 6

Rosenquist, C. J 598
Rosenquist, Änkefru Hellen 269
Rubenson, William 270
Rundberg, Chas. A 279
Rydberg. Andrew 599
Rydell, C. Emil 600
Rydén, Carl 507
Rättsafdelningen eller Justitie Departe-

mentet 34
Salem Församlingen I Ganado 75
Samfärdsel och Transport 31
Sam Houston Normal Institute 42
Sand, Oscar P 514
Sandahl, E. L 429
Sanders, A. Aug. . 239
Sandberg, Carl Aug 2 60
Sandberg, Ed. R 511
Sandberg. Frank W 510
Sandberg, Änkefru Helena Josephina.... 285
Sandberg, Paul Victor 2 65
Sandbo, Mrs. Anna Irene 273-275
Sandbo, A. 0 273-274
Sandström, Änkefru Christina 561
Sandström, J. P 440
Sandström, Xels 375
Santa Anna 4

Santa Anna tillfångatages 9

Scott, Dr. Alfred 424
Seaholm, Julius 277
Seaholms Marble Works 185
Seashore, Theodore 13 5
Seashore. Pastor Theodor 349
Sellstrom, Anders 43 4

Sellstrom, Carl Oscar 430

Sidan

177
178
593
548
561
178
417
339
335
576
178
336
398
337
23 5

371
56

371
472
251
367
260
416
255
132
594
30

254
418
550
390
252
421
257
551
368
373
341
420
549
340
253
419
509
589
172
266
342
268
168

301
343
170
173
299
52

299
599
368
553
344
425
596
3 6S
59 7

261



.
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Sellstrom, C. A —
Seth, Anders Johan
Severin, E 27

Shahers, Gus ,

Shuberg, Joe
Shuberg, John Aug. -

Sjöar
Sjöberg, Claus
Sjöberg, Änkefru Elisa Katarina
Sjöberg, Sven Aug
Skalpering Af Wilbarger ..

Skandinaviska Klubben Vid Statsuni-
versitetet

Skog, C. .1

Skog, Erik S
Skog, Richard \V
Skoglund, C. O
Skoglund, F. Victor
Skoglund, Henry
Skoglund, P. J _
Skogsland
Slaget vid Goliad
Slaget vid San Jacinto
Smith, Änkefru William
Söderberg, Leander
Spong, Andrew
Spong, J. A
Stamline, J. A
Stamlines, J. A., residens
Stark, Carl Oscar
Stark, Mrs. Hulda
Stark, Johan Aug
Stark, Mrs. Petronella H. T
Statens Asyl För Sinnessjuka
Statens Institute För Döfstumma
Statens Kapitolum
Statens Näringskällor
Statens Universitet
St. Edwards College
Stenholm, Andrew
Stenholm, Carl
Stenholm, .T. A
Stolil, Carl Severus
Strid, August
Strid, Carl R
Strid, Carl G. .1

Stroburg, John A
Strömberg, Änkefru Adelina
Strömberg, Alexander Robert
Strömberg, E. W
Strömberg, Hilding Elof
Strömberg, Joseph
Stromquist, Gustaf Emil
Stromquist, Leon
Sunden, A. .1

Sundberg, Carl T
Sundberg, Johan Aug
Sven Dyer Place ( Kinny’s Fort)
Svensk, Amandus
Svenska Raptistkvrkan 1 Texas
Svenska Raptistförsamlingen I Austin..
Svenska Raptistförsamlingen I Elroy
Svenska Frikyrkans Kapell I Berry’s

Creek
Svenska Ev. Frikyrkan I Kenedy
Svenska Ev. Frikyrkan I Elroy
Sv. Ev. Frikyrkans Verksamhet 1

Texas

Sidan

Svenska Ev. Frikyrkan I Brushy , 113
Svenska Ev. Frikyrkan 1 Type 11

3

Svenska Ev. Frikyrkan I Kimbro 117
Svenska Ev. Frikyrkan I Decker 115
Svenska Ev. Lutli. Församlingen I Car-

aneahua - 82
Svenska Ev. Lutli. Församlingen I

Bishop 84
Svenska Hem i Brushy och Berry’s

Creek 445
Svenska Hem i Georgetown 4 74
Svenska Hem Vid Hutto 5 63
Svenska Högskolor 131
Svenska Kyrkosamfund 1 Texas 46
Svenska Lutherska Kyrkans Grundlägg-

ning i Texas ocli Nordstaterna 46
Svenska Lutherska Församlingen I

Hutto - 68
Svenska Metodistkyrkan I Austin ....... 87
Svenska Metodistkyrkan I Brady 109
Svenska Metodistkyrkan I Crosby 9 4

Svenska Metodistkyrkan I Dallas 107
Svenska Metodistkyrkan I Decker 88
Svenska Metodistkyrkan I El Campo.... 91
Svenska Metodistkyrkan I Fort Wortli.. 105
Svenska Metodistkyrkan I Galveston ... 9 2

Svenska Metodistkyrkan I Georgetown 9 7

Svenska Metodistkyrkan I Houston 95
Svenska Metodistkyrkan I Hutto 100
Svenska Metodistkyrkan I Lyford 9 5

Scenska Metodistkyrkan I Manda 9 0

Svenska Metodistkyrkan 1 Tavlor 102
Svenska Metodistkyrkan I Texas 8 5

Svenska Metodistkyrkan I Waco 103
Svenska Metodistkyrkan I West Sweden 108
Svenska Missionsförsamlingen I Lyford 126
Swenson, A. G 245
Swenson, A. J 426
Swenson, Anders Magnus 43 6

Swenson, Anders Wilhelm 589
Swenson, Andrew 514
Swenson, August 603
Swenson, Carl G 29 7

Swenson, Rlrs. Christina 369
Swenson, Claus Henning 514
Swenson, Mrs. G 593
Swenson, Hans 514
Swenson, Johannes 350
Swenson, John W 281
Swenson, Magnus 437
Swenson, Olof 559
Swenson, Oscar 557
Swenson, Oscar 291
Swenson, Per 555
Swenson, Robert 369
Swenson, Salomon 438
Swenson, S. M 166
Swenson, Mrs. S. M. 171
Swenson, William 439
Sy Ivan, Pastor O. H 601
Södra Sv. Sängarförbundet 147
Tavlor 515
Tavlor Kolonien 515
Telander, Alfred 369
Texas Areal 15
Texas Fysiografi 15
Texas Gränser 15
Texas Historia 1

Sidan

369
369

1-272

2S3
284
282
19

245
298
5 5 S

161

145
427
375
428
3 57
359
3 5 8

356
21
7

9

267
369
599
59 9

353
3 01
368
369
3 55
368
190
187
1S6
22
40

192
3 75
435
433
286
509
509
2S0
278
2 56
599
554
508
513
431
4 32
369
287
441
301
55 6

128
1 2 S

129

114
123
120

112
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Sidan

Texas och Inbördeskriget 13

Texas Inträde i Unionen 12

Texas Kustlinier 16

Texas Läge lä

Texas Republikens Första Kapitolium.. 9

Texas Svenska Samhällen 1S2

Texas Skandinaviska Fria Missionssäll-
skap 124

Texas Skolsystem 39
Texas Upptäckes 1

Texas Wesleyan College 131
Torn, John Ö 2 SS
Tornquist, Alfred J 24ä
Trinity College i 134
Udden, P. A 289-290
Udden, Mrs. P. A 2S9-290
Uppror 4

Vattentillgångar 31
Voigt, Mrs. Bella . .. 370
Wacos Hundramannaförening 149
Wallin, Jones 304
Wallin, Wesley J. A 513
Warnblom, J. A 370
Wennerstrom, Johan Erik 361
Werner, Mrs. Axel 3 60
Westberg, Carl J. H 3 63
Westberg, Nels Johan 3 62
Westberg, Mrs. N. J 3 62
Westberg, Sven Aug 3 62
Westerberg, Thor Julius 512
Wetter, Anders 260

Sidan

White, Mrs. Mary Belle 17S
Wickstroin, Alfred D 560
Widen, Carl August 295
Widen, Carl T. 293-294
Widen, Mrs. Carl T 294
Widen, Mrs. Gustafva 292
Widen. Hilda C - 293
Widerstrom, Carl Oscar 296
Widerstrom, Änkefru Kristina 297
Wilson, J. W 176
Wilson, Mrs. .1. W 176
Wilson. Oscar Gunnar 604
Wohlander, Mrs. Bertha 224
Wolander. Änkefru Ida 514
Quick, Anton 368
Quick, Carl Axel 348
Quick, Oscar Edward 3 68
Quick, Peter Alfred 227
Quick, P. A 368
Young, Carl A 443
Youngbloin, C. O 469
Youngblom, Philip Natanael 4 70
Youngblom, Wesley 4 72
Youngquist, C. G 370
Youngquist, John 442
Zakrison, Frans Robert 298
Zion-Församlingen I Galveston 71
Åkerbruk 22
Åkerbruksprodukter 25
Ångbåtstrafik 3 2

Äfventyrare 2

örn, Carl A 368



.
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Abrahamson, Aug
Abrahamson, M. F
Adamson, August
Ädling, E. J

Adoue, Konsul Louis Albert
Adoue, Konsul Betrand
Adolphson, Axel Edward
Almquist, C. A
Almquist, Änkefru Christina
Almquist, H. E
Almquist, Oscar
Anderson, Aaron
Anderson, A. F., Jr
Anderson, A. J
Anderson, Albert H
Anderson, Alfred
Anderson, Anders Gustaf
Anderson, Anders Malc-om
Anderson, Änkefru Anna
Anderson, A. T
Anderson, Aug
Anderson, Axel A
Anderson, Axel E
Anderson, Axel R
Anderson, A. Victor
Anderson, Carl A
Anderson, C. E
Anderson, Carl Fredrik
Anderson, Carl Levin
Anderson, Chas
Anderson, Charles E
Anderson, Mrs. Hedvig Christina
Anderson, Claus Johan
Anderson, Emanuel
Anderson, Emil
Anderson, Eric Juluis
Anderson, F. A
Anderson. Frans Oscar
Anderson, Fred
Anderson, Gustaf
Anderson, Gustaf E
Anderson, Hans
Anderson, Henry George
Anderson, J. A
Anderson, John
Anderson, John G
Anderson, Mrs. Johanna
Anderson, J. P
Anderson, J. W
Anderson, Nels Johan
Anderson, Nels Magnus
Anderson, Oscar C
Anderson, O. E.
Anderson, O. W
Anderson, Robert
Anderson. Kuben
Anderson, Simon Gotfrid
Anderson, T. L

Sidan

Anderson, Victor 777
Anderson, William C 1087
Anderson, Willie F 808
Anderson, Wilhelm 608
Andren, Carl Emil 962
Ankarstolpe, Nels 993
Armstrong, E.' P 641
AxelPs Ed. Barn 995
Axell, Ed 996
Axell, G. R 995
Axell, G. R 996
Back, Jens Jensen 644
Badscen, Galveston 1133
Bairett, Mrs. Alma 1163
Bard, A. Freeman 918
Bard, Axel M 891
Bards, A. M., residens 888
Bard, Frank 892
Bard, H. Otto 1087
Bard, Julius Emanuel 893
Bard, Luther Emil 918
Basland, Sam 642
Beck, Andrew 643
Bengtson, Mrs. Bothilda 1062
Bengtson, Hjalmar 70 7

Bengtson, Lars 731
Bengtson, Magnus 1000
Bengtson, Oscar Arnold 1001
Bengtson’s, Otto, Butik och Garage 1110
Bengtson’s, Otto, residens 1109
Bengtson, Otto 1112
Benson, Adolf 82S
Benson, Aug. E. 918
Benson, Martin 646
Berggren, C. J 99 9

Berglund, Frans Emil 993
Berglund, Per Edward 921
Berglund, Reynold 918
Berkman, Robert 1165
Bergquist, Alfred 764
Bergström, Carl Aug 898
Bergström, Carl 612
Bergström, O. L S31
Bergström, .1. L 971
Bergström, Sven 613
Bergvall, Eric 89 4

Biorkgren, John 1113
Bishop Kolonien 1165
Bjurstrom, Alexander ... 981
Bloom, August 1122
Bloom, Charles 1121
Bloom, John E 1107
Blomberg, .1. II 949
Blomdahl, Arnold S29
Blomquist, Carl 1161
Blomquist, Carl Aug 71"
Blomquist, C. F. ... 757
Blomquisfs, C. F., hem 7 53

Sidan

747
1044
998
918

1135
1134
852
731
622
640
993
840

1111
1120
779
755
75 6

851
607
808
611
734
609

1130
632
827

1165
994
997
649
776

1048
775
918
610
890
60 7

754
731
778
622

1058
622
709
771
883
918

113 6

793
1136
992

113 0

970
788
637

1080
948

1107
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Sidan

Blomquist, Emil 713

Blomquist, Frank 712

Blomquist, Fred 895
Blomquist, Gus 758
Blomstersceneri, Cameron Park 968
Blum, Mrs. C. H 1161
Borg, August 699
Borg, A. W 758
Bosque, Floden 967
Bowman, Otto 950
Brady Kolonien 791
Bragg, Aug 853
Bramberg, Aug 795
Bratt, John 84 0

Brazos Floden 966
Brodd, Mrs. Pernilla 1194
Broman, John A 830
Brown, August S96
Brown, Carl P 8 97
Brown, Elmer 64 5

Brown, Änkefru James 918
Brown, John P 1130
Brotherman, Emanuel Gotfrid 1159
Burgeson, John 64 9

Burklund, Arthur 714
Burklund, C. L. T 700
Burklund, Gustaf 711
Burklund, S. A 1048
Burkman, Frans Oscar 64 7

Cameron Parken 968
Carlson, A. J 1004
Carlson, Alfred 104 5

Carlson, Alfred 715
Carlson, Andrew Edward 921
Carlson, Aug 1072
Carlson, Axel 1136
Carlson, Axel R 797
Carlson, C. A -... 1136
Carlson, C. A. . 650
Carlson, C. A 1002
Carlson, Carl Daniel 1115
Carlson, Carl E 707
Carlson, C. .1 716
Carlson, Carl Johan 1048
Carlson, Carl 0 74 6

Carlson, C. O 996
Carlson, C. O. V 747
Carlson, Carl Vernar - 1165
Carlson, Charles 75 9

Carlson, Claus 1165
Carlson, Claus Wilhelm 972
Carlson, David Alexius 746
Carlson, Edward 854
Carlson, Elof 734
Carlson, Ernest Richard 993
Carlson, Frank E 857
Carlson, Frans August 1048
Carlson, Fritz 758
Carlson, Gustaf 615
Carlson, Gustaf Adolf 651
Carlson, Harry 0 993
Carlson, Henning 798
Carlson, John 855
Carlson, J. B 648
Carlson, J. Edward 79 6

Carlson, John Theodore 1136
Carlson, John William 787
Carlson, Johan Aug 616

Sidan

Carlson, Johan Emil 933

Carlson, Johan Gustaf 1130

Carlson, Änkefru Mathilda 622
Carlson, Oscar 85 6

Carlson, Oscar 832
Carson, Oscar A 758
Carlson, Oscar Ivar 758
Carlson, Per Adolf 89 9

Carlson, S. A 707
Carlson, Severin 97 3

Carlson, Victor 1003
Cassling, Oscar 1137
Casper, Andrew 108 2

Casper’s, Andrew, hem 1081
Casterson, Charles 900
Cavallin, Malsolm Ludvig 1158
Ceder, Aug 614
Cervin, Aug 964
Charnquist, Oscar C 933
Chellberg, Albert 901
Christianson, C. H 993
Christ, Victor E 1087
Clason, John M 1145
Crosby 1095
Crosby Kolonien 10 9 5

Dahl, Carl 834
Dahl, Emil - 707
Dahl, Oscar . 701
Dahlberg, Oscar G 799
Dalilquist, Andrew M 1104
Dahlstedt, Per Erik 933
Dallas 945
Dallas Typical Business Buildings 947
Damstrom, Carl Johan 1149
Damstrom, Carl Victor 1150
Daniels, George E 963
Danielson, Adolph . 902
Danielson, Carl ,1 840
Danielson, Frank Julius 903
Danielson, Mrs. Minnie 904
Danielson, Oscar 833
Decker 60 6

Decker Kolonien 606
Duerbeck, Edwin 1102
East Sweden 79 0

Eastman, Charles 864
Edling, Jonas 649
Edling, Olof 1006
Edling, Sven L 653
Ehrlund, Carl Axel 1107
Ekedahl. Carl August 635
Ekedahl, Carl Oscar 617
Ekdahl, G. R 655
Ekdahl, John ... 649
Ekdahl, Kels Polson 654
Ekenstam, Gustaf Henning 656
Ekholm, Carl 858
Eklund, Arthur F. 84 0

Eklund, Axel Herman 1059
Eklund, A. P 996
Eklund, Carl 1060
Eklund, Carl Ludvig .... 808
Eklund, C. P 800
Eklund, John A SOS
Ekman, G. A 1005
Ekman, Miss Hulda Charlotta 100'
Ekström, Aug 7

Ekström, A. Nathanael 7 1
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Ekvall, Axel F 1123
El Campo 8S6
Elgin 1109

Elgin Kolonien 1109
Elroy 708
Elrov Kolonien 708
Elhvood, Carl : 93 3

Engblom, Anders 996
Engdahl, Carl Emil . 808
Englund, John 921
Engström, Fred 1124
Engström, Peter - 905
Epworth Förbundets Kabinett 1138
Ericsdale - 63 8

Ericsdale Kolonien 639
Ericson, Mrs. Augusta 747
Erikson, Axel J 1007
Erikson, Britta Stina . 788
Erikson, Carl Aug 906
Ericson, Carl E 921
Erickson, Eric Arvid 9 63
Erickson, Eric William 9 64

Erikson, J. W. . 1136
Erikson, Mrs. W 933
Erlandson, C. V 801
Fagerquist, John 719
Flemming, .T. W S36
Flemming, Mrs. J. W 836
Floden. Andrew 99 6

Flodquist, Gustaf 760
Flodquist’s, Gus, hem 753
Fogelin, Mrs. Sophia 859
Fogelperspektiv af El Campo 889
Forsberg, Chas. J 9 74

Forsdahl, Claus Wilhelm 1061
ForsdahPs, C. W., hem 1042
Forsdahl, Johan Wilhelm 1062
Forsell. Gust 860
Forsgard, Carl Oscar ... 977
Forsgard, Edward F 9 75-9 76
Forsgard. Samuel 978
Fort Worth 849
Fort Worth Kolonien 8 51
Franson, Oscar 864
Franzén, Carl 7 72
Fredrikson, A. W 1008
Fredrikson, Carl Osrar 1009
Fredrikson, Mrs. Hedvig 787
Freeberg, Henry 9 08
Frenn. Martin 942
Frerieh, Henry 83 5

Friberg, S. P 7S7
Friedholm, Aug. . 9 79
Friedholm's residens ... 968
Fritz, Carl Simon * 63 7

Fromen, Carl 907
Foster, Johan Aug. 61S
Galon, Miss Anna 964
Galveston 1131
Galveston Kolonien 1131
Ganado 1081
Ganado Kolonien 1081
Green, S. E 63 7

Green. Sigfrid 1010
Grip, Ernest 720
Grupp af svenskar vid kyrkan i Olivia.. 1148
Gullberg, Hans 1011
Gullberg, Olof 996

Gustafson, Änkefru Anna
Gustafson, August
Gustafson, Carl
Gustafson, Carl August
Gustafson, C. A. .

Gustafson’s, C. A.. Säg och Gin
Gustafson, Änkefru Emma
Gustafson’s, Emil, hem
Gustafson, Henning Edwin
Gustafson, Mrs. Hulda
Gustafson, Johan Aug. Emil ...

Gustafson, Magnus
Gustafson. Olof
Gustafson’s, Sigfrid, hem
Gustafson, Sigfrid
Gustafson, Victor
Gustafson, Victor
Hagberg, F. L.

Hagg, August .'

Hagstrom, Lars Eric
Hansen, Jens Severin
Hansen, Soren P
Plalling, Arthur
Halling, Ethel
Halling, Richard
Hanson, Carl O
Hanson, Harvey
Hanson, John
Hanson, Mrs. Maria
Hanson, P. E
Hart, Aug. S
Haterius. Benjamin Hugo
Haterius, Änkefru Hannali
Hedborg, Carl
Headquist, Peter
Helander, John
Helge, Alexander E
Helge, Gustaf
Helge, Simon
Hellgren, Carl
Hellgren, Paul
Henderson, Carl
Hendrickson, Carl Johan
Höglund, Carl
Hoijer. Birger
Hokanson, Adolph
Hokanson, Mrs. John
Hokanson, Jons Petter
Hokanson, Walter ,1.

Holm, Axel
Holmberg, Änkefru Anna
Holmberg, C
Holmstrom, C. G
Holmberg, S. P.

Holmquist, Carl A
Hotellet Raleigh
Houser, Charles W
Houser, Nelson
Houston
Hultquist, Albert
Hultquist, John A
Hultquist, Martin E
Hurd, Dan Aug
Hurd, Sven Eeander
Ilseng, A. G.
Isaacson, E. C
Isaacson. Peter John
Jacobson, Alfred

Sidan

632
649

74 7

1097
1052
1108
637
993

1014
996

1063
1012
1013
753
761
802

1143
980
951
758
663
659
910
904
909
880

1023
880
942

1143
982
862

1151
649
941

1085
806
837
772
772

1023
65 7

803
771
762
731
721
658
722
772
861
861
7 02

1015
952
968
788
7 S S

1172
1083
1087
1084
804
80 5

863
723
911

1040
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Jacobson, August 1052
Jacobson, Carl 724
Jacobson, C. A 813
Jacobson, Charley 1023
Jacobson, Efraim 104 8

Jacobson, Gustaf Alfred 1139
Jacobson, Jacob N 1107
Jacobson, Oscar Emil 1023
Jacobson, Victor E 74 8

Jensen, Carl 660
Jensen, N 661
Johanson, Axel 72 6

Johanson, Carl Conrad 8 09
Johanson, Mrs. C. C 809
Johanson, Frans D 707
Johanson, Mrs. Henry 810
Johanson, Henry Carl 810
Johanson, Johan Aug 942
Johanson, Mrs. Sofia 748
Johnson, Adolf Fridolf 914
Johnson, Alex L 869
Johnson, Alfred 772
Johnson, Alfred W 726
Johnson, Anders 108 7

Johnson, Anders Johan 807
Johnson, Andrew , 747
Johnson, Anna Charlotta 1018
Johnson, August 1150
Johnson, Aug 635
Johnson, August A 1065
Johnson, A. Sigfrid 941
Johnson’s, A. W., residens 70 8

Johnson, Axel 707
Johnson, Bernt 1140
Johnson, Carl 1066
Johnson, Carl 811
Johnson, Carl Albert 1040
Johnson, C. A 823
Johnson, Carl Algot 652
Johnson, Carl Aug 787
Johnson, Carl E 730
Johnson, C. E 619
Johnson, Carl Johan 868
Johnson, C. J 1056
Johnson, Carl Johan Ludvig 95 5

Johnson, Änkefru Carrie Maria 84 8

Johnson, Charles B 632
Johnson, Charles O 1152
Johnson, Mrs. Christina Maria 1040
Johnson, Miss Clara 866
Johnson, Mrs. Clara Maria 942
Johnson, Claus Alexander 883
Johnson, Claus Alfred 1017
Johnson, Claus Linus 1018
Johnson, Mrs. C. M 1023
Johnson, C. W 104 6

Johnson, C. W 1064
Johnson, Daniel Olof 1143
Johnson, Ed 77S
Johnson, Edward Temple 867
Johnson, Edwin 913
Johnson, Elof 964
Johnson, Erik Gustaf 1016
Johnson, Änkefru Erik 978
Johnson, Ernest 789
Johnson, F. O 1072
Johnson, F. O. A 838
Johnson, Frans S12

Sidan

Johnson, George H 1067

Johnson, Gottfrid 748

Johnson, Gust 703
Johnson, Gust 1069
Johnson, Gustaf A 758
Johnson, Gustaf Emil 915
Johnson, Gus S 728
Johnson, Henning 729
Johnson, Herbert Oscar 107 2

Johnson, Hilding 1023
Johnson, John 663
Johnson, John 1108
Johnson, John Alexius 635
Johnson, John D 954
Johnson, ,1. H 1118
Johnson, J. Theodore 7 63
Johnson, Johan 620
Johnson, Joseph 637
Johnson, John Ludvig 864
Johnson, Lars 963
Johnson, Levin .. 73 4

Johnson, Änkefru Malena 620
Johnson, Oscar 789
Johnson, Oscar 772
Johnson, Oscar D 1068
Johnson, Oscar Leonard 781
Johnson, Oscar L 747
Johnson, Otto Adrian 912
Johnson, Mrs. O. R 942
Johnson, O. T 788
Johnson, P. A 725
Johnson, Salomon 1163
Johnson, Änkefru Sophia 865
Johnson, Sven 953
Johnson, Sven Johan Aug 933
Johnson, Victor 748
Johnston, J. A 114 5

Jonah 698
Jonah Kolonien .. 698
.Tonason, Otto 652
Jylfe, C. H 878
Karlquist, Mrs. Aug 942
Kasseil, J. M. T 984
Kenedy 7 50
Kenedv Kolonien 751
Kenell, Carl 1150
Kilander, 1’. .1 87 0

Kimbro 1043
Kimbro Kolonien 104 3

Klint. Carl A 981
Krantz, Oscar 866
Kreul, Mrs. Mathilda 652
Kylberg, Carl 1019
Kylberg, Ludvig 1041
Lander, Frank A 1027
Lundin, Alfred Erik 1089
Lundin, Miss Nellie 1087
Lundin, Xels Henry 10S8
Lundin, Mrs. P. X 10S6
I.arsberg, Carl Gustaf 1023
Larsberg, J. H. Peterson 1114
Larson, Anders 1025
Larson, Carl Johan Albert 1026
Larson, C. P 652
Larson, John S64
Larson, J. E 917
Larson, Lars J 964
Larson, L. P 114 4
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Larson, Nels
Larson, Olof
Larson, Pete
Larson, Peter
Levlon, 0. P
Lidell, Reinhold
Lind, Altrick
Lind, August
Lind, Carl
Lind, John
Lind, Mrs. John
Lind, Walter
Linden, Frans Oscar
Lindgren, Enoch
Lindlof, Mrs. Alfrida
Lindlof, Jacob
Lindlof, John Walter
Lindlof, Matt
Lindquist, Gustaf Emil
Lindquist, Johan Hjalmar
Lindquist, Leonard
Lindström, Charles A
Lindström, Conrad
Lindström, Gustaf
Lindström, Sven August
Linstrum, Oscar E
Lifvets, Växling
Lofgren, Oscar F
Louise
Louise Kolonien
“Lovers’ Leap” med vy öfver Bosque

Floden
Lund
Lund, Howard
Lund Kolonien
Lundberg, August I

Lundberg, Carl
Lundberg, Gudmund Torbjorn
Lundberg, J. A
Lundell, S. A
Lundgren, Arvid
Lundquist, A. H
Lundgren, Carl Albert
Lundgren, Carl Felix
Lundgren, C. M
Lundgren, Fred
Lundgren, N. P
Lunn, John
Lyekman, A. W
Lyckman, Carl August
Lyekman, George
Lyckman, John E
Lyckman, Theodor
Lyckman, William
Lyford
Lyford Kolonien
Magnuson, John
Magnuson, Jonas
Malander, Ed
Malander, .1, P
Rlalander, Miss Mary
Malmberg, Anders Gustaf
Malmström, Albert Olof ;

Malmström, I). .1.

Malmström, Oscar D
Malmström, Reinhold
Manda
Manda Kolonien

Sidan

Manor 774
Manor Kolonien 7 74

Martinson, Carl August 1115
Martinson, Olof 1150
Martinson, Oscar S71
Martinson, Otto 1070
Mattson, Änkefru Krsitina 978
Melvin 826
Melvin Kolonien 826
Meren, Fredrik P 956
Meren, Mrs. Fredrik P 956
M. & F. Bank, Elgin 1110
Moberg, Änkefru Julia 943
Molund, A. A 732
Mollberg, Gustaf 981
Monson, Aug 789
Monson, F. 0 765
Monson’s, George, hem 753
Monson, Guy 772
Monson, N. J 652
Monson, Victor Malcolm 7 83
Morell, David Arthur 1116
Morell, Frans Walfred 1080
Morell, John Victor 1071
Munson, Carl 771
Munson, George E 771
Munson, Glen 632
Munson, Oscar 62 4

Nelin, Carl Johan 818
Nelin, Erik Gustaf 819
Nelson’s, Alf. N., Rice Well 8 88
Nelson, Aug 746
Nelson, Carl 9 63
Nelson, C. A 84 2

Nelson, Carl Gustaf 1144
Nelson, C. G 626
Nelson, Charles A 772
Nelson, Emil 6 52
Nelson, Emil T 73 8

Nelson, Frank John 1048
Nelson, John Emil 1161
Nelson, George A 872
Nelson, Mrs. Hanna 668
Nelson, Hilding 74 6

Nelson, Johan Elof 922
Nelson, John Louis 1029
Nelson, Joseph Bernhard 1040
Nelson, Knut 736
Nelson, Lars 1108
Nelson, Margaret 87 2

Nelson, Mrs. N. A 737
Nelson, Nels Leonard 923
Nelson, Nels Sigfrid 1145
Nelson, Olaus 625
Nelson, Olof Peter 684
Nelson, Oscar 925
Nelson, Paul 1144
Nelson, Per 74 6

Nelson, P. V 669
Newberg, Charles A 8 73

Newquist, John Edward 6 70

Nilson, Alfred 92 4

Nordell, Carl 0 73 5

Norden, S. 0 927
Nordeen, P. H 926
Nordeen’s, P. H., residens 8 88

Nordin, J. Siver 928

Noscordy, Mrs. Mary 96 4

Sidan

1150
917
884
916
963
707

1056
1047
623

1090
1090
1049
748
789
985
978
986
985
65 2

866
748

1099
942

1107
1040
1098
1097
866

1119
1119

967
991
942
991
883
942
964
665
621
664
764
662
814

1028
1024
1022
666
817
782

1020
815
816

1021
1168
1168
733
667
943
919
942

1080
840
839
841
848

1057
1057
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Noyd, M 920
Noyd, Mrs. M 920
Nygren, Ed 707
Nyquist, C. A 704
Nyquist, Ellen 731
Nyström, F. 0 1050
Nystrom, John A 843
Olander, Carl 67 6

Olander, George 1030
Olivia 1146
Olivia Kolonien 1146
Olson, Alfred E 673
Olson, Carl Theodor _ 943
Olson, C. J. W 740
Olson, Erik 1107
Olson, Ernest Victor 943
Olson, Frank A 943
Olson, Fred Gustaf 788
Olson, Fritz E 672
Olson, Gordon 88 4

Olson, H. E 671
Olson, Jim 885
Olson, John 981
Olson, John 739
Olson, Joseph Oscar 929
Olson, Oscar F 957
Olson, Otto C 1144
Olson, Nikolaus A 734
Olson, Nels Johan 1091
Olson, Paul 748
Olson, Walter Johan . . 674
Oman, Bernhard - 652
Oman, Carl ,1 ... 675
Österman, Nikolaus 885
Palm, Nels Peter 632
Palmquist, Arthur 748
Palmquist, Olof 748
Palmquist, William 748
Paulson, Mrs. Elisabeth 7 66
Pawnee, Skolhus 751
Pearson, Bengt Peter 874
Pearson, C. E 84 8

Pearson, Carl 749
Pearson, John 0 866
Pearson, Theodor 678
Pederson, Carl C .. 981
Peterson, Alf 1126
Peterson’s, Alf., residens 1119
Peterson, Anders Wilhelm 1128
Peterson, Arthur G 1130
Peterson, Carl Emil 1150
Peterson, C. G 677
Peterson, C. J 1073
Peterson, Christoffer 773
Peterson, Claus Gustaf 749
Peterson, Edw. C 930
Peterson, Gustaf 1031
Peterson, Hans 941
Peterson, Henning William 875
Peterson. Mrs. Henning William 875
Peterson, Henry 941
Peterson, Henry 1100
Peterson, H. A 628
Peterson, Hugo 8 83
Peterson, Johannes 1165
Peterson, John 652
Peterson, John 876
Peterson, John A 1125

Sidan

Peterson, J. A 1144
Peterson, J. P 1144
Peterson, J. Theodor 943
Peterson, Lawrence 1130
Peterson, Linus 1150
Peterson, Änkefru Maria 943
Peterson, Oscar 87 7

Peterson, Otto 1150
Peterson, Otto Edward 1127
Petrini, Carl Pontus 958
Pira, Claus W 1107
Pira, Änkefru Maria 1107
Philquist, Claus 741
Philquist, Ed 627
Plummer, Theodore M 752
Poulson, Victor Ernest 1129
Quist, E. S 959
Reed, Albert Reinhart 680
Reed, Chas. Elmer 680
Reed, Martin 681
Recane, Per Eric 932
Reidland, Andrew John 1102
Renker, Mrs. Lydia 1161
Risbevattningssystem 1119
Risfraktning till Rismagasinet och

skeppning af bomull 889
Riströskning 889
Riströskning vid Crosby 1096
Robertson, Johan Victor 943
Rodstrom, Änkefru C 883
Rolf, Bernt William 931
Rolf, John S 1168
Rolf, M. C 769
Rolf, Thomas J 944
Ros, Albert 1092
Rosenquist, Claus S 679
Rosenquist, Otto Emil 652
Rosenquist, N. J 1167
Rosenquist, N. N 1167
Rudin, A 707
Rudine, Änkefru Eva 9 64
Runneberg, Sven 1101
Ryden, Carl Arthur 987
San Antonio 1170
Samuelson, Ernest Fredrik 1115
Samuelson, Mrs. Betty 1158
Samuelson, J. P. 820
Sandahl, Fredrika 1115
Sandberg, C. Herman 844
Sandeen, John 1074
Sandeens, John, residens 1057
Sandergard, Algot 875
Sandquist, Andrew J 1105
Sandquist, Clara 1105
Sandquist, George 1105
Sandström, Johan Hjalmar 823
San Jacinto Slagfält 1172
Sarner, J. F 1141
Schuchert, Mrs. Lottie 693
Seaholm, Carl 1033
Seaholm, Gustaf 0 1032
Segerström, N. 51 690
Sellstrom, Albert 1118
Sellstrom & Co., Järnhandel 1110
Sellstrom, S. A 7S8
Sereen, Aug 940
Seth, C. G 685
Seth, Carl Henrik 691
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Seth, Eric
Shult, Charles
Shult, Oscar
Shoquist, Charles Aug
Sjögren, John
Sjölander, John Peter
Sjömanshemmet i Galveston
Sjöquist, Gustaf
Sjöquist, Sven Johan
Skog, Carl Aug
Skog, Carl Henry
Skog, Änkefru Christina
Skog, John Oscar
Skoglund, C. T
Skogberg, Fred
Skolhuset i Olivia
Smith, A. F
Smith, J. A
Smith, Mrs. Katarina
Smith, N. P
Smiths, N. P., residens
Smith, William
Snygg, John
Snygg, Liqnea Seastrom
Snygg, Philip Pearson
Söderberg, Erik
Soderlund, A. W
Söderman, Erik
Södermans, Eric, residens
Song of the Texas Corn
Sorley, Mrs. E
Sorley, Samuel A
Sponberg, Aug
Sponberg, C. W
Spong, Axel G
Stadig, A. P
Steel, J. E
Stenholm, Oscar
Stenholm, Mrs. Oscar
Stenholm, S. A. W
Stenson, Sam
Stevenson, L. M
Storm, Fred Leonard
Strand, Gustaf
Stromquist, Johan August
Stromquist, Paul
Stromquist, Walter
Stålhammar. Albert John
Suderman, Cliarles Theodore 1142
Svvan, Carl Johan
Swan, Frank
Swan, Lars Peter
Swanson, A. W
Swanson, Cornelius
Swening, Gustaf
Svvensk, Johan Gottfrid
Svensk, Carl E
Svenska hem i Brady
Svenska hem i Crosby
Svenska hem i Decker
Svenskt hem vid Manor
Svanson, Frank V
Swendonia Kolonien
Swensondale
Svenson, Änkefru Amanda
Svenson, August A
Svenson, Arthur D
Svenson, A. J

Sidan

Svensons, A. J., residens 683
Svenson, C. J 742
Svenson, Carl Ludvig 990
Svenson, F. G. 631
Svenson, Gustaf 1156
Svenson, Gustaf 773
Svenson, Änkefru Johanna 633
Svenson, John 1041
Svenson, John 767
Svenson, John E 845
Svenson, John Eric 697
Svenson, John W 989
Svenson, John Wesley 785
Svenson, Henning 107 6

Svenson, Henning W 1037
Svvenson, M. C 1054
Svedlund, Mrs. Martha 935
Svenson, Nels .- 1167
Svenson, Nels 1036
Svenson, O. A 1053
Svenson, O. D 688
Svenson, Peter 1167
Svenson’s, Peter, residens 1167
Svenson, Pehr 1153
Svenson, Per Johan 789
Svenson, P. J 784
Svenson, Svante G 821
Svenson, Servin 1155
Svenson, S. P 944
Svenson, Sven Otto 944
Svenson, Theodor G 7 68
Svenson, William Carl 944
Taylor, Mrs. W. R 8 75
Telander, August 694
Templekolonien 1160
The Amicable Byggnaden 9 68
Thorn, August 848
Thornquist, Alf. Wilhelm 1042
Thornquist, August 103 8

To a Sparrov 1104
Tomson, John 961
Tomsons, John, brunn 962
Trofeer 976
Type 991
Udd, John .... 1056
Ulrikson, Carl Albin 879
L’ngdomar under nybyggaretiden 114 7

Utberg, J. R 944
Venell, Anders Peter 939
Vennerberg, Johan Alf 944
Vy of Galveston Hamnen 113 3

Waco 9 65
Waco Kolonien 965
Wahl. Henry 1106
Wahls, Henry, hem 1108
Wahl, Mrs. H 1106
Wahlberg, Änkefru Charlotta 1115
Wahlberg, Nels Otto 1108
Wahlgren, D. E. 663
Wallin, William 635
Wegstrom, Carl Johan 706
Weeman, Jacob 881
Welander, Anders 1041
Welander, Axel 103 9

Welander, Carl 1041
Wendell, Carl A 663
Wessman, Otto Evald 770
Widekrantz, John 8S5

Sidan

692
938
937
934
964

1103
1132
652
944
635

1034
634

1041
1077
1154
1148
105 5

1035
1052
1117
1118
1051
686
686
686
689
749
936
888

1104
983
988
789
789
822
941
978
878
878
687

1042
983
981
663
786
846
789
823

-1143
629
749
630
960
943
63 6

771
7 05
792

10 9 6

605
774
964

1162
1167
1108
107 5

7 7 3

682



ÖJ1



REGISTER ÖFVER AXDRA DELEN xv

Sidan

Wicklund, Alfred 9G4
Wissen, Emil 743
Wissens, Emil, residens 708
Wilson, Edward 117.7

Wilson’s, Edward, hem ...-. 11.77

Wilsons butik 1147
Wilson. Gustaf H 1158
Wendell, John 1093
Westbrook, Theodor 622
Westland, Eric H 880
Westling, Johan 1042
Westman, A. 882
West Sweden 79 0

William, Eben E 1087
Wyman, August A 1107

Sidan

Yden, C. G 883
Young, Adolph 745
Young, August 824
Young, Carl Oscar 744
Young, Carolina 744
Young, J. A 1164
Young, John 744
Youngberg, John W 940
Youngdale, George E 825
Youngren, Carl 1078
Youngquist, Axel F 847
Youngquist, C. E 695
Youngquist, Frank 696
Youngquist, P. H 635
Zahr, Axel 1079





REGISTER OFVER VARA GOSSAR UNDER FANORNA

Sidan

Abraham, Adolphy C 1209
Abraham, Ernest 1209
Abrahamson, George E 1196
Adamson, Carl 1195
Ahlgren, O. E 1187
Ahlgren, Rudolph 1182
Almquist, A, G 1186
Anderson, Adolph 1181
Anderson, Adolph F 1179
Anderson, Andrew 1181
Anderson, August Simon 1193
Anderson, Axel R 1181
Anderson, Carl 1185
Anderson, Carl A 1181
Anderson, Carl A. H 1203
Anderson, Carl G - 1201
Anderson, Carl Theodor 1203
Anderson, Conrad H 1193
Anderson, Edgar 1199
Anderson, Edwin 1203
Anderson, Elmer 1199
Anderson, Emil 1181
Anderson, Emil 1192
Anderson, Eric 1179
Anderson, Eric 1191
Anderson, Miss Gertrude 1179
Anderson, Henry 1177
Anderson, Hjalmar C. 1207
Anderson, John 1203
Anderson, Julius 1181
Anderson, Martin 1181
Anderson, Miss Maude 1181
Anderson, Miss Nina 1181
Anderson, Norman 1199
Anderson, Oscar . 1182
Anderson, Oscar W 1195
Anderson, Reuben 1203
Anderson, Robert 1199
Anderson, Ruth 1191
Anderson, Theodore 1181
Anderson, Victor L 1181
Arnell, Miss Frida 1182
Arnhamn, Uno 1207
Austin Lutheran Churcli Service Flag

1190-1191
Austin Methodist Church Service Flag

1184-1185
Bard, Elmer W 1209
Bard, Martin E 1209
Beck, Oscar 1189
Beck, Theodore 1189
Bengtson, Botvid H 1195
Bengtson, Hjalmar 1181
Berg, Arthur 1183
Berg, Arthur W 1192
Berg, Ervin 1183
Berg, George L 1183
Berg, Henry 1183
Berggren, Carl E 1195

Sidan

Berggren, David E 1195
Berglund, Clarence 1209
Berglund, Victor L 1209
Bergström, Clarence 1191
Bergström, Edgar 1191
Bergström, Eugene 1182
Bergström, Hilding 1203
Bergström, LeRoy- 1199
Bergström, Leon 1182
Berkman, John Walter 1207
Bloom, O. M 1181
Blomberg, Hilding J 1207
Blomquist, Edwin 1179
Blomquist, Gustaf 1197
Blomquist, Harry L 1197
Blomquist, J. Osborn 1179
Blomquist, J. Wesley 1179
Blomquist, Sam E 1179
Brady, Bert 1185
Brady, David R 1179
Brady M. E. Church Service Flag 1205
Brogren, Simon W 1185
Brown, Eric 1177
Brushy Free Church Service Flag..1202-1203
Burgeson, Arthur 1189
Burgeson, Howard 1189
Burk, Oscar 1181
Burkland, Simon A 1181
Burkman, Anton H 1181
Burkman. Oscar 1189
Burkman, Rudolph 1181
Burkman, Tom E 1181
Burkman, Walter 1189
Carancahua 1209
Carlquist, Roy 1209
Carlquist, Walter 1209
Carlson, Arthur D. 1197
Carlson, Arthur W 1205
Carlson, Arvid 1177
Carlson, Carl 1191
Carlson, Conrad 1181
Carlson, C. G 1205
Carlson, Conrad M 1205
Carlson, Edgar 1185
Carlson, Ellwood 1189
Carlson, Hilding H 1207
Carlson, John E. 1179
Carlson, J. Robert 1205
Carlson, Lenard 1189
Carlson, Martin E 1186
Carlson, Olivar J 1181
Carlson, V. Eli 1185
Cassling, Arthur 1209
Cassling, Eskill 1209
Casterson, Ed 1209
Cavallin, Guy L 1201
Cavallin, Malcolm 0 1201
Ceder, Oscar 1199
Christianson, Carl 1183
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Christianson, John 1196
Christiensen, Martin 1186
Crohn, Eric 1191

Crone, Sven A 1179

Crosby Service Flag 11S3
Cruse, Karl 1187
Dahlberg, Elmer 1182
Dahlström, Xathan 1209
Dahlström, Otto 1209
Dahlström, Sharon ... 1 1 S

5

Dallas 1209
Damstrom, Richardson T 1201
Decker Methodist Church Service Flag

1198-1199
Edborg, Anton 1191
Edborg, John 1209
Ekdahl, Oscar 1189
Ekdahl, Siguard N 1185
Eklund, Eric 1177
Eklund, Henry 1177
Eklund, Paul 1203
Eklund, Persey 1200
Ekman, Ivan 1191
Ekström, Gustaf 1191
El Campo, Wharton Countv 1209
Ellwood, Edgar 1209
Elmen, Eric 11S7
Elroy Lutheran Church Service Flag.... 1208
Engdahl, Axel 1179
Engblom, Rudolph 1195
Ericsdale Lutheran Church Service Flag

11SS-1189
Erickson, George 1187
Ericson, Henry 1209
Ericson, Oscar 1179
Falk, Arthur 1185
Falk, August 1185
Filmore, Peterson 11S5
Fogelin, Joe 1200
Fondell, Clarence 1209
Forsvall, Eric B 1179
Foster, David 1199
Frankson, Fluke A 1209
Frankson, Lloyd E 1209
Fredrikson, Gustaf R 1195
Free, Oscar 1191
Freydenfeldt, Carl 1179
Freydenfeldt, John A 1179
Freydenfeldt, Robert 117 9

Från Skilda Hall 1209
Fort Worth 1209
Fort Worth M. E. Church Service Flag.. 1200
Galveston 12u9
Galveston Methodist Church Service

Flag 120 4

Ganado ... 1209
Georgetown Methodist Church Service

Flag 1178-117.9
Gustafson, Elmer 11S1
Gustafson, Eric 1207
Gustafson, Fritz 1189
Gustafson, Fritz W 1195
Gustafson, Harry 1189
Gustafson, Hilding 1 1195
Gustafson, John 1204
Gustafson, John A. 1179
Gustafson, Oscar W 1179
Gustafson, Reuben 1181

Sidan

Gustafson, Walter L 1196
Hansen, Albert 1189
Hansen, Anton 1189
Hansen, Gilbert 1189
Hansen, Harrel 1189
Hansen, Niel 1189
Hansen, Soren 1189
Hanson, Hilding 1185
Hedblom, Eric 1199
Helge, Edward 1209
Hellgren, Walter 1199
Hellgren, Wesley 1199
Helm, Henry 1185
Henschen, Gustaf E 1179
Hermanson, Gustaf 1208
Hokanson, Emil A 1208
Holmquist, Sidney B 1209
Holmstrom, Gustaf 1179
Holmstrom, Oscar 1203
Houston Service Flag 1187
Hultquist, Gilbert 1209
Hutto Lutheran Church Service Flag.... 1186
Hutto Methodist Church Service Flag.. 1177
Jackson. John C 1181
Jacobson, Clyde 1182
Jacobson, Elmer 1183
Jarl, Lambert 1191
Jensen, Pete 1189
Johnson, Adolph 1204
Johnson, Albert .1 1186
Johnson, Aleck G. N 1195
Johnson, Axel H 1192
Johnson, Carl 1192
Johnson, Carl 1199
Johnson, Carl G. R 11S6
Johnson. Carl Ruben 1179
Johnson, Clarence 1187
Johnson, Conrad 1177
Johnson, Edgar 11S6
Johnson, Edmond 1177
Johnson, Miss Ellen 1179
Johnson, Elmer 118 7

Johnson, Emil L 1207
Johnston, Eric 1181
Johnson, Eugene Reynold 1183
Johnson, Frank A 1186
Johnson, Fredolph A 1204
Johnson, Gust 1187
Johnson, Henry C 1193
Johnson, Herbert Frank 1207
Jo lin son, John 1185
Johnson, John W 1186
Johnson, Knute W 1181
Johnson, Knut W 1201
Johnson. L. 1 1209
Johnson, Martin 1179
Johnson. Milton 11S5
Johnson, Monnie 0 11S6
Johnson, Oscar . 1201
Johnson, Oscar J. 1192
Johnson, Paul . 1185
Johnson. P. Elmer W 1209
Johnson, Robert 1179
Johnson, Roy 11S7
Johnson, Rudolph 1186
Johnson, Rudolph 11S7
Johnson, Rudolph 1205
Johnson, Theodor 1195
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Johnson, Walter R 1181
Johnson, Wesley 11S5
Johnson, Wesley A 1177
Karling, John 1185
Kenedy Lutheran Church Service Flag.. 1197
Kenell, Charles A 1201
Kimbro Free Church Service Flag 1196
Klint, Edwin 1209
Lander, Frank G 1195
Larson, Carl 1209
Larson, Eric 1191
Lax, Erick B 1203
Larson, Gabriel 1185
Larson, Henning W ,..v 1195
Larson, Herman 1... 1191
Larson, Oscar 1203
Larson, Otto W 1195
Ledell, Carl A 1186
Lind, Arthur F 1209
Lind, Harry E 1196
Lind, Martin E 1196
Lind, Ralph 1199
Lindell, Miss Ebba C 1179
Lindell, Victor 1179
Lindgren, Charlie 1191
Lindloff, Julius 1209
Lindquist, Arthur 1177
Lund, Edwin E 1209
Lund Lutheran Church Service Flag....

1194-1195
Lundberg. Wesley 1179
Lundblad, Gustaf 1179
Lundblad, John H 1179
Lundblad, Thomas E. 1179
Lofgren, Oscar T. J 1200
Lundelius, Carl 1191
Lundelius, Carl A 11S1
Lundelius, George 1179
Lundelius, G. R 1181
Lundelius, Oscar 1181
Lundell, Robert 1185
Lundgren, August Henning 1207
Lundgren, Edwin 0 12 07
Lundgren, Paul G 1207
Lyckman, Alrik W. L 1195
Lyckman, Arthur 1209
Lyckman, Harry 1195
Lyckman, Rudolph G 1195
Lyford 1209
Magneson, Anders E 1205
Magnuson, Andrew 1189
Malmberg, Eric 1185
Manda Methodist Church Service Flag.. 1192
Manor Lutheran Church Service Flag.... 1193
Martin, Arthur 1191
Martin, Axel 1191
Martinson, Enock 1181
Mercer, Arthur 117 9

Mercer, Frank 1179
Miller, Swan 1209
Moffatt, Ben M 1179
Monson, Elmer 1189
Morberg, Oscar 1191
Morell, Wesley 1192
Munson, Carl E 1179
Munson, Carl O 1179
Munson, David B 1179
Munson, Joseph E 1179
Munson, J. Wilmer 1179
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Munson, Lawrence E 1179
Munson, Paul W 1179
Nelson, A. L 1181
Nelson, Albin T 1207
Nelson, Emil 1209
Nelson, Ernst W 1207
Nelson, George 1182
Nelson, Gustaf E. 1189
Nelson, Henry 1189
Nelson, John L 1181
Nelson, T. C 1181
Nelson, William 11S9
New Sweden Lutheran Church Service

Flag 1206-1207
Newstrom, Paul W 119 6

Nord, Oscar E 1203
Norden, N. C 1209
Noren, Harry G. .'. 1181
Norén, Oscar 1181
Noren, Tom 0 1181
Noren, Vralter A 1181
Norin, Knut Vilhelm 1209
Noyd, Adele Marie 1209
Noyd, Jacl W 12 09
Nygård, John 119 6

Olander, Oscar 1177
Olivia Lutheran Church Service Flag.... 1201
Olsen, Philip 1189
Olson, Eben 1189
Olson, Elmer 1185
Olson, Herman 1191
Olson, John 1191
Olson, Willie 1189
Palm Valley Lutheran Church Service

Flag 1180-1181
Palmquist, Arthur 1191
Peterson, Adolph 1183
Peterson, Arvid B 1195
Peterson, C. E 1181
Peterson, Clarence L 1203
Peterson, Eddie 1183
Peterson, Gustaf 1185
Peterson, Gus R 1203
Peterson, Herman 1191
Peterson, Howard 1179
Peterson, Howard 1185
Peterson, Joseph A 120 9

Peterson, Oscar 11S1
Peterson, Ruben 1203
Peterson, Rudolph A 1181
Peterson, Walter W 1209
Petrini, Jr., Carl P 1209
Pira, O. A 11S3
Polson, John 1197
Quick, Alvin 1185
Quick, Carl 1185
Quist, Charles 1191
Quick, Clarence L 1185
Quick, Roy M 1185
Quick, William 0 11S5
Quist, Harry 1191
Recane, Ernest Theodore 1209
Reed, Chas. E 1189
Rice, Jim 1209
Richard, Oscar Edward 1193
Rolf, Carl 0 1207
Ross, Albin 1209
Rosenquist, Eric 1189
Rudine, Chas. E 1209



*
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Runneberg, Elton 1183
Ryden, C. William 1179-1203
Ryden, Robert 1179-1203
Ryden, Royal 1179-1203
Ryden, Willie 1203
Sand, John W 1179
Sandberg, Harry A 11S.'>

Sandberg, Ruben 1203
Sandström, Robert 1199
Sandström, Rudolph 1199
Saustad, Carl 1209
Seaholm, Arthur 1191
Seaholm, Arthur W 1195
Seashore, Paul 11S1
Seth, Carl G 1181
Seth, Oscar 11S9
Seth, Oscar W 1181
Shuquist, Eben 1189
Shuquist, Kdgar 1189
Shurley, Almer C. L 11S9
Shurley, Pete 1189
Shurley, Walter 1189
Sjöberg, Eugene 1199
Sjöberg, Sven 1182
Skog, Gustaf G 1195
Smart, Carl 1200
Smith, Walter A 1207
Sponberg, Fred August 1193
Spong, Willie A 1186
Sunden, Eric W 1181
Swanson, Hjalmar 1209
Swenson, David 1182
Swenson, Gustave A 1201
Swenson, Harry A 1179
Swenson, H. Hjalmar 1179
Swenson, Magnus 11S9
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Swenson, Oscar 1199
Swenson, Simon 1185
Swenson, Sven 1179
Swenson, Thure S 1204
Swenson, Walter 1179
Swenson, Willie 1189
Stenson, Harry 1195
Stark, Tom 1181
Stohl, Carl V 1185
Stringer, Richard 1204
Strom, Verner 1191
Strömberg, A. Bernhard 1179
Stromquist, Harry E 1207
Sylr Ernest Segerström 1189
Söderberg, Axel 1189
Söderman, Ernst 1209
Tavlor Methodist Church Service Flag.. 11S2
Thompson, Harry- 1185
Thompson, Knut 1209
Thorn, Albert 1185
Thornquist, Carl E 1195
Thornquist, Theodore 1195
Udden, Swante 1191
Ugene, Blomquist 1191
Vära Gossar Under Fanorna 1175
Waco 1209
Wenell, John 1209
West, Louis 1205
West Sweden, MeCullocli County 1209
Westberg, Lawrence J 1181
Westberg, Oscar K 1181
Westbrook, John 1199
Young, Oscar 1209
Youngblom, Arthur 1203
Youngquist, Harry L 1207
Youngquist, Robert 1182
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